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Resumo 

 

 

O meu estágio na Farmácia Valdrez foi um momento importante na minha 

educação como futura farmacêutica. Durante quatro meses tive a oportunidade de 

observar, aprender e executar várias atividades desenvolvidas na farmácia. Estas vão 

desde a aquisição de medicamentos/produtos de saúde, à sua receção, armazenamento, 

dispensa, aconselhamento e indicação farmacêutica. Também tive a oportunidade de 

acompanhar os pontos importantes da gestão da farmácia, desde a faturação, 

negociação com os delegados e fornecedores, controlo de existências e de prazos de 

validade, etc. 

Na parte final do estágio, passei mais tempo no atendimento ao balcão, já tendo 

alguma autonomia no mesmo. Esta foi a parte que mais me fascinou, sendo que, de 

todas as atividades desenvolvidas na farmácia, esta requer não só uma grande 

capacidade de concentração, como um grande leque de conhecimentos. Adquiri 

competências relativamente à correta dispensa de medicamentos e análise de receitas 

médicas, como também relativamente à indicação farmacêutica. Este último ponto é uma 

das competências que considero mais importantes, sendo que, por um lado, é uma 

atividade exclusiva da nossa profissão e, por outro, foi um desafio adquirir os 

conhecimentos necessários para fazer um correto aconselhamento, em especial sobre 

produtos de dermofarmácia e cosmética. 

Durante o estágio também tive a oportunidade de participar em outras atividades, 

como formações, e fui desafiada a sugerir ideias e/ou soluções a problemas/situações 

que iam surgindo no quotidiano da farmácia. Estas poderiam passar, entre outros, pela 

elaboração de cartazes promocionais para alguns produtos, elaboração de montras e/ou 

lineares, melhorias no sistema informático ou na divulgação de alguns serviços prestados 

pela farmácia. 

Em suma, este estágio permitiu-me crescer como profissional de saúde e como 

ser humano, na medida em que me deu a possibilidade de aplicar os conhecimentos 

adquiridos ao longo do curso, ao mesmo tempo que me facilitou o contacto com a 

população em geral, com os seus problemas e, por vezes, as suas alegrias, e dando-me 

a oportunidade de sentir que eu podia fazer alguma diferença na sua vida.  
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Parte I 

Introdução 

 

 

O meu estágio na Farmácia Valdrez decorreu entre os meses de Fevereiro e 

Junho e foi uma experiência esclarecedora, tanto do ponto de vista pessoal, como 

profissional. De fato, durante os vários anos de curso, pouco ou nenhum contacto há com 

a realidade vivida nas farmácias em Portugal. Além de nos equipar com as capacidades e 

conhecimentos que iremos precisar no futuro, no exercício da nossa profissão, também 

nos estimula a rever, utilizar e melhor interiorizar todos os conhecimentos adquiridos ao 

longo do nosso percurso na Universidade.  

Hoje em dia, um farmacêutico é mais do que um simples vendedor. Como 

evidenciado no Código Deontológico inerente à nossa profissão, é um “agente de saúde”, 

sendo responsável por “contribuir para a salvaguarda da saúde pública e todas as ações 

de educação dirigidas à comunidade no âmbito da promoção da saúde”1. Para isso é 

necessário manter ativo uma dos nossos principais deveres: a prestação de Cuidados 

Farmacêuticos. Estes englobam não só a cedência de medicamentos, como também a 

indicação, a revisão terapêutica, a educação para a saúde, a farmacovigilância, o 

seguimento farmacoterapêutico e, no âmbito geral, o conceito designado como o uso 

racional do medicamento2. 

No decorrer deste relatório irei abordar, de uma forma geral, a minha experiência 

na farmácia, os conhecimentos adquiridos ao longo dos quatro meses de estágio, as 

situações vividas e todo o saber que me permitiu completar a minha formação como 

Farmacêutica. 

 

 

A Farmácia 

 

A Farmácia Valdrez localiza-se na Rua Luís Cruz, Nº219, Porto. Está a uma curta 

distância de uma Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados e tem em seu redor 

vários prédios de habitação e pontos de comércio e de turismo. Como a Farmácia está 

próxima de bairros sociais, recebe utentes de vários estratos económicos, sendo a maior 

parte idosos e polimedicados. 

De acordo com o Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de Agosto que, de entre outras, 

define a Propriedade da Farmácia, indica que poderão ser proprietárias de farmácias 
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sociedades comerciais ou pessoas singulares3. Atualmente, na Farmácia Valdrez, a Dr.ª 

Ana Isabel de Sousa Ferreira Conceição é quem desempenha o cargo de Diretora 

Técnica. 

Relativamente ao horário de funcionamento, a Farmácia está aberta todos os dias 

úteis, das 8h30 até às 20h, e aos Sábados, das 9h às 20h, funcionando também das 21h 

até às 9h quando em serviço permanente. 

Do exterior, é visível o nome da Farmácia, o seu logótipo e horário de 

funcionamento, o nome da Diretora Técnica e a indicação da Farmácia de serviço do 

Município, além da característica “Cruz Verde” luminosa, que deve estar ligada durante a 

noite3. Quando a Farmácia é a responsável pelo serviço permanente, o atendimento é 

feito pelo postigo de atendimento noturno que se encontra no vidro lateral direito. As 

montras da farmácia são atualizadas regularmente com novos produtos ou com produtos 

de promoções em vigor. 

 

A Organização na Farmácia 

 

 

A Farmácia Valdrez está dividida da seguinte forma: 

 

 Zona de espera e atendimento ao público – próximo da entrada/saída, é 

constituído por um espaço amplo rodeado de várias prateleiras e expositores com alguns 

dos produtos de venda livre, como cosméticos, material relacionado com puericultura, 

champôs, entre outros. Nesta área de espera existe também uma balança para a 

determinação do peso, altura e índice de massa corporal (IMC) e um aparelho para a 

medição da tensão arterial e frequência cardíaca. A zona de atendimento é composta por 

um balcão corrido com três centrais de atendimento, cada uma equipada com o seu 

computador, caixa, scanner de códigos de barras e impressora de receitas e faturas. 

 Zona de receção de encomendas – espaço atrás do balcão, mais ou 

menos, a meio da farmácia e é o espaço onde se faz tudo relacionado com as 

encomendas, desde o seu pedido, receção, validação e devoluções. 

 Zona de atendimento por parte do Diretor Técnico – situado mais no fundo 

da farmácia é o local onde o Diretor Técnico tem as suas reuniões e trata dos assuntos 

A farmácia deve dispor de instalações adequadas, de modo a garantir tanto a 

segurança, conservação e preparação dos medicamentos, como a acessibilidade, 

comodidade e privacidade dos utentes3.  
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relacionados com a gestão da farmácia. É também o local utilizado para arquivar 

documentos relacionados com a faturação da farmácia, requisições de benzodiazepinas 

e estupefacientes, entre outros. 

 Armazém – perto da Zona de atendimento existe um pequeno armazém 

onde são guardados alguns dispositivos médicos, como luvas, álcool, seringas, 

compressas, água oxigenada, etc. 

 Laboratório – o laboratório é uma sala à parte, localizada imediatamente 

atrás do balcão de atendimento. Nesta sala fazem-se as determinações bioquímicas, 

consultas de nutrição, podologia e estética. Pode também ser utilizado, quando 

necessário, para algum aconselhamento farmacêutico que envolva um maior grau de 

privacidade   

 Instalações sanitárias – cujo acesso é feito pelo Laboratório 

 Sala de Repouso – também situada no fundo da farmácia, antes da Zona 

de atendimento do Diretor Técnico. Está equipada com cacifos para os vários 

trabalhadores, um pequeno lavatório, uma pequena mesa e um micro-ondas. 

 

Recursos Humanos 

 

Cabe ao Diretor Farmacêutico assumir a responsabilidade pelo atos farmacêuticos 

praticados na farmácia, podendo ser auxiliado por farmacêuticos ou outro pessoal 

habilitado, sob a sua direção e responsabilidade3. 

A Farmácia Valdrez conta com uma equipa multidisciplinar constituída por (ver 

Tabela 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farmacêuticos 

•Dr.ª Ana Conceição (Diretora 
Técnica) 

•Dr.ª Patrícia Conceição 
(Diretora Técnica-adjunta)  

•Dr.ª Fernanda Matias 

Técnicos de 
Farmácia 

•D.ª Salvina 

•D.ª Maria José 

Outros 

•Dr. Vítor 
(Contabilista) 

•Enf. Ana Ribeiro 

•D.ª Fátima 

Tabela 1: Equipa da Farmácia Valdrez 
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A Rotina Diária 

 

Encomendas 

 

Antes de iniciar qualquer atividade tive de me familiarizar com o sistema 

informático utilizado na farmácia - o Winphar®. Esta ferramenta de gestão permite efetuar 

várias operações indispensáveis ao bom funcionamento da farmácia, tais como: efetuar 

pedidos e receção de encomendas, devolução de produtos, aviamento de receitas, 

faturação, entre outras. 

Todos os dias há a venda de vários produtos e medicamentos. As saídas são 

registadas pelo sistema informático que fará o débito automático ao stock. Todos os 

produtos da farmácia têm o chamado “stock mínimo” e “stock máximo”. O stock mínimo 

indica a quantidade mínima de medicamento/ produto que deve existir na farmácia, 

enquanto o stock máximo indica a quantidade máxima que poderá existir. Quando a 

quantidade de produto existente na farmácia for inferior ao valor do stock mínimo, esse 

produto irá ser automaticamente inserido na proposta de encomenda. Ao gerar-se a 

proposta de encomenda irão aparecer listados todos os produtos abaixo do stock mínimo 

desde a data da última encomenda. Essa proposta terá de ser analisada e será preciso 

decidir qual o fornecedor a que se pretende fazer o pedido de determinado produto, a 

quantidade a pedir, tendo em conta as bonificações, preços feitos à farmácia e o stock 

máximo do medicamento/ produto. Normalmente as encomendas são feitas duas vezes 

por dia. A Farmácia Valdrez tem dois fornecedores diários, a OCP e a Cofanor. Se por 

algum motivo for necessário acrescentar algum produto à encomenda enviada através do 

Winphar®, ambos os fornecedores aceitam encomendas efetuadas por telefone. 

Quando a encomenda chega à farmácia é necessário verificar, antes de se 

abrirem as caixas, se não ouve algum engano ou troca de encomendas por parte do 

fornecedor. Só se estiver tudo em ordem é que se deverá abrir a encomenda e fazer a 

sua receção. O primeiro passo é verificar se os produtos encomendados foram, de fato, 

os recebidos, e se a quantidade pedida é a mesma à recebida, ao analisar e comparar o 

pedido no sistema informático e a fatura que acompanha a encomenda. Os produtos são 

inseridos no sistema à medida que se faz a receção e é sempre necessário ter em conta 

a sua validade. Quando não existe nenhum produto em stock, a validade do produto, que 

acabou de chegar, deve ser inserida no sistema. Além disso, também é necessário 

verificar os preços de venda ao público (PVP), o imposto sobre o valor acrescentado 

(IVA) e as bonificações de cada fornecedor. 
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Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são pedidos nas encomendas, 

da mesma forma que qualquer outro produto. Contudo, vêm sempre acompanhados com 

um guia de requisição, em duplicado, por forma a ser possível o envio do duplicado ao 

fornecedor para que este tome conhecimento da receção do produto. O original será 

arquivado, na farmácia, com a cópia da receita do medicamento. Ao dar entrada desta 

medicação, o sistema pede automaticamente o número da fatura para atribuir um número 

de registo de entrada.  

No final da receção informática da encomenda é necessário inserir o número da 

fatura, o fornecedor e o valor faturado em euros. Estes dados são impressos e 

arquivados em capas de acordo com o fornecedor envolvido e serão utilizados para se 

proceder à verificação do resumo de faturas enviado por todos os fornecedores, no final 

de cada mês. 

 

Armazenamento e Gestão de Stocks 

 

 

Os stocks ativos são armazenados em gavetas deslizantes e prateleiras. Nas 

prateleiras das grandes estantes e nos armários fechados são colocados os grandes 

stocks de medicamentos, divididos por genéricos em comprimidos e medicamentos não 

sujeitos a receita médica, como antigripais, antihistamínicos de aplicação tópica, entre 

outros.  

Nas gavetas deslizantes os medicamentos estão organizados por ordem 

alfabética e em grupos: genéricos, não genéricos, inaladores, xaropes, saquetas, 

ginecológicos, injetáveis, supositórios, colírios e gotas, produtos naturais, pomadas, 

produtos de veterinária e suplementos alimentares.  

No frigorífico são armazenados os medicamentos que requerem baixas 

temperaturas (2-8ºC), como insulinas, vacinas, alguns colírios, entre outros.  

Existe também um pequeno cofre onde são armazenados os estupefacientes e 

psicotrópicos. 

Nesta zona de armazém existe um termómetro e uma capa com folhas de registo 

da humidade e temperatura. Estes registos são feitos duas vezes por dia, por uma das 

técnicas responsáveis. 

Quando os produtos das gavetas deslizantes precisam de ser repostos, tem-se 

sempre a regra “FEFO – First Expired, First Out” em atenção: os produtos que expiram 

primeiro são os de mais fácil acesso (por exemplo, os que expiram primeiro ficam por 

cima dos que têm um prazo de validade mais longo). O armazenamento também tem de 
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ter em conta aspetos como a temperatura e a humidade. Além disso, a disposição dos 

produtos deve ter em conta a boa funcionalidade da farmácia. No caso da Farmácia 

Valdrez, os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) estão, na sua maioria, 

dentro das gavetas deslizantes e fora da vista e do alcance dos utentes, enquanto os 

medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) e outros produtos estão, na sua 

maioria, à vista dos utentes, de modo a estimular a compra, especialmente dos 

dermocosméticos.  

Existe também um pequeno armário onde são colocados os produtos cujo prazo 

de validade expira mais rapidamente do que os restantes do stock.  

Uma boa gestão de stock é essencial para a sobrevivência da farmácia nos dias 

que correm. Assim sendo, é necessário um bom controlo dos stocks mínimos e máximos 

de cada produto. Estes valores são definidos através da consulta do histórico de vendas 

do produto, que pode ser consultado na ficha do mesmo, no Winphar®. 

Toda esta gestão é de particular importância nos casos dos MNSRM/ produtos 

sazonais, como por exemplo, os protetores solares, cujo stock deverá ser o mínimo 

possível nas épocas em que não são vendidos. Por outro lado, quando começa a época 

de maior venda desses produtos, convém ter stock suficiente para impedir a rutura do 

mesmo, evitando, assim, a perda de possíveis clientes. 

Como falado anteriormente, aquando a receção de encomendas, é necessário 

verificar o PVP do produto. Na fatura que acompanha os medicamentos encomendados 

vêm os Preços de Venda à farmácia (PVF) e os PVP, sendo necessário verificar se 

ambos estão de acordo com os valores presentes na nota de encomenda do sistema 

informático. Existem, contudo, alguns MNSRM que não apresentam PVP. Este tem de 

ser calculado com o respetivo IVA e com a margem de lucro da farmácia, sendo que esta 

varia com a categoria do produto. 

Todos os meses é tirada a listagem com os produtos cuja validade expira em três 

meses. Com essa listagem faz-se a verificação manual dos produtos e retiram-se os que 

irão expirar em breve. Estes são colocados no armário para a produtos com curto prazo 

de validade. Cerca de 60 dias antes da validade expirar procede-se à devolução dos 

medicamentos e outros produtos. Já os produtos relativos ao protocolo da diabetes e 

colesterol e os medicamentos de uso veterinário devem ser devolvidos cerca de 150 dias 

antes. Estes prazos podem ser diferentes caso haja algum acordo com o fornecedor ou o 

laboratório. 

 

Devoluções 
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As devoluções ao fornecedor podem ser feitas devido à aproximação do final da 

data de validade ou por outro motivo, como dano na embalagem, troca de medicamento, 

entre outros, tendo este de ser devidamente justificado. Aquando a emissão da nota de 

devolução pelo sistema informático, três vias são produzidas, sendo que uma delas vai 

juntamente com o produto para o fornecedor e as outras duas permanecem na farmácia – 

uma vai para a pasta da contabilidade e outra para a pasta das devoluções. As três vias 

devem ser datadas, assinadas e carimbadas. 

Quando a devolução é aceite pelo fornecedor, é enviado para a farmácia uma 

nota de crédito com o valor do produto, procedendo-se então à regularização da mesma 

pelo “crédito”. Se o fornecedor não aceitar a devolução, o produto é devolvido à farmácia 

e será necessário a regularização da nota de devolução pelo “mesmo produto”. Neste 

último caso, ou sempre que um produto não esteja em condições de ser comercializado, 

deverá ser feita a “quebra” do mesmo. 

 

 

Dispensa 

 

 

O atendimento farmacêutico é uma, senão a mais nobre, atividade farmacêutica. 

Este não passa só pelo aviamento da prescrição médica ou dispensa de medicação, mas 

sim por todo o processo de avaliação da situação, pelo aconselhamento farmacêutico, 

processamento do receituário, enfim, todos os passos que culminam na possível 

identificação e resolução de quaisquer problemas relacionados com o medicamento. 

