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Resumo 

O farmacêutico comunitário é o profissional de saúde mais acessível por parte da população. Como 

tal, temos a obrigação de garantir que os utentes da farmácia esclarecem todas as suas dúvidas e 

receios e que sabem exatamente como tomar a sua medicação. 

Neste relatório, é descrito todo o percurso percorrido no ambiente de farmácia comunitária, desde 

as tarefas iniciais de natureza logística como receção de encomendas até às tarefas de linha da 

frente, o atendimento aos clientes. É também dada uma visão sobre o dia-a-dia de uma farmácia e 

das atividades normalmente desenvolvidas pelos profissionais de saúde que nela trabalham. 

Na segunda parte deste relatório estão descritos os projetos desenvolvidos ao longo do estágio na 

farmácia, com a exposição dos objetivos dos mesmos, das razões subjacentes à escolha de cada um 

deles e com a descrição dos resultados obtidos após realização destes projetos e das conclusões que 

foram retiradas a partir da execução destes projetos. 

Assim, nestes quatro meses, foi-me possível crescer, aprendendo não só a trabalhar numa farmácia 

mas também as pequenas coisas que podem ser feitas que melhoram o quotidiano dos utentes da 

farmácia.  
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1. Parte 1 – Atividades farmacêuticas na farmácia comunitária 

Quando se inicia o estágio em farmácia comunitária, apesar de todo o percurso académico, 

sentimo-nos perdidos e desajustados, num ambiente estranho e desconhecido. De modo a ser mais 

fácil adaptarmo-nos a este novo ambiente existe um percurso pré-definido dentro da farmácia que 

os estagiários percorrem. 

1.1 – Armazenamento e receção de encomendas 

O início do percurso faz-se com receção de encomendas. O estagiário aprende a fazer a receção das 

encomendas e como se armazena os medicamentos corretamente. É uma fase inicial um pouco 

aborrecida, contudo é uma altura que considero extremamente importante para as etapas seguintes, 

como a etapa do atendimento ao balcão. É a arrumar os medicamentos que nos apercebemos de 

muitas particularidades existentes nos vários medicamentos: muitos medicamentos possuem caixas 

muito semelhantes entre as várias formas farmacêuticas, entre várias dosagens ou até entre 

medicamentos de libertação modificada ou não modificada. A falta de atenção a estes detalhes na 

altura do atendimento pode levar a trocas e a erros perigosos para o doente. Esta etapa é também 

extremamente útil para tomarmos conhecimento dos medicamentos existentes para uma 

determinada patologia - especialmente medicamentos não sujeitos a receita médica, ou dos nomes 

dos vários medicamentos, pois é extremamente comum os utentes pedirem um medicamento do 

qual nunca ouvimos falar mas que na realidade existe na farmácia.É, portanto, uma etapa um pouco 

aborrecida mas essencial. 

Quando chega uma encomenda, é necessário dar entrada da mesma no sistema informático (figura 

1). A farmácia usa o sistema informático WinPhar (figura 2) e, por isso, todas as atividades 

descritas são executadas em WinPhar. Quando a encomenda chega, os itens são retirados da caixa e 

são passados pelo leitor eletrónico 

de modo a inserir esse item no 

sistema. É então adicionado o 

prazo de validade desse item no 

sistema, caso o produto 

rececionado tenha um prazo de 

validade inferior àquele que está no 

sistema informático ou caso o stock 

deste produto esteja a zero – caso 

contrário o prazo de validade que 

Figura 1 – Folhas identificativas da encomenda 



 
 

x 

 

aparece no sistema é mantido. Trata-se de uma das etapas mais importantes da receção de 

encomendas pois se o prazo de validade estiver incorretamente inserido no sistema pode dar aso a 

um aviamento de um produto com o prazo de validade expirado. É também inserido o número de 

unidades recebidas. Depois de ser dada entrada de todos os produtos são verificados e acertados os 

valores totais, os preços de custo e margens (comparativamente aos valores descritos na fatura do 

grossista) e, posteriormente, é inserido o número da fatura e encerrada a encomenda. Os itens 

rececionados são então arrumados. 

A arrumação é outra das etapas essenciais. Se um medicamento estiver fora do seu sítio, quem o 

quiser dispensar pensa que não existe esse medicamento na farmácia, apesar do stock informático 

indicar o contrário, acabando por não o aviar, causando transtorno quer para o doente quer para a 

farmácia. Por outro lado, se um medicamento estiver mal arrumado pode também levar a trocas e a 

erros no aviamento. Assim, é necessário estar bastante atento quando se procede à arrumação dos 

medicamentos, principalmente quando se faz pelas primeiras vezes.  

 

Figura 2 – Painel de inserção de uma nova encomenda 

A primeira grande divisão na disposição dos medicamentos é por medicamentos sujeitos a receita 

médica e de venda livre. A maioria dos medicamentos de venda livre encontram-se na zona de 

atendimento da farmácia, em prateleiras ou em gavetas, sendo mais fácil para o cliente ver e para o 
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farmacêutico alcançar; enquanto todos os medicamentos sujeitos a receita médica se encontram na 

zona de armazenagem da farmácia (traseiras da zona de atendimento), sendo mais difícil o seu 

acesso. A segunda divisão é feita pela forma farmacêutica. A maioria das gavetas (figura 3) é 

ocupada pelos comprimidos, cápsulas e pós para inalação. Existem também gavetas para pomadas, 

cremes e géis (auriculares, oculares, retais, bucais, vaginais), para gotas (oculares, sprays nasais, 

soluções de lavagem ocular, gotas orais), para formas retais e vaginais (supositórios e comprimidos 

vaginais), para injetáveis, para protocolo da diabetes (tiras e lancetas), para xaropes, para ampolas, 

para colutórios (álcool, éter, água oxigenada, Betadine® (MEDA Pharma), vernizes, sprays, 

loções, champôs) e para antiparasitários (loções, champôs antiparasitários). Na zona de 

atendimento da farmácia a divisão vai um bocadinho além da forma farmacêutica: apesar de 

também existir essa divisão, existem também outros critérios, como o objetivo do medicamento. 

Assim, existem gavetas para pós em saquetas, gavetas para ácidos acetilsalicílico (medicamentos 

de marca e genéricos), gavetas para paracetamol (medicamento de marca e genéricos), gavetas para 

suplementos alimentares, gavetas para laxantes (sejam eles orais, enema ou supositório), gavetas 

para antiácidos, gavetas para medicamentos contracetivos, gavetas para outros medicamentos não 

sujeitos a receita (Dolviran ® (Bayer), Saridon ® (Bayer), Nurofen® (Reckitt Benckiser)), gavetas 

para pensos, gavetas para pastas, escovas e outros materiais dentários, gavetas para testes de 

gravidez, gavetas para chás medicinais e gavetas para ligaduras e pés, cotovelos, etc., elásticos. 

Dentro de cada secção mencionada anteriormente, especialmente nas maiores, como os 

comprimidos, cápsulas e pós, existe uma ordem específica. A primeira ordem é a ordem alfabética, 

que inclui os laboratórios dos medicamentos genéricos. Assim, o ibuprofeno da Pharmakern vem 

antes do ibuprofeno da Ratiopharm, mas depois do ibuprofeno da Generis. Dentro de 

medicamentos iguais mas com dosagens diferentes ou com tamanhos de caixas diferentes, a ordem 

é sempre crescente, ou seja, primeiro aparece o ibuprofeno 200mg, depois o 400mg e por último o 

de 600mg e primeiro aparecem as caixas de 20 comprimidos e só depois as de 60 comprimidos. 

Existem também os medicamentos que necessitam de ser guardados no frigorífico, que estão no 

frigorífico, ordenados também por critério de ordem alfabética. 

Apesar destas divisões, algumas não são “rigorosas”, ou seja existe sempre uma ou outra exceção 

que foge à regra, contudo, essas exceções são decoradas com o tempo e com a experiência. 
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Figura 3 – Gavetas para arrumação de fármacos na parte de trás da farmácia 

1.2 - Elaboração de encomendas 

Habitualmente, é feita uma grande encomenda diária em que são pedidos os medicamentos em falta 

mais importantes e mais vendidos. Uma vez que hoje em dia é impraticável manter stocks de 

elevado volume e variedade dos inúmeros medicamentos disponíveis no mercado, é necessário 

fazer esta encomenda cuidadosamente, tentando manter um stock de pelo menos uma caixa de cada 

medicamento, variando a quantidade com a procura 

dos mesmos(ex: medicamentos não sujeitos a receita 

médica como o Kompensan® (Janssen-Cilag) ou o 

Fenistil® (Novartis) ou medicamentos sujeitos a 

receita médica como o Lasix® (Sanofi-Aventis) ou o 

Aerius® (SP), devido à sua procura razoável, exigem a 

existência de um stock maior que uma embalagem). 

Existem medicamentos cuja elevada saída obrigam à 

existência de um stock bastante elevado, como o Ben-

U-Ron® (Neo-farmacêutica) ou algumas pílulas 

contracetivas. Assim, esta encomenda contém um 

elevado número de produtos e serve para repor o stock 

cativo da farmácia. Esta encomenda pode também 

conter as reservas dos clientes (capítulo 1.3). Se esta 

encomenda não for feita cuidadosamente resulta em 

falhas no stock da farmácia, o que representa transtorno 

para o cliente e prejuízo para a farmácia, pois não é 

efetuada a dispensa do(s) medicamento(s). Para além 

desta encomenda agendada, é feita normalmente uma 

Figura 4 – Caixas de encomenda da Cooprofar. 
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encomenda, todos os dias de manhã, que contém as reservas dos clientes, para serem levantadas 

nesse dia. Existem também várias encomendas pontuais mais pequenas que são enviadas durante o 

dia, em que normalmente são pedidos produtos que são vendidos e que são a última unidade, com o 

objetivo de repor o stock do produto o mais depressa possível.  

Infelizmente, ultimamente o grande problema existente é a grande falta de produtos nas 

distribuidoras farmacêuticas. Muitos medicamentos encontram-se permanentemente esgotados e 

muitas vezes tratam-se dos produtos maior procura, tornando muito difícil manter um stock desse 

produto. Medicamentos essenciais para a sobrevivência, e que por vezes nem substituto existe no 

mercado, como medicamentos para a diabetes (Stagid® 700mg (Merck) em que não existe nenhum 

medicamento equivalente – metformina a 700mg – seja este de marca ou genérico), encontram-se 

esgotados durante meses. 

Na farmácia trabalhamos essencialmente com a distribuidora Cooprofar (figura 4), do Grupo 

Medlog. As encomendas são feitas por modem (internet, diretamente do programa WinPhar), 

internet (no site da Medlog) e por telefone (normalmente reservado para pedidos urgentes ou 

reservas). No site (figura 5) é possível pesquisar um produto por código (CNP – Código Nacional 

de Produto), por nome comercial ou por princípio ativo. O produto pode aparecer como 

“disponível” (disponível para encomendar), “a confirmar” (necessário confirmação, pode não ser 

enviado ou estar rateado) ou “esgotado” (indisponível para entrega). Após encomenda por qualquer 

uma das três vias, o produto é entregue na rota seguinte de entrega da distribuidora, disponível para 

consulta no site. É possível encomendar medicamentos sujeitos a receita médica, não sujeitos a 

receita médica, cosméticos e outros (produtos de higiene, dispositivos médicos, etc.). 

