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RESUMO 

Com o término da parte letiva do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF), 

torna-se indispensável a realização de um elo de ligação entre a mesma, e o mundo 

laboral, neste caso a vertente de farmácia comunitária (FC), na qual uma grande 

percentagem dos farmacêuticos exerce a sua atividade, num dia a dia de empenho pelo 

melhorar da classe, e, fundamentalmente, da saúde pública.  

Notei tratar-se de uma tarefa árdua, de constante necessidade de disponibilidade para 

com o utente, do seu acompanhamento e educação, mas, sem dúvida, compensatória. 

Assim, o farmacêutico comunitário demonstra ser um elemento preponderante na 

estrutura do Serviço Nacional de Saúde (SNS), quer pelo conhecimento que tem do 

medicamento, das suas ações, quer pelas competências educativas para com o utente, 

no que toca a um uso correto do mesmo, e, também, no estabelecimento de medidas de 

saúde preventivas, complementares à farmacoterapêutica. 

Assim, com o papel e importância do farmacêutico, é inerente possuir, intrinsecamente, 

valores de ética e deontologia, no exercer da sua atividade, dada a responsabilidade que 

acarretam a dispensa e aconselhamento efetuados na farmácia, já que grande parte dos 

utentes possui níveis de confiança no seu farmacêutico bastante elevados, além de que 

tem, por vezes, um contacto constante com o mesmo. 

Como tal, este estágio de quatro meses na Farmácia Gaspar (FG) proporcionou-me um 

conhecimento e noção do papel do farmacêutico na sociedade, no que toca a um uso 

correto dos medicamentos, e a uma educação para a saúde que permita complementar a 

terapia.   

Neste relatório pretendo relatar a minha experiência durante o estágio, visando os 

diferentes aspetos pré-estabelecidos para o mesmo, assim como o relato de algumas 

situações do dia-a-dia, nas quais tenha complementado a minha atividade, de modo a 

adquirir uma formação mais enriquecedora, em situações que possam surgir ao longo de 

uma temporada, numa farmácia, sempre com o intuito final de auxiliar o bem-estar dos 

utentes. 
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 PARTE I: 

1. ORGANIZAÇÃO FÍSICA E FUNCIONAL DA FARMÁCIA 

1.1 LOCALIZAÇÃO E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

A FG localiza-se na Rua da Liberdade, 47, na freguesia de Buarcos, na Figueira da Foz, 

sendo a propriedade e direção técnica assumidas pela Prof. Dra. Maria Clemência Arede 

Gaspar de Lemos Mourão. É uma localização central, urbana, mas cujos utentes são, em 

grande maioria, de continuidade, visto tratar-se de uma farmácia centenária, de várias 

gerações familiares. Tal fator faz com que haja uma relação de durabilidade temporal 

com os utentes, o que permite um acompanhamento dos mesmos com conhecimento 

prévio das suas patologias e farmacoterapêutica, o que se pode considerar vantajoso 

para um bom aconselhamento farmacêutico-utente.  

Ainda, visto estar localizada próxima da praia, torna-se importante a existência de meios 

para os meses de verão, já que, nessa altura, serão em maior quantidade os utentes 

pontuais a necessitar de produtos e aconselhamento relacionado com tudo o que 

acarreta essa estação do ano.  

Em relação ao horário de funcionamento, que tem de ser comunicado à Autoridade 

Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde I.P. (INFARMED), segundo o Decreto-Lei 

(DL) nº 53/2007, de 8 de Março, e durante o período do estágio, a FG encontrou-se em 

funcionamento das 9h às 19h30 (com interrupção entre as 13h30 e 14h30), de Segunda 

a Sexta-Feira), e das 9h às 13, ao Sábado [1]. 

 

1.2 ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO DA FARMÁCIA 

Exteriormente, a farmácia contempla, de forma clara e identificativa, um letreiro 

identificativo, assim como uma “cruz verde” luminosa, além de montras vítreas, nas quais 

existe uma rotatividade de exposição de produtos ao utente, consoante a sazonalidade e 

intentos da farmácia, apresentando ainda um “postigo”, usado nas noites de atendimento 

de regime permanente.  

Internamente, a farmácia organiza-se em conformidade com o estipulado no DL nº 

307/2007, de 31 de Agosto (artigo 29), assim como com as Boas Práticas Farmacêuticas, 

apresentando uma zona de receção de encomendas (com uma entrada distinta da 

principal); uma zona de preparação de manipulados, o laboratório; uma zona privativa, 

personalizada, na qual se realiza atendimento individualizado, quer seja aconselhamento, 

quer medições de parâmetros bioquímicos, ou administração de vacinas não presentes 

no plano nacional de vacinação (PNV); sanitários; zona de armazenamento de 

medicamentos; gabinete do diretor técnico; uma divisão para vestiário, e, evidentemente, 
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zonas de atendimento ao público, no caso, com três postos de atendimento, 

individualizados [2]. 

 

1.3 RECURSOS HUMANOS 

Os recursos humanos na FG estão organizados hierarquicamente, de acordo com o DL 

nº 307/2007, de 31 de Agosto. Assim, esta possui no seu quadro três farmacêuticos: Prof. 

Dra. Maria Clemência Arede Gaspar de Lemos Mourão (Diretora Técnica), Dra. Maria 

Raquel Arede Gaspar de Lemos Mourão (Farmacêutica Adjunta Substituta), Dra. Isabel 

Almeida, e um técnico de Farmácia, Sr. António Matos. Além disso, possuí uma 

funcionária administrativa e uma funcionária auxiliar, conjugando as suas atividades para 

um pleno funcionamento do espaço [2]. 

 

2. GESTÃO NA FARMÁCIA 

2.1 SISTEMA INFORMÁTICO 

Na FG é utilizado o SIFARMA 2000, tutela da Associação Nacional de Farmácias (ANF), 

que possui diversas utilidades de uso recorrente na farmácia. Assim, permite a realização 

de encomendas a fornecedores, tal como a sua receção e contabilização para o stock; 

realização de devoluções; atualização de inventário e gestão de stocks; serviços de 

contabilidade e tesouraria; emissão de faturação mensal; controlo de psicotrópicos e 

benzodiazepinas (com emissão de documentação necessária para o efeito), ou uma 

consulta rápida de todos os produtos aprovados pelo INFARMED, através de um 

dicionário digital.  

Torna-se, ainda, uma ferramenta imprescindível no atendimento, já que permite aviar 

receituário, realizar faturação a organismos especiais de comparticipação, possibilitando 

ainda a criação de fichas de utente, individualizadas, o que pode ser importante no 

acompanhamento farmacoterapêutico do mesmo. É, também, uma base de dados 

importante, no que toca a posologia, composição, interações medicamentosas, reações 

adversas, contraindicações e outras precauções no uso do medicamento, podendo 

minimizar a ocorrência de algum tipo de erro na dispensa. 

 

2.2 BIBLIOTECA E FONTES DE INFORMAÇÃO 

De acordo com o DL nº 307/2007, de 31 de Agosto, a farmácia deverá possuir fontes de 

informação de apoio à prática farmacêutica, além de que terá de estar a par da mais 

recente legislação [2]. Enquanto para esta, o INFARMED e o Diário da República são as 

fontes a considerar; para a consulta de informação, no caso da FG, estão, 

designadamente, disponíveis, o Índice Nacional Terapêutico, o Prontuário Terapêutico, o 
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Mapa Terapêutico, Farmacopeia Portuguesa, o Formulário Galénico Português e as Boas 

Práticas de Farmácia. É também possível o acesso a informação de forma digital, através 

da consulta de bases de dados como o INFARMED online (infarmed.pt), ANF online 

(anf.pt), ou o Prontuário Terapêutico online, como auxiliares de consulta, ou ainda o 

próprio SIFARMA, que possibilita uma consulta célere e concisa de informação.  

Nos primeiros dias do meu estágio na FG, tive a oportunidade de realizar uma pesquisa, 

subordinada à substância ativa Miconazol (nomeadamente aos produtos DAKTARIN® e 

DAKTACORT®), utilizando o Índice Nacional Terapêutico, com o intuito de me familiarizar 

com os meios de informação disponíveis na farmácia. 

 

2.3 GESTÃO DE STOCKS 

2.3.1 FORNECEDORES 

A preferência por determinado (s) fornecedor (es), por parte da farmácia, é um processo 

que dependerá, em primeira instância, das caraterísticas da mesma. Ou seja, as 

condições de pagamento, entrega, possíveis bonificações, irão determinar a escolha. No 

caso da FG, os fornecedores são a Alliance Healthcare e a Plural, aquando da aquisição 

diária de medicamentos, já que se faz um tipo de aquisição consoante a necessidade, de 

forma rápida, permitindo que haja uma rotação de stocks, não havendo grandes 

quantidades de produtos que não possuam rotatividade de vendas. Por vezes, a FG 

realiza contato direto com o laboratório, fundamentalmente em produtos de venda livre 

(dermocosmética, dispositivos médicos, produtos de puericultura, xaropes, antigripais), 

tendo, desta forma benefícios económicos aquando da realização de encomendas de 

maiores extensões. 

 

2.3.2 CRITÉRIOS DE AQUISIÇÃO 

A gestão do stock das farmácias é uma tarefa que tem de obedecer a uma ponderação 

bastante apertada, cumprindo critérios internos, e, cada vez mais, tendências externas. 

Assim, já não se trata apenas de adquirir os produtos para “compor” inventário, ou para 

completar determinada gama, mas também para satisfazer as necessidades dos utentes, 

as suas preferências e historial de compras, de modo a complementar uma certa 

sazonalidade de vendas, e mesmo aspetos publicitários, que influenciam grandemente as 

propensões de muitos utentes. Assim, na FG, o stock é gerido de forma realista, muitas 

vezes tendo em conta uma reposição de produtos que são previamente dispensados, 

mas tendo em consideração possíveis oportunidades de negociações proveitosas, em 

termos financeiros, para certos produtos, estrategicamente. 
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3. ENCOMENDAS E APROVISIONAMENTO 

Na primeira etapa do estágio em FC, foram me atribuídas tarefas mais relacionadas com 

o processo de encomenda, receção de produtos, armazenamento e devolução, de forma 

a familiarizar-me com toda a logística do processo, mas, também a adquirir um primeiro 

contato com os produtos existentes na farmácia, num ambiente propenso a uma 

contemplação mais informativa dos mesmos.  

 

3.1 REALIZAÇÃO, RECEÇÃO E CONFERÊNCIA DE ENCOMENDAS 

Na FG, geralmente realizam-se dois períodos de encomendas, baseados em faltas do 

período do dia precedido, que são entregues nos períodos da manhã e da tarde. Os 

produtos são cedidos em caixas plásticas (com contentor térmico, caso se dê o caso de a 

encomenda ter produtos que o justifiquem), identificados com o nome da farmácia de 

destino, acompanhados da respetiva fatura (ANEXO 2), com duplicado ou guia de 

remessa. Assim, a caixa é rececionada, aberta, procedendo-se à receção e conferência 

da encomenda, no sistema operativo, sendo que o SIFARMA 2000 permite um método 

simples de conferência de produtos, através da leitura ótica dos códigos de barras dos 

produtos. Caso haja um produto novo, há a criação de uma ficha do mesmo, com 

referência à sua localização na farmácia, preço de aquisição, PVP, prazo de validade e 

stocks.  

Então, dando-se prioridade aos produtos que necessitem de refrigeração, é feita a 

conferência: dos prazos de validade, sendo este atualizado, caso seja inferior ao dos 

produtos existentes no inventário; das quantidades a receber; de condições de 

conservação dos produtos encomendados; do preço impresso na cartonagem (PIC); das 

margens, e do preço de venda ao público (PVP) – dado isto, há uma certificação do preço 

da fatura, e do número total de itens, sendo que o sistema fecha a encomenda, 

atualizando o stock. Caso a encomenda possua medicamentos psicotrópicos ou 

estupefacientes, no final da conferência é necessária a inserção, no sistema, do número 

de requisição. 

 

3.2 ESTABELECIMENTO DE PREÇOS 

O preço dos Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) e dos Medicamentos não 

Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) comparticipados é estabelecido segundo o DL nº 

65/2007, de 14 de Março, no qual estão aprovados os regimes para a sua designação. 

Os MNSRM que não sejam comparticipados, de IVA 6 e 23%, são tabelados pela 

farmácia, consoante o preço de aquisição da farmácia e as margens de comercialização 

decididas internamente, tendo, todavia, obrigatoriamente que apresentar o PVP na 

embalagem do produto (Lei 25/2011, de 16 de Junho) [3,4]. 
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3.3 ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS 

O armazenamento deve reger-se por normas, de modo a garantir segurança, correto 

acondicionamento e conservação dos medicamentos e outros produtos. Na FG, são 

utilizados métodos simples como o princípio do “primeiro a entrar, primeiro a sair”, de 

modo a escoar com maior prioridade os produtos com validade mais curta, aperfeiçoando 

a gestão do stock. À parte disso, é efetuado um acondicionamento segundo normas de 

segurança (temperatura, humidade adequadas), sendo os psicotrópicos armazenados 

individualizadamente e separadamente dos demais medicamentos. 

 

3.4 VERIFICAÇÃO DOS PRAZOS DE VALIDADE E DEVOLUÇÕES  

É fundamental, por várias razões, um controlo do prazo de validade (PV) de todos os 

produtos do inventário da farmácia. Primeiro, por razões de saúde pública, do ponto de 

vista do utente, que consome o produto; depois, do ponto de vista da não desvalorização 

do stock da farmácia, através de grande número de quebras do mesmo.  

Assim, na FG, realiza-se uma verificação dos PV de dois em dois meses, separando-se 

os produtos cujo PV expire num prazo de 2 meses da data de averiguação (excetuando 

produtos de protocolo de diabetes, como tiras e lancetas, que são retirados 6 meses 

antes do terminar da validade), e emitindo-se uma listagem dos mesmos, após conferida 

fisicamente por um operador. Seguidamente, elabora-se uma nota de devolução, corrige-

se o stock, e procede-se ao envio da nota de devolução ao fornecedor (em duplicado, 

arquivando-se um triplicado nos registos da farmácia). Esta situação poderá originar, por 

parte deste, uma emissão de nota de crédito, o envio de produtos substitutos, com PV 

renovado, ou o recusar da solicitação feita pela farmácia – nesta situação, estes produtos 

são contabilizados como quebras, sendo destruídos posteriormente.  

Além de devoluções devido ao PV, podem ocorrer situações relacionadas com envio de 

produtos com embalagem danificada, erros de envio por parte do fornecedor, ou mesmo 

produtos retirados do mercado pelo INFARMED. 

 

4. CLASSIFICAÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS 

EXISTENTES NA FARMÁCIA 

 

4.1 MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA E NÃO SUJEITOS A RECEITA 

MÉDICA 

O medicamento, cerne da atividade farmacêutica, surge como o grande objeto no qual 

toda a classe e entidades relacionadas se centram, estabelecendo à sua volta um 

enquadramento legal particular, expresso pelo Estatuto do Medicamento, no DL nº 
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176/2006, de 30 de Agosto. Nesse documento, o medicamento é definido como “toda a 

substância ou associação de substâncias apresentada como possuindo propriedades 

curativas ou preventivas de doenças em seres humanos ou dos seus sintomas, ou que 

possa ser utilizada ou administrada no ser humano com vista a estabelecer um 

diagnóstico médico ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a 

restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas” [5].  

Assim, torna-se importante clarificar a distinção entre MSRM e MNSRM, segundo alguns 

critérios. Segundo a legislação, os MSRM, que apenas podem ser dispensados em 

farmácias, mediante apresentação de receita médica (com modelo estabelecido), terão 

de completar uma das condições: (1) possibilidade de constituir risco para a saúde do 

utente, mesmo se usados para o fim a que se deliberam, se utilizados sem vigilância 

média; (2) possam constituir determinado risco para a saúde se usados, frequentemente, 

em quantidades consideráveis, e para fins distintos daquele a que se dispõem; (3) 

contenham substâncias cuja ação ou reações adversas sejam de indispensável análise; 

(4) ou se designem a ser administradas por via parentérica ou injetável. Qualquer 

medicamento que não verifique nenhuma das anteriores, poderá ser classificado como 

MNSRM, tendo, contudo, que apresentar indicações terapêuticas inclusas em situações 

passíveis de automedicação. Estes são dispensados em farmácias, nos locais de venda 

autorizada, e o seu PVP é sujeito ao regime de fixação de preço livre [6]. 

 

4.2 PRODUTOS DERMOFARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS 

Este tipo de produto demonstra um potencial crescente no panorama das farmácias em 

Portugal, sendo que com o aumento das suas vendas, o farmacêutico terá de 

acompanhar esse boom, aperfeiçoando os seus conhecimentos na área, para um melhor 

aconselhamento ao utente.  

Tratam-se de produtos compostos por substâncias / mistura de substâncias designadas 

para contacto com partes externas do corpo humano – derme, epiderme, sistema piloso 

ou capilar, lábios, unhas ou órgãos genitais externos, assim como dentes ou mucosa 

bucal, e que tenham como objetivo atingir limpeza, alteração de aspeto, características 

organoléticas, proteção, ou apenas uma manutenção de determinadas propriedades. [7] 

Na FG, existe uma elevada procura deste tipo de produtos, nomeadamente produtos para 

a desidratação cutânea, descamação, envelhecimento da pele, rugas, caspa, queda de 

cabelo, seborreia, acne, higiene oral e alguns desodorizantes. Tive a oportunidade de 

aprofundar os meus conhecimentos em algumas gamas de produtos, quer através de 

esclarecimentos e apresentações de formadores dos laboratórios em questão (Roche-

Posay®, B-Lift®, Avéne®, URIAGE®, Vichy®, Roc®,…), quer através da consulta de 
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literatura sobre o tema. Deste modo, é importante que o farmacêutico seja um elemento 

útil no auxílio ao utente, neste campo específico da farmácia comunitária. 

 

4.3 PRODUTOS OFICINAIS E MAGISTRAIS  

Este tipo de medicamento tem vindo a ser, cada vez mais, substituído pelas fórmulas pré-

concebidas e industrializadas. São produtos manipulados consoante a patologia e o 

paciente, em que se produziam as fórmulas no momento da dispensa. Atualmente 

existem ainda alguns casos de medicamentos produzidos desta forma, e que podem ser 

abrangidos pelo sistema de comparticipações do SNS, podendo ser dispensados em 

farmácias, ainda que se tenham de adotar as boas práticas de preparação, segundo o 

INFARMED.  

O seu preço de venda é calculado com base em valores de honorários, matérias-primas 

utilizadas e material de embalagem, e prescrito mediante da indicação da substância 

ativa, concentração, composição e forma farmacêutica, rotulado [8]. 

 

4.4 MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS 

São produtos farmacêuticos definidos como de obtenção a partir de um “stock” ou 

matéria-prima homeopática, através de diluições e dinamizações sucessivas, de acordo 

com um determinado processo de fabrico descrito na farmacopeia europeia, ou na 

utilizada em determinado estado membro, e que pode apresentar vários princípios ativos 

[9,10]. 

 

4.5 PRODUTOS DIETÉTICOS 

A partir da necessidade e preocupação, por parte do utente, em se moldar a determinado 

tipo de imagem corporal, ou a uma redução de peso / gordura corporal, surgem com cada 

vez mais frequência, produtos destinados à eliminação de gorduras. Na FG, existe 

alguma procura desse tipo de produtos, nomeadamente da gama BioActivo®, sendo que 

tive a oportunidade de assistir a uma formação, subordinada a um produto novo da gama, 

que apresentarei noutra secção do relatório. 

 

4.6 PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESPECIAL 

Por vezes, devido a características nutritivas especiais (permanentes ou temporárias) de 

certos fragmentos da população, há a necessidade da existência de produtos com 

propriedades especiais, que são, também, fabricados de forma diferenciada dos demais. 