Para atingir este objetivo, o farmacêutico não pode adotar uma atitude passiva, 

mas sim ver o ato da dispensa de uma forma global no qual é necessário prestar atenção 

não só à farmacoterapia e aspetos farmacológicos da medicação e do utente, mas 

também às condições do mesmo, inclusive a sua condição socioeconómicas. Numa 

altura em que a maioria da população polimedicada é idosa e com rendimentos baixos, é 

da responsabilidade do farmacêutico arranjar a melhor forma dos seus utentes aderirem 

à terapêutica, promovendo assim resultados positivos em saúde. 

Os medicamentos podem ser classificados em dois grupos: MNSRM e MSRM4. 

Dentro deste último grupo poderemos ter subgrupos, de acordo com o tipo de receita 

necessária para a sua dispensa: podem ser medicamentos de receita médica renovável 

ou não renovável; medicamentos de receita médica especial ou medicamentos de receita 

médica restrita4. A receita médica é, de acordo com o Decreto-Lei nº176/2006, de 30 de 
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Agosto, o documento através do qual são prescritos um ou mais medicamentos, por um 

médico ou por um médico dentista ou odontologista, nos casos previstos em legislação 

especial4. 

Quando o utente chega à farmácia com uma receita é necessário verificar que 

esta está válida. Para isso são analisados vários parâmetros, indicados no quadro abaixo 

(Quadro 1):  

Quadro 1: Parâmetros necessários para a prescrição médica estar válida 

  Número da receita 

  Identificação do local de prescrição 

  Identificação do prescritor 

  Identificação do utente 

  Número do utente 

  Entidade financeira responsável 

  Identificação do medicamento, por Denominação Comum Internacional 

  Justificação técnica 

  Identificação do regime especial de comparticipação identificado pelas letras “R” e/ou 

“O” 

  Data de prescrição 

  Validade da prescrição 

  Assinatura do prescritor 

  Assinatura do utente caso este queira exercer o “direito de opção” 

 

As receitas médicas são, na sua maioria, eletrónicas. Existem, contudo, casos 

excecionais em que as receitas podem ser manuais 5. 

As receitas não renováveis têm validade de 30 dias a contar a partir da data de 

prescrição, estando relacionadas sobretudo com terapêuticas de curta/média duração ou 

situações pontuais. Todas as prescrições manuais têm validade de 30 dias. As receitas 

renováveis têm validade de 6 meses e são emitidas três vias da mesma receita, 

devidamente assinaladas no canto superior direito (“1ª Via”, “2ª Via”, “3ª Via”). Este tipo 

de receita está relacionado sobretudo com a prescrição de medicação para doenças com 

tratamento prolongado ou crónico e permite ao utente levantar medicação quando a sua 

acabar sem ter de se dirigir ao seu médico todos os meses para obter uma nova receita. 

As receitas médicas especiais são utilizadas para determinadas substâncias com 

estreita margem de segurança ou que possam levar a casos de dependência, como é o 

caso dos psicotrópicos e estupefacientes 4,7. 
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As receitas médicas restritas são utilizadas no caso de medicamentos cuja 

utilização está reservada a certos meios especializados, como é o caso da medicação de 

uso hospitalar 4,7. 

No ano de 2012, as regras de prescrição e dispensa de medicamentos sofreram 

alterações com a publicação da Lei nº11/2012, de 8 de Março e da Portaria nº137-

A/2012, de 11 de Maio e com a obrigatoriedade de prescrição por Denominação Comum 

Internacional (DCI), a partir do dia 1 de Junho do mesmo ano 5,6. Existem três exceções 

para este último ponto, que permitem aos médicos prescrição por nome comercial 

(Tabela 2): 

 

 

  

 

Por receita, podem ser prescritos até 4 medicamentos distintos, ou um total de 

quatro embalagens, podendo ser apenas prescritas duas embalagens por medicamento 7. 

Quando o medicamento se encontra sob a forma de embalagem unitária já é possível a 

prescrição de quatro embalagens iguais por receita 7. Os psicotrópicos e estupefacientes 

não podem ser prescritos na mesma receita onde estejam prescritos outros 

medicamentos e a receita em causa deverá ter a identificação de Receita Especial (RE) 

6,7. 

Estão sujeitos a receita médica os medicamentos que preencham uma das 

condições seguintes: possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou 

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

vigilância médica, com frequência ou em quantidades consideráveis para fins diferentes 

daquele a que se destinam, quando contêm substâncias cuja atividade ou reações 

•Prescrição de medicamento com margem ou índice 
terapêutico estreito. 

Exceção a) 

•Quando existe suspeita fundada, previamente reportada à 
Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, 
I.P. (INFARMED), de reação adversa ou intolerância a um 
medicamento com a mesma substância ativa, mas 
identificado por outra denominação comercial; e a mais 
comum. 

Exceção b) 

•Prescrição de medicamento destinado a assegurar a 
continuidade de um tratamento com duração estimada 
superior a 28 dias. 

Exceção c)  

Tabela 2:Exceções à prescrição por DCI4 
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adversas seja indispensável aprofundar ou quando se destinam a ser administrados por 

via parentérica 4. 

Os MNSRM são aqueles que não preenchem as condições acima referidas. São 

na sua maioria não comparticipados, salvo exceções, que estejam previstas na legislação 

que define o sistema de comparticipação 4. No site do INFARMED estão definidos quais 

os MNSRM e os locais de venda dos mesmos. A partir de 2005 um conjunto de MNSRM 

passaram a poder ser vendidos fora das farmácias, em locais de venda autorizados 8. 

Assim sendo, a dispensa de MNSRM comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde 

(SNS) pode ser efetuada tanto nas Farmácias, como nos Locais de Venda de MNSRM, 

sendo que quando adquiridos neste último não há comparticipação 7. 

Para fazer uma venda através do Winphar® (Figura 1): 

 

 

 

 

Quando existem regimes de complementaridade, em que uma das entidades paga 

uma parte e a outra entidade paga outra, é necessário processar duas receitas: a original 

e a cópia feita na farmácia. A receita original vai para o organismo de comparticipação 

indicado nessa receita. A cópia deverá incluir a receita já faturada e a cópia do cartão do 

Abrir separador “Vendas > 
Balcão”  

Leitura ótica do código de 
barras do medicamento 

Introdução do código 
referente à entidade 

financeira responsável 

Introduzir percentagem de 
desconto, se aplicável 

Impressão da informação 
referente aos 

medicamentos aviados no 
verso da receita* 

Impressão da 
fatura/recibo 

Figura 1 – Processo de venda através do Winphar® 

* Após a impressão destes dados, o utente deverá assinar e, no caso de este ter 

exercido o seu direito de opção, o respetivo local para isso também deverá estar 

assinalado 
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outro sistema de comparticipação e será enviada para o outro organismo, como por 

exemplo, SAMS NORTE (Serviço de Assistência Médico-Social do Sindicato dos 

Bancários do Norte). 

No final da venda procede-se ao pagamento que pode ser feito diretamente no ato 

da dispensa ou, no caso de clientes habituais e com conta corrente na farmácia, pode ser 

feito posteriormente (faz-se uma venda a crédito). 

Pode fazer-se também uma venda suspensa de medicamentos. Esta 

normalmente ocorre com utentes que precisam de medicação crónica e que, por algum 

motivo, não tiveram possibilidade de adquirir uma nova receita. Estes utentes são, por 

norma, conhecidos na farmácia. A venda é feita de forma normal, mas insere-se um “S” 

aquando a inserção dos dados no sistema informático. Quando, mais tarde, o utente 

trouxer a receita, a situação é regularizada. 

Relativamente aos regimes de comparticipação, existem quatro escalões, 

classificados de A a D, cuja percentagem de comparticipação varia entre os 90% e os 

15%, como indicado na Tabela 3. 

 

Tabela 3:Escalões de 
comparticipação 9 

A 90% 
B 69% 
C 37% 

D 15% 

 

A atribuição destes escalões ocorre de acordo com as indicações terapêuticas do 

medicamento, com a sua utilização, com as entidades que o prescrevem e com o 

consumo acrescido para doentes que sofram de terminadas patologias 9.  

Quanto ao regime especial de comparticipação, este pode ser feito em função da 

patologia ou em função de grupos especiais de utentes, havendo um acréscimo aos 

escalões já existentes (5% no escalão A e 15% nos restantes) para os pensionistas cujo 

rendimento total anual não exceda 14 vezes o salário mínimo mensal em vigor no ano 

civil transato 9. 

Quando se trata de uma prescrição destinada a um utente abrangido por um 

regime especial de comparticipação em função da patologia (como acontece, por 

exemplo, no caso de Lupos, Hemofilias, entre outros) a receita deverá conter a letra “O” 

junto à identificação do utentes e o despacho que estabelece o regime especial de 

comparticipação deverá estar, se aplicável, junto ao nome do medicamento 10,11. Já 

quando se trata de um pensionista abrangido pelo regime especial de comparticipação, a 

letra “R” deverá estar na receita, junto à sua identificação. 
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Estupefacientes e psicotrópicos 

 

Os psicotrópicos e estupefacientes podem ser dispensados apenas mediante a 

apresentação de receita médica eletrónica identificada com RE. Na farmácia, quando há 

a dispensa de um medicamento desta classe, no final da inserção dos dados normais no 

Winphar® e antes da impressão no verso da receita, é apresentada uma janela de 

preenchimento obrigatório. Nela é necessário inserir o número da receita, os dados do 

médico prescritor – nome, número de inscrição na ordem -, os dados do utente e os 

dados do adquirente – nome, morada, sexo, idade e nº do cartão de cidadão/bilhete de 

identidade. Depois de todos os dados inseridos, procede-se com a venda de forma 

normal. A receita original é fotocopiada e anexada ao talão de venda especial que é 

impresso no final da venda. Esta cópia é arquivada na farmácia e deverá ser mantida 

durante três anos. A receita original é guardada junto com as outras receitas do mês para 

futuro processamento de receitas e faturação. A listagem de psicotrópicos e 

estupefacientes vendidos na farmácia deve ser enviada periodicamente ao INFARMED. 

 

Aconselhamento e Indicação Farmacêutica 

 

O aconselhamento farmacêutico acontece quando o farmacêutico fornece 

informação aos utentes relativamente à MSRM que estes vão adquirir. A Indicação 

Farmacêutica é o ato pelo qual o farmacêutico assume a responsabilidade pela seleção 

de um MNSRM e/ou pela indicação de medidas não farmacológicas, com o objetivo de 

aliviar ou resolver um problema de saúde menor, de curta duração e que não tenha 

relação com possíveis manifestações clinicas de outros problemas de saúde do utente 2. 

A farmácia é o local privilegiado onde este tipo de indicação pode ocorrer, sendo 

uma mais-valia para a população. Cada vez mais, há uma necessidade de mostrarmos o 

nosso valor e a nossa importância na sociedade e, ser farmacêutico, é muito mais do que 

alguém que apenas vende medicamentos. Um farmacêutico é um mediador entre o 

utente o médico e é a última pessoa que tem contacto com o utente antes de este 

adquirir a sua medicação. Deverá, portanto, informar o utente relativamente à medicação 

que vai levar, aos seus efeitos e sua posologia, se for necessário deverá demonstrar a 

correta forma de utilização do produto, como por exemplo, no caso de um inalador para a 

asma, entre outros. Deverá ver o utente de uma forma holística e analisar, não só a sua 

patologia, como também qual será a melhor opção de medicação, dentro do que foi 
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prescrito pelo médico no caso de MSRM, ou fazer a escolha apropriada, mais segura e 

eficaz, no caso de um MNSRM.  

Focando-me agora na Indicação Farmacêutica (IF) no caso de MNSRM, o 

primeiro passo deve ser a recolha de informação relativamente ao problema que levou o 

utente à farmácia. Esta deve decorrer num diálogo normal, não devendo tomar a forma 

de inquérito. O utente deve sentir-se confortável para relatar o que sente, quais os 

sintomas que o levam a procurar a ajuda de um farmacêutico, se tem alguma patologia 

ou está a tomar alguma medicação ou se tem algum historial médico relevante para a 

situação apresentada, entre outros aspetos. No final da coleta destes dados, o 

farmacêutico deve decidir se é necessário encaminhar o utente a um médico ou continuar 

com a IF. Esta poderá surgir na forma de conselhos/medidas não farmacológicas para 

solucionar o problema e/ou a venda de um MNSRM, com consequente indicação das sua 

correta utilização e informação de que o utente o deverá usar apenas na situação 

prevista. 

Também recaem sobre este tópico aconselhamentos relativamente a vários 

produtos, como fitoterápicos, cosméticos e produtos de higiene corporal, medicamentos 

destinados ao uso veterinário, produtos de puericultura, produtos dietéticos e de 

alimentação especial e suplementos alimentares.  

Durante o meu estágio tive a oportunidade de dispensar alguns destes produtos, 

que abordarei sucintamente na Tabela 4.  
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•Produtos com um processamento especial e têm como principal objetivo, 
a satisfação das necessidades nutricionais de utentes. 

• Para consumo sob supervisão médica. 

•Destinam-se à alimentação parcial ou exclusiva de utentes com 
capacidade limitada, diminuita ou alterada para ingerir, digereri, absorver, 
metabolizar ou excretar géneros alimentícios correntes ou algum dos 
nutrientes neles contidos. 

•Também se destinam a algumas populações que requerem cuidados 
especiais, como lactentes ou crianças de pouca idade em bom estado de 
saude. 

Produtos dietéticos para fins medicinais 

•Tem como objetivo complementar/suplementar uma alimentação normal 
e constituiem fontes concentradas de determinadas 
substâncias/nutrientes, com efeito nutricional ou fisiológico, isoladas ou 
combinadas, comercializadas sob várias formas32. 

•Este tipo de produtos não pode ter nem fazer referência a propriedades 
profiláticas, de tratamento ou cura de doenças 32,33. 

•Normalmente requeridos por forma a dar resposta a períodos de maior 
stress, cansaço e falhas de memória. 

Suplementos alimentares 

•Embora de origem natural, não devem ser dispensados todos os utentes 
indiscriminadamente. 

•Também têm contraindicações e efeitos secundários. 

Fitoterápicos 

•Os mais dispensados  são os cremes anti-envelhecimento, os cremes de 
hidratação facial e os protetores solares.  

•Existe muita escolha, pelo que é necessário perceber qual o tipo de 
creme que se adapta melhor ao tipo de pele do utente. 

•É preciso entender as limitações dos vários produtos 

•Saber identificar os casos em que há a necessidade de cuidados mais 
especializados - encaminhar para dermatologista. 

Cosméticos 

•Os produtos para bebé devem ser o mais isentos possível de 
conservantes (parabenos) e perfumes, devem ser hipoalergénicos e  
constituídos por materiais que não constituam nenhum perigo.  
•Os produtos para as futuras ou recém mamãs não devem conter 
substãncias que possam passar a barreira placentária e interferir no 
desenvolvimento embrionário/fetal.  
•As recém mamãs devem ter cuidado com produtos que contenham 
substâncias que possam passar para o leite materno, correndo o risco de 
serem ingeridos pelo recém nascido. 

Puericultura 

Tabela 4: Alguns cuidados na dispensa de produtos de venda livre em farmácias 



 RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

 

Página | 15  
 

 

Muitas vezes, os utentes são levados a adquirir este tipo de produtos por aquilo 

que vêem na televisão, ouvem na rádio ou lêem em revistas. É o nosso dever aconselhá-

los caso seja mesmo a melhor escolha para eles, ou indicar a opção que melhor se 

adapta à sua situação ou ao seu problema. 

 

Automedicação 

 

Uma das grandes preocupações relativamente à Indicação Farmacêutica deve ser 

a automedicação. A automedicação é a utilização de MNSRM por iniciativa própria do 

utente, sendo que esta deve ser tomada de forma responsável, e para o alívio e 

tratamento de queixas de saúde passageiras e sem gravidade 2,15. Nestes casos, é da 

responsabilidade do farmacêutico orientar o utente na correta utilização da medicação ou, 

caso necessário, aconselhá-lo a não tomar esse medicamento 2.  

O papel do farmacêutico relativamente a esta temática é de extrema importância, 

uma vez que o utente comum não possui conhecimentos que assegurem a segurança 

desta automedicação, existindo, por isso, alguns riscos associados a esta prática, tais 

como: 

 Mascarar sintomas de uma doença – o tratamento sintomático de doenças 

é sempre um risco, incorrendo sempre na possibilidade de atraso ou impedimento de 

disgnóstico e tratamento correto da mesma. Por exemplo, quando um utente chega á 

farmácia a queixar-se de tosse, por vezes é difícil saberem se se trata de tosse seca ou 

com expetoração, o que torna complicada a nossa tarefa de indicação de um xarope. O 

utente até pode achar que a tosse é seca, mas ao estarmos a dispensar um xarope para 

tosse seca, podemos estar a mascarar sintomas de algo mais grave, como por exemplo, 

pneumonia ou bronquite. 

 Mascarar efeitos adversos de medicamentos – os sintomas que o utente 

relata e que quer resolver com a automedicação podem ser efeitos adversos de alguma 

terapêutica. Por exemplo, pode ocorrer o desenvolvimento de tosse seca aquando a 

utilização de um IECA (Inibidor da enzima conversora da angiotensina)  

 Utilização de dosagens desajustadas – isto pode levar à ineficácia da 

terapêutica, tanto pela ocorrência de administração de doses subterapêuticos como de 

sobredosagens. Um exemplo desta possibilidade é a associação de cocktails antigripais, 

que contenham, por exemplo, paracetamol em doses subterapêuticas com paracetamol 

1g, o que irá originar uma sobredosagem de paracetamol no organismo. 
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 Interações – Como referido anteriormente, quando ocorre uma IF esta 

deverá ter em consideração qualquer outra medicação que o utente esteja a fazer, quer 

seja MNSRM ou MSRM. Como discutido anteriormente, mesmo os produtos “naturais” ou 

fitoterápicos podem ter interações graves com alguma da medicação que o utente esteja 

afazer. 