 

Figura 5 – Site da cooprofar, onde é possível realizar encomendas 
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Excecionalmente, são feitas algumas encomendas à Cofanor e à Medicanorte. São também feitas 

encomendas diretas às empresas, sobretudo de cosmética, como Pierre Fabre©, La Roche-Posay©, 

entre outros, normalmente com encomendas de maior dimensão.  

1.3 – Reservas 

Na farmácia, caso não exista no momento o medicamento/produto pretendido, é possível efetuar 

uma reserva. Para efetuar uma reserva é criado uma nova reserva (figura 6) e são preenchidos os 

campos do nome do cliente, número de contato (caso o utente queira deixar) e o(s) produto(s) a 

reservar. É impresso um papel que se entrega ao cliente (figura 7) para ele apresentar no momento 

do levantamento. 

 

Figura 6 – Menu de criação de uma reserva 

Quando se está a rececionar uma encomenda (processo já 

descrito no subcapítulo 1.1), ao dar entrada de um produto no 

sistema, se existir uma reserva do mesmo o sistema emite uma 

mensagem de aviso, informando que existem X unidades desse 

produto em reserva. Esse(s) produto(s) são então colocados de 

parte e no final do processo de rececionar a encomenda é 

apresentada uma página em que se introduz quantas unidades de 

cada produto em reserva chegaram (por exemplo, existem 3 

unidades de Brufen® 600mg em reserva, mas chegaram apenas 

2 unidades). Ao introduzir as unidades, são automaticamente 

impressos tickets que dizem o nome da encomenda, o número de 
Figura 7 – Ticket de confirmação de uma reserva 
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telefone (caso tenha deixado) e os produtos deram entrada. Se o cliente deixou número de telefone 

e se a reserva está completamente satisfeita (ou seja, no caso de haver reserva de mais do que um 

produto, todos os produtos já se encontram na farmácia), é enviada uma mensagem ao mesmo, 

informando-o de que já poderá vir levantar os produtos à farmácia. O papel impresso é colocado 

junto com os produtos em questão, com um elástico ou fita-cola e é guardado num armário 

específico para as reversas (anexo 1), na gaveta com a letra correspondente (por exemplo “R” se o 

nome de quem reservou começar por “R”) ou numa gaveta própria, caso a reserva tenha sido 

deixado paga. Este sistema de armazenamento permite uma maior rapidez na procura das reservas e 

permite menos erros na verificação de se a reserva estava paga ou não.  

Quando o utente vem levantar a sua reserva, ele entrega o papel que lhe foi entregue anteriormente. 

Ao consultar o menu manutenção de reservas, são apresentadas todas as reservas efetuadas (figura 

8). Aí é possível ler o código de barras impresso no papel do cliente ou procurar por número de 

reserva, nome do utente ou até por produto reservado. Após fazer a venda, é necessário resolver a 

reserva, o que indica que o produto já foi entregue ao cliente. 

 

Figura 8 – Menu de manutenção de reservas. É possível ver o número da reserva, a data em que esta foi feita, por que 
utilizador foi feita, o seu estado e o nome do utente. Algumas partes da imagem foram apagadas para proteger a 

privacidade dos utentes e dos profissionais da farmácia. 
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Existem três estados de uma reserva: “pendente”, que significa que o produto ainda não foi 

entregue à farmácia; “satisfeita”, que significa que o produto já chegou à farmácia e já foi dada 

entrada, mas que ainda não foi levantado pelo utente, e “resolvida” que significa que o utente já 

veio levantar a reserva. As reservas são mantidas por sete dias, à exceção das reservas pagas. Após 

estes sete dias, os produtos voltam para as gavetas para serem vendidos e a reserva é resolvida, pelo 

que o estado “resolvida” pode também significar que expiraram os sete dias de reserva dos 

produtos. 

1.4 – Atendimento 

O atendimento pode ser considerado a função principal do farmacêutico comunitário, pois é o 

objetivo central da farmácia comunitária, o aviamento de receitas e o aconselhamento 

farmacêutico. Depois do estagiário passar pela fase da receção de encomendas, começa a observar 

os atendimentos feitos pelos colegas e atender utentes com a supervisão de um colega. Semanas 

mais tarde pode finalmente atender sozinho, ter “caixa” e ter um código pessoal. Esta “caixa” 

consiste num fundo de caixa que cada profissional da farmácia tem e que usa para todos os 

pagamentos e trocos durante o dia na farmácia. No final do dia, é contabilizado o dinheiro existente 

na “caixa”, tendo este que corresponder às vendas feitas pelo mesmo. 

Cada utilizador da farmácia tem um código de login no sistema WinPhar (figura 9). Este código 

identifica todas as ações feitas pelo utilizador, seja vendas, aviamentos, reservas, devoluções ou 

receções de encomendas, sendo assim mais fácil saber quem fez o quê. Apesar disso, e porque 

muitas vezes há trocas de vendas (por exemplo, se um utilizador deixa o código aberto e alguém 

faz uma venda no seu código sem reparar), cada utilizador tem uma “marca pessoal”, por exemplo: 

todas as ações que eu efetuava, fossem elas vendas, reservas ou outras, levavam um símbolo “º” à 

frente do nome do utente. Assim, mesmo que os códigos estejam trocados, o símbolo pessoal de 

cada um ajuda a identificar quem realmente fez a venda ou a reserva. Isto é importante para saber 

quem fez o quê mas também para detetar eventuais erros de “caixa”, pois cada utilizador tem a sua 

caixa, que utiliza para fazer as vendas. Como dito anteriormente, no final do dia as caixas são 

contadas e este valor têm de estar de acordo com o valor de vendas do dia existentes no código 

desse utilizador. 
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Figura 9 – Login pessoal de entrada no sistema WinPhar 

1.4.1 Atendimento sem receita médica 

Estes atendimentos são os mais variados e também, na minha opinião, os mais desafiantes à 

profissão farmacêutica. Enquanto com uma receita médica, é quase como seguir um guião, tendo 

sempre que estar com atenção aos medicamentos, se estão corretos, se o utente sabe como tomá-

los, etc., num atendimento sem receita médica podem aparecer os pedidos mais variados e, 

consequentemente, os desafios mais variados. Desde pedidos de medicação para uma 

gripe/constipação, em que é necessário averiguar os sintomas, decidir quais os medicamentos 

necessários no meio do cocktail infindável de medicamentos para a gripe/constipação, averiguar se 

existe alguma doença ou outros medicamentos tomados pelo doente que contraindiquem a 

utilização destes medicamentos no doente e indicar a forma correta de toma dos medicamentos em 

questão; até pessoas que vêm com os mais variados problemas de pele/unhas para mostrar os 

mesmos ao farmacêutico e pedir uma opinião, algo que já recai um pouco na área médica mas que 

é necessário saber responder, pois muitos utentes não estão com disposição, quer mental, quer 

económica, de fazer uma visita ao médico “só por causa de uma manchinha, ou de uma unha 

amarela”; de perguntas sobre medicamentos ou suplementos alimentares de venda livre que muitas 

vezes anunciam na televisão; de questões sobre medicamentos, desde maneira de toma, 

contraindicações, interações, entre outros; perguntas sobre doenças; entre muitas outras coisas. 
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Na minha opinião é talvez aqui que nos sentimos mais desamparados, e onde o nosso curso falha 

mais. Não estamos preparados para este tipo de aconselhamento farmacêutico, tão variado e por 

vezes quase médico. As unidades curriculares do curso que o ensinam são escassas e muitas vezes 

tratam-se de unidades curriculares complementares que na altura uma pessoa não escolhe porque 

não tem noção do seu valor e da falta que fazem na farmácia comunitária. Carecemos de bases 

sobre medicamentos não sujeitos a receita médica, como medicamentos para gripes e constipações, 

a sua diferença, as vantagens e desvantagens, e de outros medicamentos como as pílulas, 

medicamentos que representam uma percentagem enorme das vendas diárias em farmácia e sobre 

os quais temos vastas noções teóricas e muito poucas noções práticas, medicamentos estes que, 

como discutido no subcapítulo 2.2.2, é de uma elevada importância saber aconselhar devidamente o 

utente. 

Quando o utente chega à farmácia e pede um produto (seja ele medicamento ou produto de 

cosmética ou outros), é possível pesquisa-lo no sistema de várias formas: é possível introduzir o 

CNP do produtos, pesquisar por nome comercial ou por denominação comum internacional (DCI). 

Ao procurar por nome comercial ou por DCI são apresentados todos produtos existentes no sistema 

(o que não quer dizer que sejam todos os produtos existentes no mercado) (figura 10). É possível a 

utilização do caractere “%” antes ou depois do nome para simbolizar que falta parte do nome do 

produto. 
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Figura 10 – Pesquisa por DCI de um produto 

Ao escolher uma substância ativa, aparece-nos outro menu em que se escolhe a forma 

farmacêutica, a dosagem e o número de unidades que pretendemos (figura 11). Ao procurar no 

sistema podemos ver quantas unidades existem em stock de cada produto, o seu código, o preço de 

custo e de venda ao público e se o mesmo é comparticipado (figura 12). 

É possível observar apenas os produtos com existências ativas e é possível saber quais os produtos 

existentes que possuem a mesma DCI que o produto selecionado através dos botões existentes no 

canto inferior (figura 12), facilitando assim a pesquisa, extremamente útil, por exemplo, nas pílulas 

contracetivas, em que é muito comum o pedido “Quero a pílula que é o genérico da Yasmin® 

(Bayer)”. 
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Figura 11 – Pesquisa por DCI: Depois de escolher a DCI pretendida, é possível escolher a forma farmacêutica, dosagens 
e número de unidades pretendidos. 

 
 

Figura 12 – Vista dos produtos existentes em stock. É possível ver quantas unidades existem de cada produto, o seu 

preço de custo e de venda ao público, o seu código (CNP ou outro) e se é venda livre ou comparticipado. Alguns dados 
foram apagados para proteger a privacidade da farmácia. 
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Depois de selecionado(s) o(s) produto(s), aparece uma lista com produtos escolhidos, como 

apresentado na figura 13. Na figura 13 é possível observar todas as informações que se podem 

retirar deste software, salientadas pelas caixas a roxo: 

A – Nas linhas introduzidas é possível ver qual o produto inserido, o IVA que se aplica a esse 

produto (6 ou 23%), a percentagem paga pelo utente (100% no caso de não comparticipado ou até 

0% no caso de comparticipados), a entidade, no caso de existir receita médica (discutido mais à 

frente), o preço com e sem comparticipação e o número da receita no sistema. Este número da 

receita mostra-nos se os medicamentos estão na mesma receita ou em receitas separadas - algo 

importante na altura de imprimir as receitas; 

B – Alguns utentes têm nº de cliente, que lhes confere alguns descontos; 

C – Nesta parte é possível ver algumas informações sobre o produto selecionado, como a condição 

especial (ex: psicotrópico, benzodiazepina, tratamento prolongado), quantas unidades existem em 

stock, o seu prazo de validade, se é comparticipada e qual o desconto de cada entidade (podendo 

ser mais que uma). É possível ver também qual o utilizador que está a realizar a venda; 

 

Figura 13 – Lista de medicamentos selecionados com todas as informações que se podem retirar. 
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D – Na parte inferior encontram-se alguns botões que permitem: executar operações especiais (ver 

últimas vendas, reimprimir documentos, etc), inserir uma venda suspensa (discutido mais à frente), 

colocar a venda em venda suspensa, fazer devoluções (ex: em vendas suspensas), introduzir o 

mesmo produto que o anterior, apagar um produto, abrir o simpósio, acabar a venda e cancelar a 

venda. O botão do simpósio abre um menu com informações sobre o produto selecionado, como a 

classificação das substâncias, interações e contraindicações, sendo muito útil para consulta durante 

o atendimento (figura 14); 

E – Aqui é possível consultar o preço final da venda. 