Neste grupo podem ser incluídos os doentes que possuam metabolismo alterado de 

determinados nutrientes, como os diabéticos, doentes celíacos, intolerantes à lactose, ou 
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outros, que se encontrem em condições fisiológicas específicas - gravidez, lactentes, 

crianças ate 3 anos, ou pessoas idosas.  

Na FG existe alguma variedade deste tipo de produtos (ANEXO 3), nomeadamente 

produtos sem glúten, sem lactose, leites de crescimento, de transição, algumas farinhas 

lácteas e não lácteas, papas, cremes de fruta e algumas soluções de reposição 

eletrolítica e nutricional [11]. 

 

4.7 PRODUTOS FITOTERAPÊUTICOS 

Esta classe de produtos requer um cuidado especial, da parte do farmacêutico, na 

dispensa e aconselhamento, já que, falaciosamente, a ideia que o utente possui dos 

mesmos é a de que são completamente inócuos, e que podem até substituir a 

farmacoterapêutica tradicional, medicamentosa. É uma área que investe bastante em 

publicidade, pelo que se torna necessário que o farmacêutico esteja informado sobre os 

produtos mais requisitados, analisando os mesmos, em termos de interações com 

medicamentos que o utente possa estar a tomar, ou efeitos adversos que possam 

acarretar. Na FG, os produtos naturais mais requisitados são produtos relacionados com 

perda de peso, perturbações gastrointestinais (flatulência, obstipação), e alguns para 

facilitar o sono e aliviar alguma tensão nervosa. 

 

4.8 MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO 

Este tipo de produtos é abrangido por legislação específica (DL nº 184/97, de 26 de 

Julho), sendo, desse modo, bastante controlado em termos de Autorização de Introdução 

no Mercado (AIM), importação, exportação, distribuição e comercialização no mercado. 

Na FG, o stock deste tipo de produto é relativamente baixo, sendo que a sua localização 

urbana faz com que a procura dos mesmos não ocorra com elevada frequência. Ainda 

assim, existem alguns desparasitantes externos, internos, anti-concetivos, e alguns 

produtos dermatológicos (champôs, fundamentalmente). [12] 

 

4.9 DISPOSITIVOS MÉDICOS 

Os dispositivos médicos, abrangendo um inúmero rol de classes, constituem se como 

importantes instrumentos de saúde, possuindo importância complementar aos 

medicamentos, mesmo que não exerçam o seu mecanismo por ação farmacológica, 

imunológica ou metabólica, sendo legislados pelo DL nº 145/2009 [13].  

Em algumas patologias ou condições médicas, fundamentalmente doenças ortopédicas, 

o correto uso de um dispositivo medico é tao, ou mais importante que a própria 

farmacoterapêutica, pelo que um correto aconselhamento farmacêutico se torna 
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indispensável. Além disso, o fato de poderem ser adquiridos em locais de venda que não 

farmácias, faz com que o farmacêutico tenha de fazer a diferença, realizando uma 

dispensa sustentada e responsável. 

 

5. DISPENSA DE MEDICAMENTOS 

Pode dizer-se que, independentemente de tudo o que uma farmácia engloba, a base de 

toda a atividade farmacêutica passa pela dispensa de medicamentos e de outros 

produtos de saúde. Como tal, esta não pode ser apenas considerada como um ato de 

venda, mas sim como a dispensa de algo sobre o qual o farmacêutico é o ultimo 

intermediário e conselheiro, antes da toma do medicamento. Quer se trate de um 

medicamento de prescrição, quer se trate de um caso de indicação de um produto de 

venda livre, as ultimas indicações para um correto uso do mesmo são, indubitavelmente, 

da responsabilidade do farmacêutico. 

 

5.1 MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MEDICA 

Os MSRM são passíveis de ser classificados segundo o tipo de receita no qual estão 

prescritos, que, por sua vez, vai também depender do tipo de medicação que concerne, e 

duração da mesma. Assim, são medicamentos suscetíveis de receita renovável os que 

se destinem a patologias / tratamentos prolongados - casos de anti hipertensores ou anti 

diabéticos, de administração crónica para o utente, existindo nestes casos, uma 

possibilidade de emissão de receitas renováveis (3 vias, com validade máxima de 6 

meses). De outra forma, os medicamentos de receita medica não renovável destinam-

se a tratamentos de curta ou media duração (antibióticos, por exemplo), apresentando a 

receita validade de um mês. De outro modo, as receitas médicas especiais, abrangem 

os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, substâncias passíveis de abuso 

medicamentoso com grande risco de toxicodependência, ou mesmo de uso ilegal. Os 

medicamentos sujeitos a receita médica restrita têm utilização reservada a meios 

especializados, no caso de se destinarem a uso exclusivo hospitalar, a patologias 

diagnosticáveis apenas em meio hospitalar, a pacientes em tratamento em ambulatório, 

caso a sua utilização seja passível de causar efeitos adversos graves, sendo que os 

MSRM restrita que não sejam de uso exclusivo hospitalar podem ser vendidos em 

farmácia de oficina, em termos a definir por regulamento do INFARMED [5]. 

 

5.2 PRESCRIÇÃO MÉDICA 

Trata-se de um conjunto de indicações escritas, efetuadas pelo médico, visando a 

preparação e / ou entrega de um medicamente. De acordo com a Lei nº 11/2012, “a 

prescrição médica inclui, obrigatoriamente, a Denominação Comum Internacional (DCI) 
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da substância ativa, a forma farmacêutica, a dosagem, a apresentação e a posologia.”. 

Tais indicações têm o intuito de permitir ao utente uma maior possibilidade de exercer 

direito de opção na dispensa do medicamento [14]. 

Em situações excecionais, a prescrição médica poderá incluir a DCI, assim como a marca 

ou indicação do nome de titular da AIM, em casos em que a substância ativa não 

apresente medicamentos genéricos (MG) ou uma marca comercial alternativa, ou, ainda, 

caso esteja presente uma justificação técnica por parte do médico prescritor, admissível 

numa das seguintes exceções: a) Medicamentos com margem ou índice terapêutico 

estreito de acordo com informação prestada pelo INFARMED, I. P. – devendo, neste 

caso, o prescritor mencionar: “Exceção a) art. 6.º; b) Intolerância ou reação adversa a um 

medicamento com a mesma substância ativa, mas identificado por outra denominação 

comercial – devendo o prescritor mencionar: Exceção b) art. 6.º - Reação adversa prévia; 

c) Tratamento com duração estimada superior a 28 dias – devendo o prescritor 

mencionar: Exceção c) art. 6.º - Continuidade de tratamento superior a 28 dias [15,16]. 

Contudo, deixando o doente, nas exceções a) e b) de possuir direito de opção, na 

exceção c) tal não acontece, o utente poderá escolher um medicamento com PVP inferior 

ao prescrito. Outro ponto, é o fato de as prescrições terem obrigatoriedade de ser 

efetuadas via eletrónica (ver ANEXO 4), excetuando casos de falência informática, 

inadaptação fundamentada do prescritor, prescrição ao domicílio, ou casos em que o 

médico prescritor não exceda 40 receitas médicas por mês – nestes casos, a receita 

poderá ter um modelo manual (ver ANEXO 5), assinalando o caso excecional em questão 

[17]. 

No contexto atual, cada receita médica poderá apresentar um limite de quatro 

medicamentos distintos, não podendo, contudo, ser ultrapassado um limite de duas 

embalagens de cada medicamento, ou um total de quatro por receita, excetuando o caso 

de os medicamentos prescritos se apresentarem como embalagens unitárias – nestes 

casos poderão ser prescritos quatro por receita. Ainda, medicamentos estupefacientes ou 

substâncias psicotrópicas, tal como produtos inclusos no protocolo de diabetes, e 

manipulados, não podem constar de prescrições concomitantemente com outros 

medicamentos, já que apresentam um organismo especial de faturação. Note-se que 

para os medicamentos manipulados, deverão conter a inscrição “Manipulado” ou “F.S.A”, 

de forma a poderem ser faturados no respetivo organismo. Contrariamente ao 

previamente estabelecido na Portaria nº 137-A/2011, de 11 de Maio, em que quando a 

prescrição de um medicamento comparticipado era efetuada por denominação comercial, 

com exceção explanada (por marca ou titular de AIM), na receita não poderia constar a 

prescrição de outros medicamentos, atualmente essa individualização não é necessária 

[17,18]. 
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5.2.1 VALIDAÇÃO DA PRESCRIÇÃO MÉDICA 

A validação da prescrição médica, nos dias de hoje, torna se bastante importante para 

que ocorra uma correta comparticipação da mesma, sem que se verifiquem devoluções, 

e, consequentemente, inexistência da correspondente atribuição monetária da 

comparticipação. Deste modo, para validar a receita, é essencial que se verifiquem 

algumas condições: nome, número de utente / benificiário de subsistema, entidade 

responsável pela comparticipação financeira, referência ao regime especial de 

comparticipação (caso aplicável), DCI da substancia ativa, dosagem, forma farmacêutica, 

dimensão da embalagem, numero de embalagens, exceção com alínea correspondente 

(se aplicável), identificação do despacho que estabelece o regime especial de 

comparticipação (se aplicável), data de prescrição, assinatura do médico prescritor e 

validade (30 dias ou 6 meses).  

Ainda, para proceder a uma validação correta, a receita deverá estar faturada na 

entidade adequada, sendo que, apos aviamento, deve ser assinada pelo utente e pelo 

farmacêutico, no verso, que devera carimbar e datar a assinatura. No caso dos 

estupefacientes ou psicotrópicos, é necessária a verificação e registo da identidade do 

adquirente, tal como número e data do bilhete de identidade / cartão de cidadão / carta de 

condução, morada e data de entrega [18]. 

 

5.2.2 INTERPRETAÇÃO E AVALIAÇÃO FARMACÊUTICA 

Todo o processo, desde o início do atendimento, até a saída do utente, é de grande 

responsabilidade, e cada passo deverá ser ponderado com muita atenção. Assim, 

inicialmente, deve confirmar-se a validade da prescrição, de todos os aspetos que a 

constituem, prosseguindo para uma avaliação farmacoterapeutica da mesma. Nesta, de 

acordo com os elementos visíveis na receita, e a questões que possam ser uteis no 

aconselhamento ao utente, o farmacêutico poderá recorrer a fontes de informação para 

clarificar algum problema detetado (RCM, farmacopeias, evidencias cientificas ou mesmo 

contatar o medico prescritor para discutir alguma questão).  

Há, de seguida, que questionar o paciente acerca da possível escolha entre laboratórios, 

se desejará genérico (caso a opção seja permitida). Este é um aspeto sensível, sendo 

que a da escolha final será sempre do doente. Assim, o papel do farmacêutico terá de ser 

o adotar de uma postura transparente, sincera, clara e pedagógica para com o utente. 

Após esta escolha, deverá ser garantida, ao utente, informação clara, precisa e segura, 

de forma a retirar do medicamento um uso correto e eficaz, personalizado para cada 

caso.  

O doente deverá ter a noção das condições de armazenamento, interações com outra 

medicação que faça, e possíveis efeitos secundários, que, caso não possam ser 
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atenuados, não deverão, à partida, ser causa de falta de adesão - aqui, deverá o utente 

estar ciente das consequências que um não seguimento terá, e ter o à vontade para se 

dirigir a farmácia, caso tenha alguma questão ou problema (por exemplo, na adesão à 

terapêutica). 

 

5.3 REGIMES DE COMPARTICIPAÇÃO 

A grande maioria dos medicamentos dispensados com receita médica é passível de 

comparticipação por determinada entidade (SNS, ADSE, ADM, SAD PSP, SAD GNR, 

SAMS…), sendo que a percentagem de comparticipação é variável, também de acordo 

com o organismo e medicamento.  

Então, e conforme o estabelecido no DL n.º116-A/2010, de 1 de Outubro, a 

comparticipação de medicamentos ramifica-se em dois regimes: o regime geral, no qual o 

estado paga uma percentagem do PVP dos medicamentos de acordo com quatro 

escalões: A, B, C e D (90%, 69%, 37%, 15%, respetivamente) e o regime especial 

(identificado pela letra “R” na prescrição), onde estão incluídos os pensionistas cujo 

rendimento anual não exceda 14 vezes o salário mínimo nacional, verificando-se um 

acréscimo de 5% para o escalão A de 15% para os restantes.  

Ainda, além destas comparticipações, existem ainda processos de complementaridade, 

relacionados com subsistemas (SAMS, SAVIDA, EDP, CTT) ou companhias de seguros 

(Multicare, Advancecare, Médis, Unimed), sendo nestes casos necessária uma cópia da 

receita, que será colocada no lote do organismo complementar. Existe ainda a 

possibilidade de comparticipação especial em casos de doenças crónicas (paramiloidose, 

doença de Alzheimer, doença inflamatória intestinal), tendo de ser explicitada a portaria 

ou despacho, na receita (ANEXO 6) [19]. 

 

5.4 MEDICAMENTOS GENÉRICOS E SISTEMA DE PREÇOS DE REFERÊNCIA 

Os medicamentos genéricos são, atualmente, das questões mais debatidas no rol de 

assuntos farmacêuticos. Por definição, são medicamentos com a mesma substância 

ativa, forma farmacêutica, dosagem e indicação terapêutica de outro previamente 

existente, que serviu de referência – portador primário da AIM, possuindo assim, idêntica 

biodisponibilidade.  

Assim, quando a patente desse medicamento expira, passa a ser possível a existência de 

um medicamento genérico. Tal situação ocorre dez anos após a autorização inicial, ou 

onze, caso nos primeiros oito o titular de AIM obtenha uma nova autorização para uma 

distinta indicação terapêutica. Estes medicamentos deverão ser identificados pela DCI, 

dosagem, forma farmacêutica, e da sigla “MG. [5].  
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Como já referi, é um tema ainda relativamente sensível, já que muitos pacientes se 

mostram incrédulos com o fato de um medicamento tão barato (por vezes, relativamente 

ao original), ser vendido para a mesma patologia. Contudo, é crescente o uso destes 

medicamentos, pela mesma razão, pelo que cabe ao farmacêutico saber esclarecer o 

utente sobre o assunto, de forma clara e imparcial.  

Relativamente ao Sistema de Preços de Referência (SPR), relaciona-se com o valor 

sobre o qual incide a comparticipação do estado no preço dos medicamentos incluídos 

em cada um dos grupos homogéneos, e existe como forma de estabelecer um valor 

máximo de comparticipação, correspondente ao escalão ou regime de comparticipação 

aplicável, calculado sobre o preço de referência, ou igual ao PVP do medicamento, 

consoante o inferior, para cada grupo de medicamentos com a mesma composição 

qualitativa e quantitativa, em substância ativa, forma farmacêutica, dosagem e via de 

administração – grupo homogéneo, no qual se inclua pelo menos um medicamento 

genérico no mercado. Assim, o preço de referência, para cada grupo homogéneo, é 

calculado pela média dos 5 PVPs mais baixos, no mercado, dos medicamentos desse 

grupo [20,21]. 

 

6. AUTOMEDICAÇÃO E INDICAÇÃO FARMACÊUTICA 

Este aspeto é, talvez, o mais sensível, sendo o que requer, por parte do farmacêutico, um 

maior poder de orientação de forma adequada, responsável e personalizada, de forma a 

que o doente consiga efetuar um correto e racional uso da terapêutica, resolvendo o seu 

problema.  

Cada vez mais, os utentes procuram a farmácia como forma de esclarecimento para 

questões de saúde diversas, acontecendo esta crescente procura por diversas razões: 

relutância / dificuldade em consultar o médico, sucedendo tal por razões económicas ou 

por falta de disponibilidade; uma maior preocupação com determinadas vertentes de 

saúde (patologias menores e / ou autolimitadas, questões dermatológicas); uso prévio de 

determinada medicação, com resultados satisfatórios, mesmo em situações distintas da 

que se verifique no caso; aumento claro da publicidade veiculada por meios de 

comunicação social a determinado tipo de produtos medicamentosos; ou mesmo 

sugestões de algum parente / conhecido que tenha recorrido a indicação farmacêutica e 

automedicação em alguma situação anterior, e que tenha obtido resultados satisfatórios. 

Assim, a intervenção farmacêutica, em situação de automedicação é justificável em 

casos de transtornos menores, autolimitantes, tornando-se essencial que o farmacêutico 

saiba relacionar possível sintomatologia com problemas maiores de saúde do paciente. 

Este processo tem diversas fases, iniciando-se com uma avaliação do estado do utente, 

da sua situação (tipo de sintomatologia, duração, intensidade), de forma a percecionar se 
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se trata de uma situação menor e autolimitada, ou se haverá necessidade de 

encaminhamento para o médico, caso seja uma patologia passível de tal situação, ou 

caso a avaliação do paciente não seja suficientemente conclusiva. Ainda, o farmacêutico 

deverá questionar o paciente acerca da medicação que esta a realizar, de forma a poder 

detetar possíveis reações adversas à medicação, que possam estar a causar os sintomas 

descritos pelo paciente, e, por outro lado, caso opte pela indicação de um MNSRM, de 

maneira a evitar interações entre a terapêutica. Deste modo, caso seja indicado, o 

farmacêutico poderá proceder ao aconselhamento, de forma responsável e esclarecedora 

para o utente.  

Então, na fase seguinte, o farmacêutico deverá ter em conta o(s) principio(s) ativo(s) a 

escolher (de forma a solucionar apenas os sintomas que o utente apresenta, evitando as 

associações terapêuticas), a sua eficácia e segurança, a dose (que deverá ser a menor 

possível de forma a atingir o efeito terapêutico desejado), forma farmacêutica (se 

possível, a que mais agradar ao utente), via e frequência de administração, e também o 

custo para o utente. Assim, depois da escolha do medicamento a dispensar, o 

farmacêutico procurará informar o paciente do seu correto uso. Este processo é 

fundamental, uma vez que poderá fazer a diferença, resultando num incorreto uso do 

medicamento, caso a informação não seja precisa, conduzindo a consequências para a 

saúde do utente, além da não resolução do problema inicial. Assim, o utente deverá ser 

esclarecido acerca da posologia, cuidados especiais com a medicação, duração do 

tratamento, possíveis reações adversas (de forma a não surgirem de forma tao 

surpreendente para o doente); resumidamente, de como realizar uma correta 

automedicação, estando ciente de que só um uso adequado acarretará uma melhoria do 

estado geral de saúde, e que este pode não ser tao imediato como o desejado. 

Culminando estas indicações, o farmacêutico procurará, paralelamente, aconselhar ou 

mesmo privilegiar medidas não farmacológicas, que, em determinadas situações, serão 

de importância similar à medicação, concluindo assim um processo de indicação, com 

inicio a automedicação.  

No decorrer do meu estágio, foram diversas as vezes que me deparei com situações 

passíveis de automedicação com aconselhamento farmacêutico, sendo que muitas vezes 

se pode relacionar o tipo de situações mais observadas com uma sazonalidade. Assim, 

algumas situações que presenciei foram: estados febris / gripais / constipações; dor de 

cabeça / enxaquecas; afeções dermatológicas menores (alergia, prurido, irritação 

cutânea, calosidades, mãos e face secas, lábios gretados); problemas oftálmicos 

menores (desconforto, secura, vermelhidão ou irritação ocular); afeções relacionadas 

com o sistema respiratório (tosse, dor de garganta, congestão nasal, rouquidão); azia, 

enfartamento, flatulência, diarreia; piolhos, caspa, dermatites capilares, e ainda alguma 
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suplementação vitamínica (vitamina C, multivitamínicos) ou suplementação com 

magnésio.  

 

7. MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS E ESTUPEFACIENTES 

Os psicotrópicos e estupefacientes são substâncias que atuam a nível do SNC, estando 

por isso, muitas vezes associados a abuso e atos ilícitos. Contudo, se as suas 

propriedades forem usadas de forma correta, podem trazer benefícios terapêuticos a um 

número alargado de situações de doença, sendo usados essencialmente em dor crónica, 

oncológica e doenças psiquiátricas. Então, devido à grande probabilidade de causarem 

habituação ou dependência e efeitos secundários graves, bem como, ao elevado risco de 

abuso ilícito, este tipo de medicamentos sofre um controlo apertado e rigoroso, sob 

legislação específica. Assim, devem existir na farmácia procedimentos normalizados que 

forneçam instruções para o controlo legal de psicotrópicos e estupefacientes adquiridos e 

dispensados na farmácia. 