 Reações Adversas ao Medicamento (RAM) – os MNSRM não podem ser 

considerados completamente seguros. Tal como os MSRM não estão isentos de 

toxicidade, efeitos adversos ou RAM. 

 Abuso dos MNSRM por parte dos utentes – a partir de 2005 foi permitida a 

venda de alguns MNSRM em postos de venda que não farmácias, o que veio banalizar o 

seu consumo. Além disso os baixos preços praticados tornam este tipo de medicação 

mais acessível, logo mais utilizado. Infelizmente, não são invulgares as situações de 

utentes que usam laxantes de forma regular, ou os que usam suplementos 

multivitamínicos que não estão adaptados às necessidades do utente, entre outras 

situações. 

Quando um farmacêutico se encontra perante uma situação de automedicação, 

deve seguir um processo semelhante ao da IF, no qual recolhe a informação necessária 

para decidir se, de fato, a toma do medicamento pedido pelo utente é necessária ou não. 

Sempre que se justifique, o farmacêutico deverá encaminhar o utente para uma consulta 

médica.  

Nem todos os utentes ficam satisfeitos, ou aceitam o aconselhamento 

farmacêutico, sendo que nestas situações, a responsabilidade da toma da medicação 

pedida recairá sobre o utente. 

 

 

Processamento de receitas e faturação 

 

Durante o decorrer do mês, todas as receitas recebidas são divididas por 

organismos: 1(SNS), 48 (pensionistas), e por aí em diante. Mesmo que a dispensa ocorra 

com todo o cuidado e atenção é normal ocorrerem erros, por isso, as receitas são 

corrigidas por um farmacêutico ou por um funcionário. Esta correção é feita diariamente 

e, quando necessário, o utente é contactado. É necessário verificar a validade da receita, 

se a assinatura do médico está ou não presente e se as exceções e despachos estão 

devidamente assinalados. No verso da receita, é preciso confirmar que o medicamento 

corresponde ao prescrito – dose, forma farmacêutica e quantidade - se a comparticipação 

foi corretamente efetuada, se o número do utente corresponde ao faturado; é necessário 

confirmar também que o adquirente assinou no local devido e que o “direito de opção” foi 
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assinalado, quando aplicável. Além disso, é necessário também a assinatura do 

farmacêutico, carimbo da farmácia e a data. Este processo é sempre feito em duplicado, 

no mínimo. A primeira correção pode ser feita por um farmacêutico ou um funcionário, 

mas antes do fecho dos lotes, as receitas são analisadas novamente pela Dr.ª Patrícia, 

que está responsável pela faturação. 

Depois de tudo conferido as receitas são agrupadas em lotes de 30 por 

organismo, sendo inseridas no Winphar®, através de leitor ótico, no separador 

“Faturação > Receitas”, e o Verbete de Identificação do Lote é emitido, carimbado, 

assinado por um farmacêutico e anexado ao lote referente. Processa-se da mesma 

maneira para todas as entidades e todos os meses. Quando não existem mais receitas 

de uma entidade, o lote é fechado com o número de receitas restantes, sendo o lote final 

o único que pode ser constituído por menos de 30 receitas.  

No final de cada mês é impresso a Relação Resumos de Lotes, com os valores 

relativos a cada lote e a Fatura Mensal de Medicamentos, com os valores 

correspondentes a cada entidade, em duplicado e triplicado, respetivamente. Os 

documentos e lotes de receitas relativos ao SNS são enviados ao Centro de Conferência 

de Faturas (CCF). O receituário e documentos relativos aos outros organismos são 

enviados à Associação Nacional de Farmácias (ANF), que fará a distribuição das receitas 

pelos respetivos organismos. O farmacêutico assina um documento em como os lotes já 

foram entregues. Se se detetar algum erro numa receita, o pagamento da 

comparticipação não ocorre e a receita é devolvida à farmácia, juntamente com um 

documento a indicar o motivo da devolução. Se houver possibilidade de corrigir a receita 

esta será novamente enviada no mês seguinte. 

 

 

Outros Serviços 

 

Hoje em dia faz-se muito mais numa farmácia do que simplesmente vender 

medicamentos. Na farmácia Valdrez, além de existirem consultas regulares de podologia, 

dietética e estética, também podem ser analisados alguns parâmetros biológicos, como a 

determinação dos níveis de colesterol, triglicerídeos e glicemia. 

A determinação e análise destes parâmetros permitem não só o rastreamento de 

possíveis patologias como o acompanhamento e controlo de doentes com patologias já 

diagnosticadas, como por exemplo, doentes com Diabetes Mellitus.  

A medição que mais vezes foi realizada durante os quatro meses do meu estágio 

foi a determinação dos níveis de glicemia. Todas estas medições eram realizadas no 
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laboratório, onde estão os aparelhos de medição e onde há uma maior privacidade. No 

final de cada medição os valores são registados num cartão oferecido ao utente na sua 

primeira medição de parâmetros biológicos. Desta forma, é mais fácil haver um controlo 

por parte do utente, uma vez que fica com um historial de valores. Isto é de extrema 

importância no caso dos utentes diabético, uma vez que ajuda a perceber se a patologia 

está controlada ou não.  

Estes cartões também são oferecidos aos utentes que vêm só verificar a tensão 

arterial no aparelho máquina para esse efeito, que se encontra na área de espera. Este 

controlo pode ser útil no caso de utentes hipertensos que tenham alterado a medicação, 

pois ficam com um registo da tensão arterial, que permite verificar se a nova medicação 

está a ter o efeito desejado. 

Além disto, também são administradas vacinas nesta farmácia, por três pessoas 

com essa habilitação – uma enfermeira e duas farmacêuticas. Também existem alguns 

cuidados de enfermagem prestados na farmácia, como por exemplo a realização de 

pensos a feridas. 

 

 

Experiência pessoal 

 

O meu estágio teve um gradual aumento de responsabilidade relativamente às 

tarefas que desempenhei. No início, e durante as primeiras semanas, estive quase 

exclusivamente na área de encomendas e armazenamento. Primeiro, apenas a observar 

como fazer e receber encomendas, onde e como armazenar os produtos, como fazer 

devoluções, entre outras coisas.  

Esta parte do meu estágio foi muito importante, uma vez que foi o meu primeiro 

contacto com o sistema informático, além de que permitiu-me ficar a conhecer o espaço 

da farmácia e a localização dos medicamentos. Acompanhei a Técnica de farmácia Dª 

Salvina e participei no pedido de encomendas e na sua receção, no armazenamento dos 

produtos, na impressão e confirmação das faturas, fiz pedidos por telefone aos 

fornecedores, entre outras coisas.  

Com o avançar do tempo, comecei a ganhar autonomia e a fazer as coisas 

sozinha, além de aprender também a consultar as fichas dos produtos, no Winphar®, o 

que me permitiu familiarizar com alguma da medicação; também aprendi a consultar 

stocks e resumos de movimentos. Por esta altura também comecei a participar no 

controlo dos prazos de validade.  
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Por volta do final do meio do meu segundo mês de estágio, comecei a 

acompanhar o atendimento. Aprendi, durante esse período, a analisar receitas e verificar 

se estão válidas, ou não e como fazer a dispensa. Enquanto observava, auxiliava os 

funcionários ao ir buscar a medicação aos armários, o que me ajudava a localizar, cada 

vez mais rapidamente, a medicação que necessitava; a preparar xaropes; a escrever a 

posologia da medicação nas embalagens, quando era necessário; a fazer pedidos diretos 

aos fornecedores, entre outros. Além disso, também comecei a realizar testes 

bioquímicos: a medição da glicemia, do colesterol e a avaliação da tensão arterial.  

No final de cada mês ajudava a Dr.ª Carla Patrícia, em conjunto com a estagiária 

Diana e a Dr.ª Fernanda, no fecho da faturação, ao participar na correção de receitas e 

fecho de lotes. 

Durante todo o meu estágio fiz um bocadinho de tudo, embora houvesse períodos 

em que me dedicava mais a uma ou outra tarefa. Apenas no último mês de estágio é que 

tive a oportunidade de fazer o atendimento sozinha. Embora passasse muito tempo a 

observar atendimentos, os ensinamentos e crescimento profissional que se obtém ao 

fazer as coisas é totalmente diferente.  

Nesse último mês aprendi bastante, não só sobre a farmacoterapia – os 

medicamentos, posologias, interações, efeitos secundários, entre outros – mas sobretudo 

sobre relações humanas – como interagir com o público, como abordar assuntos mais 

sensíveis, como obter as informações necessárias à IF de forma gradual, como se de 

uma conversação normal se tratasse, entre outras coisas. Além disso, e porque trabalhar 

numa farmácia também requer cada vez mais este conhecimento, aprendi sobre 

marketing.  

Todos estes saberes fizeram de mim uma profissional mais assertiva, com 

capacidade para fazer vendas cruzadas, capacidade para avaliar as situações 

individualmente e saber justificar o porquê de recusar ou não a dispensa de medicação 

aos utentes. Também cresci como ser humano e a minha capacidade de relacionar com 

o outro aumentou. Esta foi a parte do estágio em que mais aprendi, e a que me marcou 

mais pela positiva. 

 

Formações e Outros trabalhos 

 

 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de ir a várias formações ligadas a 

produtos de dermofarmácia e cosmética, como evidenciado no Quadro 2. Os meus 
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conhecimentos sobre estes produtos eram mínimos quando cheguei à farmácia, pelo que 

considerei uma mais-valia poder aprofundá-los com estas formações. 

 

Quadro 2: Formações 

Formação Vicks® e Clearblue® 

Formação Pierre Farbre Galenic® 

Formação Pierre Fabre Oral Care® 

Formação Pierre Fabre Rene Furterer® 

Formação Bioderma® 

Formação Pierre Fabre Avéne Solares® 

Formação Pierre Fabre Elancyl® 

 

Ao longo dos quatro meses de estágio tive a oportunidade de realizar vários 

trabalhos mais práticos na Farmácia. 

No primeiro mês de estágio recebemos novos produtos de dietética da linha 

TCUIDA®, e a minha orientadora sugeriu-me que fizesse uma apresentação para 

divulgar os produtos aos funcionários da farmácia para que estes pudessem fazer um 

melhor aconselhamento aquando a sua dispensa (Anexo 1). 

Tive a possibilidade de elaborar, ao longo dos quatro meses, vários cartazes de 

campanhas promocionais na Farmácia e nas montras. Isto surgiu da necessidade de 

aumentar as vendas de alguns produtos cujo prazo de validade expirava antes do final de 

2014 e devido ao fato de haver um excedente de stock desses produtos. As campanhas 

foram realizadas para as linhas Avéne®, Bioderma®, Polysianes®, e Nestlé® (Anexos 2 

a 5 respetivamente). 

Já mais perto do final do meu estágio surgiu um novo desafio e uma forma de 

melhorar o sistema informático utilizado. O Dr. Vítor, o contabilista, sugeriu que se 

organizassem as famílias comerciais dos produtos da farmácia, em especial as que 

tinham sido classificadas como “desconhecidas”, “outras” ou “nenhuma”.  

Para fazer este trabalho de uma forma mais completa, sugeri reorganizar todas as 

famílias, uma vez que ainda não tinham sido criadas. Para isso, recorri ao Prontuário 

Terapêutico, para obter uma classificação por famílias de MSRM e criei também várias 

categorias para MNSRM e outros produtos. Depois de um esboço desta árvore de 

famílias (Anexo 6), apresentei a proposta à minha orientadora e diretora técnica da 

farmácia que concordou com ela. Passei, por isso, as minhas últimas semanas na 

Farmácia, não só nas minhas tarefas habituais e que fui fazendo desde o início do 

estágio, como também na reorganização dos produtos no Winphar®.  
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Considero que este último trabalho tenha sido uma mais-valia para o melhor 

funcionamento da farmácia, uma vez, que a partir desse momento, passou a ser possível 

fazer pesquisas, tabelas e gráficos de vendas de determinados produtos por família 

comercial, não sendo necessária a visualização destes pontos produto por produto. 

 

Conclusão 

 

Este estágio foi um incremento no meu crescimento profissional e pessoal. Como 

nunca tinha estagiado numa farmácia antes, não sabia muito bem o que encontrar, pelo 

que esta experiência permitiu-me ter uma ideia real do que era o mundo do trabalho, o 

mundo de um farmacêutico.  

Com este estágio pude contactar com várias realidades, tendo em conta a grande 

heterogeneidade de utentes que a Farmácia Valdrez serve, o que me ajudou a adquirir a 

capacidade de mudar facilmente de discurso, tendo em conta a pessoa que estava a 

atender. Também me permitiu fazer a ligação entre os conhecimentos que fui adquirindo 

durante o curso – a teoria – e as situações da vida real – a prática. 

Como já referi durante o presente relatório, a parte que mais gostei e que achei 

mais enriquecedora profissionalmente foi a dispensa, aconselhamento e indicação 

farmacêutica. Considero que também é importante o apoio de toda a equipa na minha 

integração e aprendizagem, pelo que me ofereceram auxílio sempre que necessitei e me 

ajudaram a familiarizar-me com a farmácia e com os produtos disponíveis.  

Também considero bastante importantes as formações a que tive a oportunidade 

de assistir, pelo que aumentaram os meus conhecimentos relativamente a aspetos 

específicos de vários produtos não sujeitos a receita médica, o que me permitiu efetuar 

uma melhor IF.  
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Parte II 

Aconselhamento sobre contraceção de emergência 

 

Introdução 

 

Durante os quatro meses que passei na Farmácia Comunitária apercebi-me que, 

apesar da formação dos farmacêuticos e técnicos de farmácias e, apesar das possíveis 

melhorias de infraestruturas, continua a haver alguma dificuldade no aconselhamento 

farmacêutico durante a dispensa de Contracetivos de Emergência (CE). 

A contraceção de emergência começou a ser comercializada em Portugal em 

2001 16. Esta pode ser adquirida gratuitamente nos centros de saúde, hospitais e/ou 

centros de atendimento de jovens que tenham em vigor protocolo com o Sistema 

Nacional de Saúde, ou pode ser comprada nas farmácias16. De acordo com a Lei nº 

12/2001 de 29 de Maio, considera-se contraceção de emergência a “a utilização pela 

mulher de uma pílula anticoncecional, nas primeiras setenta e duas horas após uma 

relação sexual não protegida, não consentida, ou não eficazmente protegida por qualquer 

outro meio anticoncecional regular” 16. 

Durante os anos de 2001 e 2002, Gainer et al, criaram grupos de foco em quatro 

países diferentes, incluindo Portugal 17. Estes grupos eram constituídos por mulheres que 

tinham comprado e usado CE, sem receita médica, e tinham como objetivo o debate 

aberto sobre o método 17.  

As suas experiências são muito semelhantes às que vivenciei no meu estágio. 

Desde serem os companheiros/namorados a comprar a CE 17,18, até ao receio de haver 

algum tipo de julgamento por parte do farmacêutico 17.  

Já em 2006, Castro JF e Rodrigues VMCP, realizaram inquéritos a alunos que 

frequentavam o 10º e 12º anos de escolaridade em seis estabelecimentos de ensino da 

região do Douro 19. Embora num primeiro momento cerca de 83% dos alunos referiram 

saber ou ter alguma informação sobre CE, com a avaliação desses conhecimentos 

verificou-se que apenas 10,5% da população estudada tinha algum conhecimento efetivo 

19. Os inquéritos revelaram que existia falta de conhecimento sobre Contraceção de 

Emergência oral, sendo que esta poderá advir da vergonha em discutir o tema com os 

pais ou com outras pessoas, como o educador, o médico ou farmacêutico 19. 

Nos Estados Unidos, uma em cada duas mulheres com idades compreendidas 

entre os 15 e os 44 anos já viveu pelo menos uma gravidez não desejada 20. A nível 

mundial, mais de metade das gravidezes indesejadas, cerca de 45,5 milhões, são 
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resolvidas através da indução de aborto todos os anos, sendo que milhões podiam ser 

evitadas através do uso de CE 21. A gravidez indesejada pode, então, ser considerada um 

problema de saúde pública que afeta não só o individuo diretamente, mas também a 

sociedade em que ele se insere 20. 

A verdade é que falar sobre Contraceção de Emergência e sobre a vida sexual de 

cada um é algo extremamente íntimo e pessoal e requer alguma sensibilidade da parte 

do Farmacêutico. Como muitas vezes não existem condições favoráveis ao 

aconselhamento farmacêutico desta medicação (devido a por exemplo, a farmácia estar 

cheia ou com muito movimento), o meu objetivo foi a criação de um pequeno panfleto que 

pudesse ser oferecido na aquisição de CE, com alguma informação sobre a mesma, de 

modo a diminuir a falta de conhecimento ainda existente. Além disso, com o Decreto-Lei 

nº134/2005, de 16 de Agosto, a contraceção de emergência de venda livre em farmácias 

passou a poder ser adquirida noutros estabelecimentos, tal como outra medicação não 

sujeita a receita médica 8.  