 

Figura 14 – Página do simpósio referente ao Floxapen® (Actavis) cápsulas 500mg. Contém informação sobre a sua 
classificação, composição, produtos equivalentes, contraindicações, interações, entre outros. 

Ao clicar no botão “Fim de venda”, a venda é terminada e aparece um menu para preencher os 

dados para o recibo/fatura (figura 15). É possível imprimir o recibo/fatura ou terminar sem 

impressão, caso a pessoa não deseje recibo ou fatura. Depois deste menu, a venda é terminada e 

aparece outro menu que permite visualizar o total a pagar, permite reimprimir o recibo/fatura, a 

receita, entre outros, e permite fazer reserva de um ou vários dos medicamentos da venda, ficando 

já pagos (figura 16). 
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Figura 15 – Menu para preenchimento dos dados para emissão de recibo/fatura 

 

Figura 16 – Menu pós-venda, com botões para reimpressão de documentos, emissão de reservas e visualização das 
últimas vendas 
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1.4.2 - Atendimento com receita médica 

Os atendimentos com receita médica, apesar de também serem variados, são um pouco mais 

padronizados que os sem receita médica, pois giram todos em torna da receita em questão. Aqui o 

mais importante é, sem dúvida, a leitura atenta de toda a receita e a confirmação de tudo o que está 

escrito na mesma. A figura 15 representa o modelo de prescrição eletrónica. No anexo 2 está 

representado em melhor resolução um exemplo de uma receita eletrónica preenchida (algumas 

partes da receita foram apagadas para proteger a privacidade quer do médico, quer do utente). 

 

Figura 17 – Modelo de receita eletrónica com as partes a verificar salientadas 

A – Nesta seção vêm descritos o nome do utente, o seu número de utente e, caso aplicável, o nome 

e número do subsistema de saúde (nesta receita, ADSE). Esta parte é essencial conferir, pois 

a receita eletrónica só é válida com nome e número de utente e, sempre que aplicável, o número de 

beneficiário de subsistema e com a entidade financeira responsável identificada 
[9, 10]

; 

B – Nesta seção aparece o código eletrónico do médico prescritor, o seu nome, a sua especialidade, 

o seu contacto e o local onde a receita foi prescrita. Sem o código eletrónico do médico, a receita 

não é válida 
[9, 10]

; 
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C – Este é o local onde aparecem listados os medicamentos prescritos. Tem de constar a 

denominação comum internacional do medicamento, o nome do medicamento de marca, caso tenha 

uma exceção, a dosagem, a forma farmacêutica, o número de unidades que constituem o 

medicamento, o número de caixas/unidades prescritas e esse número por extenso. Tem de constar 

também o código eletrónico identificativo do grupo de medicamentos abrangidos por aquela 

prescrição. Ou seja, se o médico prescrever “diclofenac 50 mg comprimidos gastroresistentes caixa 

de 60 unidades”, ao ler o código aparecerão todos os medicamentos que contenham diclofenac a 

50mg, que sejam comprimidos gastroresistentes e com caixa de 60 comprimidos, seja o genérico 

como o “diclofenac rathiopharm 50mg” ou medicamento de marca como o “Voltaren® (Novartis) 

50mg”. Isso significa que, naquela prescrição, só podemos aviar um medicamento que pertença 

àquela lista. Se o médico tiver “trancado” a receita, ou seja, colocado o nome do medicamento de 

marca pretendido entre parêntesis retos, ao ler o código eletrónico, será apresentado o medicamento 

prescrito. Esta é das partes mais importantes da receita e tem de ser lida cuidadosamente, para 

evitar enganos no aviamento
[10]

; 

D – Nesta caixa aparecem a assinatura do médico e a data de validade - duas coisas que têm de ser 

verificadas
[10]

; 

E – A folha do lado esquerdo é o guia de tratamento para o doente - uma folha que o doente leva 

consigo e que possui as informações sobre o modo de toma da medicação (posologia), os dados do 

médico e do local de prescrição e informação sobre o preço dos medicamentos prescritos
[10]

; 

Para além disto, existem outros pormenores a ter em atenção, como
[9, 10]

: 

 As receitas eletrónicas serão consideradas rasuradas e, como tal, inválidas para 

comparticipação, caso sejam manuscritas para além da assinatura do médico. Ou seja, são 

impressas e depois assinadas pelo médico. Se houver mais alguma coisa manuscrita, a receita é 

recusada pela farmácia, não sendo por isso comparticipada. 

 Na receita eletrónica impressa não necessita de uma vinheta do local. Esta vinheta é substituída 

por um código de barras que garante a identificação do local de prescrição, através de uma 

aplicação certificada a usar pelo prescritor. 

Após conferir os vários campos da prescrição e confirmar que está valida e corretamente prescrita, 

é necessário aviar os medicamentos. Uma vez que a prescrição agora é feita por DCI, a não ser que 

a receita esteja trancada, uma das primeiras perguntas a fazer é se este deseja um medicamento de 

marca ou genérico. Esta é uma pergunta que ainda causa alguma confusão, pois muitos utentes 

pensam que o que está prescrito na receita se trata de um único medicamento quando, a maior parte 

das vezes, o que está prescrito é um grupo de medicamentos. As respostas a esta pergunta podem 

ser variadas, desde pessoas que preferem o medicamento original, de marca, a pessoas que 



 
 

xxvi 

 

preferem o genérico, normalmente o mais barato, ou até pessoas que não têm preferência. Quando 

as pessoas preferem o genérico, é necessário perguntar se têm preferência pelo laboratório, pois 

muitas estão habituadas a um determinado laboratório e recusam-se a mudar. Assim, é boa ideia 

perguntar se já é medicação habitual e, se sim, qual o laboratório que costuma usar (e aqui começa 

o verdadeiro “jogo do adivinha”, quando os utentes não sabem o nome do laboratório e andamos à 

procura do medicamento do laboratório com “risquinha vermelha de lado” ou dos “comprimidos 

verdes e vermelhos”…!). Mais uma vez, o ato de ir buscar os medicamentos à gaveta deve ser feito 

com o máximo de atenção possível, pois é uma fase do atendimento onde ocorrem imensos 

enganos, se não se tomar atenção quer ao que está prescrito na receita, quer ao que estamos a ir 

buscar. 

Quando o medicamento prescrito está esgotado, existem algumas opções de troca, que têm de ser 

devidamente justificadas no verso da receita, como se pode ser consultado no documento do 

INFARMED
[10]

: 

«A dispensa de embalagens de dimensão diferente da prescrita só é aceite se devidamente 

justificada pela farmácia (no lado esquerdo do verso da receita), quando a embalagem prescrita se 

encontrar indisponível. O farmacêutico pode fornecer embalagens que perfaçam quantidade 

equivalente ou inferior à quantidade prescrita: 

Ex. 1. médico prescreve embalagem de 60 unidades que está indisponível – a farmácia pode 

dispensar 3 embalagens de 20 unidades;  

Ex. 2. médico prescreve embalagem de 56 unidades que está indisponível – a farmácia pode 

dispensar 1 embalagem de 40 unidades.  

Excecionalmente, quando a embalagem prescrita estiver esgotada e apenas estiverem disponíveis 

embalagens de dimensão superior, a farmácia apenas pode dispensar a embalagem com a 

quantidade mínima imediatamente superior à prescrita;  

Ex. Medicamento com 2 apresentações: 40 e 60. O médico prescreve a embalagem de 40 unidades 

que está indisponível – a farmácia pode, excecionalmente e quando não haja alternativa, dispensar 

1 embalagem de 60 unidades.» 

Posteriormente é perguntado ao cliente se sabe como tomar a medicação e é feita a venda como já 

foi explicado anteriormente. Ao colocar o número da entidade (Sistema Nacional de Saúde – SNS), 

entre outros), o preço do medicamento, se for comparticipado, é minorado e aparece o número da 

receita no sistema(figura 13). Ao terminar a venda, aparece um menu com o organismo selecionado 

(explicado mais abaixo) e é requerido o número de utente (caso seja do sistema nacional de saúde) 

ou o número do subsistema de saúde introduzido. Depois, aparece outro formulário para preencher 
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com os dados da receita (figura 18): código do médico prescritor, código do local prescritor, 

número e via da receita.  

 

Figura 18 – Menu para preenchimento dos dados da receita: médico prescritor, local de prescrição, número e via da 
receita. 

Após preenchimento, a receita é impressa no verso com 

estes dados (figura 19) e é pedido ao utente para 

rubricar o verso, como nota do conhecimento do utente. 

A receita é posteriormente carimbada com o carimbo da 

farmácia, colocada a data e assinada pelo profissional 

de saúde. Assim, cada receita passa por uma correção 

tripla: uma feita pela própria pessoa após aviar a 

receita, outra feita por outro profissional e uma última 

feita na altura da elaboração do receituário, permitindo 

assim a deteção de eventuais erros. 

1.4.3 - Receitas manuais 

As receitas manuais (figura 20) são permitidas apenas 

em situações excecionais de acordo com a legislação 
Figura 19 - Impressão no verso da receita com os 
dados do cliente e dos fármacos aviados. Alguns 

dados foram apagados para proteger a privacidade 
do utente. 
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em vigor (falência informática, inadaptação do prescritor, prescrição no domicílio ou até 40 

receitas/mês.) contudo continuam a ser bastante comuns na farmácia comunitária. O seu aviamento 

é, nos moldes gerais, semelhante ao aviamento de uma receita eletrónica, tendo no entanto algumas 

especificidades, como[9, 10]:  

 As receitas não podem conter rasuras, caligrafias diferentes e não podem ser prescritas com 

canetas diferentes ou a lápis. Estas situações são motivos para que as receitas não sejam aceites 

nas farmácias, pois não são comparticipáveis; 

 O número de embalagens prescritas deve constar em cardinal e por extenso; 

 Não é permitida mais do que uma via da receita manual; 

 Se a receita manual não referir a dimensão da embalagem, o farmacêutico tem de fornecer a 

embalagem comparticipada de menor dimensão disponível no mercado.  

As receitas manuais não incluem os códigos eletrónicos referentes ao medicamento ou grupo de 

medicamentos prescritos, o que, juntamente com a caligrafia médica, dificulta mais o aviamento 

destas receitas, em comparação com as receitas eletrónicas. 

 

Figura 20 - Exemplo de uma receita manual preenchida. Alguns dados foram apagados para proteger a privacidade do 
utente e do médico. 