Na FG a aquisição deste tipo de medicamentos é feita de igual modo e aos mesmos 

fornecedores que os outros medicamentos, no entanto, aquando da receção, estes 

devem fazer-se acompanhar por uma ficha de requisição do armazenista com 

caraterísticas do produto, lote, quantidade, PV, ficha esta que deve ser assinada pelo DT, 

permanecendo o original em arquivo da farmácia (durante 3 anos) e sendo o duplicado 

enviado ao armazenista. O armazenamento destes medicamentos é feito num local 

separado dos outros, fechado e não identificado.  

Nos dias de hoje, o modelo de receita utilizado é o mesmo que para os outros 

medicamentos, contudo, aquando da dispensa, é necessário introduzir determinadas 

informações para poder finalizar-se a venda (nome e morada do doente; o nome do 

médico prescritor; o nome, a idade, a morada e o nº e data de emissão do bilhete de 

identidade / cartão único do adquirente e o nº da receita). Posto isto, é impresso o 

documento de faturação no verso da receita e um outro documento, que é anexado à 

fotocópia da mesma. O regime jurídico aplicável à cedência de psicotrópicos e 

estupefacientes encontra-se devidamente legislado, sendo da responsabilidade do 

INFARMED a fiscalização e confirmação do cumprimento das normas e regulamentação 

em questão. Então, para o controlo e fiscalização das entradas e saídas deste tipo de 

medicamentos pelo INFARMED, é enviado ao mesmo o registo informático das entradas 

e saídas mensalmente. Para além disto, é também enviado o balanço anual das entradas 

e saídas [22,23]. 
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8. MEDICAMENTOS MANIPULADOS 

Um medicamento manipulado (MM) compreende qualquer fórmula magistral ou 

preparado oficinal, dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico. Aquando da 

preparação do MM o farmacêutico deve assegurar-se da qualidade da preparação, 

cumprindo as boas práticas (legisladas) a observar na preparação de MM [24].  

A manipulação de medicamentos é uma prática farmacêutica que visa a obtenção de 

medicamentos manipulados seguros e efetivos, essenciais para colmatar algumas 

lacunas da indústria farmacêutica, nomeadamente pela ausência de dose, ou de forma 

farmacêutica adequada, ou associações de mais do que um princípio ativo.  

Trata-se de uma alternativa extremamente útil quando se pretende a individualização da 

terapêutica, tendo em conta diversos fatores de variabilidade individual, como idade, 

hipersensibilidade a excipientes e perfil fisiopatológico, tornando-se essenciais em áreas 

como pediatria, geriatria, oncologia e em doentes com problemas de deglutição. Quanto à 

disponibilização destes medicamentos, deve sempre fazer-se acompanhar da informação 

necessária para o seu uso correto. 

 

8.1 MATERIAL DE LABORATÓRIO E REGRAS DE MANIPULAÇÃO 

A deliberação nº 1500/2004, de 7 de dezembro, aprova a lista de equipamento mínimo de 

existência obrigatória para as operações de preparação, acondicionamento e controlo de 

medicamentos manipulados [25]. 

De acordo com a deliberação mencionada, a FG dispõe de instalações adequadas, onde 

todas as preparações são efetuadas, apresentando o material necessário à produção, 

tendo em conta formas farmacêuticas, natureza dos produtos e dimensão dos lotes e 

condições de temperatura e humidade controladas. No que diz respeito às matérias-

primas, estas encontram-se acompanhadas pelo respetivo boletim analítico, que 

comprova a sua qualidade e conformidade com os requisitos farmacopeicos descritos, e 

das fichas de dados de segurança, para as matérias-primas legisladas como perigosas.  

Estão aprovadas as boas práticas a observar na preparação de MM, as quais 

especificam que o farmacêutico deve assegurar-se da qualidade da preparação. Assim, 

antes de iniciar o processo de manipulação, é necessário garantir a limpeza da área de 

manipulação, verificar o estado dos materiais e equipamentos necessários, das matérias-

primas e dos materiais de acondicionamento, bem como a sua disponibilidade. Quanto à 

manipulação, esta envolve várias etapas, iniciando-se pela verificação da estabilidade da 

formulação; seguida do preenchimento da ficha de preparação (ANEXO 7); a 

manipulação propriamente dita; a realização dos ensaios de verificação - por exemplo 

verificação das características organoléticas, uniformidade de massa das formas 

farmacêuticas sólidas, pH e/ou cor e textura finais; acondicionamento e rotulagem, onde 
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é colocada a identificação da farmácia e do diretor técnico, a designação do manipulado; 

o nome do utente e do médico, o nº de lote, a data de preparação e validade, instruções 

especiais como “agitar antes de usar” ou “uso externo”, entre outras e a posologia; e, por 

fim, o cálculo do PVP, de acordo com o estabelecido na lei [26]. 

 

8.2 MEDICAMENTOS MANIPULADOS EFETUADOS NO ÂMBITO DO ESTÁGIO 

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de preparar dois manipulados, sendo eles 

uma pomada de dinitrato de isossorbido (com teor de 50 mg de substância ativa em 50 g 

de pomada), utilizada para o tratamento de hemorroidas e fissuras, assim como uma 

pomada de vaselina contendo ácido salicílico e benzóico, com propriedades 

queratolíticas e fungostáticas cutâneas. Apresento, em anexo (ANEXO 7), as fichas de 

preparação preenchidas aquando da manipulação destas pomadas. 

 

9. OUTROS CUIDADOS DE SAÚDE PRESTADOS NA FARMÁCIA 

Além de tudo o que já foi referido, as farmácias abrangem um lote bastante diverso de 

serviços de saúde para prestar aos doentes e à população, de forma a prevenir, controlar 

certas patologias, monitorizar determinados parâmetros essenciais na vigilância de 

algumas doenças e terapêuticas, a até mesmo detetar, eventualmente, algum sinal 

precoce de uma situação patológica.  

Deste modo, torna-se imprescindível o papel do farmacêutico, nesta educação para a 

saúde, de forma a criar no utente uma atitude responsável, ativa, de constante vigília do 

risco, de forma a facilitar a deteção de qualquer sinal de enfermidade. Neste sentido, na 

FG são prestados cuidados relacionados com a monitorização de parâmetros 

bioquímicos e fisiológicos (pressão arterial, colesterol, triglicerídeos, medição do peso e 

índice de massa corporal, administração de vacinas não incluídas no plano nacional de 

vacinação e de algumas formulações injetáveis). Ainda, estão à disponibilidade do utente, 

diversos folhetos informativos, quer acerca de produtos de saúde, quer acerca de 

algumas patologias (doença dos "pezinhos", por exemplo), tal como revistas ("Farmácias 

Portuguesas" e "Família Portuguesa"). Além disso, estão também ao dispor da população 

os catálogos de troca de produtos de saúde por pontos, ao abrigo do sistema do cartão 

de farmácias portuguesas. 

 

9.1 DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS BIOQUÍMICOS 

A determinação destes parâmetros é, como já referido, importante na monitorização do 

estado de algumas patologias (hipertensão arterial, diabetes, dislipidemias, síndrome 

metabólico...), assim como de determinada farmacoterapeutica. 
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9.1.1 PRESSÃO ARTERIAL 

A pressão arterial - PA (tema que irei aprofundar num dos casos práticos do relatório) 

elevada, mais concretamente a hipertensão arterial – HTA, revela-se como um importante 

fator de risco cardiovascular, tendo, na população portuguesa, uma incidência crescente, 

o que se torna preocupante, urgindo a necessidade de tomar medidas preventivas, para 

contrariar essa tendência. Peculiarmente, trata-se de um problema que, frequentemente, 

não é sintomático, o que faz com que ocorram numerosos casos de não deteção de 

patologias relacionadas com a PA.  

Deste modo, na FG a determinação dos valores de PA é o parâmetro mais solicitado 

pelos utentes, sendo que muitos deles efetuam uma avaliação periódica e constante, 

permitindo um seguimento terapêutico benéfico, por parte do farmacêutico. Assim, de 

acordo com algumas guidelines pré estabelecidas para a medição deste parâmetro 

(questões prévias relacionadas com fatores que possam afetar a medição, repouso 5 a 

10 minutos antes da avaliação, braço apoiado, ao nível do coração), a PA é medida, 

sendo depois os valores registados num cartão facultado ao paciente. Assim, cabe 

depois ao farmacêutico o aconselhamento adequado a cada situação (de acordo com 

ANEXOS 8 e 9), podendo, caso necessário, ser repetida a medição.  

É pertinente educar os utentes para o fato de a HTA ser uma patologia silenciosa, que 

tem de ser cronicamente controlada, tendo o abandono da medicação consequências 

imediatas nos valores de PA. Além disso, o farmacêutico deverá incentivar os utentes 

hipertensos a seguir determinado estilo de vida concordante com a sua condição [27,28]. 

 

9.1.2 GLICÉMIA 

A diabetes mellitus trata-se também de uma patologia em crescente incidência, por parte 

da população nacional, sendo que a mais prevalente é a diabetes tipo II, relacionada com 

o estilo de vida e maus hábitos alimentares.  

Deste modo, a glicémia é um parâmetro frequentemente controlado na FG, mas não 

apenas por diabéticos, já que alguns utentes requerem este serviço de forma a despistar 

alguma suspeita ou desconfiança que possam ter (possivelmente devido a historial de 

hereditariedade, ou estio de vida desadequado), ou a algum sintoma momentâneo, como 

fraqueza, tremor, ou tonturas. Assim, deve questionar-se, inicialmente, o paciente, acerca 

de quando ingeriu alimentos pela última vez, já que os valores irão depender dessa 

mesma ingestão, efetuando-se, de seguida a medição.  

Na FG, esta é efetuada a partir da recolha de sangue capilar, por aparelhos portáteis, 

sendo que, após a medição, o farmacêutico deverá interpretar os resultados obtidos 

(ANEXO 10), orientando o aconselhamento no sentido de estimular a prática de medidas 
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não farmacológicas, ou, em situações mais alarmantes, de persuadir a uma consulta 

médica [29]. 

 

9.1.3 COLESTEROL TOTAL E TRIGLICEÍDEOS 

Também relacionados com as doenças cardiovasculares, de elevada prevalência no país, 

estes parâmetros são fatores de risco para o seu desenvolvimento, aquando da elevação 

para valores fora da normalidade (os valores aconselháveis são [colesterol total] <200 

mg/dl e [triglicerídeos] <150 mg/dl). Assim, se fora destes limites, poderão contribuir para 

a formação de placa aterosclerótica, culminando no estreitamento dos vasos sanguíneos 

e, consequentemente, num decréscimo de saúde, e um maior risco de mortalidade.  

Desta forma, o controlo e rastreio destes parâmetros será de enorme pertinência para a 

identificação de fatores de risco, em utentes, o que é do maior interesse para a saúde da 

população, em geral. Em relação à determinação do colesterol (na FG, efetuada por 

recolha de sangue capilar, em aparelho portátil), esta poderá ser efetuada em qualquer 

período do dia, existindo contudo alguns fármacos que podem influir nos valores do 

resultado (alopurinol, tiazídicos, alguns antibióticos, contracetivos), tornando-se 

importante questionar o utente acerca da medicação que efetua, de forma a interpretar 

mais exatamente os resultados.  

Relativamente aos triglicerídeos, a sua medição requer um jejum de, pelo menos, 8 

horas, e é, similarmente ao colesterol, efetuada a sua medição por um aparelho portátil). 

Assim, relativamente a estes parâmetros, é importante aconselhar os utentes 

relativamente a medidas não farmacológicas, como a restrição da ingestão de gorduras 

(principalmente as saturadas), o incremento da ingestão de legumes, cessação tabágica, 

perda de peso, a prática de exercício físico e, fundamentalmente, no caso de já ser 

medicado, o cumprimento da terapêutica, uma vez que um abandono da mesma 

despoletará um descontrolar da situação clínica [27,28,29]. 

 

9.2 FARMACOVIGILÂNCIA 

A farmacovigilância tem por objetivo a identificação, quantificação, avaliação e prevenção 

de riscos relacionados com o uso dos medicamentos em comercialização, permitindo 

assim um seguimento de possíveis efeitos adversos dos mesmos, baseando-se na 

identificação de reações adversas à medicação (RAM), e notificação dessas mesmas 

reações. Foi assim criado o Sistema Nacional de Farmacovigilância, responsabilidade do 

INFARMED, que, em colaboração com outros estados membros e com a Comissão 

Europeia, coopera, na formação de uma rede informática, de forma a facilitar o 

intercâmbio de dados de farmacovigilância relativos aos medicamentos introduzidos no 

mercado comunitário.  
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Deste modo, aquando da deteção de uma RAM, através do seguimento 

farmacoterapêutico, o farmacêutico deverá preencher uma ficha de notificação, e, de 

seguida, enviá-la por correio a uma unidade de farmacovigilância, ou contactando-a 

diretamente por telefone, fax ou internet. De salientar, que a partir de Julho de 2012, os 

utentes poderão notificar suspeitas de RAM diretamente ao Sistema Nacional de 

Farmacovigilância [30]. 

 

9.3 VALORMED® ;RECOLHA DE RADIOGRAFIAS 

De forma a preservar a saúde pública, é essencial que exista um circuito de recolha de 

resíduos e de medicamentos, de forma a que não haja um descuidar destes, e que não 

sejam tratados como lixo comum. Deste modo, o programa Valormed®, integrado no 

Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens de Medicamentos, contribui 

para que haja um processo mais racional e consciente de envio de desperdícios 

medicamentosos, sendo que na FG ocorre uma sensibilização dos seus utentes para que 

contribuam para esta causa. Ainda, em determinadas alturas do ano, ocorre recolha de 

radiografias usadas, dos utentes, num programa de cooperação com a AMI, para, com a 

reciclagem das mesmas, seja possível auxiliar causas humanitárias [31]. 

 

10. CONTABILIDADE NA FARMÁCIA 

10.1 PROCESSAMENTO DO RECEITUÁRIO E FATURAÇÃO 

Nas farmácias, o receituário é sujeito a um processamento mensal, de forma a que se 

possa proceder à devolução do valor das comparticipações. Deste modo, no processo do 

atendimento, o SIFARMA aplica a comparticipação de cada caso, imprimindo, no verso 

da receita, o resumo da dispensa e a atribuição do determinado organismo de 

comparticipação, tal como o número e lote da receita. Seguidamente, as receitas são 

agrupadas em lotes de 30, depois de conferidas (averigua-se a inexistência de erros de 

dispensa), assinadas e carimbadas.  

Este processo de conferência é determinante, devendo ser efetuado de forma atenta, de 

modo a evitar ao máximo o não pagamento da comparticipação, pela entidade 

responsável. Posteriormente, são impressos os verbetes de identificação de lote, 

resumindo as características de cada lote (nome e código da farmácia, mês, ano, numero 

de lote, numero de receitas, embalagens por receita, PVP, valor pago pelo utente e pela 

entidade), que são, então, anexados ao lote. Emite-se um resumo dos verbetes 

referentes a cada organismo, anexando-se a faturação mensal, o receituário organizado, 

e procede-se ao envio, até ao dia 5 de cada mês.  

A documentação referente ao SNS (regime geral, especial, manipulados, protocolo de 

diabetes, portarias...) é enviada à Administração Regional de Saúde do Norte, sendo os 
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demais regimes enviados à Associação Nacional de Farmácias, de forma a proceder-se à 

respetiva verificação. Quando detetados erros de dispensa ou de outra índole no 

receituário, o valor correspondente à comparticipação não é pago pelo organismo, sendo 

a receita enviada novamente à farmácia. Aqui, poderá proceder-se a uma correção (caso 

seja possível), de forma a reenviar, no mês seguinte, a(s) receita(s) corrigida(s). A 

faturação tem de ser encerrada, obrigatoriamente, no último dia do mês, até as 24h. 

 

11. FORMAÇÃO E OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS 
Durante o estágio na FG, tive a oportunidade de aprofundar os meus conhecimentos em 

algumas questões, através de atividades providenciadas pela mesma, quer pela 

presença em ações de formação, quer por formações online, ou mesmo por 

apresentações de determinadas gamas de produtos, efetuadas por representantes dos 

mesmos. Assim, presenciei, na FG, a uma ação de formação (“Menos Antibióticos, Mais 

Saúde”) sobre o uso de antibióticos, em meio comunitário e hospitalar, em que foram 

elucidados alguns dados importantes sobre resistências microbianas em Portugal, e em 

que sentido erros, por parte dos utentes e mesmo dos profissionais de saúde, possam 

estar a contribuir para essa dificuldade crescente em controlar algumas estirpes 

bacterianas, aumentando a mortalidade. Efetuei, também, através da plataforma online 

da Escola de Pós-Graduação em Saúde e Gestão, que facultou o acesso à mesma aos 

elementos da FG, uma formação subordinada ao tema “Anel Vaginal”, patrocinada pela 

empresa Merck Sharp & Dohme ®, com o objetivo de aprofundar a minha formação nesse 

tipo de contraceção, tal como elucidar o papel do farmacêutico nessa questão. Apresento 

em anexo (ANEXO 11), um conjunto de slides representativos das principais questões 

abordadas na formação. Além disso, assisti a uma formação da Pharma Nord®, 

subordinada à temática da suplementação, em geral, e também à apresentação de um 

novo produto da gama BioActivo®, que irei apresentar mais especificamente na parte 2 do 

relatório, num dossier de produto. Ainda, foi-me possível assistir à apresentação de 

determinadas gamas de produtos, fundamentalmente de dermocosmética (BLift®, Roche-

Posay®, Avène®, Roc®, Mustela®), mas também de suplementação alimentar 

(denominadamente sobre problemas circulatórios e articulares – em que foram 

apresentados os produtos BioActivo Biloba® e BioActivo Glucosamina®), e de um 

medicamento que reintegrou o mercado (Priligy®, uma formulação com a substância ativa 

dapoxetina, para combater a ejaculação precoce) por representantes dos produtos / 

fabricantes em questão.   
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 PARTE II: 

1. Componente Científica do Relatório - Casos de Estudo ou Trabalhos com 

Ligação à Prática Profissional: 

 CASO 1: SEGUIMENTO DA PRESSÃO ARTERIAL NA FARMÁCIA 

 CASO 2: ACOMPANHAMENTO DE UM UTENTE ANALFABETO 

 CASO 3: O SAL SEM SÓDIO (BONSALT®) 

 FORMAÇÃO: ANTIBIÓTICOS, SÓ QUANDO NECESSÁRIO! 

 FORMAÇÃO: PRODUTO BIOACTIVO LIPOEXIT XTRA® 

 FORMAÇÃO: PROBLEMAS ARTICULARES E DE CIRCULAÇÃO 

 DOSSIER: SUPLEMENTAÇAO COM COENZIMA Q10 – UBIQUINONA 

 DOSSIER: CECRISINA ENERGY® 
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CASO 1: SEGUIMENTO DA PRESSÃO ARTERIAL NA FARMÁCIA 

A HTA é uma patologia em crescente incidência na população mundial (25% da 

população adulta, ou seja uma em cada quatro pessoas), sendo que, em Portugal, atinge 

cerca de 42% de indivíduos adultos. Destes, a maioria (57,4%) mantém a HTA não 

controlada, pelo que é imperativo melhorar este quadro. Além disso, a HTA é o principal 

fator de risco para o Acidente Vascular Cerebral (AVC) - causa de morte de dois em cada 

três casos de óbito por doenças cardiovasculares, sendo também fator de risco 

importante para eventos coronários, insuficiência cardíaca e renal. Assim, e tendo em 

conta que se trata de um serviço prestado pela farmácia, é uma temática sempre 

pertinente, e que pretendi incluir no meu relatório, através do seguimento da PA de uma 

paciente.  