Numa altura em que as Farmácias Portuguesas atravessam uma crise é 

necessário dar a entender a mais-valia da aquisição destes produtos numa farmácia, 

acompanhados do tão importante aconselhamento farmacêutico, em prol da aquisição 

num supermercado ou num outro estabelecimento sem farmacêuticos. 

Tipos de Contraceção de Emergência 

 

O termo “contraceção de emergência” refere-se a métodos utilizados para 

prevenir a gravidez após uma relação sexual desprotegida ou cujo método contracetivo 

falhou 22. Existe a Contraceção de Emergência Oral (CEO) ou o dispositivo intra-uterino 

(DIU).  

Os comprimidos de contraceção de emergência combinados não são mais do que 

pílulas normais com as hormonas progestina e estrogénio 23. Existem três tipos de CEO 

(Tabela 5) e o mais comumente utilizado e não sujeito a receita médica é o 

levonorgestrel. 

 

Levonorgestrel23 

•Medicamento Não 
Sujeito a Receita 

Médica 

•Norlevo® 

•Postinor® 

Etinilestradiol 
+ 

Levonorgestrel 
(Método Yuzpe)23 

•Medicamento Sujeito a Receita 
Médica 

•Microginon® 

Acetato de 
Ulipristal23 

•Medicamento 
Sujeito a Receita 

Médica 

•EllaOne® 

Tabela 5: Tipos de Contracetivos de Emergência Orais 
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Para este trabalho focar-me-ei apenas no levonorgestrel (LNG), uma vez que é o 

único não sujeito a receita médica e sobre o qual poderá incidir o aconselhamento 

farmacêutico. 

Os contracetivos de emergência podem ser iniciados logo após o ato sexual 

desprotegido, sendo que são mais eficazes quanto mais cedo forem tomados, sendo que 

previne cerca de 95% de gravidezes indesejadas quando iniciado dentro de 24h 20,24. 

Este número decresce para 58% se a toma for iniciada após 48h a 75h após o ato sexual 

20,24. Atualmente existem estudos que confirmam que esta toma pode ser adiada até 120h 

após a relação desprotegida, contudo a eficácia diminui 20,22. 

 

 

Mecanismo de Ação do Levonorgestrel 

 

No mercado Português existem duas marcas de LNG, o Norlevo® e o Postinor®, 

ambos não sujeitos a receita médica. O primeiro existe em duas dosagens, um 

comprimido que contêm 1,5mg de LNG, ou dois comprimidos de 0,75mg de LNG. Já o 

Postinor® consiste apenas num comprimido de 1,5 mg de LNG. São todos de toma única. 

O maior risco de ocorrência de gravidez indesejada ocorre numa curto período do 

ciclo menstrual: 5 dias antes da ovulação até ao dia após a mesma (5). Os possíveis 

alvos estão indicados no Quadro 3. 

  

O mecanismo de ação do LNG ainda não está esclarecido, mas especula-se que 

possa interferir com vários estágios da contraceção, desde a maturação folicular até à 

implantação 22. Vários estudos indicam que não tem ação direta na função do esperma 

nem afeta a morfologia do endométrio ou a sua recetividade ao embrião, nem o processo 

de implantação 21,29. Quanto ao seu efeito no desenvolvimento folicular e na ovulação, 

este varia consoante o período do ciclo em que ocorra a toma. Quando há a toma de 

LNG nos dias antes do pico da hormona luteinizante (LH) (nos dias LH-2 ou LH-3, ou 

seja, entre os dias 10 e 12 do ciclo), há uma redução, atraso ou inibição do pico desta 

Quadro 3: Alvos à atuação da Contraceção de Emergência Oral20: 

•Função do esperma; 

•Maturação folicular e ovulação; 

•Fertilização, desenvolvimento do zigoto e transporte nas trompas de falópio; 

•Recetividade do endométrio e implatação do óvulo; 

•Função do corpo lúteo. 



 RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

 

Página | 25  
 

hormona, havendo inibição da ovulação (ver Figura 2) 21,22,25. Se o LNG for tomado 

quando a LH já iniciou o seu aumento (nos dias LH-1 ou LH-0, que correspondem aos 

dias 13 ou 14 do ciclo), então não vai haver inibição da ovulação 21,22,25. Logo, o LNG atua 

antes da fertilização, sendo por isso uma medida não abortiva 22. 

 

 

 

 

 

Um estudo de 2011 alerta para a possibilidade do LNG aumentar a probabilidade 

de ocorrência de gravidez ectópica 24. Sabe-se que as progestinas podem reduzir a 

motilidade ciliar e a contratilidade das trompas de Falópio, diminuindo, assim, a sua 

motilidade 24. Neste sentido, com a elevada dose de LNG, os efeitos nas trompas de 

Falópio podem ser tais que atrasem o transporte do zigoto até ao útero e a nidação pode 

ocorrer nas trompas 24. Embora estudos indiquem que o risco de gravidez ectópica com a 

toma de LNG é negligenciável, é importante saber que ele existe quando este é 

administrado no período pré ou periovulatório24. Já em 2013, Gemzell-Danielsson, et al., 

no seu artigo de revisão indica que a percentagem de gravidezes ectópicas que ocorrem 

com a toma de LNG não é superior à percentagem que ocorre na população em geral. 

Concluem, então, que a toma de CE não só diminui efetivamente o risco de gravidez 

como o risco de gravidez ectópica 25. 

 

 

 

 

Figura 2: Ciclo Menstrual. Adaptado de
26
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Efeitos secundários e contraindicações do Levonorgestrel 

 

Poderão ocorrer alguns efeitos indesejáveis após a toma de LNG, como vómitos 

(1%) e náuseas (15%) 20,22. Estes têm menor incidência do que aquando a toma do 

método Yuzpe 27. A toma de antieméticos não está recomendada com o LNG 22. Os 

efeitos secundários menos comuns incluem cefaleias, fadiga, tonturas, edemas, dor 

abdominal, sensibilidade mamária, spotting ou metrorragia irregular e diarreia 22,27. Na 

situação anormal em que ocorra vómito dentro das 2h apos a toma de LNG, a 

recomendação é que se tome uma nova dose logo que possível 20,22. 

Distúrbios no ciclo menstrual são comuns após uso da contraceção de 

emergência com LNG: 31% das mulheres experienciaram sangramento dentro de 7 dias 

após a toma de LNG que não estava relacionada com o seu ciclo menstrual 22 

O risco de gravidez ectópica após a toma de LNG tem sido marcado como uma 

possível preocupação em vários casos 22. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, não existem contraindicações 

no uso de levonorgestrel como contraceção de emergência 22. Pode considerar-se que a 

única contraindicação absoluta no uso de LNG é gravidez confirmada, simplesmente 

porque não irá funcionar20. O tratamento com ECPs pode ser considerado seguro para 

mulheres que não poderiam tomar contracetivos orais para uma contraceção prolongada 

20. 

A indicação do produto refere que não é recomendado a mulheres com disfunção 

hepática severa, e que pode não ser bem absorvido por mulheres com doença de Crohn 

22. 

Existe um risco teórico em que doses normais de LNG em mulheres a tomar 

fármacos indutores das enzimas hepáticas possam ter eficácia reduzida 22. Então, a 

Faculdade de Cuidados de Saúde Sexual e Reprodutiva, no Reino Unido, lançou um guia 

para mulheres que tomam medicação que altera as enzimas do fígado, como anti-

epilépticos, antiretrovíricos, antifúngicos e alguns antibióticos 22. 

 

 

Conclusão 

 

Considero que a elaboração deste panfleto (Anexo 7) é uma mais-valia para a 

farmácia e para a comunidade. Mesmo no século XXI, ainda há muita dificuldade em 

discutir abertamente este tema. Vários estudos indicam que, embora de venda livre, a 

CEO continua a ser subutilizada a nível mundial25. De fato, sem marketing comercial, 
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nem publicidade, não é de surpreender que a contraceção de emergência seja tão 

infrequentemente prescrita e que raramente disponibilizem informação sobre esta às 

mulheres durante as suas visitas de rotina20. Como consequência, o número de mulheres 

que sabem que este tipo de contraceção existe, como funciona e que é segura, é 

reduzido 20. 

Ao longo dos tempos, uma das objeções mais comuns contra o uso mais alargado 

deste tipo de contraceção é a preocupação de que as mulheres, que sabem que podem 

usar CE, comecem a ser menos diligentes com o seu método de contraceção usual 20. 

Ou o impacto que esta terá em mulheres adolescentes que, sabendo que esta solução 

existe, possam negligenciar as outras medidas de contraceção e adotar atitudes de risco. 

Contudo, sabe-se que, se este for usado como método comum de contraceção terá muito 

menos eficácia que a maioria dos métodos contracetivos existentes 20. 

Evidências relatadas demonstram que tornar a contraceção de emergência mais 

disponível não aumenta o risco de haver um aumento da sua toma, mas sim, reduz a 

incidência de gravidezes não desejadas e que as mulheres que mais cuidado têm com a 

toma da sua contraceção usual são as que mais facilmente recorrem a esta alternativa 20. 

Embora a Farmácia Valdrez não tenha muitos utentes que possam precisar deste 

tipo de informação, penso que os poucos que adquiriram a contraceção de emergência 

aceitaram o panfleto fornecido. É contudo difícil saber se lhes foi útil, uma vez que não 

são frequentadores da farmácia e, sendo um assunto sensível, também não os podemos 

questionar diretamente sobre isso.  
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Conselhos Farmacêuticos para Asmáticos: Inaladores 

 

 

Introdução 

 

A Asma é uma das doenças crónicas mais comuns e caracteriza-se pela 

inflamação das vias respiratórias, normalmente associada à hipersensibilidade brônquica 

e à obstrução da passagem de ar 28,29. Origina episódios recorrentes de pieira, dispneia, 

sensação de aperto torácico e tosse, que normalmente ocorre durante a noite ou no início 

da manhã 30. O tratamento, que passa normalmente pela prescrição de medicação 

dispensada através de dispositivos inaladores, tem como principal objetivo o controlo dos 

sintomas 28,31. Contudo, tem-se verificado que uma grande parte dos pacientes comete 

erros ao utilizar os seus dispositivos inalatórios 30,31. Estes erros podem levar ao fraco 

controlo do doente asmático, levando consequentemente à existência de asma não 

controlada, ao aumento dos custos – relacionado tanto com a doença não controlada, 

como com o aumento da utilização de fármacos para alívio e tratamento - e à 

exacerbação das crises, podendo ser necessário recorrer aos Centros de 

Saúde/Hospitais 28,31. Estes erros ocorrem tanto nos inaladores de dose calibrada, como 

nos inaladores de pó seco, e podem causar baixa deposição pulmonar do fármaco 29,31,32. 

As guidelines sugerem que uma simples descrição de como o dispositivo funciona 

não é suficiente e que o melhor é que o profissional de saúde faça uma desmonstração 

31,32.Os Farmacêuticos, sendo os últimos a contactar com o utente antes de haver a 

dispensa da medicação para a asma, e porque este contacto ocorre mais frequentemente 

do que com qualquer outro profissional de saúde, estão numa posição privilegiada para 

fornecer este tipo de educação/formação 32. 

Durante o meu estágio na Farmácia Comunitária, deparei-me com várias 

situações em que foi necessário prestar esclarecimentos quanto ao uso do inalador. E, 

embora estas fossem dadas e se tentasse assegurar que eram percebidas e poderiam 

ser repetidas, a verdade é que a maioria dos clientes tinha alguma idade. Por isso, decidi 

elaborar um pequeno panfleto com as instruções básicas de manuseamento das bombas. 

Sei que existem várias no mercado, e este panfleto não substitui a informação dada pelo 

Farmacêutico aquando a dispensa deste tipo de medicação, mas penso que será uma 

mais-valia no caso de pequenas dúvidas que possam vir a ter enquanto utilizam o 

dispositivo. 
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Dispositivos inaladores e modo de utilização 

 

Num artigo de revisão de 2012, Cordeiro, M e Mateus, D, verificaram que os 

dispositivos mais usados são os Inaladores Pressurizados de Dose Calibrada (pMDI – 

Pressurized metered-dose inhaler), câmara expansora e Inaladores de Pó Seco (DPI – 

dry poder inhaler), Rotahaler®,Turbohaler®, Diskaler®, Diskus® e Aerolizer® 33. Devido à 

grande variedade de inaladores no mercado, o meu trabalho irá apenas incidir sobre os 

Inaladores de Dose Calibrada e os de Pó Seco, de uma forma geral. 

 

 

Inaladores Pressurizados de Dose Calibrada 

 

Estes tipos de inaladores são dispositivos pequenos, pressurizados e que libertam 

uma mistura de dose fixa de fármaco e propelente através de uma válvula 34. A inalação 

deverá ser lenta, o que reduz a impactação orofaríngea do fármaco e a respiração 

profunda facilita a deposição periférica do mesmo 35. Além disso, reter a respiração 

facilita a sedimentação e a difusão do fármaco 35. É necessária uma boa a coordenação 

entre a geração do aerosol e a inalação, sendo que se esta ocorrer demasiado cedo ou 

tarde poderá comprometer a chegada do fármaco aos pulmões 35. 

O esquema abaixo indica as instruções para a correta utilização destes 

inaladores: 

Figura 3 – Forna correta de segurar 

o inalado pressurizado. Adaptado 

de 
36 
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Inaladores de pó seco: 

 

Estes inaladores libertam o fármaco em forma de pó seco e são ativados pela 

respiração, sendo necessário um débito inspiratório mínimo variável consoante as 

características dos dispositivos34,35. Em primeiro ligar é necessária a perfuração da 

cápsula, uma ou duas vezes, com as agulhas existentes nos botões de pressão, que irá 

permitir a agregação e aerossolização do fármaco através do fluxo turbulento de ar criado 

pela inspiração do utente 35. É importante ter em conta que alguns utentes necessitam de 

duas inspirações para esvaziarem a cápsula 35. Existem também os inaladores de pó 

seco com um múltiplas doses num reservatório, como é o caso do Turbuhaler® ou do 

Novolizer® (Figura 4), ou os que têm uma tira que é mecanicamente transportada pelo 

dispositivo, como acontece com o Diskus® (Figura 5) 35. 

1 
•Retirar a tampa do bucal do inalador 

2 
•Agitar o inalador 

3 
•Segurar o inalador direito (ver. Figura 3) 

4 
•Expirar o máximo que puder 

5 

•Colocar o bucal do inalador na boca, entre os láios e dentes, sem morder,e 
manter a língua para baixo, evitando a obstrução do bucal 

6 
•Gerar o aerossol ao mesmo tempo que inicia a inspiração lenta e profunda 

7 
•Continue a inpsirar lentamente até os pulmões estarem cheios de ar 

8 

•Remova o inalador da boca e sustenha a respiração por o periodo de tempo que 
conseguir 

9 
•Expire lentamente 

10 

•Se estiver prescrito mais do que um puff, aguarde  30 segundos a 1 minuto 
antes de fazer a nova inalação. O inalador deve ser agitado novamente e os 
passos 4 a 9 deverão ser repetidos 
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O esquema abaixo apresenta as instruções para o correto uso deste tipo 

de dispositivos: 

 

Figura 5: Exemplo de um Diskus®. 

Adaptado de 39 

Figura 4: Exemplo de um Turbohaler® (à esquerda) e um Novolizer® (à 

direita) 37,38.  
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Razões dos erros com inaladores 

 

Existem múltiplos fatores que podem ser agrupados em categorias relativas ao 

dispositivo em si, ao utente ou ao profissional de saúde 31.  

A – O Inalador 

Existem vários tipos de inaladores no mercado, que podem variar relativamente à 

forma como dispensam o fármaco - se é de forma ativa ou passiva; relativamente à 

formulação – solução, pó, etc; relativamente ao fato de ser unidose ou multidose, 

descartável ou com recargas, ou se contêm um reservatório 31. 

B – O Utente 

Existem vários fatores relacionados com o utente que podem levar a erros na 

utilização de inaladores. Estes podem estar relacionados com a capacidade física do 

utente, com a sua ideia relativamente à sua saúde e à medicação que toma, com a sua 

1 
•Retire a proteção do bucal 

2 
•Prepare a medicação de acordo com as instruções especificas do inalador 

3 
•Sente-se direito numa cadeira ou levante-se  

4 
•Pressione o inalador de acordo com as instruções do fabricante 

5 
•Expire completamente e afastado do bucal do inalador 

6 
•Coloque o bucal entre os dentes e lábios, sem morder 

7 
•Inspire com a maior rapidez e força possível 

8 
•Retire o bucal da boca 

9 
•Sustenha a respiração o durante o maior periodo de tempo que conseguir 

10 
•Expire lentamente 

11 
•Volte a tapar o bucal do inalador 

12 
•Se estiver prescrito mais do que um puff, aguarde  30 segundos a 1 minuto antes de 
fazer a nova inalação. deverão ser repetidos os passos 2 a 11. 
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adesão à terapêutica e a sua preferência relativamente ao dispositivo 31. Embora haja um 

cuidado no ensino do uso correto dos inaladores aquando a sua primeira dispensa, 

estudos indicam que haja 40 a 60% de utentes com asma que não aderem á medicação 

31. É sabido que as suas crenças relativamente à sua saúde e ao impacto da medicação 

afetam a adesão à terapêutica, pelo que não é de estranhar que um utente que acredite 

que o uso do inalador é uma parte importante do controlo da sua asma demonstre ter um 

melhor uso do inalador 31. 