 
 

xxix 

 

1.4.4 - Estupefacientes e psicotrópicos 

O aviamento de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos[11] está sujeito a procedimentos 

especiais. As receitas impressas deverão identificar que são do tipo “RE – Receita Especial” e no 

aviamento é necessário preencher um quadro com os dados (nome, morada, BI, entre outros) do 

utente, da pessoa que levanta (que tem de ser maior de 18 anos) e do médico prescritor (figura 21), 

dados estes que são impressos no verso da receita.[10] A receita é, depois, fotocopiada frente e 

verso, sendo a cópia arquivada na farmácia juntamente com o impresso que chega quando são 

encomendadas substâncias psicotrópicas ou estupefacientes (anexo 3). 

 

Figura 21 - Preenchimento dos dados relativos à receita médica especial: dados do médico, do doente e de quem levanta 
a medicação (portador). 

1.4.5 - Subsistemas de saúde, comparticipações e despachos 

Como se pode ler no documento do INFARMED [9] «O prescritor deve selecionar as patologias 

aplicáveis ao doente ou os diplomas que concedem comparticipações especiais aos medicamentos e 

outros produtos. Esta seleção será impressa na receita sob a forma do respetivo diploma legal.» 

Assim, nas receitas tem indicação, quer por impressão no campo “Entidade responsável”, quer por 

impressão do decreto de lei aplicável, do susbsistema de saúde ou caso particular a aplicar em cada 

caso. 
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Na maioria das receitas, o subsistema de saúde é o SNS, o que no WinPhar corresponde ao número 

1. É o sistema mais comum e abrange todas as receitas, exceto as de outros subsistemas de saúde, 

quando a receita diz “Sem comparticipação p/ SNS” ou de casos especiais abaixo descritos.  

Por outro lado, existem outros sistemas de saúde, como Portugal Telecom (PT), Serviços de Apoio 

Médico-Social dos Bancários (SAMS) e Correios e Telecomunicações (CTT), com 

comparticipações específicas, tendo cada um o seu número correspondente no WinPhar. 

Normalmente nestes subsistemas de saúde, existe um cartão do subsistema com o número do utente 

desse subsistema que tem de ser introduzido no sistema ou então o verso da receita tem de incluir 

uma fotocópia do cartão com o número do utente visível. Nestes subsistemas por vezes parte do 

medicamento é comparticipado pelo SNS e outra parte pelo subsistema em questão, sendo que 

neste caso a receita tem de ser fotocopiada e essa cópia enviada para o subsistema.
[12]

 

Existem também casos especiais dentro do SNS, que usufruem de uma comparticipação superior, 

como certas doenças, como a diabetes, em que o estado comparticipa na totalidade as lancetas; os 

pensionistas que cumpram determinados requisitos, identificados por uma letra “R” na receita; 

certas doenças, com respetivo decreto de lei, que pode vir ou não impresso na receita (sendo que a 

comparticipação é superior na presença do decreto de lei) (anexo 4), como o lúpus, a paramiloidose 

e a doença inflamatória intestinal; doenças profissionais, entre outros.
[10]

 

Cada um destes casos possui um número correspondente no WinPhar, que aplica automaticamente 

a percentagem de comparticipação correta e pede os dados necessários, conforme o caso. 

1.4.6 - Vendas suspensas 

Existem várias situações em que pode haver necessidade de colocar uma venda em suspenso. A 

primeira é quando o utente não quer levantar todos os produtos da receita, e a venda fica em 

suspenso para que ele possa levantar posteriormente os restantes medicamentos. A segunda é 

quando alguns medicamentos ficam reservados e o utente apenas vai pagá-los quando os for 

levantar, finalizando-se a venda apenas no ato do levantamento. A terceira é quando o utente 

compra um medicamento sujeito a receita médica mas não tem de momento a receita médica. 

Apesar de nestes casos, teóricamente, os medicamentos não deverem ser vendidos sem receita 

médica, existe medicação crónica, como anti-hipertensores, diabéticos orais, e situações em que o 

doente não conseguiu ter uma consulta antes da medicação lhe acabar, é facilitado o medicamento 

ao doente, sendo que este o paga na totalidade, sendo devolvida a diferença quando este trouxer a 

receita. 

Para colocar uma venda em suspenso, basta carregar no botão que diz “suspender” (figura 13) e 

aparece um “s” à frente da linha do medicamento, indicando que este ficou suspenso. No final da 
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venda sai um papel semelhante à fatura mas que diz “venda a regularizar”, contendo o código da 

venda suspensa em questão. 

Para retomar uma venda suspensa, carrega-se no botão “inserir suspensa” (figura 13). Vai abrir um 

menu com várias vendas suspensas no sistema (figura 22), em que é lido o código da venda 

suspensa em questão e selecionada a mesma. É possível também procurar por número de cliente, 

pela data ou pelo número de movimento. Esta aparece então no menu, sendo possível fazer a 

comparticipação e devolver o dinheiro ou tirar a fatura da venda completa. 

 

Figura 22 – Menu para pesquisa de uma venda suspensa. 

1.5 – Receituário 

Após as receitas serem aviadas, preenchidas no verso e corrigidas, são novamente introduzidas no 

sistema e verificadas, sendo feitos grupos de trinta receitas de cada entidade, chamados lotes de 

receitas (por exemplo, lotes com trinta receitas do SNS, lotes com trinta receitas do 48, etc, embora 

algumas entidades não consigam atingir trinta receitas por mês, ficando o lote com menos receitas). 

São impressas uma relação resumo de receitas e quatro cópias da fatura para cada lote, sendo que a 

relação resumo do lote e três cópias da fatura acompanham o lote em questão, e uma cópia da 

fatura é arquivada na farmácia para fins de faturação. No final, é impresso um mapa que mostra 

qual o valor que cada entidade tem de devolver à farmácia, que acompanha as receitas para a AFP 
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(Associação de Farmácias de Portugal). As receitas com comparticipação do SNS (SNS e R) vão 

para o SNS e as receitas das outras entidades vão para a AFP. Tudo isto é feito mensalmente. 

1.6 – Outras tarefas 

1.6.1 - Manipulados 

O único manipulado vendido na farmácia é o minoxidil, um fármaco para a queda de cabelo[13, 

14]. O manipulado (solução hidroalcoolica de minoxidil a 5%) é preparado noutra farmácia 

pertencente ao mesmo grupo comercial e na farmácia a única coisa que se faz é encher os frascos 

de 100ml com o mesmo, rotulá-los e dispensá-los (figura 23).  

 

Figura 23 – Rótulos da solução hidroalcoólica de minoxidil a 5% 

1.6.2 - Etiquetagem 

Uma vez que grande parte dos produtos (sobretudo cosmética) está à frente do balção, em 

prateleiras de fácil acesso para os clientes, estes têm de levar uma etiqueta com alarme. É 

necessário então imprimir uma etiqueta correspondente ao produto, e selar as aberturas, caso se 

trate de uma caixa. 
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Figura 24 – Menu para impressão de etiquetas 

1.6.3 - Cosmética 

Como farmácia de centro comercial, a cosmética está fortemente representada nesta farmácia, 

como possível ver no anexo 5. Existem várias marcas com linha completa, como Avene, Bioderma, 

Galenic, Caudalie, Martiderm, Angelif, Elancyl, Lierac, Klorane, Rene Furterer, Phyto, A-derma, e 

outras com alguns produtos, como Roche-Posay, Uriage, Vichy, ISDIN, entre outras. Dado à 

enorme vastidão das gamas destas marcas, é muito complicado estar a par de todos os produtos 

existentes, para que serve cada um, quais os casos e o tipo de pele que cada um se destina, etc. 

Esta é uma área que exige um vasto conhecimento, muita formação, uma renovação de 

conhecimentos e atualização constantes e acima de tudo muita experiência. 

Existe também um gabinete de cosmética onde se realizam “mini-faciais”, em que representantes 

das marcas vêm à farmácia aconselhar os clientes sobre os produtos da marca (anexo 6) . 

1.6.4 – Medição de parâmetros biológicos 

Existe também um gabinete onde são medidos vários parâmetros laboratoriais: glicémia, colesterol, 

triglicerídeos, pressão arterial e onde é feito aconselhamento sobre os parâmetros biológicos e 

sobre nutrição (anexo 6). Existem também na farmácia aparelhos de medição de peso e altura, 

aparelhos de medição automática da pressão arterial e balanças para pesagem de bebés.  
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2. Parte 2 – Projetos desenvolvidos na farmácia comunitária 

No site da Organização Mundial da Saúde (OMS) é possível ler uma descrição do que é trabalhar 

em farmácia comunitária: 

“Os farmacêuticos comunitários são os profissionais de saúde mais acessíveis por parte do 

público. Dispensam medicamentos de acordo com prescrições médicas ou, quando legalmente 

permitido, vendem-nos sem prescrição. Para além de assegurarem o fornecimento dos produtos 

adequados, as suas atividades profissionais englobam também o aconselhamento de pacientes na 

altura da dispensa de medicamentos sujeitos ou não-sujeitos a receita médica, formação e 

informação de outros profissionais de saúde, doentes ou público-geral na área do medicamento e 

participação em programas de promoção da saúde. Mantêm laços com outros profissionais de 

saúde nos cuidados de saúde primários.”
[15]

 

De facto, um farmacêutico comunitário pode ser visto como o primeiro ou até o principal 

profissional de saúde no que toca ao contacto com o doente. Bem se sabe que, na maioria das 

vezes, o doente prefere tirar as suas dúvidas, expressar os seus medos, colocar as suas questões a 

um farmacêutico do que aos restantes profissionais de saúde. Seja pela capacidade do farmacêutico 

explicar algo científico de uma forma acessível a todos os níveis de educação, seja pela grande 

confiança depositada nos farmacêuticos
[16]

, seja a disponibilidade para ouvir o doente, este facto 

coloca no farmacêutico comunitário uma responsabilidade acrescida. Temos, assim, a 

responsabilidade de cuidar do doente, certificando-nos que este recebe os melhores cuidados, que 

tem toda a informação necessária para executar corretamente o seu regime posológico, que não tem 

dúvidas ou receios acerca da sua medicação e que sabe como tomar os seus medicamentos, mesmo 

nos casos em que o número de medicamentos tomados diariamente seja elevado. 

Assim é necessário que, por um lado, o doente saiba como tomar a sua medicação e que o regime 

posológico seja cumprido; por outro lado, que o doente esteja informado sobre a sua medicação e 

sobre outros produtos não-medicamentosos (protetores solares, suplementos, etc.) e por fim, que os 

farmacêuticos e técnicos de farmácia estejam informados de modo a saber responder às várias 

questões dos doentes/clientes, aconselhá-los e explicar todas as particularidades de cada 

medicamento (modo de toma, posologia, altura da toma, etc.). 