O coração, ao bombear o sangue, a determinada frequência cardíaca, vai permitir o 

acesso nutritivo e de oxigénio às células do corpo humano. Assim, a PA é a força que o 

sangue vai exercer nas paredes arteriais, quando nesta circulação, sendo medida em 

milímetros de mercúrio (mmHg). O controlo da PA depende de mecanismos complexos, 

incluindo a regulação pelo sistema nervoso, coração, vasos sanguíneos e rins. Sucede 

que a PA é mais elevada aquando do bombear do sangue (contração ou sístole), pelo 

coração, diminuindo entre os batimentos (relaxamento ou diástole), explicando-se, deste 

modo, a existência de um valor máximo e de um mínimo. 

 

Figura 1. Explicação esquemática da existência de uma PA sistólica e PA diastólica, 

respetivamente. 

 

Na maior parte dos casos, a causa da HTA é desconhecida, classificando-se como 

“primária” ou “essencial”. Noutras situações, poderá ser atribuída a fatores 

desencadeadores, como patologias renais, perturbações hormonais, ou o uso de alguns 

fármacos. No ANEXO 9 estão indicadas algumas circunstâncias que podem alterar os 

valores de PA. Além disso, existem outras situações, ou fatores isolados, que aumentam 

o risco de determinada pessoa apresentar HTA. Seja a idade (superior a 35 anos), 

historial e predisposição familiar para HTA (e outras patologias do foro cardiovascular), 
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uma alimentação com muito sal, peso excessivo, ingestão desmesurada de bebidas 

alcoólicas, pouca prática de atividade física (sedentarismo), ou o facto de ser fumador.  

De acordo com o ANEXO 8, existem valores parametrizados de PA, através dos quais se 

pode estabelecer um diagnóstico de HTA. É de referir que um valor isolado não implica, 

automaticamente, um diagnóstico de HTA, já que existem fatores que influem na medição 

da PA, como o fato de ter ingerido substâncias que interfiram na mesma (cafeína ou 

nicotina), ou mesmo o fenómeno da “Hipertensão de Bata Branca”. Este é explicado pelo 

fato de certos pacientes apresentarem valores de PA alterados aquando da medição da 

mesma na presença de um profissional de saúde. É normalmente explicada por uma 

resposta de alerta, ansiedade e/ou resposta condicionada a situação pouco comum. 

Ainda assim, está é menor, e portanto menos causadora de erro, se o profissional de 

saúde for um enfermeiro ou farmacêutico… 

Desta forma, o diagnóstico deve ser médico, de acordo com critérios específicos para a 

patologia, baseados em medições mais constantes no tempo. Deste modo, torna-se 

importante, para doentes hipertensos diagnosticados, efetuar medições constantes e 

regulares, como forma de controlo da PA, o que leva esses utentes a procurar a farmácia, 

como forma de o fazer. Este tipo de seguimento apresenta vantagens, sendo uma 

alternativa válida à medição em meio ambulatório. Assim, é menos dispendiosa para o 

utente, podendo ainda diminuir o efeito de “bata branca”, uma vez que grande parte dos 

utentes têm um maior à vontade com o seu farmacêutico. Além disso, há uma maior 

adesão ao tratamento e monitorização da patologia, e proporciona uma oportunidade 

para uma acrescida interação entre o farmacêutico e o doente, permitindo um seguimento 

e aconselhamento também regular. 

Para este acompanhamento, podem ser utilizados aparelhos ‘manuais’, como e 

esfigmomanómetro de mercúrio, ou o manómetro aneroide, sendo, contundo, a nível do 

seguimento em farmácias, mais habitualmente utilizados os aparelhos eletrónicos, pela 

facilidade de manejo e fiabilidade (se existir cuidado na medição). Dentro destes, os que 

medem a PA no braço (artéria braquial) são mais adequados que os que realizam a 

medição no pulso, sendo estes mais sensíveis e suscetíveis a erro, devido a se tratar de 

um local mais distal. Apesar da existência, no mercado, de diversos aparelhos de 

medição, torna-se importante que existam protocolos de controlo e validação dos 

mesmos, regulados por entidades credíveis, e de acordo com critérios como a exatidão, 

facilidade de uso e adequabilidade ao doente individual. Deste modo, na FG, a 

monitorização da PA é efetuada com um medidor de PA para o braço, OMRON M6®, 

submetido a validação clínica, comparado com aparelhos manuais tradicionais, sendo 

assim bastante rigoroso, preenchendo os requisitos do protocolo da Sociedade Europeia 

contra a Hipertensão. Assim, para a medição da PA, devem seguir-se alguns pontos de 
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um protocolo pré estabelecido. Na FG, o doente (no caso que acompanhei, procedeu-se 

deste modo) deverá descansar 5 a 15 minutos, sentado, apoiando depois o braço, numa 

mesa ao nível do coração, sem nenhuma peça de roupa que pressione o braço, sendo 

que deverá depois, durante a medição, manter o silêncio (de forma a não influir nos 

valores de PA). Pode suceder o caso de haver necessidade de efetuar duas medições, 

espaçadas. No fim da medição, é registado o valor, tecendo o farmacêutico as devidas 

considerações. As medições foram, em grande maioria, efetuadas no período da manhã, 

facto que se revela importante, já que parece haver correlação entre o (caraterístico) 

aumento da PA, neste período, e o número de enfartes e ataques cardíacos.  

Passando ao caso concreto, trata-se do acompanhamento da PA de uma paciente, D. 

Maria (nome fictício), sexo feminino, com cerca de 70 anos, com HTA diagnosticada, 

assim como arritmia cardíaca – fibrilação auricular. A HTA da paciente é, em parte, 

devida a um hiperaldosteronismo primário, uma condição médica na qual ocorre um 

excesso de produção de aldosterona, pelas glândulas suprarrenais, que faz com que se 

verifiquem níveis excessivos de sódio (hipernatrémia), por estimulação da sua 

reabsorção, diminuição de potássio (hipocalémia), por aumento da secreção, causando 

aumento da PA, com um desequilíbrio osmótico e de pH sanguíneo (alcalose 

metabólica). Nesta patologia estão, normalmente, indicados os antagonistas dos 

recetores mineralocorticóides, como a espironolactona ou a eplerenona.  

No início do seguimento, foi feita uma primeira entrevista farmacoterapêutica, de forma a 

entender a(s) patologia(s) da paciente, averiguar a sua terapia medicamentosa, assim 

como ter uma noção geral de como a utente perceciona as suas doenças, e como as 

gere. Deste modo, foi possível compreender que a Dna. Maria tem perceção da função 

de cada medicamento, assim como da efetividade e seguridade de cada um, 

considerando benéfica a sua ação, dado que se sente, geralmente, bem, sem episódios 

problemáticos, nem efeitos secundários. Ainda, não sente dificuldade em tomar nenhum 

medicamento, aderindo à terapêutica. A D. Maria efetua um seguimento regular da PA na 

FG, desde que lhe foi diagnosticada a patologia, sendo que facilita, deste modo, a 

realização deste caso. Em relação à medicação efetuada pela paciente, resumo, nas 

tabelas seguintes, alguns aspetos que considero relevantes para a perceção geral do 

quadro fisiopatológico da Dna. Maria. 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária- 2013/2014 

 

26 
André de Lemos Violante 

 

Tabela 1: Medicação efetuada pela D. Maria, com indicação da posologia, indicação, 

classe terapêutica, reações adversas e principais interações. 

 
Espironolactona 

(25 mg) 

Lisinopril + 

Hidroclorotiazida 

(20 mg + 12,5 mg) 

Amiodarona 

(200 mg) 

Ácido 

Acetilsalicílico 

(150 mg) 

Posologia 
1 comprimido por 

dia à refeição 

1 comprimido por 

dia, de manhã 

½ 

comprimido 

por dia, 

exceto ao fim 

de semana 

1 comprimido 

por dia 

Indicação 

(caso da 

paciente) 

Aldosteronismo e 

HTA 
Hipertensão Arterial 

Arritmia 

cardíaca 

(fibrilação 

auricular) 

Redução do 

risco de enfarte 

agudo do 

miocárdio 

Classe 

Terapêutica 

Diurético 

(‘poupador’ de 

potássio) 

Inibidor da Enzima 

de Conversão da 

Angiotensina 

(IECA) + Diurético 

tiazídico 

Anti arrítmico 
Antiagragante 

plaquetário 

Reações 

Adversas 

(mais 

comuns) 

Leucopenia, 

trombocitopenia, 

perturbações 

eletrolíticas, 

gastrointestinais, 

cãimbras, tonturas 

Tosse, tonturas, 

vómitos, hipotensão 

e cefaleias 

Bradicardia, 

arritmia 

ventricular, 

distúrbios 

gastrointestin

ais, 

microdepósit

os na córnea, 

reações 

cutâneas, 

disfunções 

na tiróide 

Distúrbios 

gastrointestinais 
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De seguida, apresento, em gráfico, os valores da PA, medidos na farmácia, em função do 

tempo (em dias), durante o período do estágio. 

 

 

 

Figura 2. Medição dos valores de PA sistólica e diastólica da D. Maria. 

 

Analisando os dados apresentados, pode dizer-se que a D. Maria apresenta os valores 

de PA controlados (ver ANEXO 12 com os valores registados), expondo apenas um 

número mínimo de registos acima dos valores recomendáveis. Como tal, relativamente à 

PA, pode dizer-se que está dentro dos limites pretendidos, sendo que se trata de uma 

paciente que cumpre com a adesão à terapêutica.  

As medições da PA devem ser sempre associadas à medição da frequência cardíaca, 

porque os valores da frequência cardíaca em repouso podem prever, 

independentemente, eventos cardiovasculares com risco de fatalidade, em várias 
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Anticoagulantes
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ibuprofeno. 
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situações, incluindo a HTA. Assim, relativamente aos valores de batimentos cardíacos, e 

tendo em conta que se trata de uma paciente com patologia cardíaca, também se pode 

analisar a evolução dos mesmos. 

 

Figura 3. Valores de batimentos cardíacos por minuto da D. Maria, em função do tempo. 

 

Desta forma, pode observar-se que, sensivelmente, a partir do dia 85, a D. Maria 

apresentou valores de batimento cardíaco bastante mais irregulares e acelerados do que 

até à data. É possível que tal efeito se possa dever à associação da amiodarona com a 

hidroclorotiazida, que, combinados, podem, por efeito aditivo arritmogénico, provocar 

arritmia ventricular, como efeito adverso. Devido a esta possibilidade, é importante, como 

já referido, tomar especial atenção a efeitos como tonturas ou palpitações, que podem 

indicar a ocorrência do fenómeno de “torsades de pointes”, caracterizado por uma 

perturbação da repolarização ventricular, com prolongamento do intervalo QT. Este 

fenómeno pode ocorrer como efeito adverso do uso da amiodarona, e pode ser 

potenciado com o uso concomitante de diuréticos (como a hidroclorotiazida). Assim, a D. 

Maria deverá, caso persistam valores não regulares de batimentos cardíacos, consultar o 

médico, de forma a avaliar possíveis alterações na farmacoterapia da paciente. Além 

disso, é importante que a D. Maria monitorize, regularmente, além da PA e batimentos 

cardíacos, os níveis séricos de eletrólitos (potássio, sódio, magnésio), a função renal e 

cardíaca, devido ao uso de fármacos que interferem com as concentrações desses 

elementos, e deste modo, ser causadores de arritmias cardíacas secundárias e outros 

efeitos adversos.  

Personalizando o papel do farmacêutico em relação ao controlo da PA, é importante 

sensibilizar a paciente para, além desta monitorização regular dos seus parâmetros, 

adotar um estilo de vida concordante com a sua condição patológica. Estudos clínicos 
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demonstraram que os efeitos anti-hipertensores das modificações do estilo de vida 

podem ser equivalentes à monoterapia com medicamentos, exigindo, no entanto, um 

esforço para evitar a ‘falta de adesão’, o que pode constituir uma desvantagem.  

Deste modo, medidas como a redução do consumo de sal (para 5-6 g de sal por dia); 

moderação do consumo de álcool (valores na ordem dos 140 g por semana para os 

homens e 80 g por semana para as mulheres); outras medidas dietéticas (consumo de 

legumes, produtos láteos com baixo teor de gordura, fibras alimentares solúveis 

dietéticas, grãos integrais e proteínas de fontes vegetais, com redução de gordura 

saturada e colesterol); a redução de peso (IMC de 25 kg/m2 e circunferência de cintura 

<102 cm nos homens e <88 cm nas mulheres); a prática de exercício físico regular 

(atividades aeróbicas, preferencialmente), tal como a cessação do tabagismo, são de 

extrema importância para melhorar os valores de PA. 

Dado que em muitas situações, a HTA não produz sintomas percetíveis (se bem que 

tonturas, visão enevoada, dor de cabeça, sonolência, confusão e falta de ar possam ser 

sentidos), torna-se necessário que se realize um seguimento regular dos valores de PA. 

Então, uma vez que a patologia poderá estar a evoluir silenciosamente, provocando 

lesões assintomáticas, especialmente a nível cardíaco, vascular, cerebral e renal, os 

sinais de envolvimento de órgãos devem ser procurados cuidadosamente, por meio de 

técnicas apropriadas. Além disso, os doentes têm, por vezes, tendência para interpretar 

uma PA não controlada numa dada medição como sendo devido a fatores ocasionais e, 

portanto, minimizam o seu significado clínico. Tal deve ser evitado e um valor de uma 

pressão arterial elevada deverá sempre levar o doente e o médico a procurar as causas, 

nomeadamente as mais usuais - baixa adesão ao regime de tratamento prescrito, a 

persistência de um efeito de bata branca, ou o consumo ocasional / regular de 

medicamentos ou substâncias que aumentem a PA ou se oponham ao efeito anti-

hipertensivo do tratamento (álcool, medicamentos anti-inflamatórios não esteróides). Tal 

só pode ser atingido com uma relação verdadeira, rigorosa, entre o doente e o 

farmacêutico, de forma a, caso seja necessário, haver um encaminhamento médico do 

paciente… 

É importante referir que a HTA não tratada não desaparece, por si. Contudo, se as 

indicações do médico e farmacêutico forem escrupulosamente seguidas, tal como a 

farmacoterapêutica, pode ser adequadamente controlada. Além disso, em alguns 

doentes, nos quais o tratamento é acompanhado por um controlo eficaz da PA por um 

período prolongado, pode ser possível reduzir o número e a dosagem dos medicamentos. 

Tal pode ser o caso, se o controlo da PA for acompanhado pelas já referidas mudanças 

do estilo de vida, Assim, uma possível redução da medicação deverá ser feita de forma 
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gradual e o doente deve ser avaliado frequentemente, devido ao risco de reaparecimento 

da hipertensão.  

O tratamento da HTA, com tudo o que consigo acarreta, é um compromisso para a vida 

[27,32-39]. 

 

CASO 2: ACOMPANHAMENTO DE UM UTENTE ANALFABETO 

Nos dias que correm, a não adesão à terapêutica farmacológica é um problema 

recorrente, que pode ter consequências potencialmente nefastas, como ineficácia no 

tratamento, recaídas, toxicidade por sobredosagem (potencialmente fatal), aparecimento 

de resistências a fármacos (por subdosagem), entre outros. Esta não adesão pode advir 

de diversos fatores, relacionados com a situação socioeconómica; com o sistema de 

saúde, por si; com as informações prestadas ao doente, pelo profissional de saúde; com 

a natureza e condição fisiológica do próprio paciente (estado mental, condição visual 

deficitária, falta de mobilidade, por exemplo); questões relacionadas com a própria 

terapêutica (efeitos adversos, a própria duração da terapia), ou o simples fato da falta de 

sintomas, que pode levar a que o doente diminua a adesão… 

Deste modo, o farmacêutico tem de ser sensível a um grande número de questões 

relacionadas com os seus utentes, e com isso, deve saber lidar com diferentes níveis 

socioeconómicos, distintos graus de escolaridade, sempre com uma postura séria e 

cooperativa para com o paciente.  

Neste sentido, surge o caso de uma paciente, D. Isabel (nome fictício), com cerca de 75 

anos, com historial de cancro na bexiga. Relativamente a patologias atuais, é uma doente 

hipertensa, diabética, com dislipidemias, queixando-se ainda de dor articular crónica, 

medicada para todas as referidas. Além disso, a D. Isabel é uma doente analfabeta, o 

que ainda dificulta mais o seu controlo farmacoterapêutico. Sendo assim, a Farmácia 

Gaspar auxilia, no dia-a-dia, a D. Isabel, na sua medicação, através da preparação de 

“unidoses”, ou seja, colocando em caixas diárias os medicamentos que toma, com 

indicação gráfica auxiliar, de forma a que a D. Isabel percebe quando deve tomar cada 

comprimido. Explicando como se processa este acompanhamento, que tive a 

oportunidade e o prazer de efetuar, ao longo do meu estágio, primeiramente completei 

uma recolha de informação, de forma a percecionar toda a medicação que a D. Isabel 

fazia (princípio ativo, dose, posologia) de modo a organizar melhor, e poder, mais fácil e 

rapidamente, proceder à preparação das doses, cada vez que a utente se deslocasse à 

farmácia. 
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Tabela 2. Medicação efetuada pela D. Isabel 

 
Substância Ativa Dose Posologia Notas 

Manhã 

(pequeno 

almoço) 

Enalapril 20 mg 1 comprimido  

Gliclazida  30 mg 1 comprimido 

Comprimido de 

libertação 

modificada 

Tramadol + 

Paracetamol 

37,5 mg + 

325 mg 
1 comprimido  

Almoço Metformina 850 mg 1 comprimido 
Por vezes não 

toma 

Jantar 

Metformina 850 mg 1 comprimido  

Sinvastatina 20 mg 1 comprimido  

 
Diazepam 5 mg 1 comprimido  

Outros Naproxeno 500 1 comprimido Em SOS 

 
Butilescopolamina 

+ Paracetamol 

10 mg + 

500 mg 
2 comprimidos Em SOS 

 

De referir, também, que a D. Isabel, em grande parte das ocasiões transporta consigo 

para a farmácia, num saco, a sua medicação, trazendo também as receitas (renováveis) 

que o médico lhe prescreve. Deste modo, na FG faz-se também o acompanhamento do 

stock temporário da paciente, para que, quando estiver com poucos medicamentos, 

realizar o aviamento das receitas, já que a D. Isabel não está apta a compreender o 

conteúdo de cada prescrição. Note-se que não é um serviço que todas as farmácias se 

possam disponibilizar a fazer (por razões de falta de pessoal, disponibilidade temporal, 

entre outras).  

 

Assim, a D. Isabel tem um conjunto de caixas diárias (Figura 4), nas quais os seus 

medicamentos são organizados, explicando-lhe a correspondência entre cada símbolo e 

o momento do dia para tomar a medicação. 
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Figura 4. Representação esquemática de caixa de dose diária de medicação da D. Isabel 

Sendo que a D. Isabel tem um conjunto numeroso de caixas (cerca de 5), realiza visitas 

semanais à farmácia, nas quais se tenta ter uma perceção da adesão à terapêutica, e 

tentar responder a qualquer questão que surja à utente. Deste modo, reparei que a D. 

Isabel, frequentemente aparecia com o comprimido da hora de almoço por tomar 

(metformina). Tal pode dever-se ao fato de ser o único medicamento desse período do 

dia, juntamente com o fato de haver outro comprimido igual, à hora de jantar, que é 

tomado simultaneamente com outros, e a doente considerar que uma dose é suficiente. 

Além desta situação, constatei que a D. Isabel por vezes visita a farmácia em intervalos 

temporais demasiadamente espaçados para que seja possível tomar a sua medicação 

diária e corretamente. Inicialmente, ponderei a hipótese de a utente ter o auxílio de algum 

familiar para a preparação das suas unidoses, contudo, a D. Isabel nega tal hipótese. 