C – O profissional de saúde 

O papel do profissional de saúde nestes casos é o de assegurar que há uma boa 

técnica no manuseio dos inaladores no início do tratamento e verificar que esta se 

mantém ao longo do mesmo 31. 

 

Existem dois tipos de “non-compliance”: a não intencional e a intencional. A 

primeira refere-se às situações em que o utente inadvertidamente comete um erro na 

toma da sua medicação, tanto por esquecimento não intencional, a existência de regimes 

complexos ou de um grande número de medicamentos, ou até devido a problemas de 

memória da população mais idosa 31,33. A segunda refere-se à situação em que o utente 

não toma a sua medicação, toma-a apenas de vez em quando ou quando comete erros 

propositadamente, podendo esta ser resultante da existência de reações adversas, de 

alguma falha de comunicação ou poucas instruções ou até por não acreditarem que a 

medicação traga muitos benefícios 31,33. Na Tabela 6 encontram-se alguns erros 

associados ao uso de inaladores. 

 

 

 

 

Listagem dos erros frequente associados 
à pMDI33 

•Ativação do inalador antes da inalação 
ou no final da inalação 

•Não aquecer a embalagem à 
temperatura ambiente 

•Não pré-agitação do inalador 

•Não colocação do inalador na posição 
certa 

•Esquecer de tirar a tampa do dispositivo 

•Inalar muito devagar e superficialmente 

•Não realizar a pausa respiratória 

Listagem dos erros frequente associados 
à DPI33,35 

•Não fechar o bucal até se ouvir um 
estalinho 

•Não perfurar a cápsula ou perfurá-la 
mais do que duas vezes 

•Não largar o botão de perfuração 

•Soprar para o dispositivo antes da 
inalação 

•Esquecer de suster a respiração 

Tabela 6: Listagem de erros frequentes associados a inaladores 
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 Informações úteis 

 

Aquando a dispensa deste tipo de medicação existem algumas informações 

adicionais que se devem dar ao utente.  

 Este deverá ser informado que deverá lavar a boca e a face, sem 

deglutição da água, após a inalação de corticosteroides, para minimizar o risco de 

candidíase oral.  

 No final de cada tratamento o bucal do dispositivo deverá ser limpo com 

um lenço de papel e uma limpeza mais completa deverá ser feita esporadicamente, 

conforme será referido mais abaixo.  

 Os inaladores devem ser guardados em lugar fresco, sem muita humidade, 

limpo e não ser exposto a temperaturas elevadas.  

 O prazo de validade deve ser sempre confirmado.  

 Na primeira utilização, ou quando ocorre um intervalo de vários dias entre 

o seu uso, o pMDI deve ser ativado para o ar ambiente com um ou dois puffs 40. 

 

 

Limpeza do pMDI – estes devem ser limpos regularmente, de acordo com a 

Figura 6, de modo a evitar a acumulação de medicação e a consequente obstrução do 

aerossol 41.  

 

 

 

 

Remover a lata da 
medicação  e a tampa do 

bucal 

Fazer correr água morna 
pelo topo e base do bucal 

por 30 a 60 segundos 

(não lave a lata da 
medicação nem a 

submersa em água) 

Eliminar o excesso de 
água ao sacudir o bucal e 
permita que este seque (o 

ideal é deixa-lo a secar 
durante a noite)  

Se precisar de utilizar o 
inalador antes do bucal ter 

tido tempo de secar, 
sacuda o escesso de  

água, volte a colocar a lata 
e teste o spray duas 

vezes, afastado da cara 

Figura 6: Instruções de lavagem do pMDI 



 RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

 

Página | 35  
 

Determinar que a lata da medicação está vazia  

Nem sempre é possível verificar se o inalador ainda tem medicação simplesmente 

agitando-o, uma vez que há a possibilidade de haver agente propulsor no recipiente e 

não fármaco. Embora já existam inaladores no mercado com um contador de doses, 

ainda nem todos têm esta característica. Se o inalador for utilizado frequentemente, por 

exemplo dois puffs por dia, deve ser recarregado em 30 dias. A melhor opção será 

escrever a data em que será precisa uma nova recarga numa agenda. Se o inalador for 

utilizado esporadicamente, deve anotar o dia em que começou a utilizá-lo na própria lata, 

com tinta permanente, e adquirir a nova recarga após 3 ou 4 meses ou mais cedo, se 

achar que o fármaco já não está a ser eficaz 41.  

Outra opção será a verificação da embalagem ou do folheto para determinar o 

número de puffs que poderá fazer. De seguida divide esse número pelo número de puffs 

que em média faz por mês. A título de exemplo, se fizer cerca de 8 puffs por semana e o 

inalador permitir um total de 200, divide 200 por 8 que dá 25. Ou seja, o inalador irá durar 

cerca de 25 semanas, ou seja, por volta de 5 meses 41. 

Não se esqueça de adquirir a recarga do inalador uma ou duas semanas antes de 

vir a precisar dela 41.  

 

 

Limpeza do DPI – a maioria destes inaladores não deve ser lavada com água e 

sabão. O bucal poderá ser limpo com um pano seco e as instruções do inalador deverão 

ser consultadas para mais informações 41.  

 

 

Medidas não farmacológicas no controlo da asma 

 

Hoje em dia, mais do que nunca, é também papel do farmacêutico alertar para as 

possíveis medidas não farmacológicas no controlo de uma patologia. Este caso não é 

exceção. Aquando a visita do utente à farmácia para adquirir o seu inalador ou uma 

recarga para o mesmo, é da competência do farmacêutico o aconselhamento e formação 

para as medidas que o utente poderá adotar que ajudarão a um melhor controlo da sua 

doença.  

Neste caso, além importância já mencionada relativamente à educação quanto à 

doença e quanto à medicação, é importante mencionar fatores como deixar de fumar, 

perder peso, aumentar a atividade física, controlar o ambiente em que vive, afastando ou 

eliminando todas as fontes que poderão despoletar uma crise, para um melhor controlo 



 RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

 

Página | 36  
 

da patologia. (Protocolos de avaliação e tratamento da asma grave no adulto) Deverá 

também ser promovido o controlo das comorbilidades, como rinite, doença do refluxo 

gastroesofágico, obesidade, tromboembolismo pulmonar, infeções respiratórias, 

insuficiências cardíacas ou mesmo estados associados a alterações hormonais, como 

acontece na gravidez. Estas patologias ou situações clínicas que estão associadas ao 

diagnóstico de asma e podem provocar um aumento da gravidade da mesma 40. 

Consequentemente, levam ao menor controlo da doença e à diminuição da qualidade de 

vida40.  

 

 

Conclusão 

 

A existência de erros associados á medicação para a asma, especialmente 

relacionada com os inaladores, é uma causa do baixo controlo da mesma. Isto leva a 

uma deterioração da saúde do utente e um aumento dos custos do mesmo ou do SNS. É, 

portanto, necessário um esforço para o uso mais eficaz da terapêutica existente, 

diminuindo os erros associados ao uso de inaladores, pela formação dos utentes pelos 

profissionais de saúde 31. Além disso, este tipo de educação fornece aos utentes as 

ferramentas necessárias à manutenção da sua doença e aumenta a sua sensibilidade e 

capacidade de reconhecerem os sinais de eminência de uma crise 35. Não esquecer que 

os utentes com atitude positiva quanto ao controlo da sua asma são os que têm uma 

maior adesão à terapêutica 35. 

Considero que a elaboração deste trabalho, e do panfleto informativo (Anexo 8) 

que dele resultou, são de extrema importância para o aumento do conhecimento dos 

utentes que sofrem desta patologia. A minha esperança, com a distribuição deste 

panfleto, é ajudar os utentes a conseguirem um melhor controlo da sua doença, ao ajudá-

los a detetar os possíveis erros que possam estar a cometer quando tomam a sua 

medicação. De uma forma geral, os utentes mostraram-se satisfeitos com a entrega 

destes panfletos quando vinham buscar a sua medicação. É contudo difícil saber se lhes 

foi útil, uma vez que o meu estágio acabou pouco tempo depois de os ter prontos. 

Infelizmente, também não tive a oportunidade de avaliar as técnicas de inalação 

utilizadas pelos utentes da farmácia. Penso que isso teria sido interessante e importante 

para o aumento do controlo desta patologia. 
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Anexos 

 

Anexo 1: Apresentação da linha de produtos TCUIDA® 

 

03 de Março de 2014

Carla Carvalho

(estagiária)

Farmácia Valdrez

Linha TCUIDA

  

Fluxograma – Regime de Nutrição

 

INICIO (Sempre) DREN 

DRENA PLUS 

MOLK 

TENS FOME? 

NÃO 

SIM FIBRE 

SACIAPLAN 

PICOTEIAS ENTRE 

HORAS? 

SIM 

NÃO 

ANSI 

NERVOCAP 

BOLACHAS 

COMES FORA DE 

CASA? 

NÃO 

SIM CHITO 

STOPCALORY 

DADOS DA TANITA 

RETENÇÃO DE 

LIQUIDOS 

MOLK 

QUEIMA GORDURA 

CEL 

DIURE 

L-C 

SILUET PLUS 

CEL 

NO GRAS 

GRAS PLUS 

STOP GRAS 
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Anexo 1: Apresentação da linha de produtos TCUIDA® (Continuação) 

Drenantes e Depurantes

 

TCUIDA DREN 475ml

 Coadjuvante no inicio das dietas de

controlo de peso

 Posologia

1 tampa (10ml) 3x dia, junto das principais

refeições

 Contraindicações: hipotensos e diabéticos

Ingredientes Função

Alcachofra Equilibra e drena o eixo hepático-biliar-digestivo

Dente de leão Equilibra e drena o eixo hepático-renal

Cola-de-cavalo Diurético remineralizante

menta evita produção de gases e espasmos intyestinais

Salsaparrilha Diurética, sudorifica e laxante suave

Oligofriuctose Fibras prebioticas que equilibram a flora intestinal e regula o 

transito intestinal

Vitaminas A,C e E Antioxidantes
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Anexo 1: Apresentação da linha de produtos TCUIDA® (Continuação) 

 

TCUIDA DRENAPLUS 20 ampolas

 Drenante hepático, digestivo e renal;

 Melhora a circulação e evita/atenua a formação de 
edema

 Melhora o humor, especialmente em pessoas com 
problemas digestivos e retenção de líquidos

 Posologia

1 ampola 15 min antes do almoço e outra 15 min antes do jantar

Compostos

Alcachofra

Dente de leão

Vara de ouro

Aminoácidos: L-metionina e L-treonina

Manganês

Vitaminas B3, B6 e B5

 

TCUIDA MOLK

 Acão depurativa, desintoxicante e antioxidante

 Normaliza a função digestiva: melhora o processo digestivo e o transito intestinal

 Favorece a absorção de minerais e vitaminas;

 Normaliza a permeabilidade intestinal, evitando a absorção de substâncias tóxicas;

 Posologia

Plano intensivo: 3 a 7 dias seguidos (prepara o organismo) – 1 ao pequeno almoço+2 ao almoço e

jantar (1 antes e 1 depois)

Plano suave: 2 a 3 meses (melhora os resultados da dieta) - 1 ao pequeno almoço, 1 meia hora antes

do almoço e do jantar

Plano de manutenção: mantém a linha ao longo do tempo – igual ao plano intensivo, mas só 1 dia

por semana

Contraindicações: intolerantes à lactose; diabéticos

Compostos

Soro de leite

Oligofructose

Inulina
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Anexo 1: Apresentação da linha de produtos TCUIDA® (Continuação) 

 

Saciantes

 

TCUIDA SACIAPLAN

Compostos

Goma guar

Vitaminas B1, B3 e B6

Fenilalanina

 Em caso de obesidade e/ou excesso de peso com presença de fome e apetite,

especialmente se também há um mau humor

 Efeito saciante e moderador do apetite. Hipolipemiante e hipoglicémico.

 Regulador intestinal.

 Melhora o humor

 Posologia

2 cápsulas 30 min antes do almoço e do jantar, com bastante água

 Contraindicações: diabéticos não insulinodependentes; intolerantes à fenilalanina e

polimedicados

 

 

 

 

 

 

 



 RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

 

Página | v  
 

Anexo 1: Apresentação da linha de produtos TCUIDA® (Continuação) 

 

TCUIDA FIBRE
Compostos

Glutamato Aumenta a sensação de saciedade 

Laxante suave
Fibra  de guisante

Alcachofra Colerético e colagoga

Tilia Relaxante nervoso 

Digestivo

Laranja amarga Aumenta a lipólise e 

termogénese

Estigmas de maíz Diurético e hipertensor

 Recomendado em caso de retenção de liquidos,

ansiedade e prisão de ventre.

 Posologia

2 comprimidos 30min antes das refeições principais

 Contraindicações: diabéticos não 

insulinodependentes; polimendicados

 

Picoteio
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Anexo 1: Apresentação da linha de produtos TCUIDA® (Continuação) 

 

TCUIDA ANSI
Compostos

Cidreira

Espinho branco

L-triptofano

Lavanda

Vitaminas B1, B3 e B6

 Recomendado em caso de ansiedade e picoteio (pequenos

lanches durante o dia), sobretudo se também estiver presente

insónia e/ou desconforto digestivo

 Tem propriedades relaxantes, sedativas e anti-stress;

 Melhora o humor;

 Digestivo, carminativo e antiespasmódico

 Posologia

2 ,5 ml 2x ao dia

 Contraindicações: barbitúricos e ansiolíticos

 

TCUIDA NERVOCAP
Compostos

Cidreira

Azahar

Tilia

Alecrim

Vitaminas B1, B3 e B6

L-triptofano

 Recomendado em caso de nervosismo, stress, ansiedade e dificuldades em dormir

 Propriedades sedativas, relaxantes, anti-stress e ansiolíticas.

 Melhora a capacidade mental, alivia a depressão, evita a irritabilidade e relaxa.

 Os aminoácidos estão envolvidos na síntese de serotonina envolvida no

relaxamento e no sono

 Posologia

1 cápsula antes das refeições
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Anexo 1: Apresentação da linha de produtos TCUIDA® (Continuação) 

 

Lipobloqueantes

 

TCUIDA CHITO
Compostos Funções

Quitosana Evita absorção de gordura alimentar.

Ajuda a controlar o colesterol e a obstipação

Ameixa Vitamínico

Emuliente

Laxante mecânico

Vitamina C Aumenta a absorção de gorduras a partir da quitosana

 Para casos de excesso de peso/ obesidade, especialmente quando

é necessário um modulador da ingestão excessiva de calorias;

 Para pessoas que comem fora todas as semanas.

 Posologia

3 comprimidos após almoço ou jantar, com bastante água

 Contrindicações: alergia ao marisco; medicamentos com gordura
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Anexo 1: Apresentação da linha de produtos TCUIDA® (Continuação) 

 

TCUIDA STOPCALORY
Compostos

Neopuntia

Cromo

Vitaminas B1, B2 e B6

 Recomendado em caso obesidade, especialmente amantes de carne e gordura.

Serve para diminuir o apetite e reduzir a ingestão de calorias.

 Para pessoas que comem fora em casos pontuais

 Reduz a ingestão de calorias e diminui o apetite;

 Melhora o metabolismo do colesterol, proteínas e gorduras;

 Regula o transito intestinal

 Melhora o humor;

 Posologia

2 cápsulas depois de almoço e depois do jantar

 Contraindicações: medicamentos com gordura

 

Queima Gordura

 

 

 

 

 

 

 



 RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

 

Página | ix  
 

Anexo 1: Apresentação da linha de produtos TCUIDA® (Continuação) 

 

TCUIDA NOGRASS
Compostos

Fucus

L-carnitina

Manganês

Cobalto

 Para pessoas com retenção de líquidos ou celulite em fase inicial

 Posologia

1 ampola antes do pequeno-almoço e almoço

 Contraindicações: hipertensão; tiroide; ansiedade; epilepsia; depressão e

problemas de coração

 

TCUIDA GRASPLUS
Compostos Funções

Fucus Melhora o metabolismo da tiroide

Chá verde

Melhora o metabolismo da gordura e termogénese

Erva mate

Mn-gluconato Melhora o metabolismo da gordura no intestino

L-metionina, colina e 

inositol

Melhoram a função hepática relacionada com  o 

metabolismo da gordura

 Coadjuvante em dietas de controlo do peso, ajudando a mobilizar as gorduras

acumuladas e transformá-las em energia .

 Posologia

2 cápsulas antes do almoço e do jantar

Contraindicado: hipertensão; tiroide; ansiedade; depressão; epilepsia; problemas de

coração
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Anexo 1: Apresentação da linha de produtos TCUIDA® (Continuação) 

 

TCUIDA STOPGRASS
Compostos

Cromo

Café verde

Cacau

Vitaminas B1, B3 e B6

 Queima-gorduras e glucobloqueante;

 Diminui os depósitos de gordura;

 Controla o apetite e o desejo por doces;

 Ideal para pessoas que adoram hidratos de carbono

 Posologia

1 cápsula antes das principais refeições

Contraindicações: hipertensão, tiroide e problemas de coração

 

TCUIDA SILUETPLUS
Compostos

Pinnothin

Clarinol

 Coadjuvante de dietas para controlo do peso;

 Indicado para pessoas que comem muita quantidade e/ou que comem fora das

refeições

 Reduz a fome eo apetite.