Com estes objetivos em mente, foram desenvolvidos vários projetos durante o estágio na farmácia 

comunitária, orientados para estes fins: 

1. Para cuidar do utente 

1.1. Etiquetas diferenciadoras de medicação 

1.2. Cartão para controlar a toma de medicação 

2. Para informar o utente 
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2.1. Panfletos sobre problemas dermatológicos comuns no verão 

2.2. Panfletos com perguntas mais frequentes sobre anticoncetivos 

3. Para formar os profissionais de saúde 

3.1. Resumo sobre especificações de preparações para colonoscopia 

3.2. Resumo sobre armazenamento de medicamentos 

2.1 – Projetos para cuidar do utente 

Segundo dados da OMS, a população mundial está a envelhecer rapidamente, sendo que se espera 

que a população com mais de 60 anos triplique até ao ano 2100.
[17]

  Embora não seja exclusivo 

desta faixa etária, os idosos são dos maiores grupos de risco para o uso incorreto da medicação 

prescrita, quer pela presença frequente de polimedicação, como pela coexistência frequente de 

patologias como demência e alzheimer ou outras perturbações cógnito-motoras.
[18]

 Este uso 

incorreto da medicação é a maior causa de reações adversas nestes pacientes,
[19]

 reações adversas 

estas que constituem a quinta principal causa de morte em doentes hospitalizados, são responsáveis 

por um número elevado de internamentos e aumentam substancialmente os custos de saúde.
[20]

 

Segundo Elliot, R. este uso incorreto da medicação pelos idosos pode dever-se a uma falta de 

adesão intencional, por motivos como efeitos adversos, polimedicação, entre outros, ou a uma falta 

de adesão não intencional, devido a esquecimentos ou confusão entre os medicamentos.
[21]

 É nos 

problemas não intencionais que estes dois projetos pretendem atuar, melhorando a adesão do 

doente e diminuindo o uso incorreto da medicação da sua parte. Afinal, o fármaco pode ser o 

melhor do mercado, mas se não for utilizado corretamente, perde-se toda a sua eficácia. 

2.1.1 – Etiquetas diferenciadoras 

Como referido anteriormente, um dos grandes problemas é a polimedicação e o facto de os doentes 

confundirem frequentemente os medicamentos. Infelizmente, isto é piorado pela chegada em força 

dos medicamentos genéricos, cujas caixas são extremamente parecidas, em que apenas muda o 

texto escrito. Como muitos idosos não têm cuidadores, e sendo eles próprios a tomar a sua 

medicação, com problemas como a falta de visão característica da idade ou a confusão, é muito 

fácil haver erros na toma da medicação, levando a sobredosagens, subdosagens ou até trocas de 

fármacos. 

Assim, desenvolveu-se etiquetas, com intenção do utente as poder colar nas caixas dos vários 

medicamentos, de modo a ser mais fácil de diferenciá-los (ver figura 25 e anexo 7 e 8). 

Chama-se a atenção para os seguintes pormenores: 
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 Cada etiqueta possui uma imagem que ocupa metade da etiqueta e que é facilmente 

relacionável com a classe/tipo de medicamentos em questão (ex: imagem de um esqueleto 

na medicação para a osteoporose); 

 Cada etiqueta possui também o nome da classe escrito de uma maneira “popular”, mais 

facilmente compreensível (ex: nos medicamentos para as insónias diz “dormir”), e em 

tamanho grande e bem visível. Algumas etiquetas não possuem nenhum nome, uma vez 

que para problemas tão diversificados como, por exemplo, os do sistema digestivo, não 

seria rentável fazer uma etiqueta personalizada; 

 Cada etiqueta possui duas cores, diferenciando-a das outras; 

 Existe também um quadrado para escrever a posologia e vários quadrados com imagens ao 

lado, respetivamente, “pequeno-almoço”, “almoço”, “lanche”, “jantar” e “deitar”. As 

imagens garantem a compreensão de pessoas que não saibam ler. 

As doenças escolhidas, com base em artigos e outras fontes
[22-24]

, foram:  

 Ossos (osteoartrite, osteoporose); 

 Diabetes; 

 Colesterol; 

 Sistema Nervoso (demência, alzheimer, Parkinson); 

 Visão (cataratas, glaucoma); 

 Coração (antiarrítmicos, vasodilatadores); 

 Hipertensão; 

 Problemas de coagulação (antiagregantes plaquetários); 

 Pulmões (Asma, DPOC – Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica); 

 Sistema reprodutor feminino e masculino (HBP – Hiperplasia Benigna Prostática); 

 Gastrointestinais (úlceras, colón inflamado); 

 Urinário (bexiga hiperativa, incontinência); 

 Psiquiátrico (ansiedade, depressão); 

 Insónia; 

 “Para a cabeça” (falta de memória, tremores, tonturas); 

 Energia (cansaço, fadiga,); 

 Dores (AINES, analgésicos); 
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Figura 25 - Exemplo de etiqueta 

2.1.2 – Cartões para registar toma da medicação 

Tal como no caso acima descrito, o esquecimento de tomar a medicação não é exclusivo da faixa 

etária dos idosos, mas é muito mais comum na mesma. O esquecimento é uma das razões de não-

adesão à medicação mais comum nos idosos, piorado pelo facto de ser acompanhado muitas vezes 

pela presença de polimedicação (cerca de 25% dos idosos tomam pelo menos três fármacos por 

dia).
[25] 

 

Existem várias estratégias para evitar o esquecimento da medicação. Uma das dicas que o site 

breastcancer.org 
[26]

 sugere é a criação de um diário ou registo escrito da toma da medicação. 

Assim, criou-se um cartão (figura 26) com as várias semanas do mês, com quadradinhos para cada 

dia da semana, para que os utentes possam, sempre que tomam os comprimidos, fazer uma cruz no 

dia respetivo. Se tiverem dúvidas se tomaram os medicamentos naquele dia ou não, podem 

confirmar o cartão e assim evitar sobredosagem por toma excessiva. Podem até criar uma rotina de 

verificar o cartão diariamente para confirmar sempre a toma dos comprimidos diários. 

 

Figura 26 – Cartão para registo de tomas 
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2.2 – Projetos para informar o utente 

Apesar de toda a informação que o farmacêutico possa transmitir ao cliente na altura do 

atendimento, muitas vezes os clientes continuam a ter dúvidas em diversos assuntos, quer porque 

não tiram as dúvidas com o farmacêutico, quer porque já têm ideias pré-concebidas sobre o 

assunto, por vezes erradas ou até porque não têm tempo para fazer essas perguntas ao farmacêutico. 

Neste ponto, os panfletos podem ser úteis, uma vez que os utentes podem levá-los consigo e lê-los 

atentamente na altura que preferirem, acabando por passar melhor a mensagem pretendida. 

2.2.1 – Panfleto sobre os problemas dermatológicos mais comum no verão 

No verão, devido ao excesso de calor, ao aumento de transpiração, entre outros, são muitos os 

problemas dermatológicos que surgem, e que podem na maior parte das vezes ser evitados ou 

minimizados. Existem inúmeros problemas dermatológicos que surgem no verão mas, devido ao 

espaço reduzido disponível, escolheram-se apenas as mais frequentes. 

Queimaduras solares 

As queimaduras solares traduzem-se no aparecimento de vermelhidão na pele, ficando sensível ao 

toque, causada por uma sobreexposição à radiação 

solar, radiação ultravioleta (UV). Apesar de serem 

temporárias, são um sinal de dano causado na pele 

e podem levar ao aparecimento de rugas, ao 

envelhecimento precoce da pele e até mesmo ao 

aparecimento de cancro da pele 
[27-29]

. É um 

problema de pele extremamente comum, sendo 

que, em 2012, nos Estados Unidos da América, 

pelo menos 50,1% dos adultos referiram ter 

apanhado um escaldão nos passados 12 meses
[30]

. 

Os sintomas variam de pessoa para pessoa, com o 

tom de pele e com o tempo de exposição, mas normalmente incluem
[31, 32]

: 

 Pele vermelha e dorida, com eritema; 

 Descamação da pele e por vezes, pequenas bolhas com fluído no interior; 

 Se for mais severo, pode incluir edema da pele, arrepios, febre e sensação de desconforto. 

As queimaduras solares são difíceis de notar a tempo. Muitas vezes uma pele rosada na praia pode 

transformar-se num problema sério mais tarde, uma vez que os sintomas de uma queimadura solar 

podem demorar 4 a 6 horas a desenvolver-se. Assim, é necessário atuar o mais depressa possível, e 

aos primeiros sinais de vermelhidão ou de ardor na pele, sair do sol e começar o tratamento.
[33]

 

Figura 27 – Queimaduras solares[1]
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Existem vários gestos que ajudam a prevenir uma queimadura solar, como
[29, 34, 35]

: 

 Evitar ou minimizar a exposição solar entre as 10h e as 16h, e quando necessário procurar 

sombras; 

 Não adormecer ao sol; 

 Usar protetor solar adequado ao tipo de pele e usá-lo corretamente; 

 Usar vestuário e acessórios protetores como chapéus, óculos de sol, e roupas largas, de 

preferência de algodão. 

A pele com queimadura solar fica vermelha e dorida. É necessário ter bastante cuidado no que se 

coloca na pele queimada, uma vez que os agentes químicos presentes nos cremes e loções penetram 

com mais facilidade. Na maioria dos casos, as queimaduras podem ser tratadas em casa[29, 35, 36]: 

 Bebendo muitos líquidos, visto que as queimaduras solares contribuem para a desidratação; 

 Usando sabonetes suaves e sem químicos; 

 Aplicando compressas frias nos sítios lesionados, para alívio temporário; 

 Hidratando a pele com um creme gordo ou vaselina; 

 Usando loções de calamina que aliviam o ardor e acalmam a pele; 

 Em casos mais graves, podem ser usadas aspirina ou ibuprofeno, que ajudam a reduzir a 

inflamação. 

Em casos mais graves, deve ser procurada a ajuda de um profissional de saúde, como a presença de 

náuseas e vómitos, arrepios, cansaço ou fadiga, fraqueza, bolhas, ou se não houver melhoras em 2 

dias.
[29]

 

O uso do protetor solar impede queimaduras solares e as suas consequências, como o 

envelhecimento da pele ou cancro da pele, mas a maioria das pessoas não o usa, ou não o faz 

corretamente e não tem noção disso. Muitas pessoas não fazem ideia da dose suficiente, da 

antecedência necessária e do significado das siglas SPF
[37, 38]

.  

 

Figura 28 – Proteção mineral (A) e química (B) [37] 

A B 
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O protetor solar pode ter dois tipos de proteção: mineral ou química. A proteção mineral é 

conferida por minerais como o dióxido de titânio e óxido de zinco, que refletem a luz solar. Os 

protetores solares conferem normalmente uma cor branca à pele, mas o que dá um marcador visível 

de quando se deve reaplicar o protetor solar ou áreas sem protetor solar. A proteção química é 

conferida por químicos que absorvem radiação UVA (como o butilmetoxidibenzolmetane – 

dibenzolmethane) ou a radiação UVB ( como o tilbenzilidene, octocrilene ou metoxicinamato). [37] 

O SPF – Sun Protection Factor é o tempo a mais necessário para produzir eritema na pele 

protegida pelo protetor solar. Ou seja, se uma pele sem protetor solar demorar 10 minutos a 

produzir eritema, com um SPF de 15 demorará quinze vezes mais, ou seja, demorará 150 minutos a 

produzir eritema. Contudo, um SPF elevado por vezes leva a uma falsa sensação de segurança, 

levando as pessoas a permanecer mais tempo ao sol. Deve ser usado um protetor solar com um 

espectro alargado, ou seja, com proteção contra radiação UVA e UVB. De uma maneira 

simplificada, o SPF indica a capacidade de proteção contra os raios UVB e o PPD (Persistent 

Pigment Darkening) a proteção contra os raios UVA.
 [37]

 Também pode aparecer apenas o símbolo 

“UVA”. 