Como tal, esta paciente apresenta muitos problemas de adesão à terapêutica, talvez fruto 

de uma relutância em deslocar-se à farmácia de 5 em 5 dias, e isto porque também 

apresenta problemas de locomoção, devido à dor articular. Assim, seria de ponderar, 

teoricamente, que a D. Isabel pudesse aderir a um mecanismo mais eficiente de controlo, 

como, por exemplo, a seguinte solução:  

 

 

 

 

 

Figura 5. Caixa de armazenamento de medicamentos (semanal) 
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Seria uma questão a testar, caso a D. Isabel estivesse recetiva a que o farmacêutico a 

auxiliasse no entendimento da sua nova caixa, explicitando-lhe a vantagem de ter se 

deslocar com menor frequência à farmácia. Contudo, tratando-se de uma paciente 

analfabeta, provavelmente denotaria dificuldade em percecionar o mecanismo da nova 

caixa, já que apresenta legendagem escrita, e não figurada. Deste modo, há apenas que 

tentar, verbalmente, sensibilizar a utente para que tome os medicamentos todos que as 

suas caixas contêm, e continuar, como farmacêutico, a ter a disponibilidade para 

continuar a ajudar a D. Isabel.  

Casos como o da D. Isabel existem em grande quantidade, existindo algumas medidas 

que podem ser tomadas para minimizar a falta de adesão à terapêutica, quer sejam 

através do melhoramento da informação escrita prestada (através de simbologia simples 

e facilmente percetível), quer através do estabelecimento de uma comunicação oral 

elementar e uma postura aberta, de forma a que a doente se sinta encorajada a 

questionar algum aspeto que não esteja a percecionar.  

Pode ainda concluir-se que, apesar de ainda haver poucos estudos que relacionem 

adesão à terapêutica com objetivos terapêuticos, é demais óbvio que é uma relação que 

se pode estabelecer [40,41]. 

 

CASO 3: O SAL SEM SÓDIO (BONSALT®) 

O consumo excessivo de sal é uma causa primordial de doenças cardiovasculares, sendo 

Portugal um dos países onde esse consumo, pela população, é muito superior à 

recomendação da Organização Mundial de Saúde (cerca de 12 g por dia). Os alimentos, 

por si, já possuem sódio, e a adição de sal aos mesmos faz com que se ultrapassem, 

muitas vezes, os limites da Dose Recomendada Diária da nossa alimentação.  

Há evidência de uma relação causal entre a ingestão de sal e a PA e o consumo 

excessivo de sal pode contribuir para a hipertensão resistente. Os mecanismos que 

relacionam o consumo de sal e a elevação da PA incluem um aumento de volume 

extracelular, mas também uma elevação da resistência vascular periférica, a ativação 

simpática. Assim, é recomendado pela Organização Mundial de Saúde um consumo 

diário de cerca de 5-6 g de sal, de forma a atingir efeitos desejáveis, no que toca à 

redução da PA (quer em normotensos, quer em hipertensos, naturalmente), havendo 

evidências de que uma restrição de sal poderá mesmo reduzir o número e doses dos 

fármacos antihipertensores necessários, tal como diminuir o risco de eventos 

cardiovasculares. 

Assim, durante o estágio, algumas pessoas se dirigiram à farmácia, procurando um 

produto que lhes foi publicitado, o “sal” sem sódio. Na verdade, existe um produto no 
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mercado (o Bonsalt
®
) que foi apresentado, em 2012, como o primeiro substituto do sal 

comum, mas não contendo sódio. Tal, à primeira vista, pode ser visto como vantajoso, 

dado que o sódio está indubitavelmente associado ao desenvolvimento de HTA. 

 

Figura 6. Composição do produto Bonsalt
® [42] 

A questão é que, se atentarmos à composição do produto, notamos que possui um 

elevado teor de potássio, sendo que deste modo algumas pessoas podem cair no erro 

de, ao utilizar este produto, pensando que não tem qualquer risco, consumir grandes 

quantidades de potássio.  

Assim, está comprovado que um aumento do consumo deste elemento, quer por uma 

substituição do sal comum (cloreto de sódio) por outro, contendo cloreto de potássio; uma 

dieta rica em potássio; ou mesmo alguns suplementos de potássio, pode ter efeitos 

positivos na redução da PA, acidente vascular cerebral e outras doenças cardíacas. Para 

explicar estes benefícios, vários mecanismos têm sido sugeridos, tais como uma redução 

da atividade adrenérgica neural, a diminuição dos níveis de renina plasmática, inibição da 

formação de radicais livres, e aumento da atividade da enzima Na+/K+-ATPase, 

aumentando a captação celular de potássio, reduzindo o sódio intracelular. 

Contudo, um aumento desmesurado das concentrações de potássio (hipercalémia) pode 

ter efeitos nefastos no organismo, principalmente em doentes de ‘elevado risco’. Assim, 

casos de insuficiência renal, diabetes mellitus com hipoaldosteronismo hiporreninémico, 

uropatia / nefropatia obstrutiva, ou mesmo terapia com inibidores da enzima de 

conversão da angiotensina (IECAS), antagonistas do recetor da angiotensina II, diuréticos 

poupadores de potássio, e antiinflamatórios não esteroides, podem ser mais suscetíveis a 

situações de hipercalémia, com as consequências que podem daí advir, principalmente a 

nível cardíaco (arritmias, paragem cardíacas), muscular e gastrointestinal. 

Deste modo, este produto tem vantagens, sem dúvida, para doentes hipertensos, mas é 

bastante importante que o farmacêutico saiba aconselhá-lo, informando o doente da sua 

composição, e de que não será indicado para todos os utentes. Até porque existe uma 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária- 2013/2014 

 

35 
André de Lemos Violante 

boa percentagem de doentes hipertensos que possuem, simultaneamente, patologias 

cardíacas e / ou renais, o que faz com que um correto uso deste ‘sal’ ganhe ainda mais 

importância [32,42-45]. 

 

FORMAÇÃO: ANTIBIÓTICOS, SÓ QUANDO NECESSÁRIO! 

No seguimento da formação a que assisti, subordinada ao tema “Menos Antibióticos, 

Mais Saúde”, considerei importante referir no relatório algumas ideias retiradas da 

mesma, já que é um tema bastante importante pertinente para a saúde pública, e para o 

qual os utentes não estão, ainda, completamente esclarecidos, não tendo noção das 

consequências que pode causar um uso inadequado destes medicamentos. Como tal, o 

projeto “Menos Antibióticos, Mais Saúde”, da autoria de um grupo de estudantes da 

Universidade de Aveiro, tem como objetivo estudar e melhorar os resultados em saúde, 

aumentar a segurança dos doentes e população, reduzindo as resistências microbianas e 

os custos com a saúde. Adquiri noção de que, nos últimos anos, o aumento das taxas de 

resistência bacteriana tem vindo a tornar-se cada vez mais grave como problema de 

saúde pública. A origem da resistência microbiana é multifatorial, contudo, vários estudos 

têm evidenciado que o uso inadequado de antibióticos, em automedicação ou sob 

prescrição médica constitui um importante fator causal. Este uso inadequado, com um 

inerente aumento estatístico de resistências, trata-se de um problema à escala mundial, 

que provoca dificuldades no controlo de infeções, com consequente aumento da 

morbilidade e mortalidade, além de que aumenta os custos associados com cuidados de 

saúde. No caso de Portugal, apresenta atualmente níveis elevados de resistências para 

algumas bactérias (por exemplo, a resistência do Staphylococcus aureus à meticilina 

ultrapassa os 50%). Os cuidados primários de saúde detêm uma importância fulcral 

nestes dados, uma vez que os antibióticos são prescritos, na sua maioria, neste tipo de 

serviços. Registei, ainda, que se verifica um elevado consumo de antibióticos na região 

centro, comparativamente com as outras zonas, e à média, em Portugal Continental. 

Como tal, é necessário sensibilizar a comunidade acerca das consequências desta 

inadequação no uso destes medicamentos. Isto, porque o consumo excessivo de 

antibióticos não apresenta vantagens clínicas – nos países onde se verifica um maior 

consumo, não há benefícios comprovados clinicamente para o doente. Alem disso, este 

abuso tende a diminuir os antibióticos disponíveis em clínica, já que provoca uma perda 

de efetividade dos mesmos, associada a um desenvolvimento decrescente de novas 

moléculas. Torna-se imprescindível combater alguns fatores que conduzem a este uso 

excessivo, tais como prescrições desnecessárias ou inadequadas, resultantes de 

pressões de doentes, por vezes; uma medicina defensiva, em que o prescritor tende a 
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recorrer sem critério a estes medicamentos, e não menos importante, a auto medicação, 

em comunidades em que a aquisição de antibióticos está facilitada. Além disso, o 

combate de alguns mitos, como o uso de antibióticos para gripes / constipações, ou a 

utilização dos mesmos apenas porque ocorre expetoração de muco com cor verde, tem 

de ser realizado! Deste modo, e considerando o valor elevado de consumos e 

resistências bacterianas em Portugal, é de defender uma maior vigilância, assim como 

um acréscimo de campanhas de informação e educação, tanto de profissionais de saúde 

como da própria população, em geral [46]. 

 

FORMAÇÃO: PRODUTO BIOACTIVO LIPOEXIT XTRA® 

Outra formação à qual tive a oportunidade de assistir durante o meu estágio na FG, foi 

relativo à nova formulação do BioActivo® LipoExit, o BioActivo® LipoExitXtra, razão pela 

qual resolvi inserir neste relatório uma pequena apresentação do que me foi transmitido. 

Nos dias de hoje, há uma preocupação crescente com a perda de peso, o que se pode 

mostrar extremamente problemático, pois ou se reduz drasticamente a ingestão de 

alimentos calóricos, ou tem de se ser muito ativo, fisicamente. Uma ferramenta que torna 

o emagrecimento muito mais fácil, apresentada pela BioActivo®, é a “FibrePrecise”, uma 

fibra de 2º geração, com capacidade de captar a gordura dos alimentos. Esta fibra irá, 

então, absorver a gordura dos alimentos, garantindo que o corpo não a absorve, e 

obrigando o organismo a queimar a gordura acumulada. O BioActivo® LipoExit continha, 

para além da “FibrePrecise”, pectinas da casca de citrinos, o “ChromoPrecise” e vitamina 

C. As pectinas estão presentes na formulação com o intuito de evitar a obstipação, 

estando também envolvidas na diminuição da glicémia pós-prandial. Por outro lado, o 

“ChromoPrecise”, trata-se de uma levedura de crómio orgânico, que irá ajudar a manter 

os níveis de açúcar estáveis, evitando, assim, o desejo por doces. Quanto à vitamina C, 

esta tem a capacidade de reduzir a fadiga e o cansaço, apresentando, ainda, a 

capacidade de aumentar a área de superfície para a captação de gordura, aumentando, 

assim, a capacidade de captação de gordura, por parte da fibra. Na formação a que 

assisti, foi apresentada uma versão melhorada deste suplemento, o BioActivo® 

LipoExitXtra. Este suplemento, para além dos componentes anteriormente apresentados, 

contém ainda extrato de alcachofra. Este extrato é obtido através das folhas de 

alcachofra, que contém cinarina e inulina. A cinarina apresenta um efeito colagogo, tendo 

a capacidade de eliminar toxinas indesejáveis e resíduos do corpo, sendo que, por sua 

vez, a inulina possui a propriedade de aumentar a saciedade. Assim, este trata-se de um 

suplemento mais completo, apresentando diversos efeitos num só comprimido: queima 

de gorduras, eliminação de toxinas, mais energia e diminuição do apetite por doces. 
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FORMAÇÃO: PROBLEMAS ARTICULARES E DE CIRCULAÇÃO 

No estágio na FG, foi notória a preocupação de alguns representantes em deslocar-se à 

farmácia, de forma a dar formação aos profissionais de saúde. Foi o caso de um 

colaborador da BioActivo®, que apresentou alguns dados relativos a dois produtos da 

gama: O Biloba Forte, para problemas circulatórios, e o Glucosamina Duplo, para 

problemas articulares. A circulação sanguínea fornece, a todas as partes do corpo, o 

oxigénio e nutrientes necessários a todas as funções vitais, podendo surgir, aquando de 

problemas circulatórios, sintomas como: zumbidos, frieiras, claudicação intermitente… 

Uma vez que, só o cérebro necessita de 25% do oxigénio consumido, é facilmente 

compreensível que a falta de oxigénio possa afetar a memória. Então, uma das formas 

mais eficazes de manter uma boa circulação e um fornecimento adequado de sangue, 

evitando problemas de concentração e / ou memória, é tomando extrato de Ginkgo 

biloba. O Biloba Forte baseia-se num extrato produzido com suporte nas folhas de uma 

árvore considerada um fóssil chamada Ginkgo biloba. Este extrato contém uma variedade 

de compostos biológicos ativos, nomeadamente flavono-glicosídeos e terpeno-latonas, 

que se mostraram eficazes para uma boa circulação sanguínea. Assim, ao melhorar a 

circulação sanguínea, irá auxiliar na manutenção da função cognitiva, nomeadamente, a 

nível de perceção, atenção, memória, linguagem e funções executivas, o que levou a um 

ganho de notoriedade, por parte deste tipo de suplemento, principalmente entre as 

pessoas mais idosas, que cada vez mais procuram aconselhamento nesta área. Por 

outro lado, também um bom funcionamento articular é essencial, pois as articulações 

impedem o contato direto entre os ossos, e permitem o movimento dos membros em 

diversos sentidos. Hoje, sabe-se que existem múltiplos fatores envolvidos na manutenção 

de articulações saudáveis. Neste sentido, o Glucosamina Duplo trata-se de um 

suplemento que surge com o intuito de adiar a degradação das articulações, que surge 

gradual e naturalmente. As articulações estão protegidas pelas cartilagens, sendo que, 

quanto mais saudável for a cartilagem, mais eficazmente a articulação se move. Assim, 

uma vitamina essencial para que a cartilagem se mantenha forte e resistente é a vitamina 

C, que contribui para a formação de colagénio (componente da cartilagem). Para além da 

vitamina C, este suplemento contém também sulfato de glucosamina (extraída de 

camarões) e condroitina, que em conjunto contribuem para a formação normal de 

colagénio, e, consequentemente para o funcionamento normal das cartilagens e ossos. 

Assim, o uso regular deste suplemento é uma forma de manter as articulações saudáveis 
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e em bom funcionamento, sendo uma boa estratégia para proporcionar às articulações 

alguns componentes presentes numa cartilagem saudável. 

 

DOSSIER: SUPLEMENTAÇAO COM COENZIMA Q10 – UBIQUINONA 

No decorrer do meu estágio, reparei que alguns pacientes possuem dúvidas acerca da 

utilidade da suplementação com a coenzima Q10 (ubiquinona). Isto porque é um produto 

relativamente publicitado, com propriedades “revitalizantes”, o que se torna um assunto 

na ordem do dia, devido à fadiga que uma rotina de trabalho diário provoca. É um tipo de 

suplementação existente em várias gamas de distintos laboratórios, mas apresenta uma 

base científica algo desconhecida para os utentes. Assim, procurei aprofundar o meu 

conhecimento neste assunto, de forma a estar mais apto a aconselhar este tipo de 

suplemento. Este composto é essencial para a produção de energia nas células, 

auxiliando nos processos de produção de ATP. Deste modo, órgãos como o coração, 

pulmões, cérebro, fígado e rins são mais ricos em conteúdo desta coenzima. Em 

determinadas fases da vida, muitos utentes sentem que “não têm tanta força e energia”, e 

que necessitam de um revitalizante mais duradouro que um simples café. A verdade é 

que os níveis de Q10 em vários tecidos humanos decrescem, a partir de determinada 

idade. Tal pode estar relacionado com esta sensação de decréscimo de energia. É 

também sabido que determinadas patologias, como insuficiência cardíaca, disfunções 

neurológicas, ou cancro estão relacionadas com decréscimo dos níveis de ubiquinona, tal 

como alguns fármacos (por exemplo, as estatinas inibem a produção de ubiquinona a 

nível hepático, por similaridade estrutural com o colesterol). A suplementação com Q10 

surge, então, como uma opção, já que funciona como um “combustível” do organismo. 

Assim, e apesar desta suplementação não aumentar a produção endógena do composto, 

apresenta vantagens em diversos níveis, seja a nível imunitário, do sistema nervoso, ou 

cardiovascular (prevenção aterosclerose). Concluindo, é preponderante informar o 

paciente que uma suplementação com Q10 não deve ser substituta de qualquer tipo de 

farmacoterapêutica que efetue, sendo apenas, como o nome diz, um suplemento [47]. 

 

DOSSIER: CECRISINA ENERGY® 

A Cecrisina Energy® trata-se de um suplemento vitamínico, lançado este Inverno, que 

obteve grande adesão na FG, por isso, decidi aprofundar o meu conhecimento acerca 

deste suplemento. Penso que a grande adesão, por parte dos utentes, se deve ao facto 

de este ser fortemente publicitado no principal meio de comunicação – a televisão 
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nacional. Quanto ao suplemento supracitado, este é constituído por diversas vitaminas do 

complexo B (essencialmente B2, B6 e B12), ácido pantoténico e ácido fólico, estando 

recomendado para a redução do cansaço e fadiga, melhoria do desempenho mental e do 

funcionamento do sistema imunitário, sendo, então, um suplemento bastante completo, 

que para além da função de complemento vitamínico, apresenta ainda uma ação 

fundamental como produtor de energia - tal como é publicitado: “transforma a energia dos 

alimentos em energia para si”. As vitaminas do complexo B facilitam a digestão e 

absorção de carbohidratos, proteínas e de gordura. Para além disto, podem ser indicadas 

na prevenção e tratamento de estados de carências vitamínicas, tais como: fadiga física, 

afeções da pele (fragilidade das unhas, cabelos, estomatite…), complemento no 

tratamento de anemias e durante curas de emagrecimento. Assim, no âmbito deste 

suplemento vitamínico, as vitaminas B2, B6 e B12 contribuem para a redução do cansaço 

e da fadiga, bem como para o normal metabolismo produtor de energia. Quanto ao ácido 

pantoténico (vitamina B5) conhecido como a vitamina “anti-stress”, trata-se de uma 

vitamina do complexo B, com capacidade de controlar a resposta do corpo ao stress, 

contribuindo para um desempenho mental normal. Por fim, as vitaminas B6, B12 e o 

ácido fólico contribuem para o funcionamento normal do sistema imunitário. Uma das 

grandes dúvidas dos utentes, relativas a este suplemento, era o porquê de não 

apresentar vitamina C, mesmo continuando a adotar o nome de Cecrisina® (composta na 

sua totalidade por ácido ascórbico) e tratando-se de um multivitamínico para reforço do 

sistema imunitário. A verdade é que este suplemento faz uso de outras vitaminas para o 

reforço do sistema imunitário, como referido anteriormente, não havendo beneficio em 

adicionar a vitamina C, sendo importante transmitir esta ideia ao utente [48].  
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CONCLUSÃO 

Como forma de conclusão, e após um período no qual adquiri uma boa quantidade de 

conhecimentos de utilidade, percecionei que o estágio em farmácia comunitária permite, 

sem dúvida, um primeiro contato com o mundo profissional, com tudo o que tal está 

inerente. Apesar disso, trata-se apenas do início de uma longa jornada profissional, de 

constante formação e aprendizagem. 