 Baixa gordura corporal.

 Promove o tônus muscular, evitando a flacidez.

 Posologia

1 cápsula 30 min antes das principais refeições

 Contraindicações: diabéticos
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Anexo 1: Apresentação da linha de produtos TCUIDA® (Continuação) 

 

TCUIDA L-C

Compostos

L-carnitina tartrato

 Em casos de obesidade e/ou excesso de peso, especialmente para pessoas que

fazem exercício de forma regular;

 A L-carnitina é repsponsável por enviar os hidratos de carbono e as gorduras ao

ciclo de Krebs, no interior das células, onde são queimadas

 Posologia

1-2 cápsulas diárias, 30 min antes do almoço e jantar

1 cápsula em jejum e 2 cápsulas 20min antes do exercicio

 

TCUIDA CEL
Compostos

Vinagre de maçã

Tronco de ananás

Papaína

 Recomendado para quem queira perder os últimos 5kg e/ou celulite;

 Aumenta o metabolismo da gordura e reduz os depósitos da mesma;

 Melhora a digestão e os movimentos intestinais.

 Celulite: promove a recuperação, rompendo as fibras de colagénio que formam a

celulite

 Posologia

3-6 cápsulas por dia, distribuídas pelo pequeno-almoço, almoço e jantar

Contraindicações: intolerante à lactose e úlceras
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Anexo 1: Apresentação da linha de produtos TCUIDA® (Continuação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TCUIDA DIURE
Compostos

Cola-de-cavalo e bétula

Dente de leão

Vitamina B6 e Zn-Cu

Potássio

 Coadjuvante em dietas para controlar o peso;

 Ajuda a eliminar o excesso de líquido retido nos tecidos

 Posologia

1 ampola entes do pequeno-almoço e outra antes do almoço

Contraindicações: hipertensão; anticoagulantes

 

 

 

 

 

 

Retenção de líquidos
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Anexo 1: Apresentação da linha de produtos TCUIDA® (Continuação) 

 

Circulação

http://chcpharmacy.com.au/wp-content/uploads/2012/03/Pharmacy-Coffs-Harbour-Heart-Disease.jpg, consultado a 02/03/2014

 

TCUIDA PHYTOCIR
Compostos

Folhas de videira

OPCs de sementes de uva

Vitaminas A, C e E

 Para quem tenha pernas cansadas, pesadas e doridas, com formigueiro ou adormecimento.

 Varizes, hemorroidas, edemas ou celulite

 Ação anti-inflamatória, anti-edematosa e adstringente;

 Melhora a circulação;

 Contém antioxidantes naturais

 Fortalece as paredes vasculares: flexibilidade aumenta e estabiliza colagénio.

 As vitaminas A, C e E são Antioxidantes e aumentam a oxigenação celular e tecidual.

 Posologia

1 ampola em jejum

• Contraindicações: hipotensão; diabéticos; antiagregantes
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Anexo 1: Apresentação da linha de produtos TCUIDA® (Continuação) 

 

Alimentação

 Bolachas – máximo 4 por dia

 Barritas

 Lecitina de soja – em casos de hipercolesterolemia – máximo 

6 colheres de sopa por dia
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Anexo 2: Cartaz Promocional Avène® 

 

 

 

Anexo 3: Cartaz Promocional Bioderma® 
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Anexo 4: Cartaz Promocional Polysianes® 

 

 

 

Anexo 5: Cartaz Promocional Nestlé® 
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Anexo 6: Tabela relativa à uniformização das Famílias Comerciais no Winphar® 

Família Subfamília 

 
 
 
 
 

MSRM 

Anti-infecciosos 
Sistema Nervoso Central 

Cardiovascular 
Sangue 

Aparelho Respiratório 
Aparelho Digestivo 

Aparelho Geniturinário e Hormonas 
Aparelho locomotor 

Antialérgicos 
Oftálmicos 

Tópicos 

 
MNSRM 

Analgésicos, Antipiréticos e Anti-inflamatórios 

Gripe 
Tópicos 

Puericultura 
 

Mamãs 
Bebés 

 
Cosmética 

Homem 
Mulher 
Solares 

Capilares 
 

Primeiros Socorros 
 

Higiene Oral 
 

Podologia 
 

Veterinária 
 

Serviços 
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Anexo 7: Panfleto sobre Contraceção de Emergência 
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Anexo 8: Panfleto sobre Inaladores 
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Resumo 

 

Este relatório é efetuado no âmbito da cadeira Estágio, do Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas, da Universidade do Porto. 

Considera-se Farmácia Hospitalar o conjunto de atividades farmacêuticas exercidas 

em organismos hospitalares ou serviços a ele ligados1. Os Serviços Farmacêuticos (SF) são 

de extrema importância, sendo responsáveis não só pela gestão do medicamento e de 

outros produtos farmacêuticos, como também são os “principais responsáveis pela 

implementação e monitorização da política de medicamentos”2. Assim sendo, as funções 

dos SF passam pela seleção e aquisição de produtos farmacêuticos e medicamentos, pelo 

seu correto armazenamento e uso e pelo controlo e reposição dos respetivos stocks, pela 

prestação de apoio técnico aos serviços que dele precisem, pela promoção da investigação 

e da ciência, através da participação nos Ensaios Clínicos, e pela cooperação ativa com a 

ação médica e social em todas as vertentes: preventiva, de recuperação e curativa1,2.  

Este estágio decorreu na Farmácia Hospitalar do Centro Hospitalar Tondela-Viseu, 

E.P.E.: Unidade de Viseu (CHTV-UV), sob a orientação da Dr.ª Susana Carvalho. Teve 

como principal objetivo o contacto com a realidade de uma Farmácia Hospitalar em todas as 

suas vertentes e a possibilidade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos ao 

longo do curso, tal como a oportunidade de adquirir novos saberes que, certamente, serão 

úteis na minha futura prática como Farmacêutica. Durante os dois meses de estágio 

também tive a oportunidade de compreender o papel dos Farmacêuticos no hospital, assim 

como ter uma noção das suas responsabilidades e deveres. No anexo 1 encontra-se o 

cronograma da minha passagem pelos vários serviços. 

Neste relatório irei descrever um pouco os Serviços Farmacêuticos e os vários 

setores que o compõem. Falarei também do funcionamento desses setores e dos 

conhecimentos adquiridos nos meses de Julho e Agosto de 2014. 

  



Relatório de Estágio 2014 
 

2 
 

Introdução aos Serviços Farmacêuticos  

 

Em 2011, no seguimento da decisão de proceder à fusão de várias unidades 

hospitalares a nível Nacional, o Hospital de São Teotónio e o Hospital Cândido Figueiredo 

tornaram-se no Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E.P.E. (CHTV) 3. A Unidade de Viseu 

localiza-se na Avenida Rei D. 

Duarte e funciona como hospital 

central 4. 

Os Serviços farmacêuticos 

da UV são serviços centralizados, 

localizados no piso 1, com fácil 

acesso tanto pela entrada principal 

do hospital, como pelo exterior. Isto 

permite a fácil movimentação da 

medicação, desde a receção de 

encomendas até à cedência de 

medicamentos no Ambulatório. É constituído por várias salas de trabalho, entre elas: o 

Ambulatório, a Sala de Distribuição Tradicional, a Sala da Validação e a da Distribuição por 

Dose Unitária, Sala do Cofre, o Cais de Descarga de mercadorias e a Sala de Receção, o 

Armazém Geral, a Câmara Frigorífica, os Laboratórios de Preparações Estéreis (com 

câmaras de fluxo laminar horizontal e vertical) e o Laboratório de Preparações Não Estéreis, 

o Gabinete de Apoio à Preparação dos Tratamentos para Quimioterapia, o Gabinete dos 

Ensaios Clínicos, a Sala de Lavagem, a Sala de Reembalagem, a Secretaria, Sala do 

Pessoal, Sala de Reuniões, o Gabinete da Diretora dos Serviços Farmacêuticos e as casas 

de banho com respetivos vestiários. 

A Diretora dos Serviços Farmacêuticos do CHTV, E.P.E. – UV é a Dr.ª Helena 

Martins e tem sobre a sua alçada uma vasta equipa de Farmacêuticos (F), Técnicos de 

Diagnóstico de Terapêutica (TDT), Assistentes Operacionais (AO) e Assistentes Técnicos 

(AT).  

Os Serviços Farmacêuticos funcionam 24h por dia, permitindo a satisfação de todas 

as necessidades e urgências requeridas pelas várias valências hospitalares, contudo, 

determinados setores dentro dos SF têm um horário mais reduzido. Nos dias úteis, a partir 

das 18h até às 24h, os serviços são garantidos apenas por um TDT e um F e, entre as 24h 

e as 9h, apenas um F fica de prevenção. Aos Sábados, Domingos e feriados, o horário 

normal de funcionamento é das 9h às 18h e a partir dessa hora apenas um F fica de 

Figura 1 – Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E.P.E. – 
Unidade de Viseu
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prevenção. Relativamente ao Ambulatório, este funciona das 9h às 18h nos dias úteis, 

estando fechado aos Sábados, Domingos e feriados.  

Em Saúde, considera-se qualidade o conjunto de propriedades e qualidades de um 

serviço, que proporcionam a capacidade para satisfazer as necessidades dos doentes 2. 

Desde 2010 que os Serviços Farmacêuticos do CHTV-UV estão certificados pela NP EN 

ISSO 9001:2008. Este Sistema de Gestão da Qualidade foi implementado com o objetivo de 

assegurar a melhoria da eficiência e eficácia dos processos e o aumento da satisfação dos 

clientes 4. De acordo com o descrito no Manual de Farmácia Hospitalar, “um sistema de 

Garantia da Qualidade tem como base a existência de procedimentos padronizados” 2. 

Então, foi elaborado o Manual do Sistema de Gestão da Qualidade dos Serviços 

Farmacêuticos do Centro Hospitalar Tondela-Viseu, de forma a definir metodologias e 

responsabilidades, com o intuito de assegurar o envolvimento sistemático e eficaz de todos 

os colaboradores na concretização desse objetivo6. Este Manual começa por apresentar 

várias definições dos termos com relevância para a prática profissional nos serviços 

Farmacêuticos, seguindo-se a discrição de várias instruções de trabalho (IT), os vários 

exemplos de fichas/requerimentos a serem preenchidos e os vários protocolos relativos aos 

procedimentos a serem executados nos vários setores dos Serviços Farmacêuticos 4. É da 

responsabilidade do Diretor de Serviço e Adjunto da Qualidade a verificação da 

implementação, cumprimento e manutenção da Qualidade 4. 

 

 

Aprovisionamento e Aquisição 

 

De acordo com o Protocolo P10 do Manual de Sistemas de Gestão da Qualidade, 

todas as aquisições têm de passar pelo Serviço de Aprovisionamento e serem aprovadas 

pelo Conselho de Administração (CA) 6. É da responsabilidade do F garantir aos doentes os 

produtos farmacêuticos, medicamentos ou dispositivos médicos de melhor qualidade e ao 

custo mais baixo 2. 

Nos SF do CHTV-UV o stock é controlado diariamente e a medicação que se prevê 

que ficará em falta é registada pelos TDT ou pelos F em dois livros, um relativo à medicação 

esporádica, que será encomendada a um armazenista, e o outro relativo à medicação mais 

comum para a qual já foi aberto concurso de compra e é encomendado diretamente ao 

laboratório. 

No final de cada ano procede-se à elaboração de um documento no qual se 

identificam as previsões de consumo para o ano seguinte 6. Este documento será entregue 

ao CA, que irá avaliar a proposta tendo em conta não só as quantidades e preço da 
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medicação, como também a viabilidade técnica do medicamento face ao solicitado, o 

interesse dos SF, o tipo de fornecimento e a qualidade do fornecedor 6. Relativamente ao 

último parâmetro este é avaliado através dos relatórios elaborados aquando da avaliação 

dos fornecedores. A seleção de medicamentos para uso hospitalar deverá sempre ser 

baseada nas necessidades terapêuticas dos doentes e no Formulário Hospitalar Nacional de 

Medicamentos (FHNM) 2. Poderão ser criadas adendas privativas de aditamento ou de 

exclusão do FHNM 7  

Depois da validação pelo CA, os concursos são negociados e as propostas de 

adjudicação finais são novamente envidadas ao CA para as aprovar, podendo prosseguir-se 

à colocação desses concursos no Sistema de Gestão Integrado do Circuito do Medicamento 

(SGICM) 6. A validade destes concursos é de 3 anos. 

Quando a necessidade de compra de um novo medicamento surge durante o ano, e 

não há concurso aberto para essa molécula, é necessário consultar o Catálogo online 

(ACSS) e fazer uma consulta sobre o produto que se pretende adquirir. Esta consulta 

permite saber que laboratórios fornecem determinado fármaco e qual o preço que fazem. 

Esses dados são enviados ao Aprovisionamento para avaliação e aprovação da melhor 

proposta, que será então inserida no SGICM. A partir desse momento, poderão ser feitas as 

encomendas desse produto. 

Sempre que seja necessária a aquisição de um medicamento que não tenha 

autorizações previstas nos Decretos-Lei em vigor, ou mesmo que tenha alguma autorização, 

se não for comercializado em Portugal, é necessário o pedido de Autorização de Utilização 

Especial/Excecional à Autoridade Nacional do Medicamento e dos Produtos de Saúde, o 

INFARMED 8. De acordo com o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, este pedido terá 

de ser feito mediante justificação clínica, em casos em que a medicação em causa seja 

considerada “imprescindível à prevenção, diagnóstico ou terapêutica de determinadas 

patologias e desde que seja demonstrada a inexistência de alternativa no conjunto de 

medicamentos com autorização de introdução no mercado; em casos que sejam 

necessários para impedir ou limitar a propagação, atual ou potencial, de agentes 

patogénicos, toxinas, agentes químicos, ou de radiação nuclear, suscetíveis de causar 

efeitos nocivos; ou em caso excecionais em que sejam adquiridos por serviço farmacêutico 

ou farmácia de oficina e dispensados a um doente especifico” 8. 

Relativamente à medicação sujeita a Legislação restritiva, como é o caso dos 

estupefacientes e psicotrópicos, aquando o aprovisionamento é necessário anexar à nota de 

encomenda o Modelo nº1506 (INCM – Imprensa Nacional da Casa da Moeda) Anexo VII 

“requisição de substâncias e suas Preparações compreendidas nas tabelas I, II, III e IV, com 
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exceção da II-A”, anexo ao Decreto-Lei nº 15/93 de 22 de Janeiro, com retificação de 20 de 

Fevereiro 9,10 (Anexo 2). 

A documentação resultante do processo de aprovisionamento e aquisição de 

medicação deverá ser arquivada durante o período de tempo exigido pela legislação 2. Nos 

documentos de aquisição deverá constar, pelo menos, a data e número do pedido, a 

descrição do fornecedores e a enumeração, identificação e quantidade dos produtos 2.  

Embora a minha passagem por este setor tenha sido curta, percebi o funcionamento 

do aprovisionamento, como fazer encomendas esporádicas ao armazenista e como adquirir 

produtos através do SGICM, quando já existe um concurso aprovado no sistema. Também 

adquiri conhecimento relativamente ao site da Administração Central do Sistema de Saúde 

(ACSS) e como fazer a pesquisa de um medicamento e pedir uma consulta de preço. 

 

 

Receção e Armazenamento 

 

Aquando da chegada de mercadoria aos Serviços Farmacêuticos, esta é recebida 

por um AO, que confere se os produtos são para os SF e informa um TDT que é necessário 

proceder-se à receção da encomenda. O AO abre as caixas, agrupando as embalagens de 

modo a ser facilitar a conferência pelo TDT. Durante esta conferência, o TDT verifica não só 

se os produtos recebidos estão de acordo com a Guia de Remessa/Fatura e com a nota de 

encomenda, mas também o seu estado (se não há nenhuma embalagem violada ou frasco 

quebrado) e verifica os lotes e datas de validade antes de proceder à receção informática.  

A receção informática é feita na Sala de Receção, no SGICM, através do número da 

nota de encomenda. É necessário inserir também os dados relativos ao número e data da 

Guia de Remessa/Fatura, o número de unidades recebidas, a data de validade e o lote. 

Quando o documento enviado pelo fornecedor é uma Guia de Remessa esta terá de ser 

arquivada até à chegada da Fatura. Quando o documento já é a Fatura, é necessário 

também confirmar o valor final da encomenda. 

Os estupefacientes e psicotrópicos têm de vir acompanhados pelo Anexo VII, 

devidamente assinado e carimbado pela entidade fornecedora, de acordo com a Legislação 

em vigor. As entradas e as saídas deste tipo de medicação deverão ser registadas quer 

informaticamente, quer em ficha própria.2,10-12  

Existem outros produtos que requerem especial atenção aquando a sua receção. 

São exemplos, os produtos citotóxicos que não podem ser embalados com outros produtos; 

os produtos de frio em que as condições de refrigeração têm de ser mantidas durante o 

transporte e cujo armazenamento é feito na câmara frigorífica o mais rapidamente possível. 
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 Os hemoderivados que têm de vir acompanhados com o certificado de análises e 

certificados de autorização emitidos pelo INFARMED e utilização de lote 2 (neste caso o 

TDT terá de colocar o nº nota de encomenda a quantidade de embalagens, a data e 

assinatura e entrega ao F para emitir as etiquetas); e as matérias-primas que deverão vir 

acompanhadas da ficha de segurança, redigida em português, e o boletim de análises, que 

terá de estar em conformidade com a Farmacopeia Portuguesa ou Europeia. As matérias-

primas são colocadas em quarentena até o F verificar que está tudo conforme. Só aí que se 

dá entrada no SGICM e se procede ao seu armazenamento. 