Assim, alguns conselhos relacionados com o uso protetor solar são
[29]

: 

 Colocar o protetor pelo menos trinta minutos antes do início da exposição solar; 

 Aplicar um hidratante labial com fator de proteção; 

 Reaplicar protetor a cada duas horas ou após nadar ou praticar atividades que façam suar 

intensamente; 

 Usar protetor com SPF de 30 ou mais e que diga também UVA; 

 A vitamina A nos protetores solares pode provocar lesões na pele ou até acelerar o 

desenvolvimento de cancro
[39]

;  

 Usar bastante protetor e em toda a pele exposta ao sol. 

Atenção: exposição ao sol através de céus encobertos pode fazer tão mal ou pior que a exposição 

direta ao sol em céu limpo. 

Alergia solar 

A alergia solar é um termo usado frequentemente para descrever várias condições em que aparece 

uma erupção vermelha na pele, que provoca comichão, após exposição ao sol. O tipo mais comum 

de alergia solar é a erupção à luz polimorfa (Polymorphic Light Eruption – PLE)
[40]

. O projeto 

SUNALL estima que durante toda a vida, cerca de 18% 

sofrem de alergia solar, o que contabiliza cerca de 80 

milhões de europeus 
[41]

. O termo erupção à luz refere-se 

Figura 29- Aspeto de uma alergia solar[2] 
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a uma erupção que aparece após exposição à luz, e o termo polimorfa quer dizer que pode tomar 

várias formas, como borbulhas vermelhas, grandes áreas de vermelhidão ou bolhas
[42]

. Esta erupção 

pode aparecer minutos ou horas após exposição solar ou até alguns dias depois. Normalmente 

aparece em zonas que estão cobertas no Inverno e expostas no verão, como o peito, pescoço e 

braços. A PLE pode manifestar-se pelo aparecimento de agregados de pequenas altos na pele, pele 

vermelha, com comichão e dor e aparecimento de bolhas (menos comum)
[43]

. Existem várias 

medidas simples que podem ser tomadas para prevenir as alergias solares, como
[44-46]

: 

 Limitar a exposição ao sol, principalmente nas alturas em que a radiação solar é mais 

intensa, como no período das 10 horas da manhã às 16 horas da tarde; 

 Usar protetor solar com um SPF elevado e que tenha um espectro alargado; 

 Cobrir o corpo com roupa e usar chapéus; 

 Evitar, se for o caso, as substâncias que causam a alergia. 

Por outro lado, se não for possível evitar a alergia solar, existem tratamentos simples e eficazes
[44, 

46]
: 

 Aplicar compressas frias nas zonas afetadas; 

 Beber bastantes fluídos para manter a hidratação; 

 Usar um gel de aloe vera ou um creme hidratante; 

 Cobrir as zonas afetadas quando em contacto com o sol; 

 Em casos graves, pode usar-se o ácido acetilsalicílico ou o ibuprofeno para diminuir a 

inflamação. 

Em casos mais graves podem ser receitados antihistamínicos ou corticosteroides para diminuir o 

prurido. Apesar da maioria dos casos de alergia solar ser passageira e não necessitar de ajuda 

médica, há sintomas que necessitam de encaminhamento para profissionais de saúde, como bolhas 

que cobrem uma grande área de pele ou são dolorosas, inchaço facial, febre, má disposição, dor de 

cabeça, desmaios, tonturas ou outros sinais de desidratação
[46]

. 

Acne 

A acne é um problema dermatológico 

causado pelo entupimento dos poros 

com o sebo produzido pelas glândulas 

sebáceas. Com o entupimento dos poros, 

podem aparecer diferentes tipos de 

borbulhas, consoante o tamanho do poro 

em questão
[47]

. Em casos mais severos, a 

Figura 30 - Pele normal (6A) e pele com acne (6B)[6] 
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acumulação de sebo sob a pele pode levar ao aparecimento de inchaços que podem inflamar ou até 

infetar. A acne é sobretudo um problema da adolescência, sendo que apenas 20% dos casos 

ocorrem em adultos. As primeiras borbulhas aparecem normalmente entre os 10 e os 13 anos e dura 

geralmente cerca de 10 anos, desaparecendo por volta dos 20 anos
[47]

. É mais comum na face, mas 

também pode afetar o pescoço, as costas e o peito
[6]

.  

Apesar da etiologia da acne ainda não estar bem esclarecida, sabe-se que existem fatores que 

predispõem ao aparecimento ou aumentam a sua severidade, como: 

 Hormonas – A acne na adolescência é frequentemente desencadeado pelas alterações 

hormonais comuns desta altura. Durante a adolescência, há um aumento da produção de 

testosterona, tanto nos homens como nas mulheres e resultando num aumento de produção 

de sebo pelas glândulas sebáceas
[47]

. Por outro lado, outras alterações hormonais como as 

que ocorrem durante a gravidez, período menstrual ou devido à toma de um contracetivo 

oral podem também levar ao aparecimento da acne
[6, 48]

; 

 Bactérias – As bactérias que se desenvolvem no folículo obstruído levam ao aparecimento 

de borbulhas, levando por vezes à destruição do folículo, havendo infiltração de sebo para 

os tecidos mais próximos, onde forma nódulos com presença de inflamação – denominada 

acne inflamatório
[47]

; 

 Fármacos e outras substâncias – Existem fármacos que pioram este problema, como a 

fenitoína (fármaco usado para o tratamento da epilepsia), corticosteroides e esteroides 

anabolizantes
[6, 48]

; 

 Maquilhagem – Maquilhagem e outros produtos de higiene com elevada quantidade de 

componentes oleosos devem ser sempre evitados
[6, 48]

.  

No verão, a acne pode piorar, uma vez que o tempo quente, os efeitos do sol na pele e o aumento da 

transpiração levam frequentemente a episódios de acne durante o verão
[49]

.  

Contudo, existem vários pequenos passos que ajudam a prevenir estes episódios de acne no verão 

ou a diminuir a sua intensidade, como: 

 Lavar a cara com um produto de limpeza duas vezes ao dia mas não mais que isso. Por 

mais tentador que seja, a lavagem excessiva da cara pode originar problemas de secura da 

pele ou até piorar a acne, uma vez que a falta de oleosidade leva a uma sinalização das 

glândulas sebáceas para produzirem mais sebo
[49, 50]

;  

 Usar apenas produtos de cosmética ou de higiene pessoal que digam “não oleoso”, “não 

comedogénico” ou “oil-free” 
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 Produtos que contenham ácido salicílico ajudam a renovar as camadas da pele devido à sua 

ação queratolítica, possuindo também algum efeito anti-inflamatório, bacteriostático e 

fungistático
[51]

;  

 Nunca sair de casa sem usar protetor solar, de preferência com mais de 30 SFP e que diga 

“não oleoso”, “não comedogénico” ou “oil-free”. A radiação solar sem proteção seca a 

pela, o que vai sinalizar as glândulas sebáceas para produzirem mais sebo
[52]

;  

 Tomar banho frequentemente e sempre que transpirar, uma vez que a transpiração ajuda à 

obstrução dos poros. Alternativamente, usar frequentemente toalhitas de limpeza para 

manter a pele seca quando não for possível o duche
[49]

;  

 Usar roupa de algodão. 

Existem também vários tratamentos, todos ou a maioria deles sujeitos a receita médica, uma vez 

que devem ser usados cautelosamente – por exemplo, muitos fármacos para tratar a acne, como a 

isotretinoína, são fotossensíveis, devendo apenas ser aplicados à noite e nunca antes de haver 

exposição à radiação solar
[53, 54]

.  

Miliária/Broteja 

A Miliária, vulgarmente conhecida como 

"borbulhas do calor" ou "borbulhas de Verão", é 

uma erupção de pequenas borbulhas na pele que 

podem surgir quando a pessoa sofre de muito calor. 

As borbulhas podem ser vermelhas, especialmente 

nas peles mais claras, e manifestam-se em maior 

quantidade nas pregas de pele e nas partes do corpo 

que estejam em contacto direto com a roupa 

(nomeadamente, o peito, a barriga, o pescoço, as 

virilhas e as nádegas). A miliária pode-se desenvolver em qualquer idade, no entanto, é mais 

comum em crianças e bebés devido à imaturidade das glândulas sudoríparas, tornando-as propensas 

a ficar bloqueadas. É particularmente comum em recém-nascidos, mas logo desaparece
[55]

. Trata-se 

de uma dermatite inflamatória aguda, causada pela obstrução dos ductos excretores das glândulas 

sudoríparas, impedindo a saída do suor. Os ambientes húmidos e o excesso de roupa favorecem o 

aparecimento destas borbulhas, sendo características do tempo quente
[56]

. Existem três tipos de 

miliária: miliária cristalina – quando são afetados os dutos das camadas mais superficiais da pele, 

originando vesiculas límpidas cheias de fluido que rebentam facilmente, não originando dor ou 

comichão, desaparecendo normalmente com o tempo e sendo mais comum nos recém-nascidos; 

miliária rubra – quando são afetados os dutos das camadas da epiderme, originando borbulhas 

vermelhas, que provocam comichão, sendo mais comum nos adultos e sendo a forma mais comum 

Figura 31 – Miliária rubra[8]
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de miliária; miliária profunda – quando são afetados os dutos das camadas mais profundas da pele 

(derme), sendo uma forma de miliária menos comum e ocorrendo normalmente em adultos com 

vários surtos prévios de miliária, após uma atividade de intensa transpiração
[57, 58]

. Existem alguns 

conselhos simples que ajudam a prevenir o aparecimento de miliária, como
[57-59]

: 

 Evitar situações de suor intenso e tentar manter-se fresco: vestir roupas leves e de algodão, 

evitar roupas justas, que irritem a pele; permanecer em sítios frescos e arejados; 

 Nos bebés, mantê-los dentro de casa em dias mais quentes, hidrata-los bem e regularmente; 

 O uso de sabonetes antibacterianos ou antisséticos pode evitar a miliária. 

  Os tratamentos consistem em ações refrescantes e calmantes, como
[57, 59, 60]

: 

 Aplicar toalhas húmidas nos locais das erupções; 

 Refrescar o corpo; 

 Vitamina C pode ajudar a diminuir a intensidade dos ataques; 

 Loções de calamina ou pasta de água aliviam o desconforto e acalmam a pele; 

 Os corticóides tópicos podem ser usados em casos mais graves, como cremes com 

hidrocortisona a 1%. 

Apesar de normalmente os episódios de miliária se resolverem sem qualquer intervenção, é 

importante saber quando pedir a ajuda de um profissional de saúde: sempre que as borbulhas não 

desaparecerem ao fim de alguns dias ou piorarem, se desenvolver uma infeção no local, se houver 

febre ou outros sinais de doença, dor ou inchaço no local ou nódulos linfáticos inchados
[58, 61]

. 

Pele seca 

A pele seca, também denominada xerose (figura 8), é um problema de pele extremamente comum e 

ocorre em todas as idades. Normalmente, não representa um problema sério mas pode, por vezes, 

ser difícil de tratar
[62]

. Trata-se 

habitualmente de um problema 

temporário, por exemplo, 

aparecendo apenas no inverno
[63]

. 