Mais do que saber princípios ativos e interações, o farmacêutico tem de ter valências 

éticas e sociológicas que permitam uma correta interação com o seu utente, de forma a 

que, em cada contato com a farmácia, este saia com uma ideia melhorada das valências 

de quem está a atendê-lo, e com uma relação de confiança fortalecida. Se tal acontecer, 

é um sinal de que estamos a exercer com dignidade e honestidade a função de 

farmacêutico, o que, por si, é o que de mais básico cada um pode fazer, de forma a 

melhorar a nossa classe. 
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ANEXOS: 

Anexo 1 – Algumas zonas da Farmácia Gaspar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Museu da Farmácia Gaspar B. Zona de receção de encomendas 

C. Zona de monitorização de parâmetros bioquímicos 

D. Laboratório da Farmácia Gaspar 
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Anexo 2 – Fatura que acompanha uma encomenda 
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Anexo 3 – Produtos de Alimentação Especial da Farmácia Gaspar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplos de produtos de alimentação especial existentes na Farmácia Gaspar: 

Enfalac PREMIUM
®
 Preparados lácteos de transição entre o leite 

materno e o leite de vaca. 

Enfalac H.A. Digest
®
 

Preparado lácteo para lactentes, hipoalergénico, de 

forma a reduzir o risco de alergia às proteínas do 

leite da vaca. 

Enfalac PREMIUM LIPIL DHA
®
 

Preparado lácteo de transição entre o leite materno 

e o leite de vaca (suplementado com ácido docosa-

hexaenóico. 

NUTRICIA Protifar
®
 Suplemento nutricional modular proteico. 

S-26 HA
®
 

Preparado lácteo para lactentes com ácidos gordos 

polisaturados de cadeia longa (LC-PUFAs), ácido 

araquidónico (AA) ou Omega-6 e ácido 

docosahexanóico (DHA) ou Omega 3. 

Visoy
®
 Preparado lácteo à base de soja (intolerância ao 

leite de vaca). 

Fortimel
®
 

Suplementos nutricionais orais, cuja composição 

calórica varia consoante as necessidades 

energéticas e nutricionais. 

Fresubin
®
 

Suplementos calóricos, proteicos e com 

micronutrientes (idosos com perda de apetite, 

distúrbios em mastigar, após fraturas ósseas, 

adolescentes com necessidades energéticas e 

proteicas aumentadas) 

Bi-Oral Suero
®
 Preparado de reposição eletrolítica. 
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Anexo 4 – Modelo de Receita Eletrónica 
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Anexo 5 – Modelo de Receita Manual 
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Anexo 6 – Regimes de Comparticipação de Medicamentos 

Patologia 
Diploma 
circular 

Especialidades 
farmacêuticas 

Comparticipações Prescrição 

Doença de 
Alzheimer 

 

Despacho nº 
12459/2010, de 22 

de julho 
 

Medicamentos 
descritos no diploma 

 

Regime geral – 37% 
Regime especial – 52% 

Prescrito por 
neurologistas ou 
psiquiatras com 

referência ao 
Despacho nº 
12459/2010 

 

Psoríase 
 

Lei nº 6/2010, de 7 
de maio 

 

Medicamentos 
descritos no diploma 

 

Regime geral – 90% 
Regime especial – 95% 

Referência à Lei nº 
6/2010 

 

Artrite reumatoide 
ou espondilite 
anquilosante 

 

Despacho 
nº14123/2009, de 12 

de junho 
 

Metotrexato 
 

Regime geral – 69% 
Regime especial – 84% 

Prescrito por médicos 
especialistas em 
reumatologia ou 

medicina interna com 
referência ao 
Despacho nº 
14123/2009 

 

Infertilidade 
 

Despacho 
nº10910/2009 de 22 

de abril 
 

Medicamentos 
descritos no diploma 

 

Regime geral – 69% 
Regime especial – 84% 

Referência ao 
Despacho 

nº10910/2009 
 

Dor crónica não 
oncológica 

moderada a 
forte 

 

Despacho 
nº10280/2008 de 11 

de março 
 

Buprenorfina, 
fentanilo, 

hidromorfona e 
morfina 

 

Regime geral – 90% 
Regime especial – 95% 

Referência ao 
despacho 

nº10280/2008 
 

 

Doença 
inflamatória 

intestinal 
 

Despacho nº 
1234/2007, de 29 de 

dezembro 
 

Budenosido, 
messalazina, 
metotrexato, 

prednisolona e 
sulfassalazina 

 

Regime geral – 90% 
Regime especial – 95% 

Prescrito por médicos 
especialistas em 

consultas de 
gastrenterologia, 

cirurgia geral, 
medicina interna e 

pediatria com 
referência ao 
Despacho nº 
1234/2007 

 

Lúpus, hemofilia, 
hemoglobinopatias 

(talassemia e 
drepanocitose) 

 

Despacho nº 11387-
A/2003, de 23 de 

maio 
 

Medicamentos 
comparticipados 

 

Comparticipados a 100% 
 

Referência ao 
Despacho nº 11387-

A/2003 
 

Paramiloidose 
 

Despacho nº 
4521/2001 de 31 de 

janeiro 
 

Todos os 
medicamentos 

 

Comparticipados a 100% 
 

Referência ao 
Despacho nº 
4521/2001 

 

Doença bipolar 
 

Despacho nº 
21094/99 de 14 de 

setembro 
 

Carbonato de lítio 
 

Regime geral – 90% 
Regime especial – 95% 

Prescrito por 
neurologistas ou 
psiquiatras com 

referência ao 
Despacho nº 

21094/99 
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Anexo 7 – Modelo de Ficha de Preparação de Medicamentos Manipulados 
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Anexo 8 – Valores parametrizados de Pressão Arterial 

 

 

 PAS (mmHg)  PAD (mmHg) 

Ótima < 120 e < que 80 

Normalizada 120 a 129 e / ou 80 a 84 

Normal / Elevada 130 a 139 e / ou 85 a 89 

HTA Grau 1 140 a 159 e / ou 90 a 95 

HTA Grau 2 160 a 179 e / ou 100 a 109 

HTA Grau 3 ≥ 180 e / ou ≥ 110 

HTA Sistólica 

Isolada 

≥ 140 
 

e < 90 
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Anexo 9 – Fatores que afetam a Pressão Arterial 

 

 

Relacionados com a medição: 

Conversação durante a monitorização; 

Má colocação do aparelho; 

Posição incorreta do braço. 

Fármacos: 

AINEs (anti-inflamatórios não esteroides); 

Corticosteróides sistémicos; 

Contracetivos orais; 

Hormonas tiroideias; 

iMAOs (inibidores da monoaminoxidase); 

Descongestionantes nasais e orais. 

Outras patologias: 

Síndrome de Cushing; 

Hipertiroidismo; 

Tumores nas Suprarrenais; 

Insuficiência Renal; 

Glomerulonefrite. 

Outros: 

Estados de ansiedade, dor, frio; 

Substâncias como cafeína ou nicotina. 
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Anexo 10 – Valores de diagnóstico de Diabetes Mellitus 

 

Classificação 
Glicémia em jejum 

(mg/dL) 

Glicémia pos-prandeal 

(mg/dL) 

Diabetes Mellitus > 126 > 200 

Anomalia de Tolerância à 

Glicose 
< 126 160 < [glicose] < 220 

Anomalia de Glicémia em 

Jejum 
110 < [glicose] < 126 < 160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária- 2013/2014 

 

51 
André de Lemos Violante 

Anexo 11 – Slides resumo do curso “Anel Vaginal” 
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Anexo 12 – Tabela dos valores medidos de Pressão Arterial da “D. Maria” 
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RESUMO 

 

A Farmácia Hospitalar, em toda a sua extensão, integra o conjunto de atividades 

farmacêuticas exercidas em organismos hospitalares, ao nível de departamentos com 

autonomia técnica, designados por Serviços Farmacêuticos Hospitalares (SFH). 

Estes, por sua vez, representam uma estrutura base, elementar no círculo dos cuidados 

de saúde dispensados em meio hospitalar, cuja primordial missão é a de assegurar a 

terapêutica medicamentosa aos doentes, de acordo com critérios de qualidade, 

segurança, eficácia, assentes em evidência científica, e em estreita colaboração com as 

restantes equipas de cuidados de saúde, contribuindo, deste modo, para o processo 

assistencial ao doente. 
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1. Gestão e Organização do Serviço Farmacêutico 

O Serviço Farmacêutico Hospitalar (SFH), essencial na estrutura do mesmo, é um 

departamento com autonomia técnica e científica, mas dependente, em última instância, 

do conselho de administração (CA) do hospital. Assim, o SFH possui competências 

para responder a problemáticas de natureza técnica, científica, económica, 

administrativa e assistencial, sendo sua missão assegurar a terapêutica medicamentosa 

aos doentes com critérios de qualidade, segurança, eficácia e eficiência, baseados na 

evidência científica, mas também contribuir para um processo assistencial ao doente, 

no qual haja articulação entre os diversos departamentos técnicos, com integração das 

diversas equipas de cuidados de saúde. 

Além disso, é crucial associar tais aspetos técnico-científicos a uma gestão eficiente e 

eficaz do SFH, no contexto do sistema hospitalar. Neste aspeto, o farmacêutico 

hospitalar assume função central, possuindo habilitação para assumir a 

responsabilidade de todas as questões relacionadas com o medicamento, a nível 

hospitalar, articulando o SFH com outros elementos da estrutura do hospital (ANEXOS 

1a e 1b). 

A direção técnica do SFH é atualmente assegurada pela Dr.ª Teresa Pereira (nomeada 

pelo CA do hospital, por um período de 3 anos, renovável), que assume 

responsabilidade pelas funções descritas no Decreto-Lei (DL) nº 44 204, de 2 de 

Fevereiro de 1962, bem como as estipuladas no Regulamento Interno do Hospital [1,2]. 

Ainda, exercem funções nos SFH do HDFF, EPE, 3 farmacêuticas (Dr.ª Vânia Pereira, 

Dr.ª Margarida Queirós, Dr.ª Ana Teresa Catré), 4 técnicos (Rui Romão, Jaqueline 

Curado, Nancy Lima e Catarina Roxo), 3 administrativas (Isabel Câmara, Paula 

Conceição, Sandra Pereira) e 2 auxiliares (Júlia Figueiredo, Idália Curado). 

Relativamente ao espaço físico e funcional (ANEXO 2), e de acordo com as normas 

ISSO (International Organization for Standardization) 9001:2008, constam dos SFH do 

HDFF, EPE [3]: 

- Gabinete da Direção do SFH (com meios informáticos e de gestão); 

- Gabinete Farmacêutico (com meios informáticos e de gestão); 

- Biblioteca (sala anexa aos gabinetes, com material bibliográfico); 

- Área de Atendimento em Ambulatório (no qual ocorre um atendimento delimitado, 

privado e sigiloso de cada paciente); 

- Gabinete Administrativo (no qual se processam notas de encomenda, faturação, 

concursos públicos de medicamentos / reagentes, ou consultas diretas); 

- Área de receção de medicamentos, produtos farmacêuticos, dispositivos médicos e 

armazenamento de soluções volumosas; 
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- Área de Armazemanento geral (prateleiras rotativas, com medicação e produtos 

farmacêuticos organizados por ordem alfabética de designação comum internacional e 

por grupo terapêutico, no caso de antibióticos injectáveis, antissépticos e 

desinfectantes, nutrição entérica e parentérica e material de penso); 

- Área de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DID em DU), com 

equipamento auxiliar de distribuição semiautomática (Megadosis tipo Kardex®); 

- Zona de Reembalagem (reembalagem de formas farmacêuticas orais sólidas em 

doses unitárias discriminando a validade, lote, designação comum internacional e a 

dose); 

- Sala de Lavagem de material da dose unitária (caixas e gavetas); 

- Área destinada a distribuição individual diária para hospital de dia, estupefacientes, 

psicotrópicos, benzodiazepinas e de derivados do plasma humano; 

- Laboratório de Farmacotecnia (para preparação de manipulados, com o respectivo 

material de laboratório e matérias-primas); 

- Sala destinada aos Ensaios Clínicos decorrentes no hospital (com armário fechado, 

para armazenamento dos medicamentos em investigação e respetiva documentação e 

registos, contendo um termohigrómetro para o controlo e registo de temperatura e 

humidade); 

- Vestiários para o pessoal do SFH; 

- Rampas de Gases Medicinais e tanque criogénico; 

- Zona separada e isolada, fora do edifício principal, onde são armazenados os produtos 

inflamáveis. 

 

Relativamente à gestão informática, no HDFF, EPE é utilizada a aplicação GHAF com 

PrEL (Gestão Hospitalar de Aprovisionamento e Farmácia com Prescrição Eletrónica), 

tendo tido início em Dezembro de 2006 (contudo, a prescrição eletrónica apenas foi 

implementada em Fevereiro de 2007). Esta teve, primeiramente, introdução no serviço 

de cirurgia, tendo sido posteriormente estendida aos restantes, gradualmente. 

Juntamente com a prescrição online e distribuição em dose unitária, foram revistos os 

stocks das enfermarias. Esta aplicação encontra-se em constante atualização, para 

melhoramento das suas funcionalidades e adaptação às necessidades dos diferentes 

operadores. 

 

2. Seleção, Aquisição, Recepção e Armazenamento de Medicamentos 

A gestão de stocks no SF é efetuada informaticamente, atualizando automaticamente 

o stock após cada regularização, segundo critérios de utilização do medicamento, e 
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baseada em gastos médios de cada fármaco. Uma funcionalidade utilizada pelo 

programa informático é o “ponto de encomenda”. Com esta utilidade, há um alerta 

informático cada vez que determinado medicamento está abaixo do stock pré-definido 

como ponto de encomenda, o que facilita um acompanhamento dos stocks. Este valor 

pode ser alterado consoante a análise dos consumos, facilitado uma adaptação a 

constantes mudanças de realidades de consumo.  

Além deste mecanismo, existe um registo de faltas, realizado pelos técnicos, dos 

medicamentos cujo stock em prateleira diminui (registando o stock), de forma a 

complementar informação. Depois da elaboração da lista de medicamentos a 

encomendar, esta passa para um elemento administrativo, que elabora as notas de 

encomenda (mediante visualização do mapa pré-elaborado pela consulta/acordos de 

negociação com a indústria, ou através da consulta do Catálogo de Aprovisionamento 

Público da Saúde dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS). 

Seguidamente, a diretora de serviço valida as notas de encomenda, que só são 

enviadas ao fornecedor após autorização pelo CA.  

Para a realização da encomenda, em caso de rotura no fornecedor ou alteração de 

concursos da SPMS, deve-se avaliar tecnicamente e economicamente as diferentes 

opções, tendo também em conta os prazos de entrega na escolha do fornecedor.  

A seleção dos medicamentos a adquirir para uso hospitalar tem como base o 

Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM), sendo a partir deste que se 

seleccionam os medicamentos mais adequados e necessários ao hospital, contudo, e 

apesar de ser obrigatório o seu uso pelos prescritores dos hospitais do Serviço Nacional 

de Saúde (SNS) – segundo o Despacho nº 13885/2004 de 25 de Junho, podem ser 

incluídos nos formulários de cada hospital medicamentos não constantes no FHNM, 

através de adendas ao mesmo [4]. 

Este processo parte de uma reflexão e proposta, por parte dos prescritores e directores 

de serviço e/ou por parte da Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT). Esta 

comissão, depois da análise e estudo da relação custo/benefício do medicamento e as 

suas vantagens terapêuticas relativamente a opções já existentes, determina se 

ocorrerá adição ou mesmo substituição. Por vezes a CFT aprova medicamentos de 

prescrição condicionada, mediante Justificação Clínica Médica (JCM) ou Justificação 

Médica para Administração (JMA). Além destes, existe ainda a possibilidade de utilizar, 

de forma pontual, outros medicamentos, de acordo com uma justificação clínica (extra-

formulário), feita pelo prescritor, em concordância com uma adequação desse fármaco 

ao caso, que terá de ser Estas JCM e JMA são avaliadas e analisadas pelos serviços 

farmacêuticos, e posteriormente submetidas a discussão e aprovação pela CFT. 

Posteriormente todas as atas da CFT são deliberadas em CA. 
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Em casos pontuais, é feita uma aquisição de produtos à Farmácia Comunitária, sendo, 

contudo, uma opção reservada a situações pontuais, e de maior urgência. 

As compras são feitas tendo como base os concursos do Catálogo de Aprovisionamento 

Público da SPMS e os concursos públicos nas plataformas electrónicas. Nestes 

concursos os laboratórios apresentam as suas propostas, cabendo ao hospital analisar 

comparativamente as condições, de forma a escolher o que mais lhe convém. 

A seleção dos fornecedores é feita com base nos critérios definidos nos cadernos de 

encargo dos concursos realizados (ex. qualidade do produto, mais baixo preço, prazos de 

entrega, entre outros). Durante a fase de escolha podem haver negociações com a 

Indústria Farmacêutica. No final são adjudicados os medicamentos nas respectivas as 

quantidades aos fornecedores selecionados. Estas quantidades são obtidas em função 

de análises de consumos prévios.  

Este processo de aquisição é celebrado com um contrato público de aprovisionamento, 

que contém uma cláusula que ressalva a possibilidade de o hospital procurar outro 

fornecedor, sempre que o laboratório não cumpra as condições acordadas, ou não 

acompanhe os custos praticados no mercado, entre outras situações pontuais, como 

casos de ruptura do produto pretendido. A aquisição de benzodiazepinas e psicotrópicos 

apresenta particularidade, sendo que, de acordo com a legislação em vigor, em anexo à 

nota de encomenda, deve ser enviada ao fornecedor uma autorização de aquisição 

concedida aos SFH pelo INFARMED (Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos 

de Saúde) tal como uma requisição como a do modelo nº 1506 (ANEXO 3). 

Por vezes, o hospital, privilegiando a perspetiva do tratamento de algumas patologias, 

recorre a medicamentos não comercializados em Portugal, ou que não têm Autorização 

de Introdução no Mercado Português (AIM) atribuída pelo INFARMED. Deste modo, a 

aquisição destes medicamentos realiza-se de modo distinto daquele que se processa 

para os medicamentos já comercializados em Portugal, sendo necessária uma 

Autorização de Utilização Especial (AUE), emitida pelo INFARMED.  

Assim, o pedido é feito ao INFARMED pelo diretor clínico do hospital, após proposta do 

diretor do serviço que propõe, justificadando, o uso do medicamento, com parecer da 

CFT. No processo deverão constar: identificação do estabelecimento de saúde, do 

medicamento (composição, forma farmacêutica, apresentação), do titular de AIM, 

indicação do preço por unidade e despesa total estimada, cópia da AIM (juntamente com 

comprovativo da sua validade, ou certificado de exportação modelo OMS que identifica o 

detentor da AIM), resumo das características do medicamento (RCM) ou equivalente e, 

caso não se trate de um medicamento abrangido por AIM de um estado membro da 

União Europeia, um documento comprovativo de boas práticas de fabrico. Para além 

destes requisitos, e caso o medicamento não esteja incluso no FHNM, deverá ainda ser 



André de Lemos Violante – FFUP, MICF 2013/14 

 
 

5 
 

incluída no pedido uma justificação clínica que indique a indicação terapêutica para o 

medicamento, posologia, estratégia terapêutica para a situação, tal como uma 

fundamentação científica para o uso do medicamento (na qual constem os motivos da 

inadequação de outras opções terapêuticas no mercado).  

Se o pedido se reporta a medicamentos com provas preliminares de beneficio clínico ao 

abrigo de AIM em país estrangeiro, a instrução do pedido deverá conter ainda uma 

justificação clínica onde constem os pontos já referidos e ainda uma justificação de 

impossibilidade de inclusão em ensaio clínico, a quantidade do medicamento a utilizar 

(dose diária, duração do tratamento), número e identificação dos doentes a tratar, 

declaração de condições de administração em segurança (nomeadamente pessoal 

médico e de enfermagem, quando aplicável) e declaração do consentimento informado 

do doente. O que ocorre, normalmente, é a existência de um laboratório que importa e 

fornece estes medicamentos, depois de solicitação pelos SF, e com autorização de 

importação, pelo INFARMED. 

Apesar do descrito anteriormente existe nova legislação, Despacho nº 16206/2013 de 

3/12 que prevê as AUEs sejam centralizadas e feitas pelo INFARMED em articulação 

com a SPMS processo ainda não totalmente implementado [5]. 