Após a entrada do medicamento no sistema, procede-se ao armazenamento do 

mesmo. Este pode ser feito no Armazém, na câmara frigorífica, na sala do cofre, ou, se 

necessário, passam para a sala de reembalagem para serem posteriormente cedidos na 

Dose Unitária ou na Distribuição Tradicional. 

 

Prazos de validade 

 

Todos os meses é necessário conferir os prazos de validade. O sistema informático 

SGICM é uma mais-valia neste processo, pois permite a criação de listagens dos produtos 

cuja validade termine dentro de três meses, O TDT, com essa lista, confere esses produtos 

nos SF: Armazém, sala da Dose Unitária, Distribuição Tradicional, Ambulatório, entre outros. 

Após confirmação da quantidade de produtos que terá de ser devolvida, o TDT contacta o 

fornecedor ou laboratório para confirmar que estes aceitam a devolução. Entretanto, os 

produtos são colocados de parte, com indicação bem visível, que a validade se está a 

expirar e os restantes TDT e F são avisados que aquele lote terá prioridade, de acordo com 

a regra First Expired First Out. 

Depois de ser recebida resposta positiva que os produtos serão aceites é que 

procede à recolha, embalamento e envio dos mesmos. Normalmente, os fornecedores 

aceitam receber os produtos durante o mês em que a validade expira ou até algum depois 

de expirarem. O normal é estes serem recolhidos e enviados durante o mês que expiram. 

 

 

Recall 

 

Chama-se Recall a qualquer situação em que o Laboratório, Fornecedor ou o 

INFARMED enviam uma ordem de recolha voluntária ou obrigatória de um determinado lote 

de um medicamento. É necessário verificar, pelo SGICM, se esse medicamento existe em 

stock ou não, ou se já o tivemos mas foi utilizado. Se ainda estiver em stock, o produto é 
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devolvido. Se já foi utilizado, é necessário fazer o rastreio do produto, verificar se ainda 

existe em stock nalgum serviço do hospital e se existir, proceder à recolha, e escrever um 

pequeno relatório às entidades que pediram o recall. 

 

Distribuição 

 

Dose Unitária 

 

A distribuição por dose unitária é uma mais-valia hospitalar, permitindo aumentar a 

segurança no circuito do medicamento, ao possibilitar um melhor conhecimento do perfil 

farmacoterapêutico dos doentes e a diminuição do risco de interações 2. Permite também 

uma maior racionalização da terapêutica, sendo possível a atribuição mais correta dos 

custos e redução dos desperdícios2. 

Nos SF, a sala de Dose Unitária é contígua à sala de Validação da Dose Unitária. 

Nesta última, os Farmacêuticos fazem a validação da medicação prescrita antes dos TDT 

iniciarem o processo de preparação de medicação. Esta medicação é preparada todos os 

dias, para 24h de tratamento, exceto ao sábado, em que há a preparação de medicação 

para 48h de tratamento. A medicação é enviada para os diferentes serviços de acordo com 

um horário (Anexo 3). 

O médico faz a prescrição online, 

que é rececionada através do SGICM pelo 

Farmacêutico. Este procede à análise da 

prescrição quanto à medicação prescrita e 

a sua coerência, a dosagem, ao perfil 

farmacoterapêutico do doente e existência 

ou não de possíveis incompatibilidades ou 

interações que ponham em causa tanto a 

ação do medicamento, como a segurança 

do doente. Sempre que existam dúvidas 

relativamente a alguma medicação, o 

médico prescritor é contactado. Após a Validação, o Farmacêutico cria, no SGICM, os 

“Mapas Gerais”, que permitem visualizar e/ou imprimir a listagem de medicamentos 

prescritos, por serviço, para cada doente. Ao mesmo tempo, a ordem de preparação é 

também enviada para os dois automatismos presentes na sala da Dose Unitária: o Kardex® 

e o Fast Dispensing System® (FDS). Estes permitem a preparação da medicação de forma 

Figura 2 – Kardex® 
13
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semi-automática, o que possibilita a redução de erros, a redução do tempo de duração desta 

tarefa, melhora a qualidade do trabalho e permite uma melhor racionalização dos stocks 2.  

Antes de se iniciar a dispensa da medicação é necessária a impressão de etiquetas, 

com a identificação do doente e a respetiva cama, para rotular as gavetas das cassetes que 

irão ser levadas pelos AO para os diferentes serviços. Até à hora da distribuição da 

medicação é da responsabilidade do TDT verificar se houve alguma alteração aos “Mapas 

Gerais” e, se houve, criar “Mapas de Alteradas”, por serviço. A medicação deverá, então ser 

corrigida. Este processo deverá ser feito ao longo do dia, mesmo após o envio dos serviços. 

Sempre que necessário pode-se recorrer ao sistema de vácuo para enviar a medicação 

devidamente identificada para o serviço que dela necessita. 

É possível que, devido ao grande volume de alguma medicação, seja impossível de 

colocar na gaveta do doente. Quando isso acontece, esses volumes são acondicionados em 

sacos de plástico devidamente identificados com o serviço, nome do doente e a cama, nome 

do medicamento por DCI, forma farmacêutica, dosagem e quantidade. O mesmo sucede 

quando a medicação requer algum tipo de armazenamento especial, como é o caso da 

medicação de frio, sendo que a única diferença é que estes têm uma etiqueta identificativa 

de medicação de frio e são armazenados na câmara frigorífica, no local reservado à Dose 

Unitária, até à hora da distribuição. 

As malas de distribuição são deixadas nos respetivos serviços durante 24h, sendo 

recolhidas as do dia anterior. 

Enquanto estive neste setor aprendi, não só a fazer a validação das prescrições 

médicas, compreendendo o funcionamento do SGICM, como também participei na dispensa 

da medicação, tanto na parte dos automatismos, como na parte manual. 

 

 

Distribuição Tradicional 

 

Este setor tem como objetivo a reposição de stocks nivelados de medicamentos nos 

serviços. Estes stocks são previamente definidos pelos farmacêuticos, enfermeiros e 

médicos dos respetivos serviços 2. O pedido para a sua reposição é feito de acordo com o 

horário (Anexo 4). 

Os pedidos chegam via informática, pelo SGICM, na véspera de serem recolhidos 

pelos AO de cada serviço. Os pedidos de soros são atendidos no dia anterior ao do 

levantamento e os dos desinfetantes são no próprio dia.  

Na Distribuição Tradicional a medicação tem de ser rotulada, como acontece na 

Dose Unitária. Todos os comprimidos, blisters, frascos e afins tem de estar devidamente 
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identificados com o nome do medicamento, por DCI, a dosagem, a quantidade, o lote e a 

data de validade. 

É também através deste setor que é feito a reposição de stocks de 

estupefacientes/psicotrópicos 9. O levantamento destes tem de ser efetuado 

presencialmente por um Enfermeiro, que terá de trazer o destacável da ficha de controlo de 

cada medicamento (Mod. 21 e 22 – Folhas de Controlo de Estupefacientes e de 

Psicotrópicos, respetivamente) devidamente preenchida 9. O TDT dirige-se à Sala do Cofre, 

onde estão guardados os cabeçalhos, e faz corresponder o cabeçalho com a numeração 

igual ao destacável entregue. Estes deverão ser agrafados, sendo registado nos mesmos o 

número de saída informática da requisição Mod. 520 correspondente 9. É então elaborada 

uma nova ficha de controlo, cujo cabeçalho será guardado na Sala do Cofre e o destacável 

será entregue ao enfermeiro, juntamente com a medicação. Ao ser retirado qualquer 

medicamento do cofre é necessário o preenchimento da ficha de controlo de stock que se 

encontra junto à mesma, sendo que há uma ficha de controlo de stock por medicamento. 

Nesta é necessário registar a saída por lote, tendo sempre em atenção o prazo de validade, 

e registar também o número de saída informático atribuído à requisição do serviço e fazer a 

contagem diferencial 9. Os psicotrópicos e estupefacientes são, como já foi referido, 

substâncias com legislação restritiva, sendo necessário o envio do movimento dos mesmos 

ao INFARMED a cada três meses. 

Às segundas e quartas feira os níveis de stock da Urgência Obstétrica, Bloco 

Operatório (segunda-feira) e Obstetricia A e B (quarta-feira) são repostos (Anexo 5).  

Durante o tempo que passei neste setor auxiliei na preparação dos pedidos dos 

serviços, havendo uma verificação por parte dos TDT’s antes de ser feito o débito da 

medicação e o acondicionamento em caixas para serem facilmente transportados. Também 

colaborei no processo de dispensa de estupefacientes e psicotrópicos, percebendo todo o 

protocolo atrás mencionado. 

 

 

Ambulatório 

 

O Ambulatório situa-se, dentro dos SF, numa área de fácil acesso à população em 

geral, uma vez que pode ser feito pela Entrada Principal do CHTV – UV.  

Ao longo dos tempos, a evolução da tecnologia do medicamento e dos cuidados de 

saúde permitiu que um grande número de doentes possa continuar os seus tratamentos em 

regime de ambulatório, no seu ambiente familiar 2. Isto possibilita a redução dos custos e 

dos riscos relacionados com o internamento hospitalar 2. Além disso, este tipo de dispensa 
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proporciona, não só um maior controlo e vigilância em determinadas terapêuticas que 

possam ter efeitos secundários graves, como também permite assegurar a adesão à 

terapêutica 2. Por outro lado também existem medicamentos cuja comparticipação só é a 

100% se estes forem dispensados pelos Serviços Farmacêuticos Hospitalares 2. A dispensa 

é sempre feita por Farmacêuticos, com o apoio do SGICM, que garante acesso à 

informação sobre os doentes e às suas prescrições. 

De acordo com o Decreto-Lei nº44 204, de 2 de Fevereiro de 1962 e o Decreto-Lei 

n.º 206/2000, de 1 de Setembro, só é permitida a venda de medicamentos ao público 

quando: na localidade não existe farmácia particular; quando, nalguma situação de 

emergência, não se encontrem os medicamentos necessários no mercado local; ou quando 

as farmácias pertençam a Santas Casas da Misericórdia que já possuam alvará de venda ao 

público 1,14.O anexo 6 referencia as patologias em que está prevista a dispensa de 

medicação no Ambulatório dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares. 

Neste setor existem, mais uma vez, casos de medicamentos com legislação 

restritiva. Já abordámos o caso dos estupefacientes e psicotrópicos no capítulo anterior e, 

durante o meu estágio, não observei nenhuma saída desta medicação no Ambulatório. 

Contudo, existem outros exemplos de medicação com um controlo rigoroso, como por 

exemplo, as eritropoietinas e os medicamentos derivados do plasma. No primeiro caso, esta 

medicação é fornecida a doentes com insuficiência renal crónica, e está legislada pelos 

Despachos n.º 3/91 de 8 de Fevereiro alterado pelo Despacho n.º 11 619/2003 de 22 de 

Maio, e n.º 10/96 de 16 de Maio (Acesso à Hormona Eritropoietina para os doentes 

insuficientes renais crónicos) e n.º 9 825/98 de13 de Maio (Acesso ao medicamento 

Eritropoietina Humana Recombinante) 2;15-18. No caso dos medicamentos derivados do 

plasma, estão regulados pelo Despacho n.º 28356/2008, de 13 de Outubro (Aquisição de 

Produtos derivados do Plasma Humano) 2,19. Aquando a sua dispensa devem ser efetuados 

os registos obrigatórios previstos no Despacho Conjunto n.º 1051/2000, de 14 de Setembro, 

2.ª série, dos Ministérios da Defesa Nacional e da Saúde, com registo do lote e prazos de 

validade em suporte próprio 2,20 (Anexo 7) Os boletins analíticos e certificados de aprovação 

emitidos pelo INFARMED e exigidos em todas as aquisições têm de ser arquivados 2. 

Outra substância que se encontra com controlo apertado é a Talidomida. Esta é 

usada como primeira linha de tratamento, em combinação, em doentes com mieloma 

múltiplo não tratado. A prescrição de Talidomida dever ser acompanhada de um “Formulário 

de Autorização de Prescrição do Programa de Prevenção de Gravidez Thalidomide 

Celgene®” devidamente preenchido pelo médico prescritor 21 (Anexo 8). O Farmacêutico 

deve completar o preenchimento do formulário, identificando-se com o primeiro nome e 

apelido, a data e o número de cápsulas cedidas 21. O formulário é enviado por fax para o 
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Departamento Médico de Celgene® Portugal, anexado à receita e arquivado em pasta 

própria 21. 

Relativamente aos medicamentos biológicos, é necessário o registo da saída dos 

mesmos em ficheiro Excel 22. Este registo tem de incluir a data da dispensa, o número do 

processo do doente, as iniciais dos nomes do doente (1º,2º e último nome), o género, a data 

de prescrição, a data de início de terapêutica, a quantidade dispensada, o local de 

prescrição, qualquer ocorrência de reação adversa notificável ao sistema nacional de 

farmacovigilância e a data de notificação 22. 

Normalmente a dispensa de medicação em Ambulatório é feita para um mês (30 

dias), a não ser que, por algum motivo, seja pedida autorização ao CA para haver uma 

cedência superior a 30 dias. Quando um utente se dirige pela primeira vez ao Ambulatório 

dos Serviços Farmacêuticos, há a criação de um cartão da farmácia, no qual fica registado o 

serviço pelo qual o utente vem, o nome do utente, o número do processo do mesmo e a 

medicação que vai fazer. É usual colocar também horário de atendimento do ambulatório. 

As prescrições são normalmente feitas no programa informático (SGICM) sendo facilmente 

acedidas pelo Farmacêutico através do número de processo do utente. Normalmente, estas 

receitas têm validade e medicação prescrita até ao dia da nova consulta do doente. Quando 

há dispensa da quantidade final de medicação prescrita, o Farmacêutico avisa o doente que, 

da próxima vez que precisar de medicação, deverá consultar primeiro o médico para ter uma 

nova prescrição. Quando à cedência de medicamentos de frio, os utentes são aconselhados 

a trazerem sacos térmicos, com acumuladores. Os sacos térmicos poderão ser 

disponibilizados pelos serviços farmacêuticos, caso hajam, e os acumuladores também 

poderão ser emprestados. Os serviços farmacêuticos também fornecem os contentores para 

colocar as seringas com agulhas ou canetas usadas, caso seja necessário. 

Devido ao facto de os SF serem centralizados, existe, em alguns serviços, um 

pequeno stock de derivados do plasma (Anexo 9). Desta forma, quando surge uma 

emergência poderão utilizar o que têm e dirigem-se, assim que possível, à Farmácia com a 

prescrição para reporem os seus stocks. Só nessa altura é que há o débito do que foi gasto. 

Durante as duas semanas de estágio que passei neste setor, aprendi a consultar a 

prescrição médica do utente e a perceber como proceder na dispensa e débito da 

medicação. Também observei os processos de dispensa e registo de medicamentos 

biológicos e da Talidomida. Observei também todo o procedimento envolvido na dispensa 

de derivados do plasma. 
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Farmacotecnia 

 

A Farmacotecnia tem como objetivo a preparação de medicamentos necessários no 

hospital que não estejam disponíveis comercialmente ou não existam nas doses 

necessárias ou que simplesmente não seja economicamente viável adquirir. Todos os 

produtos manipulados têm de cumprir “Boas Práticas a observar na Preparação de 

Medicamentos Manipulados em Farmácia de Oficina e Hospitalar”, regulada pelo Decreto-

Lei nº 90/2004, de 20 de abril, pelo Decreto-lei nº 95/2004, de 22 de abril e pela Portaria nº 

594/2004, de 2 de junho 23-25. 

 

Preparação de medicamentos manipulados não estéreis 

 

A prescrição em formato papel ou digital, pelo SGICM, é rececionada pelo F ou pelo 

TDT, sendo arquivada na pasta que se encontra no laboratório “Prescrições/Pedidos”. O 

Farmacêutico valida a prescrição e regista os dados necessários na “Ficha de Preparação 

do Medicamento Manipulado”. Nesta ficha são registadas não só as quantidades a utilizar 

de cada matéria-prima, como também o lote e validade das mesmas. É atribuído também 

um lote à preparação.  

No CHTV – UV está estipulado que o lote tem 7 dígitos, sendo o primeiro uma letra 

do alfabeto (se for o primeiro manipulado do dia, será A; se for o segundo, B, e por aí em 

diante), seguido da data invertida do dia em que foi feito 26. A título de exemplo, o primeiro 

manipulado a ser preparado no dia 15/08/2014 terá o lote: A140815; ao segundo a ser 

preparado no mesmo dia seria atribuído o lote B140815. Antes de se iniciar a preparação o 

F ou o TDT devem-se assegurar de que estão reunidas todas as condições para tal. 

Durante o Estágio tive a possibilidade de observar a preparação de solução de 

Nistatina e pomada de Metotrexato, para a Consulta Externa de Dermatologia; Citrato de 

Cafeína para o serviço de Neonatologia, a preparação de papéis de Bicarbonato de Sódio e 

de Sulfato de Magnésio, a preparação de Soluto de Lugol e Ácido Acético, entre outros. 