A pele fica com uma aparência 

desidratada, descamada, irritada e 

inflamada, sendo rugosa ao toque e 

podendo provocar dor ao toque e 

comichão. Problemas mais graves 

podem ser caracterizados por um 

vermelhidão e irritação intensos, 

Figura 32 – Mãos com dermatite atópica, uma doença que provoca uma 
secura extrema da pele[7]
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podendo originar fissuras que sangram 
[62, 63]

. Simples procedimentos que causam depleção dos 

lípidos cutâneos podem causar pele seca, como usar sabões duros, roupa que provoca comichão e 

banhos longos e de água quente
[62-64]

. O fator ambiental também desempenha um papel importante, 

sendo que no inverno, quando a temperatura e os níveis de humidade atmosféricos descem, a pele 

exposta ao ar seco e frio abre fissuras e apresenta sintomas de prurido. O calor, a exposição solar e 

outras patologias dermatológicas podem também causar pele seca
[64, 65]

. Apesar de todos poderem e 

estarem em risco de desenvolver pele seca, existem fatores de risco que predispõem ao 

aparecimento da mesma, como ter mais de 40 anos, viver em climas secos, frios e com pouca 

humidade, ter uma profissão que implique a imersão das mãos em água frequentemente e nadar em 

piscinas com cloro
[66]

. A pele seca é facilmente prevenida, através da prática de simples gestos 

como
[67-69]

: 

 Usar agentes de limpeza suave – evitar sabonetes ou outros produtos com muitos químicos, 

sabonetes antibacterianos, com álcool e fortemente aromatizados; usar produtos próprios 

para peles secas; 

 Usar regularmente um creme hidratante e hidratar a pele após tomar banho; 

 Usar água morna e não quente para tomar banho e não tomar banhos muito longos. Um 

banho de 5 a 10 minutos ajuda a hidratar a pele. Um banho de maior duração deixa a pele 

mais seca do que o que estava antes do banho; 

 Beber muita água; 

 Depois de tomar banho numa piscina ou no mar, tomar um duche para evitar a acumulação 

de cloro ou salitre na pele; 

 Na depilação trocar de lâminas a cada 5 a 7 utilizações, usar cremes de depilação com 

hidratante e fazer a depilação depois do banho, em que a pele está mais suave, ou fazer 

uma exfoliação suave antes da depilação; 

 Evitar exposição direta a ar condicionado. 

Apesar da pele seca ser facilmente evitada ou controlada com os pequenos gestos descritos 

anteriormente, existem casos mais severos ou até crónicos que necessitam da supervisão de um 

dermatologista
[62]

. 

Pé de atleta 

O pé de atleta, nome científico tinea pedis, é 

uma infeção cutânea comum, causada por um 

grupo de fungos, denominados dermatófitos, 

que se alimentam de células cutâneas 

mortas
[70]

. Apesar de ser mais comum em 

Figura 33 – Sinais de infeção por tinea pedis[4]
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adolescentes e jovens adultos, qualquer um a pode contrair, sendo que estão em maior risco pessoas 

que usem calçado fechado, tenham os pés húmidos ou molhados durante longos períodos de tempo, 

suem abundantemente ou que tenham uma lesão na pele ou na unha. O pé de atleta passa 

facilmente de pessoa para pessoa através de contacto direto ou através de objetos (fómites)
[4, 71, 72]

. 

O local onde o fungo se desenvolve normalmente é entre os dedos, uma vez que o calçado fechado 

cria um ambiente húmido, quente e escuro, criando condições propícias ao crescimento do 

mesmo
[73]

. O sintoma mais comum da infeção é a pele com fissuras e descamativa, geralmente 

entre os dedos ou na planta do pé. Outros sintomas incluem pele vermelha e dorida, sensação de 

ardor ou de “agulhas” e bolhas. A infeção pode alastrar para as unhas dos pés e até para outras 

partes do corpo
[71, 73]

. Existem várias ações que ajudam a prevenir a contração do vírus e o seu 

contágio, como
[71-73]

: 

 Manter os pés limpos e secos, especialmente entre os dedos. É importante lavá-los todos os 

dias e secar muito bem o espaço interdigital; 

 Usar meias limpas de algodão e trocá-las frequentemente. Meias sujas e suadas potenciam 

o crescimento do fungo e meias de tecidos não-algodão aumentam a sudação; 

 Usar sandálias ou chinelos em balneários ou piscinas públicas de modo a prevenir o 

contacto com o fungo nestes locais; 

 Usar pós antifúngicos ou para secar os pés, se frequenta este tipo de locais; 

 Usar sapatos que permitam a circulação do ar; 

 Não partilhar toalhas, sapatos ou chinelos; 

 Usar sapatos abertos o mais possível. 

Em relação ao tratamento, existem diversos cremes com antifúngicos que podem ser usados. Em 

casos mais graves ou que não respondem ao tratamento tópico podem ser prescritos antifúngicos 

orais. As toalhas e meias em contacto com os pés devem ser lavadas à maior temperatura possível 

para eliminar os microrganismos presentes
[72]

. É necessário estar atento e procurar ajuda médica se 

o pé estiver inchado ou apresentar outros sintomas de infeção bacteriana (pus, febre), se tiver 

diabetes ou o sistema imune enfraquecido, ou se a infeção não desaparecer após 2 a 4 semanas de 

tratamento “caseiro”
[71]

. 

Picadas de insetos 

As picadas de insetos são extremamente comuns, sendo 

que a maioria das pessoas sofre pelo menos uma picada de 

inseto durante um ano
[74]

. Apesar de já estar provado que 

os insetos preferem picar algumas pessoas do que outras, 

devido ao tipo sanguíneo, marcadores químicos emitidos 

Figura 34 – Picada de abelha[3]
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pela pele, gravidez, entre outros
[75]

, mas no geral todos sofrem com picadas de insetos. Na maioria 

dos casos, as picadas de insetos são facilmente resolvidas com tratamentos “caseiros” ou até sem 

atuação
[76, 77]

 e não representam nenhum perigo à saúde, contudo existem insetos que podem ser 

vetores de doenças graves, como a malária
[78]

, ou representar perigo de vida, como picadas de 

alguns insetos e aranhas
[79]

. Por outro lado, pessoas alérgicas a picadas de determinados insetos têm 

de ter especial cuidado, uma vez que a reação anafilática à picada pode ser fatal
[80]

. 

Os sintomas de uma picada de inseto resultam da injeção de veneno e outras substâncias na pele 

[76]
. Picadas de formigas-lava-pés, abelhas ou vespas causam dor enquanto que picadas de 

mosquitos e pulgas causam prurido
[79]

. Outros sintomas incluem vermelhidão, edema e sensação de 

ardor, dependendo do tipo de picada
[79]

. Existem algumas indicações que podem ser seguidas para 

evitar picadas de insetos, especialmente em pessoas alérgicas
[81, 82]

: 

 Não entrar em pânico e recuar devagar quando encontrar abelhas, vespas ou zangões. 

Nunca abanar os braços numa tentativa de os afastar; 

 Se estiver muito tempo ao ar livre, cobrir ao máximo a pele exposta com calças e mangas 

compridas; 

 Usar sapatos no exterior; 

 Aplicar repelente de insetos; 

 Evitar usar produtos com perfumes fortes, pois atraem os insetos; 

 Nunca perturbar ninhos de insetos; 

 Evitar acampar perto de lagoas ou pântanos, pois são lugares com uma elevada densidade 

de mosquitos e outros insetos. 

Por outro lado, após a picada, quando não há sintomas de uma reação alérgica severa (descritos 

abaixo), existem alguns procedimentos que ajudam a aliviar o prurido/dor causados pela picada, 

como
[76, 77, 82]

: 

 Ir para uma área segura para evitar mais 

picadas; 

 Remover o ferrão corretamente (figura 

35); 

 Lavar o local com água e sabão; 

 Aplicar um creme fresco, que pode conter 

analgésicos, anti-histaminicos ou 

corticóides ou ser apenas refrescante, 

como a loção de calamina. 

A maioria das pessoas remove o ferrão de forma Figura 35 – Como remover corretamente um ferrão[5] 
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incorreta, uma vez que o retirar do ferrão com uma pinça faz com que o ferrão liberte ainda mais 

veneno para dentro da pele. O ferrão deve ser removido com um movimento horizontal, com ajuda 

de um cartão ou de algo plano, como ilustra a figura 35
[77, 79, 83]

. 

Sempre que existirem sinais de uma reação anafilática severa como: dificuldade em respirar, 

inchaço dos lábios ou garganta, desmaios ou tonturas, confusão, náuseas, vómitos ou batimentos 

rápidos do coração deve procurar-se o mais rápido possível ajuda médica
[79]

. 

Sempre que se realizar uma viagem para países onde doenças transmitidas por vetores, como a 

malária, são endémicas, é necessário informar-se previamente sobre as medidas profiláticas e de 

segurança
[84]

. 

Mitos sobre a proteção solar 

Como referido anteriormente, a maioria das pessoas tem noções erradas sobre a proteção solar. 

Para além disso, existem também vários mitos e desinformações sobre a proteção solar que é 

importantes esclarecer
[85-87]

. 

“Não posso apanhar um escaldão em dias nublados.” 

 Cerca de 80% dos raios UV atravessam as nuvens, por isso existe uma grande 

possibilidade de apanhar um escaldão nestes dias. 

“Usar uma T-shirt protege-me e impede-me de apanhar um escaldão.”  

 Apesar da roupa proteger, só dá uma proteção equivalente a um SPF de 7 ou de 3, se 

molhada. Quanto mais espessa e mais escura a roupa for, maior a proteção. 

“Eu tenho pele escura, por isso não preciso de usar protetor solar.” 

 Apesar da pele escura não apanhar escaldões tão facilmente, o sol provoca danos na pele. 

O cancro da pele não é tão comum em pessoas de pele escura, mas estas têm um maior 

risco de morrer devido a ele. 

Após pesquisa bibliográfica, foi selecionada a informação mais relevante para o panfleto, 

elaborando um panfleto de tamanho A4, com três dobras, com informação frente e verso (anexo 9 e 

10). Os panfletos foram gentilmente impressos pela faculdade, tendo sido impressos 21 panfletos, 

que foram expostos na farmácia. 

  



 
 

xlix 

 

2.2.2 – Panfletos sobre as perguntas mais frequentes sobre contracetivos orais 

Apesar de toda a informação existente atualmente sobre a contraceção oral, continua a haver muitas 

dúvidas e incertezas sobre o assunto - dúvidas que podem levar a um uso incorreto da contraceção 

oral e a uma eventual falha da mesma. Num estudo feito por Bajos et al
[88]

., 65% das mulheres com 

gravidez não planeada estavam a usar um método contracetivo na altura da gravidez e das que 

usavam um contracetivo oral, 60% declararam um uso incorreto do método contracetivo. Noutro 

estudo feito por Rosenberg et al
[89]

. 47% das utilizadoras da pilula falhavam uma pílula por ciclo e 

22% falhavam duas ou mais pílulas por ciclo. Mulheres que não tenham uma rotina de toma de 

comprimidos, que não leem ou não percebem o material de informação que acompanha a pílula têm 

um risco superior de falhar duas ou mais pílulas por ciclo. 