Os gases medicinais (GM), de acordo com o DL nº176/2006, são considerados 

medicamentos. Como tal, aspetos como a gestão e aquisição dos mesmos são da 

responsabilidade e competência dos SF do HDFF. Os GM aprovados são o oxigénio, o ar 

medicinal e o protóxido de azoto. Deste modo, depois de se rececionar as aquisições 

destes materiais, confirmando e registando o número de lote e o prazo de validade, 

existem procedimentos de segurança, para um correto armazenamento dos mesmos, 

como a obrigatoriedade das garrafas estarem armazenadas na posição vertical e seguras 

por correntes, conforme exigido por lei. É garantida a rastreabilidade dos lotes das 

garrafas dos GM por serviço [6]. 

Seguidamente, aquando da chegada da encomenda aos SF (acompanhada de guia de 

remessa ou fatura), esta é conferida, sendo a nota de encomenda assinada por dois 

técnicos, ou por um técnico e um farmacêutico.  

No caso dos derivados do plasma, estupefacientes, psicotrópicos e 

benzodiazepinas, na receção,  é necessária a assinatura de dois farmacêuticos. Depois, 

é feito o registo do prazo de validade e do lote dos produtos, entrada do medicamento no 

sistema informático, e apenas de seguida é feito o armazenamento. Este é feito por 

ordem alfabética de Denominação Comum Internacional (DCI), nas respetivas prateleiras, 

frigorífico, cofre (benzodiazepinas e psicotrópicos) e armários fechados (medicamentos 

utilizados em ensaios clínicos), conforme, então, a adequabilidade do medicamento. 
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Os prazos de validade dos medicamentos estão sujeitos a um controlo rigoroso, nos 

SFH, segundo critérios e exigências legais, de forma a garantir uma manutenção das 

suas propriedades farmacológicas, físicas e químicas, além de um controlo de stocks 

disponíveis. O sistema informático suporta esse controlo, já que elabora, mensalmente, 

documentos que discriminam os medicamentos cujo prazo vai expirar.  

Para que seja diminuído o desperdício relacionado com medicamentos é realizada a 

gestão dos prazos de validade com três meses de antecedência. Todos os 

medicamentos constantes nos mapas mensais ainda em stock são identificados, para 

que possam ser primeiramente utilizados, em detrimento de outros com prazo de 

validade mais longo. É efectuado um contacto com os laboratórios, de forma a proceder-

se à uma troca dos medicamentos por outros com um prazo mais extenso, ou à emissão 

de notas de crédito.  

Os medicamentos cujo prazo de validade expira são retirados dos armazéns e colocados 

em prateleira própria, devidamente identificada “Produto Não Conforme”, aguardando 

devolução ao laboratório. Caso a devolução não seja aceite o medicamento terá de ser 

destruído. Estes medicamentos são colocados em contentores apropriados onde 

aguardam recolha para incineração. Para este efeito é preenchido um auto de inutilização 

do medicamento que deve ser homologado pelo CA [1].  

 

3. Distribuição de Medicamentos 

A distribuição de medicamentos em farmácia hospitalar é uma atividade preponderante 

nos SFH, sendo um processo essencial no circuito do medicamento. Existem vários 

métodos de distribuição de medicamentos com características diferentes. 

 

3.1. Métodos de Distribuição 

     a) Na Distribuição Tradicional, cada enfermaria dispõe de um stock, ao qual 

recorre, quando necessário. Assim, o médico realiza a prescrição, o enfermeiro recorre 

ao stock, prepara a medicação, e administra a mesma ao doente. O enfermeiro chefe 

realiza um pedido online aos SF, para reposição deste stock.  

Este método acarreta possíveis inconvenientes como erros de transcrição do 

enfermeiro, uma elevada acumulação de medicamentos nas enfermarias (com 

probabilidade de caducidade, má conservação e maior desperdício), erros de 

interpretação da prescrição médica, sendo que o farmacêutico não intervém no 

processo. No HDFF este tipo de distribuição é realizado no Bloco Operatório, Urgência e 

Consulta Externa. Ainda, para os serviços com dose unitária existem determinados 
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medicamentos, como soluções volumosas, anti-sépticos e desinfetantes, que também 

são distribuídos através desta metodologia. 

     b) Na Distribuição por Reposição de Stocks por Nível, o farmacêutico assume um 

papel mais ativo. Assim, cada enfermaria possui um stock de medicamentos, definido e 

controlado, sendo este reposto pelos SF, periodicamente. A requisição é feita online, 

pelo enfermeiro chefe, sendo dispensada pelo SF, após validação. No HDFF este tipo 

de distribuição é realizada para os psicotrópicos e benzodiazepinas, sendo da 

responsabilidade de um farmacêutico. Além da requisição online feita pelo enfermeiro 

chefe, estes medicamentos são registados por doente, num modelo próprio. 

     c) Na Distribuição Individualizada, os medicamentos, para cada doente, são 

requisitados por prescrição médica, sendo essa prescrição validada nos SFH, que 

fornecem a medicação, também de forma individualizada e por ciclo (um exemplo são 

os medicamentos citostáticos). Este método de distribuição permite estabelecer uma 

relação entre a terapêutica medicamentosa e cada doente, verificando se são 

respeitados os protocolos instituídos. 

     d) A Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DID em DU) permite ao 

farmacêutico ter acesso à prescrição, podendo intervir, já que é responsável pela 

interpretação e validação da mesma, verificando o perfil farmacoterapêutico gerado na 

aplicação informática. Deste modo, os medicamentos são dispensados em doses 

unitárias, individualmente, para 24h.  

     Assim, o médico prescreve a terapêutica no computador, não havendo a transcrição 

pelo enfermeiro (diminuindo a possibilidade de erros). De seguida, nos SF, o 

farmacêutico interpreta a prescrição, valida a medicação e envia os dados para o 

armário semiautomático de armazenamento e distribuição (por cama e por enfermaria). 

Seguidamente, os técnicos de farmácia preparam as malas com toda a medicação 

individualizada. O enfermeiro vê assim a sua função mais vocacionada para os cuidados 

com o doente, tendo unicamente de preparar a medicação, se tal for necessário, e 

administrá-la. 

De forma a otimizar este método, todas as sextas-feiras são preparadas as malas com 

as doses necessárias para o fim-de-semana (Sexta, Sábado e Domingo) uma vez que o 

SF não funciona na totalidade nesse período semanal. Aos Sábados, Domingos, 

feriados e dias úteis há um farmacêutico de apoio que se desloca ao hospital sempre 

que solicitado. 

No HDFF, EPE, este tipo de distribuição é efetuado em todos os serviços de 

internamento. 

Este tipo de distribuição permite que o doente tenha acesso ao medicamento correto, 

nas quantidades exatas, de acordo com a prescrição médica, dado que é feita a 
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validação da prescrição, o que reduz possíveis erros me medicação. Há ainda uma 

diminuição de perdas de medicamentos por prazos de validade expirados. Este método 

apresenta, contudo, um inconveniente, nomeadamente o nível de custos para o SFH, 

uma vez que requer um aumento de recursos humanos, estrutura física e o 

equipamento para reembalagem e distribuição.  

 

3.2. Derivados do Plasma Humano (DPH) 

Os DPH, como a albumina humana, imunoglobulinas, concentrados de anti-trombina, 

cola de fibrina, entre outros, pelas suas características particulares, são medicamentos 

especificamente legislados [7]. Assim, a gestão de DPH é da responsabilidade dos 

farmacêuticos, desde a seleção, aquisição, receção, armazenamento, distribuição e 

respectivos registos. 

Deste, modo, os derivados do plasma são requisitados ao SFH através de impresso 

próprio, modelo oficial nº 1804 da casa da moeda, constituído por duas vias (ANEXO 4). 

A requisição é então enviada aos serviços farmacêuticos, após preenchimento dos 

quadros A e B pelo médico prescritor, sendo o quadro C preenchido pelos 

farmacêuticos. A via da farmácia permanece em arquivo nos SF, já a via do serviço 

segue para o serviço requisitante, onde o enfermeiro regista o nome do medicamento 

administrado, número do lote, quantidade, data de administração e assinatura, ficando 

essa via posteriormente arquivada no processo clínico do doente. Juntamente com a via 

da farmácia é sempre arquivado uma cópia do certificado de libertação do lote do 

INFARMED (ANEXO 5). É ainda realizado um controlo interno, de acesso rápido à 

informação dos medicamentos dispensado. 

 

3.3. Medicamentos Citostáticos – Hospital de Dia 

A distribuição de medicamentos citostáticos é individualizada em nome do doente. A 

prescrição é realizada em folha de terapêutica onde consta a identificação do doente, 

diagnóstico e o protocolo/terapia que irá ser instituída, com as respetivas doses. As 

folhas terapêuticas dos doentes chegam ao SF com a antecedência de uma semana 

para possam ser validadas pelo farmacêutico (verificação da aprovação dos 

medicamentos pela CFT, existência da monitorização do doente, coerência da 

prescrição e posologias com a patologia e indicações do RCM/protocolo).  

A preparação da medicação é realizada pelos técnicos de farmácia. Estes realizam os 

cálculos, de forma a determinar a quantidade a global de cada fármaco a enviar para 

realizar o ciclo, e posteriormente é feita uma segunda conferência dos medicamentos 

preparados para envio pelo farmacêutico responsável. A distribuição destes 

medicamentos é realizada pelas assistentes operacionais do SF, que os transportam em 
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recipientes rígidos devidamente identificados “Citostáticos”. No Hospital de Dia a 

manipulação destes medicamentos é realizada por enfermeiros, em câmara de fluxo 

laminar, de acordo com procedimentos de segurança [1]. 

 

3.4. Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas 

Este tipo de substâncias é também passível de uma maior sensibilidade e controlo, 

sendo a sua distribuição da responsabilidade dos farmacêuticos dos SF. Assim, cada 

enfermaria possui um stock fixo destes medicamentos, para as necessidades diárias. 

Quando há administração de determinado medicamento, o enfermeiro procede a um 

registo no modelo 1509 da Casa da Moeda (ANEXO 6), onde consta: nome do 

medicamento, forma farmacêutica, dosagem, nome do paciente/cama/processo, 

quantidade prescrita, data e rubrica do enfermeiro que administra a medicação. 

Este documento tem de ser assinado pelo diretor do serviço requisitante, pelo diretor 

dos SF ou substituto, e ainda por quem recebe os medicamentos depois de serem 

fornecidos pelos SF. São enviadas, anexamente à medicação, duas cópias das 

requisições, sendo que uma ficará na enfermaria, e a outra arquivada nos SF. 

Como forma de controlo, no final de cada trimestre é enviado para o INFARMED um 

mapa de controlo de psicotrópicos e estupefacientes, no qual constam as existências 

iniciais na farmácia, entradas, saídas, devoluções e as existências finais. Juntamente 

com este mapa são ainda enviados, em anexo, os movimentos por medicamento da 

aplicação informática, sempre que necessário, devidamente justificados em ofício que 

acompanha todos os documentos. 

 

3.5. Regime de Ambulatório 

Outra atividade que concerne aos SFH é a cedência de medicamentos em regime de 

ambulatório, que surge de forma a colmatar a necessidade de uma maior vigilância da 

terapêutica, em determinadas patologias crónicas, em estabelecimentos de cuidados de 

saúde referenciados, devido à elevada toxicidade dos medicamentos utilizados, e/ou ao 

seu alto valor económico. Além destas situações, a cedência em ambulatório pode ser 

ainda uma solução para casos de emergência, nos quais a dispensa dos medicamentos 

não é assegurada pela farmácia comunitária.  

Desta forma, podem ser dispensados, em ambulatório: 

 Medicamentos Legislados, de uso exclusivo hospitalar, de prescrição restrita; 

 Medicamentos não Legislados, são cedidos sem suporte legal, tendo no entanto a 

devida autorização do Conselho de Administração. Como exemplo deste tipo de 

cedência pode referir-se a fludrocortisona, medicamento de importação dispensado 
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para a doença de Addison, os fatores de crescimento, eritropoietina e filgrastim 

utilizados na patologia oncológica, entre outros. 

 Acidentes de Serviço, na sequência de contingências do trabalho; 

 Solicitação dos Serviços de Ação Social, caso haja justificação e devida aprovação 

do CA; 

 Venda de Medicação, em casos excecionais, quando o medicamento está em 

ruptura nas farmácias comunitárias (por exemplo, cianocobalamina/vit. B12) [2,8].  

 

4. Farmacotecnia 

A prestação de cuidados de saúde tem vindo, ao longo do tempo, a sofrer alterações, 

evoluindo de diversas formas. Por uma questão de adaptação de terapêutica 

farmacológica ao doente, como situação individual, e porque por vezes a indústria não 

dá resposta a essa necessidade de adaptação, a farmácia hospitalar tem necessidade 

de ter uma unidade de produção de preparações farmacêuticas. Assim, no HDFF, ainda 

que sejam preparadas em relativamente baixo número, a preparação de formas 

farmacêuticas manipuladas é um aspeto que tem de seguir determinados protocolos 

previamente estabelecidos, tal como técnicas apropriadas.  

 

4.1. Nutrição Parentérica 

Neste aspeto, no HDFF não se realiza a preparação de bolsas de nutrição parentérica, 

optando-se pela utilização das bolsas disponibilizadas pela indústria (com composições 

diversificadas, em termos de macro e micronutrientes), sendo necessária a adição de 

oligoelementos e vitaminas (hidro e lipossolúveis). Contudo, o farmacêutico assume um 

papel preponderante e ativo nesta temática, já que realiza os cálculos necessários, 

estabelecendo uma relação entre necessidades hídricas, calóricas e proteicas do doente 

e as bolsas existentes no mercado.  

Normalmente os pacientes iniciam a nutrição parentérica com uma bolsa 

nutricionalmente menos completa, de adaptação (durante cerca de 3 a 5 dias), 

ajustando-se, posteriormente, consoante as necessidades individuais do doente 

(ANEXO 7), para uma de maior aporte calórico e nutritivo.  

 

4.2. Preparação de Manipulados  

Apesar de, nos SF do HDFF, EPE, não se verificar uma manipulação em número 

elevado de preparações farmacêuticas não estéreis, é essencial que haja a capacidade 

de preparar formulações adaptadas ao tratamento de doentes individuais. Nos SF deste 

hospital, a preparação de medicamentos manipulados é efetuada em conformidade com 
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as Boas Práticas de Preparação de Medicamentos Manipulados (Portaria n.º 594/2004), 

assegurando-se, em qualquer circunstância, que a preparação, controlo e dispensa são 

da exclusiva responsabilidade de um farmacêutico [9,10]. 

Deste modo, e seguindo os parâmetros de enquadramento legal, os SF dispõem de um 

espaço adaptado à manipulação de medicamentos - o laboratório de farmacotecnia, 

convenientemente ventilado, com temperatura, iluminação e humidade adequadas, no 

qual se encontra todo o equipamento de existência indispensável e obrigatória. Além 

disso, os equipamentos de medida são sujeitos a controlo e calibração periódica, 

relativamente aos quais deve ser garantido um registo.  

É ainda fundamental assegurar que as matérias-primas utilizadas sejam 

preferencialmente, adquiridas a um fornecedor autorizado pelo INFARMED, e 

acompanhadas, no momento da sua receção, da respetiva ficha de segurança e boletim 

de análise. Assim, compete ao farmacêutico avaliar as especificações constantes da 

monografia em questão, inscrita na Farmacopeia Portuguesa, ou de outro estado 

membro da União Europeia.  

No decurso do estágio curricular, tive oportunidade de assistir à preparação de um 

manipulado composto de clotrimazol e dexametasona, para solucionar uma 

dermatomicose de um doente internado no HDFF. Depois da preparação, procedeu-se 

ao preenchimento de uma Ficha de Preparação (ANEXO 8), para arquivo nos SF. 

 

4.3. Reembalagem de Medicamentos 

A reembalagem de medicamentos surge para responder à necessidade de 

administração de um fármaco em dose unitária, já que o medicamento nem sempre é 

fornecido pela indústria farmacêutica nas condições exigidas para a dose unitária (ou 

seja, cada unidade identificada com princípio ativo, dose, forma farmacêutica, lote e 

prazo de validade).  

Assim, é realizada uma ordem de produção (ANEXO 9), de forma a que se possa 

proceder à mesma, num espaço individualizado para o efeito, com auxilio de 

equipamento semi-automatizado de reembalagem, garantindo proteção face a agentes 

contaminantes externos, podendo o medicamento ser utilizado com qualidade, 

segurança, rapidez e comodidade. 

Nestes casos, o prazo de validade é obtido de acordo com as seguintes recomendações 

gerais: o mesmo prazo de validade fornecido pela indústria farmacêutica para os 

medicamentos não desblisterados, e 25% do prazo excedente à data ou, no máximo 6 

meses, para os medicamentos desblisterados. [1]. 
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5. Informação e Atividades na Farmácia Clínica  

 

5.1. Informação de Medicamentos 

Um outro exemplo das atividades do farmacêutico nos SFH é a prestação de informação 

acerca de medicamentos, definida como um processo de disponibilização de 

informação, baseada em evidência, e avaliada de forma crítica, com o objectivo de 

auxiliar a tomada de decisões, e consequentemente melhorar os cuidados de saúde 

prestados, através do bom uso do medicamento. 

Esta pode ser dividida em Informação Ativa, informação fornecida por iniciativa do SF 

para auxiliar a utilização de fármacos, quer seja através do envio aos enfermeiros de 

protocolos de administração de medicamentos (ANEXO 10), folhetos de informação ao 

doente (ANEXO 11), ou folhetos de informação que respondam a uma nova 

especificação, por exemplo, a alteração da temperatura de conservação de um 

medicamento; ou Informação Passiva (ANEXO 12), que é originada após uma questão 

técnica de um outro profissional de saúde (um médico, por exemplo), que solicita auxílio 

em determinada situação clínica.  

No estágio, tive a oportunidade de cooperar em ambas, como descreverei mais 

detalhadamente.      

 

5.3. Farmacovigilância  

Antes de um medicamento ser introduzido no mercado é sujeito a um conjunto de 

ensaios, de forma a fornecer informação relevante sobre o perfil farmacológico, 

terapêutico e tóxico do fármaco em estudo. Contudo, nem sempre é garantida a 

possibilidade de detetar e analisar todos os aspetos da sua atividade, no espaço de 

tempo do ensaio, nem no número de elementos da amostra estudada. Tal leva à 

necessidade de estabelecer um programa de farmacovigilância, que complementa a 

informação adquirida. 

A farmacovigilância apresenta-se como um estado de constante vigília clínica, visando a 

deteção, registo e avaliação de Reacções Adversas a Medicamentos (RAM), com o 

objetivo da sua prevenção, de modo a maximizar o benefício, e minimizando os riscos 

decorrentes da utilização de medicamentos. Pode dizer-se que todos os profissionais de 

saúde integram a estrutura do Sistema Nacional de Farmacovigilância, da 

responsabilidade do INFARMED, relativamente ao qual possuem obrigação ética e 

moral de colaborar ativamente, nomeadamente na deteção de RAM’s e respectiva 

notificação. Contudo, qualquer individuo pode, através do preenchimento de um boletim 

disponível no site do INFARMED, notificar uma reação adversa (ANEXO 13). 
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É de salientar que, neste âmbito, aos farmacêuticos hospitalares compete uma 

responsabilidade de intervenção ainda de maior destaque, devido ao caráter das 

patologias e dos fármacos usados em meio hospitalar [11]. 

 

5.4. Farmacocinética 

No HDFF realiza-se também o seguimento farmacoterapêutico dos doentes a realizar 

vancomicina, através da monitorização das concentrações séricas do fármaco (área do 

pico e do vale) e da toxicidade, através da avaliação da função renal (creatinina e azoto 

ureico, valores de proteína C reativa e velocidade de sedimentação), avaliando o quadro 

clínico dos doentes, de modo a ponderar eventuais alterações de dose, ou mesmo 

modificação do antibiótico a administrar. Em anexo (ANEXO 14) exemplifico o tipo de 

parâmetros avaliados neste estudo farmacocinético. 