 

Laboratório de preparação de medicamentos manipulados estéreis 

não citotóxicos 

 

A câmara de preparação de medicamentos manipulados estéreis (não citotóxicos) é 

uma área limpa, na qual os TDT que irão manipular só poderão entrar após passagem por 

antecâmeras onde se irão equipar com material esterilizado 1. A sala tem também uma 

câmara de fluxo laminar horizontal que ajuda a diminuir o risco de contaminação dos 
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manipulados. Quando é necessário preparar alguma medicação, a requisição chega aos SF 

em formato de papel ou digital. O Farmacêutico é avisado da existência da prescrição e irá 

validá-la. Inicia-se, então, o registo do lote a atribuir à preparação e à preparação de todo 

material necessário para a preparação da mesma, que é colocado na zona de transferência. 

É necessário o preenchimento correto da ficha de registo, que se encontra junto à ficha de 

preparação do manipulado, e a criação do rótulo da preparação. O Farmacêutico deve 

supervisionar todo o processo, mesmo não entrando na câmara. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de observar a preparação de colírio de 

Cefuroxima, um antibiótico de largo espectro. 

 

Preparação de medicamentos manipulados estéreis citotóxicos 

 

A preparação da medicação citostática ou citotóxica é da responsabilidade dos 

Serviços Farmacêuticos. Este setor funciona todos os dias úteis, em conjunto com o 

Hospital de Dia, onde a medicação é administrada. 

Cabe ao Farmacêutico orientar todo o processo, desde a receção da prescrição da 

medicação até à cedência da mesma 27. Todas as manhãs, quando entra ao serviço, o 

Farmacêutico deve contactar o Hospital de Dia para confirmar os tratamentos agendados 

para esse dia. A partir das 9h30, um AO, que se dirige a intervalos regulares ao Hospital de 

Dia, traz e entrega a cópia das prescrições dos tratamentos a serem preparados. Cabe ao 

Farmacêutico registar a hora em que recebeu a cópia da prescrição assim como fazer a 

análise da mesma 2,27. Deverá conferir o tratamento, dose a ser administrada, assim como 

confirmar os cálculos necessários à preparação da medicação pelos TDT. Quando cerca de 

80%, ou mais, das prescrições se encontrarem na posse do Farmacêutico, já analisadas, 

este deverá imprimir etiquetas em duplicado 27. Uma das etiquetas será usada para rotular a 

medicação e a outra para rotular o saco de armazenamento. A informação a constar nas 

etiquetas é: o nome do citotóxico e a quantidade, o nome do solvente, o tipo de 

armazenamento e o volume total da solução, o nome do doente e o serviço a que se 

destina. Estas informações deverão ser também impressas em folhas A4 normais e 

entregues aos TDT, de modo a facilitar a preparação do material e o registo dos lotes por 

doente para posterior débito. É também da responsabilidade do Farmacêutico o 

acompanhamento das tarefas técnicas de manipulação e prestar esclarecimentos, sempre 

que seja necessário, assim como fazer o registo dos erros detetados em qualquer das fases 

do circuito 27. É também o Farmacêutico que decide, consoante os tratamentos que existam 

para o dia, qual a ordem pela qual os TDT vão manipular. A manipulação é feita por 

princípio ativo e não por doente. 
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A terapêutica adjuvante, pré-medicação e citotóxicos orais devem ser fornecidos e 

debitados informaticamente pelo F. Este também deverá fazer o controlo do stock de 

citotóxicos e requisição do material de consumo clínico. Por fim, o Farmacêutico deve 

estabelecer contacto e criar a interligação com o corpo clínico e de enfermagem 27. 

A câmara de preparação de medicação estéril citotóxica está equipada com uma 

câmara de fluxo laminar vertical, onde decorre a manipulação, e está sujeita a controlo 

microbiológico rigoroso na primeira segunda-feira de cada mês. A entrada na câmara é feita 

pelos TDT que vão manipular e é tudo idêntico ao descrito para a preparação de 

medicamentos manipulados estéreis não citotóxicos. O controlo microbiológico consiste no 

controlo do ar, das superfícies e do pessoal, tanto no interior como no exterior da câmara. 

Nas restantes segundas-feiras procede-se ao controlo microbiológico das placas 

correspondente à monitorização do interior da câmara: controlo do ar, superfície e dos 

TDT’s manipuladores. É da responsabilidade do Farmacêutico identificar corretamente as 

placas do meio de cultura com o local da colheita, antes de as entregar aos TDT; pelo 

embalamento e envio das placas e pela análise dos resultados. 

Quando toda a medicação tiver sido preparada e enviada, o Farmacêutico faz as 

marcações na agenda dos futuros tratamentos, tendo em conta as prescrições que recebeu 

nesses dia, o número de ciclos que cada tratamento tem e o intervalo entre cada 

tratamento/ciclo. 

Durante as duas semanas que estive neste setor, pude analisar receitas e perceber 

como fazer os cálculos necessários para conferir as dosagens e volumes a preparar. 

Observei também a manipulação feita pelos TDT, assim como auxiliei o Farmacêutico na 

rotulagem e organização dos sacos de medicação. Também tive a oportunidade de visitar o 

Hospital de Dia – Oncologia e ver como eram administrados os tratamentos.  

 

 

Ensaios Clínicos 

 

Tal como referido no início, é da responsabilidade dos Farmacêutico fomentar o 

aumento do conhecimento científico na área das ciências farmacológicas. Assim sendo, faz 

parte das responsabilidades do Farmacêutico Hospitalar o armazenamento e dispensa de 

medicamentos experimentais, de acordo com a Lei nº46/2004, de 19 de Agosto e com a Lei 

nº21/2014, de 16 de Abril, que transpõe para a ordem jurídica nacional, a Diretiva Europeia 

sobre Ensaios Clínicos, Diretiva n.º 2001/20/CE 2,28,29. 

De acordo com o P021 – Participação em ensaios clínicos, do manual de Sistemas 

de Gestão da Qualidade do CHTV, podemos dizer que, a realização dos ensaios é acordada 
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previamente entre o CA e o Promotor do ensaio, sendo do interesse do Hospital a 

participação em ensaios clínicos 30.  

O papel do Farmacêutico engloba três processos importantes: 

1 – A receção do medicamento 

O registo da receção deve ser feito de acordo com as exigências de cada ensaio e o 

promotor deverá receber a confirmação de receção por fax ou qualquer outra forma eficaz. 

Deverão também ser preenchidas as folhas do modelo “Drug Accountability log” de acordo 

com os requisitos do ensaio 30. 

 

2 – Cedência do Medicamento 

A prescrição poderá incluir: a identificação do ensaio clínico por nome ou código; a 

identificação do doente pelo código de randomização; os nomes e assinaturas do 

investigador principal/outros investigadores e a localização/serviço do paciente 

(internamento ou ambulatório); o fármaco a investigar, com indicação da dose e quantidade 

solicitada; a data de prescrição e a data de cedência e a identificação legível e assinatura do 

Farmacêutico que dispensa30. 

 

3 - Revertência de Medicamentos 

A medicação não usada e usada deverá ser entregue, nas respetivas embalagens, 

pelo doente ou pelo profissional hospitalar intermediário. A medicação ficará na posse dos 

SF até monitorização, contabilização e reconciliação pelo monitor do ensaio30. 

 

A medicação e documentos relativos a ensaios clínicos são armazenados na sala de 

Ensaios Clínicos, à qual só os farmacêuticos têm acesso. Todo o material pertencente a um 

único ensaio clinico é arrumado na mesma zona, quer seja medicação, quer sejam os 

protocolos, para um controlo mais fácil, excetuando medicação de frio que é armazenada no 

frigorífico presente na sala.   

Sempre que ocorra qualquer situação relacionada com o armazenamento, e não só, 

esta tem de ser reportada ao Monitor do ensaio clínico que irá falar com os Promotores. 

Essa alteração, como por exemplo, “o frigorífico ficou com temperatura acima dos 8º e 

disparou alarme”, pode levar à rejeição daquele medicamento, pode ser devolvido para 

análise, pode ser colocado em quarentena até se determinar se houve alteração das suas 

propriedades ou poderá não acontecer nada, se já houver conhecimento que essa pequena 

alteração de temperatura não provoca alterações nas propriedades da medicação. 

No final do ensaio clínico o dossier com todos os registos é arquivado pelo prazo 

legal de 15 anos.  
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Anexo 1: Cronograma do Estágio no Centro Hospitalar Tondela-Viseu: Unidade de Viseu 
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Relatório                                
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Anexo 2: Modelo nº1506 (INCM – Imprensa Nacional Casa da Moeda) Anexo VII 

“Requisição de Substâncias e suas Preparações compreendidas nas tabelas I, II, III e IV, 

com exceção da II-A”, anexo ao Decreto-Lei nº 15/93 de 22 de Janeiro, com retificação de 

20 de Fevereiro 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3: Horário de Entrega Dose Unitária 

 

13h30 14h 15h 16h 

Pediatria 

UCIC 

S.O./Urgência 

Geral* 

Urgência 

Pediátrica* 

Cirurgia 1A 

Cirurgia 1B 

Ortopedia A 

Ortopedia B 

Ortopedia C 

Neurocirurgia 

Obstetrícia A 

Obstetrícia B/Ginecologia 

Urologia/C.Vasc/Hemat 

UIM 

 

Medicina 1A 

Medicina 1B 

Medicina 2A 

Medicina 2B 

Cardiologia 

Cirurgia 2A 

Cirurgia 2B/ UMDC 

ORL/ Oftalmologia 

Pneumologia/ UVNI 

*Dose unitária de antibióticos 

(C.Vasc – Cirurgia Vascular; Hemat – Hematologia; UIM – Unidade de Intermédios 

de Medicina; UMDC – Unidade Médica do Doente Cirúrgico; ORL – Otorrinolaringologia; 

UVNI – Unidade de Ventilação Não Invasiva) 
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 Anexo 4: Horário da Distribuição Tradicional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(UIM – Unidade de Intermédios de Medicina; UCIP – Unidade de Cuidados Intensivos Polivalentes; UCIC – Unidade de Cuidados Intensivos 

Continuados) 

 Soros: Véspera dos dias dos serviços 

 Desinfetantes: No dia dos serviços 

2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Sábado Domingo 

Pneumologia/UVNI 

Exames Especiais 

Otorrinolaringologia/Ofta

lmologia 

Bloco Operatório 

Hosp. Dia – Nefrologia 

Consultas Externas 

Med. 1A 

Med. 1B 

Med. 2ª 

Med. 2B 

Hemodinâmica 

UIM 

Urgencia 

Pediátrica 

Psiquiatria 

Ortopedia A 

Ortopedia B 

OrtopediaC 

Cirurgia 1A 

Cirurgia 1B 

Neonatologia 

Pediatria 

Gastro/ Nefro/ Neuro 

Neurocirurgia 

Obstetricia A/B 

Urol/ C. Vasc/ Hemato 

UCIP 

H. Dia – Medicina 

H. Dia – Cirurgia 

Cardiologia 

Urgência Geral 

Cirurgia 2ª 

Cirurgia 2B 

UCIC 

Urgência Obstetrica 

 

 

 

 

Pedidos Urgência 

Estupefacientes; Urgências dos Serviços; Hosp. Dia- Medicina 
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Anexo 5: Reposição dos Níveis de Stock  

 

2ª Feira  4ª Feira 

Urgência Obstétrica/Ginecológica 

Bloco Operatório 

 
 

Obstetrícia A e B 

 

 

Anexo 6: Lista de Patologias com Dispensa em Farmácia Hospitalar e Respetiva 

Legislação 31  

Patologia Legislação 

 ARTRITE REUMATÓIDE 
 ESPONDILITE ANQUILOSANTE 
 ARTRITE PSORIÁTICA 
 ARTRITE IDIOPÁTICA JUVENIL 
POLIARTICULAR 
 EPSORÍASE EM PLACAS 

Despacho n.º 18419/2010, de 2/12, 
alterado pelo Despacho n.º 1845/2011, 
de 12/01 
Declaração de Retificação n.º 
286/2011, de 31/01 
Despacho n.º 17503-A/2011, de 29/12 
Despacho n.º 14242/2012, de 25/10 

 FIBROSE QUÍSTICA Desp. 24/89, de 2/2 
Portaria nº 1474/2004, de 21/12 

 DOENTES INSUFICIENTES CRÓNICOS 
E TRANSPLANTADOS RENAIS 

Despacho n.º 3/91, de 08/02, alterado 
pelo Despacho n.º 11619/2003, de 
22/05 
Despacho n.º 14916/2004, de 02/07 
Retificação nº 1858/2004, de 07/09 
Despacho nº 25909/2006, de 30/11 
Despacho n.º10053/2007 de 27/4 
Despacho nº 8680/2011 de 17/06 

 DOENTES INSUFICIENTES RENAIS CRÓNICOS Despacho n.º 10/96, de 16/05 
Despacho n.º 9825/98, 13/05, alterado 
pelo Despacho n.º 6370/2002, de 
07/03 
Despacho n.º 22569/2008, de 22/08 
Despacho n.º 29793/2008, de 11/11  
Despacho n.º 5821/2011, de 25/03 

 INDIVÍDUOS AFECTADOS PELO VIH Despacho 14/91, de 3/7 
Despacho 8/93, de 26/2 
Despacho 6/94, de 6/6;  
Despacho 1/96, de 4/1;  
Despacho 280/96, de 6/9, alterado 
pelo Despacho 6 778/97, de 7/8 
Despacho nº 5772/2005, de 
27/12/2004 

 DEFICIÊNCIA DA HORMONA DE 
CRESCIMENTO NA CRIANÇA; 
 SÍNDROMA DE TURNER; 
 PERTURBAÇÕES DO CRESCIMENTO; 
 SÍNDROME DE PRADER-WILLI; 
 TERAPÊUTICA DE SUBSTITUIÇÃO EM 
ADULTOS 

Despacho n.º 12455/2010, de 22/07 

 ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA) Despacho n.º 8599/2009, de 19/03, 
alterado pelo Despacho n.º 
14094/2012, de 16/10 

 SINDROMA DE LENNOX-GASTAUT Despacho 13 622/99, de 26/5 
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 PARAPLEGIAS ESPÁSTICAS FAMILIARES E 
ATAXIAS CEREBELOSAS HEREDITÁRIAS, 
nomeadamente a doença de Machado-Joseph 

Despacho n.º 19 972/99 (2.ª série), de 
20/9 

 PROFILAXIA DA REJEIÇÃO AGUDA DE 
TRANSPLANTE RENAL ALOGÉNICO  
 PROFILAXIA DA REJEIÇÃO AGUDA DO 
TRANSPLANTE CARDÍACO ALOGÉNICO  
 PROFILAXIA DA REJEIÇÃO AGUDA DE 
TRANSPLANTE HEPÁTICO ALOGÉNICO 

Despacho n.º 6818/2004, de 10/03, 
alterado pelo Despacho n.º 3069/2005, 
de 24/01,  
Despacho n.º 15827/2006, de 23/06,  
Despacho n.º 19964/2008, de 15/07,  
Despacho n.º 8598/2009, de 26/03,  
Despacho n.º 14122/2009, de 12/06,  
Despacho n.º 19697/2009, de 21/08,  
Despacho n.º 5727/2010, de 23/03,  
Despacho n.º 5823/2011, de 25/03,  
Despacho n.º 772/2012, de 12/01,  
Declaração de retificação n.º 347/2012, 
de 03/02 
Despacho n.º 8345/2012, de 12/06 

 DOENTES COM HEPATITE C Portaria n.º 158/2014, de 13/02 

 ESCLEROSE MÚLTIPLA (EM) Despacho n.º 11728/2004, de 17/05; 
alterado pelo Despacho n.º 5775/2005, 
de 18/02, 
Rectificação n.º653/2005, de 08/04,  
Despacho n.º10303/2009, de 13/04,  
Despacho n.º12456/2010, de 22/07  
Despacho n.º 13654/2012, de 12/10 

 DOENTES ACROMEGÁLICOS Despacho n.º 3837/2005, (2ª série) de 
27/01;  
Retificação nº 652/2005, de 06/04 

 DOENÇA DE CROHN ACTIVA GRAVE OU COM 
FORMAÇÂO DE FÍSTULAS 

Despacho n.º 4466/2005, de 10/02, 
alterado pelo Despacho n.º 
30994/2008, de 21/11, e pelo 
Despacho n.º 706-B/2014, de 14/01 

 HIPERFENILALANINEMIA Despacho n.º 1261/2014, de 14/01 
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Anexo 7: Ficha de Requisição/ Distribuição/Administração de Medicamentos 

Hemoderivados 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8: Formulário de Autorização de Prescrição do Programa de Prevenção de Gravidez 

Thalidomide Celgene® 33 
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Anexo 9: Stocks de medicamentos derivados do plasma, nos serviços de Neonatologia, 

Bloco Operatório, Técnicas de Gastrologia, Consultas Externas da Unidade de Medicina 

Fetal e do Hospital de Dia. 

 

Nome Serviço Stock 

Albumina Bloco 2 

Albumina Neonatologia 1 

Cola de Fibrina 1ml Bloco 3 

Cola de Fibrina 1ml Técnicas de Gastrologia 3 

Cola de Fibrina 5ml Bloco 3 

Fibrina+Trombina Bloco 3 

Imunoglobulina Anti-Rh Consultas Externas da 
Unidade de Medicina Fetal 

3 

 