 

6. Ensaios Clínicos  

De acordo com a definição legislada, um ensaio clínico é definido 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 respectiva 

segurança ou eficácia”.  

Assim, o farmacêutico tem de ter uma postura responsável no processo, assegurando 

que: o fármaco é corretamente manipulado e armazenado; o medicamento é dispensado 

apenas aos pacientes correspondentes ao ensaio; os medicamentos não dispensados 

são devolvidos; ocorrem registos de entrada, saída e devolução dos medicamentos; 

todos os registos são arquivados; o doente tem conhecimento das condições, e sabe 

utilizar a medicação corretamente; não ocorre violação da ocultação, sendo que se 

ocorrer, deverá ser obrigatoriamente relatada e documentada. 

 Para a realização de um ensaio clínico é obrigatória a aprovação pela CEIC (Comissão 

de Ética para a Investigação Clínica), CA (Conselho de Administração), CNPD 

(Comissão Nacional de Protecção de Dados), declaração do investigador principal e do 

responsável do SF da existência de condições à realização do ensaio clínico, 

autorização do INFARMED, consentimento informado aprovado, e celebração do 

contrato financeiro entre o centro de ensaio e o promotor. 

Atualmente decorre no HDFF,EPE o ensaio clínico CAROLINA, relacionado com 

Diabetes Mellitus [12]. 
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7. Comissões Técnicas e Grupos de Trabalho  

A nível hospitalar, é comum a existência de comissões técnicas, órgãos consultivos, 

com o fundamento de implementação de regras, procedimentos, uso de medicamentos 

e outros produtos farmacêuticos. No HDFF, e com intervenção farmacêutica direta, 

estão constituídas 4 comissões / grupos de trabalho: a Comissão de Farmácia e 

Terapêutica, a Comissão de Ética, o Grupo de Trabalho na Prevenção e Gestão de 

Feridas, e o Programa de Prevenção e Controlo de Infecção e Resistências aos 

Antimicrobianos [1].  

 

7.1. Comissão de Farmácia e Terapêutica 

É um órgão consultivo, que realiza a ligação entre a área farmacêutica e os serviços de 

ação médica, sendo responsável pelo cumprimento do FHNM, e pela realização e 

cumprimento de adendas ao mesmo, aquando da introdução de novos medicamentos 

que não constem do formulário. A CFT realiza então uma seleção de medicamentos, 

segundo critérios farmacoterapêuticos, tendo em conta dados clínicos e experiência 

prévia, bem como a perspetiva económica. Assim, é da sua competência avaliar os 

custos da terapêutica e elaborar listas de medicamentos de urgência que devam existir 

nos diferentes serviços. 

É composta por três farmacêuticos e três médicos (sendo um deles o diretor clínico do 

hospital, e presidente da CFT). 

 

7.2. Comissão de Ética 

Constitui uma comissão responsável por questões relacionadas com aspetos 

humanísticos, de dignidade e integridade humana, não apenas no campo clínico, mas 

procurando garantir princípios de dignidade e bioética na generalidade das ações no 

hospital. Deste modo, é uma ‘equipa’ multidisciplinar, composta por um médico 

(anestesista), dois farmacêuticos, um padre, um assistente social, um pediatra, um 

jurista e um enfermeiro. 

 

7.3. Programa de Prevenção e Controlo de Infecção e Resistências aos 

Antimicrobianos (PPCIRA) 

Resultante da junção da Comissão de Controlo de Infeção e da Comissão de 

Antibióticos, está relacionada com a prevenção e controlo de situações de infeções, 

quer através de normas de higiene, desinfeção, esterilização, uso de antissépticos, quer 

na definição de uma política sustentada de uso de antibióticos. Assim, o PPCIRA realiza 

um estudo e um acompanhamento abrangente do uso de antibióticos, propondo 
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recomendações e medidas que possam otimizar a utilização dos mesmos. Apresento, 

em anexo, um exemplo de um estudo realizado por esta comissão (ANEXO 15), 

relacionado com a % de resistências bacterianas, no HDFF, em 2010. 

 

7.4. Grupo de Trabalho na Prevenção e Gestão de Feridas 

Composto por um farmacêutico, três enfermeiros, dois médicos e um nutricionista, este 

grupo de trabalho funciona no âmbito da prevenção, tratamento e controlo de feridas 

crónicas em ambiente hospitalar, de acordo com os meios disponíveis e as 

necessidades dos doentes. 

 

8. Formação em Estágio  

No decurso do estágio no HDFF, tive a oportunidade de participar em ações de 

formação, quer promovidas por entidades externas, quer pelo próprio serviço 

farmacêutico.  

Assim, promovidas pelos SF, assisti a uma formação sobre gases medicinais, mais 

especificamente os utilizados no HDFF, na qual foram apresentados os locais de 

acondicionamento dos mesmos, as suas funções, a forma de aquisição e distribuição, 

tal como os cuidados a ter no seu manuseamento. Assisti ainda a outra formação, 

subordinada a normas de produção, na qual foram analisados aspetos importantes 

para a preparação de manipulados e reembalagem de medicamentos, em termos de 

procedimentos e técnicas a adotar, protocolos de higiene e segurança, armazenamento, 

controlo de prazos de validade, entre outras questões.  

Participei ainda numa formação, promovida pelo Gabinete de Qualidade e Gestão do 

Risco do HDFF, subordinada ao tema “Da Qualidade à Gestão do Risco e Segurança 

do Utente/Doente no HDFF, EPE”, na qual se procurou reconhecer e identificar os 

pilares fundamentais para operar um sistema de gestão e risco (clínico e não clínico) no 

hospital, com indicadores de qualidade regularmente avaliados, e implementando metas 

de segurança de forma a melhorar, então, a qualidade de procedimentos no HDFF. Para 

que tal possa acontecer, todos os profissionais do hospital são incentivados a notificar, 

sem receio ou culpa, qualquer incidente ou evento adverso que presencie, numa atitude 

proativa, unicamente com a finalidade de aperfeiçoamento, a nível geral. 

Presenciei uma formação promovida pela B BRAUN ®, relacionada com nutrição 

parentérica, na qual foram apresentados os produtos da empresa, no contexto referido, 

depois de uma introdução sobre o tema. Assim, foram primeiramente debatidos aspetos 

relacionados com as consequências que um défice de suporte nutricional, a nível de 

internamento hospitalar, pode trazer para o doente, seguindo-se de uma apresentação 
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das respostas que as bolsas parentéricas podem apresentar para diversos tipos de 

condição clínica. Em anexo, apresento uma tabela que sistematiza as diferentes bolsas 

disponibilizadas pelo laboratório B BRAUN, em termos de composição e possíveis 

adições às mesmas. (ANEXO 16) 

Ainda num contexto de formação no estágio, participei ativamente na elaboração de 

uma apresentação sobre nutrição entérica, a apresentar pela diretora dos SF a 

profissionais do HDFF, na qual obtive alguns conhecimentos acerca das opções 

existentes para colmatar necessidades nutricionais em doentes com patologias ou 

condições fisiológicas limitantes, quer a nível de suplementos dietéticos orais, quer a 

nível de dietas entéricas completas. Em anexo (ANEXO 17), apresento alguns produtos 

existentes, ao nível do HDFF. 

Adquiri, no decorrer do estágio, consciência que,, nos últimos anos, tem-se assistido a 

um aumento do número de fármacos antineoplásicos orais, sendo esta a terapêutica 

de eleição (quer por parte dos clínicos, quer por parte dos doentes) pois permitem uma 

maior autonomia e uma diminuição dos riscos associados à quimioterapia sistémica. 

Tendo estes medicamentos um índice terapêutico estreito, qualquer ligeira alteração 

pode acarretar consequências graves, tornando-se impreterível um maior controlo dos 

doentes. As interações medicamentosas são uma área de premente intervenção 

farmacêutica para prevenir e/ou minimizar o risco de toxicidade, optimizar a eficácia e 

simplificar a terapêutica medicamentosa do doente polimedicado. Desta forma o estreito 

acompanhamento farmacoterapêutico do doente oncológico, a realizar terapêutica 

antineoplasica oral, torna-se fundamental na dispensa de medicamentos em regime de 

ambulatório ao nível hospitalar.  

Foi neste contexto que participei ativamente na elaboração de um poster (ANEXO 18), a 

apresentar pelos SF do HDFF no Congresso Nacional da Associação Portuguesa de 

Farmácia Hospitalar, realizando uma recolha e síntese das interações medicamentosas 

entre antineoplásicos orais, dispensados no ambulatório do SF do HDFF, e terapêutica 

de uso não exclusivo hospitalar, de forma também a auxiliar a dispensa deste tipo de 

medicamentos, ao nível do HDFF. 

 

9. Casos Práticos  

Nesta secção do relatório, pretendo relatar algumas situações específicas que se 

processaram durante o estágio, nomeadamente ações em que tenha participado, ou 

informação passiva concedida pelo SF, quando solicitado, entre outras. 

→ CASO 1: Um doente apresentava um quadro de endocardite numa prótese valvular, 

estando a realizar terapia com vancomicina e gentamicina. Uma vez que apresentava 
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valores elevados de creatinina, indicativos de comprometimento renal, foi ponderada a 

hipótese de substituição da vancomicina por um antibiótico com indicação para a 

patologia, mas com menor risco de nefrotoxicidade. Realizou-se a substituição por 

teicoplanina (com gentamicina), que provoca menor comprometimento renal que a 

vancomicina. De seguida, ao contactar os SF, foi indicado ao médico que este último 

antibiótico carece de justificação médica para administração, e uma vez que no HDFF se 

realiza a monitorização das doses de vancomicina, sugeriu-se ajustar a dose de 

vancomicina, tendo em conta os valores de clearance de creatinina do doente, 

administrando uma dose mais baixa. Entretanto, o doente apresentou um quadro de 

insuficiência renal aguda, pelo que se teve de suspender temporariamente a 

antibioterapia, avaliando posteriormente qual a atitude mais adequada para retomar o 

tratamento. 

→ CASO 2: Um doente com infeção de sutura em prótese total do joelho, por 

Enterococcus faecalis realizou terapia com vancomicina, durante um mês. Apresentou 

melhoria clínica, com análises dentro dos parâmetros normais, mostrando-se 

assintomática e não revelando dor. O SF foi contactado, pelo médico, questionando a 

melhor opção, em termos de antibioterapia oral, de forma a poder conceder alta 

hospitalar ao doente. Após pesquisa bibliográfica, chegou-se às opções: amoxicilina + 

ácido clavulânico, clotrimoxazol e ácido fusídico. De seguida, cruzando com a análise ao 

antibiograma do paciente, que apresentava uma estirpe resistente ao clotrimoxazol, 

sugeriu-se uma das outras duas opções, tendo o médico optado por prescrever 

amoxicilina + ácido clavulânico (oral, com duração de 8 dias de tratamento) conferindo 

então alta hospitalar ao doente. 

→ CASO 3: Foi pedida, por um médico, informação acerca da diluição de ampolas de 

NaCl a 20%, existentes no serviço em questão, para produzir uma solução de 

nebulização a 3% NaCl. Os SF auxiliaram o médico, tendo indicado os volumes de NaCl 

e de água a utilizar, de forma a constituir a solução desejada. 

→ CASO 4: Foram detetadas ampolas de 5-Fluorouracilo com um precipitado branco não 

característico/previsto. Ao consultar o RCM do medicamento, foi encontrada a indicação 

de que, no caso de se formar um precipitado, que será consequência da exposição a 

baixas temperaturas, dever-se-á tornar a dissolver a ampola, por aquecimento a 60ºC 

acompanhado de agitação vigorosa, deixando-a arrefecer até atingir a temperatura 

corporal antes de utilizar. 

→ CASO 5: Foi pedida informação, por parte de um médico, acerca de um paciente, com 

cateter central, que estava a receber, via intravenosa, uma solução de KCl e uma bolsa 

nutritiva, questionando se poderia administrar insulina, no mesmo cateter. Foi indicado o 
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uso de um cateter duplo, na mesma veia, administrando a solução de KCl e a bolsa 

nutritiva numa entrada, e a insulina na outra entrada.  

→ CASO 6: Um médico contactou com os SF, apresentando um doente com quadro 

clínico condizente com Síndrome de Secreção Inapropriada de Hormona 

Antidiurética/Vasopressina (SIADH), apresentando hiponatremia, retenção de fluidos com 

hipoosmolaridade, aumento de concentração urinária e expansão de volume extracelular 

(sem edema). Foi questionado ao SF qual a melhor opção terapêutica para a condição 

clínica do paciente, de forma a conceder-lhe alta hospitalar, tendo já realizado terapia 

intravenosa com solução hipertónica de NaCl, de forma a reverter a hiponatremia, e 

também recebido furosemida (esta última sem resultados satisfatórios). Deste modo, os 

SF procederam a uma revisão das opções farmacoterapêuticas, tendo indicado as 

seguintes possibilidades: 1) restrição da ingestão de fluidos para 0,5-0,8 L de água 

diários, de forma a aumentar a [Na+], indiretamente; 2) a demeclociclina, que inibe a ação 

da vasopressina a nível dos túbulos renais (não estando, contudo, disponível em 

Portugal); 3) o lítio, que reduz a ação da vasopressina, apresentando, no entanto, 

elevada toxicidade a nível renal e do sistema nervoso central; 4) o pó de ureia, que 

aumenta a diurese (também uma opção não disponível no pais); 5) por fim, os vaptanos 

(conivaptano e tolvaptano), uma opção terapêutica recente, com indicação específica 

para a patologia (SIADH), antagonistas dos recetores da vasopressina, a nível do túbulo 

renal, que aumentam também os níveis de sódio sérico (são uma opção não disponível 

no país, tendo ainda a sua importação custos bastante elevados). Assim, uma vez que o 

lítio se constituía a única opção disponível, e tendo em conta a sua elevada toxicidade, 

aguardou-se, com o doente em internamento, até recuperar o quadro clínico, tendo-se, 

depois, dado alta hospitalar, com prescrição de furosemida (comprimidos). Marcou-se 

ainda consulta de endocrinologia, de modo a acompanhar a evolução clínica do paciente. 

Em anexo (ANEXO 13), preencheu-se a ficha de infomação passiva relativa à 

intervenção neste caso. 

 

→ Além destes casos específicos, participei ativamente na elaboração dos já referidos 

protocolos de administração de fármacos (ANEXO 11), folhetos de informação ao doente 

(ANEXO 12), estudos comparativos de fármacos, determinação das necessidades 

nutricionais para administração de bolsas parentéricas (ANEXO 7), e na elaboração de 

um quadro resumo das Potências Relativas e Doses Equivalentes de Corticosteróides 

utilizados no HDFF. (ANEXO 19) 
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10. Conclusão  

Concluo este estágio, sem dúvida, enriquecido, no sentido de que tive oportunidade de 

adquirir uma outra visão da perspetiva profissional, adquirindo um maior conhecimento e 

noção do ritmo e das diversas atividades realizadas em farmácia hospitalar. Tal revela-

se muito importante, já que um farmacêutico deverá ter competências em diversas áreas 

profissionais, de forma a poder ajustar-se à realidade atual, em termos de opções 

laborais, que o mercado propõe.  

Há um maior contacto com patologias diferentes e mais diferenciadas das que se tem 

convivência na vertente comunitária, e isso cria no farmacêutico hospitalar um sentido 

de ética e responsabilidade que só o valoriza, pessoal e profissionalmente. Como tal, só 

tenho a agradecer aos SF do HDFF esta oportunidade, saindo desta fase do percurso 

académico um ‘profissional’ e uma pessoa mais completa. 
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11. ANEXOS 

ANEXO 1a: Competências do Farmacêutico Hospitalar 

 

 

ANEXO 1b: Fluxograma com Resumo das Competências e Áreas de 

Intervenção do Farmacêutico Hospitalar
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ANEXO 2: Espaço Físico e Funcional dos Serviços Farmacêuticos do HDFF 
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ANEXO 3: Anexo nº 1506 de Requisição de Aquisição de Benzodiazepinas e 

Estupefacientes 
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ANEXO 4: Modelo nº 1804 de Requisição de Derivados do Plasma Humano 

aos Serviços Farmacêuticos  
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ANEXO 5: Certificado de Libertação de Lote (Autorização de Uso) 
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ANEXO 6: Requisição Modelo (nº 1509) de Benzodiazepinas e 

Estupefacientes 
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ANEXO 7: Modelo de Cálculo das Necessidades Nutricionais Individuais 

para uso de Bolsa de Nutrição Parentérica 
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ANEXO 8: Ficha de Preparação de Medicamento Manipulado 
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ANEXO 9: Ordem de Produção de Reembalagem de Medicamentos 
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ANEXO 10: Protocolo de Administração de Fármacos 
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ANEXO 11: Folheto de Informação Auxiliar ao Doente 
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ANEXO 12: Ficha de Registo de Informação Passiva (prestada pelos 

Serviços Farmacêuticos na sequência de um pedido de informação, por 

parte de um médico) 
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ANEXO 13: Formulário de Notificação de Suspeita de Reação Adversa a 

Medicamento (versão para utentes) 
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ANEXO 14: Documento de Seguimento Farmacocinético / Monitorização da 

Vancomicina   
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ANEXO 15: Estudo da Percentagem de Resistências Bacterianas a Antibióticos, no 

HDFF, em 2010 
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ANEXO 16: Bolsas de Nutrição BBraun ® (no contexto da formação 

presenciada subordinada ao tema) 
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ANEXO 17: Apresentação sobre Nutrição Entérica no HDFF (exemplos de 

produtos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



André de Lemos Violante – FFUP, MICF 2013/14 

 
 

40 
 

ANEXO 18: Poster Realizado no contexto do tema “Interações de 

Antineoplásicos Orais” (esboço) 
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ANEXO 19: Tabela Síntese de Potências Relativas e Doses Equivalentes de 

Corticosteróides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



André de Lemos Violante – FFUP, MICF 2013/14 

 
 

42 
 

12. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

[1] Regulamento Interno do Hospital Distrital da Figueira da Foz, Entidade Pública 

Empresarial; 

[2] Ministério da Saúde. Decreto-Lei nº 44 204, de 2 de Fevereiro de 1962. Diário 

da República.; 

[3] International Organization for Standardization: Normas 9001:2008. Acessível 

em: http://www.mar.mil.br/cpce/Arquivos/ISO_9001-2008.pdf [acedido a 

15/04/2014]; 

[4] Ministério da Saúde. Despacho nº 13885/2004 de 25 de Junho. Diário da 

República, 2ª Série, nº 164; 

[5] Ministério da Saúde. Despacho nº 16206/2013, de 3 de Dezembro. Diário da 

República, 2ª Série, nº 242; 

[6] Ministério da Saúde. Decreto-Lei nº176/2006, de 30 de Agosto. Diário da 

República, 1ª Série, nº 167; 

[7] Ministério da Saúde. Despacho nº1051/2000, de 14 de Setembro. Diário da 

República, 2ª Série, nº 251; 

[8] Ministério da Saúde. Decreto-Lei nº 206/2000, de 1 de Setembro. Diário da 

República; 

[9] Ministério da Saúde. Decreto-Lei nº 95/2004, de 22 de Abril. Diário da 

República, 1º Série (A), nº 95; 

[10] Ministério da Saúde. Portaria nº 594/2004, de 2 de Junho. Diário da 

República, 1ª Série (B), nº 129; 

[11] Ministério da Saúde. Decreto-Lei n.º 20/2013, de 14 de Fevereiro. Diário da 

República, 1ª Série, nº 32; 

[12] Ministério da Saúde. Lei nº 46/2004, de 19 de Agosto. Diário da República; 

[13] 

 

 

 

 

 

 

 