Assim, a compreensão, a informação correta e o esclarecimento de dúvidas são essenciais para o 

sucesso dos contracetivos orais. Como tal, seria útil ter panfletos com as questões mais frequentes 

sobre contracetivos que pudessem ser entregues aos utentes sempre que surgissem dúvidas sobre 

este tema. Como já tinham sido impressos os panfletos sobre a proteção solar e sabendo que a 

companhia farmacêutica Gedeon Richter tinha panfletos já elaborados com informação sobre o 

tema, contactou-se a mesma no intuito de saber se era possível disponibilizar alguns panfletos para 

a farmácia. Após envio de um email (anexo 13) a delegada de informação médica da Gedeon 

Richter (Dra. Carla Natário) gentilmente cedeu vários panfletos (anexos 11 e 12) para que 

pudéssemos tê-los na farmácia e distribuir aos utentes. 
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2.3 – Para formar os profissionais de saúde 

2.3.1 – Resumo de medicamentos de preparação para colonoscopia 

Todos os dias, ao balcão de uma farmácia, é extremamente comum dispensar medicamentos para 

preparação para colonoscopia, como o CitraFleet©, MoviPrep© e PicoPrep©. Apesar de se 

fazerem acompanhar, na maior parte das vezes, pela folha que contém as instruções de preparação 

para a colonoscopia (onde diz quais os fármacos, como tomar e qual a dieta a adotar), muitas 

pessoas preferem uma explicação por parte do farmacêutico, sendo então muito comum o pedido 

de explicação das instruções. Uma vez que os vários medicamentos diferem entre si na forma de 

toma, número de saquetas, etc., é útil ter uma “cábula” que diga sucintamente como tomar cada 

uma das preparações e que dieta adotar. Assim, foi organizada uma folha (anexo 14 e 15) com essa 

informação (retirada dos RCM (Resumo de Características dos Medicamentos) dos respetivos 

medicamentos), disponíveis no site do INFARMED
[90]

 ou no site da European Medicines Agency 

(EMA)
[91]

, para ser de fácil consulta para os farmacêuticos, de modo a dar resposta de um modo 

rápido a todas as dúvidas dos utentes.  

2.3.2 – Resumo de armazenamento de medicamentos 

Existem vários medicamentos que têm de ser armazenados no frigorífico. Contudo, há situações em 

que não é possível mantê-los sempre no frigorífico (anexo 16), como transporte e entrega de 

encomendas (em que o produto, embora venha numa caixa refrigerada, não está no frigorífico), 

esquecimento, entre outros. Assim, é importante saber quais as condições que cada produto 

suporta, como a temperatura máxima e o intervalo de tempo a uma determinada temperatura, de 

modo a saber dizer, por exemplo, se um produto que ficou esquecido à temperatura ambiente 

durante um dia está estragado ou não. Este tipo de informação pode ser encontrada no RCM de 

cada medicamento na secção 6- Informações farmacêuticas no site do INFARMED
[90]

 ou no site da 

EMA
[91]

. Foi feito então um quadro-resumo com essas informações de modo a facilitar a consulta 

dessas informações, que se encontra no anexo 17. 
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3.  Resultados e conclusões 

Neste estágio, foi-me possível contatar com a realidade de uma farmácia comunitária e desenvolver 

alguns projetos no intuito de melhorar o desempenho da farmácia, dos profissionais de saúde ou até 

do dia-a-dia do utente. 

Os projetos aqui desenvolvidos não foram projetos de grande dimensão, nem projetos que mudam 

radicalmente uma farmácia. Contudo, por vezes os mais pequenos projetos podem fazer a 

diferença. 

As etiquetas foram bastante bem recebidas por parte dos colegas profissionais de saúde, que 

disseram conhecer vários clientes regulares que iriam beneficiar imenso do uso dos mesmo e por 

parte dos clientes, que alguns referiram que iriam pedir os autocolantes todas as vezes que fossem à 

farmácia aviar medicamentos. Apesar de não terem tido tanta aderência como gostaria, acredito que 

seja devido ao facto de muitos clientes ainda não saberem da sua existência e que quando “a 

palavra se espalhar”, muitos mais utentes irão poder usufruir deles. Por outro lado, houve também 

um pedido de mais etiquetas, quando as que forem impressas acabarem, o que indica que o projeto 

pode ter continuidade. O mesmo se aplica aos cartões para registo da toma da medicação. 

Em relação aos panfletos, estes foram distribuídos durante um fim de semana, altura em que mais 

clientes procuram a farmácia, incluindo turistas, nesta altura do ano. É também a altura em que as 

pessoas mais procuram produtos de proteção solar. Os panfletos foram então distribuídos a quem 

comprava produtos relacionados com a proteção solar (fossem cremes para proteção solar, 

cremes/pomadas para escaldões solares, produtos para alergias solares), de modo melhorar a forma 

como a proteção solar é usada ou a evitar novos escaldões ou alergias solares. 

Os folhetos sobre a contraceção foram extremamente úteis, quer para dúvidas ocasionais sobre o 

tema, quer para distribuição aos utentes. Foram distribuídos sempre que alguém comprava, por 

exemplo, contraceção de emergência ou que demonstrasse ter dúvidas sobre o uso de contracetivos. 

Por último, os projetos de formação aos profissionais de saúde foram muito úteis, servindo de 

apoio sempre que surgia alguma dúvida sobre as preparações para endoscopia ou sobre o 

armazenamento de fármacos. 

Assim, existem pormenores que poderiam ter sido melhorados, contudo penso que os projetos 

serviram o seu propósito, no intuito de melhorar e facilitar o dia-a-dia dos utentes e de informá-los, 

permitindo-lhes fazer melhores escolhas e mais conscientes e informadas.  
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Anexo 13 

 

Panfletos contraceptivos 

Remetente micf09097  

Para richterpt@gedeonrichter.eu, medinfo.pt@gedeonrichter.eu 

Data 2014-06-27 14:46 

Prioridade Muito alta 

Cara Gedeon Richter, 

Sou aluna da faculdade de farmácia da universidade do Porto e encontro-me de momento a realizar o estágio de 

finalização de curso na farmácia Dolce Vita. 

Recentemente, assisti à vossa formação "FAMA" no AC Hotel do porto, a qual achei extremamente esclarecedora. 

Soube, por outras colegas que se encontram a estagiar noutras farmácias, que a vossa empresa possui uns panfletos com 

informação sobre algumas das perguntas mais comuns sobre contraceptivos. Uma vez que diariamente ao balcão da 

farmácia, são várias as perguntas que nos fazem sobre essa área, penso que seria muito útil se me pudessem disponibilizar 

para a farmácia Dolce Vita alguns desses panfletos, para que os pudessemos distribuir às pessoas que nos procuram com 

questão sobre este tema. 

Peço que se este email não tiver sido enviado para a(s) pessoa(s) certa(s), mo reencaminhem para as mesmas. 

Muito obrigada pela atenção, 

Carolina Azevedo. 

  

mailto:micf09097@ff.up.pt
mailto:richterpt@gedeonrichter.eu
mailto:medinfo.pt@gedeonrichter.eu
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Anexo 17 

Fármaco  Validade a 2-8ºC  Tempo max a Tamb Tolerância 

Becozyme xarope  3 anos    

Caninsulin    6 semanas após abertura Tmax = 25ºC 

Cervarix  4 anos  
3 dias (8-25ºC) 
1 dia (25-37 ºC) 

 

Circlet/Nuvaring  36 meses  4 meses Tmax = 30 ºC 

Clorocil  24 meses fechado  4 semanas após abertura Tmax = 25 ºC 

Duac  18 meses fechado  2 meses após abertura Tmax = 25ºC 

Daktacort  3 anos fechado  
2 meses após abertura 

(Tamb) 
3 semanas (30 ºC) 

Tmax = 30 ºC 

Fluotest    4 semanas  

Gardasyl  3 anos    

Glucagen hypokit  
Após 

reconstituição: 3 
anos 

 18 meses  

Havrix  3 anos  3 semanas Aguenta +37 ºC 

Insulinas (Humalog 
mix 50, humulin M3, 

insuman comb 25, 
novamix, lantus) 

 2 anos  
4 semanas a Tamb ou após 

abertura 
Tmax = 30 ºC 

Latanoprost    4 semanas Tmax = 25 ºC 

Meningitec  2 anos    

Mixtard  30 meses  4 semanas Tmax = 25 ºC 

Prevenar 13  2 anos    

Rotarix  3 anos  Uso imediato  

Rotateq  2 anos  Uso imediato  

Saflutan  2 anos  4 semanas Tmax = 25 ºC 

Victoza  30 meses  1 mês  

Xalatan/Xalacom  2 anos  4 semanas Tmax = 25 ºC 
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1. Introdução 

1.1. Breve apresentação da Instituição 

“A história dos Serviços Farmacêuticos escreve-se em paralelo com todo o percurso de vida do 

Instituto Português de Oncologia no Porto. 

Inicialmente localizado naquele que actualmente é designado de “edifício das Medicinas”, a 

Farmácia, -, desenvolveu as suas actividades e cresceu ao ritmo da instituição.. 

Ao longo do tempo as necessidades dos utentes foram evoluindo e o serviço moldou-se a essas. 

A introdução do sistema de distribuição individualizada diária em dose unitária; a abertura da 

unidade centralizada de quimioterapia; a aposta na qualidade da preparação de medicamentos 

manipulados, -; e a introdução da preparação de produtos estéreis foram as principais marcas 

de desenvolvimento recente.” 

Enxerto retirado do site dos serviços farmacêuticos do IPOPorto
[1]

  

 

1.2. Serviços Farmacêuticos do IPO-Porto 

“Os Serviços Farmacêuticos são departamentos com autonomia científica, técnica e de gestão 

interna e de dependência directa dos órgãos de Administração, cuja actividade se encontra 

centrada no doente e no medicamento. 

Os objectivos dos Serviços Farmacêuticos, como um serviço de apoio assistencial que se 

articula e colabora com os diversos departamentos técnicos, são: 

1. Promover a utilização racional de medicamentos e outros produtos farmacêuticos através da 

prestação de serviços eficazes, eficientes e seguros. 

2. Desenvolver projectos e programas para a satisfação de necessidades em saúde e prevenção 

de doenças. 

3. Promover a Farmácia Hospitalar como componente da equipa multidisciplinar, prestadora 

de cuidados de saúde. 

4. Promover e colaborar no desenvolvimento de acções de investigação científica e de ensino 

nas áreas da sua actividade. 

À Farmácia Hospitalar cabe a missão de prestar cuidados farmacêuticos aos utentes 

enquadrados pela prestação dos cuidados de saúde desenvolvidos pelo Instituto." 

Enxerto retirado do site dos serviços farmacêuticos do IPOPorto
[1]

  

 

Os serviços farmacêuticos estão divididos em vários departamentos: 

1. O sector de Ambulatório; 

2. A distribuição individualizada diária em dose unitária [DIDDU]; 

3. A distribuição tradicional de medicamentos continua a existir no hospital para produtos 

de maior consumo e para serviços com necessidades especiais. 
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4. O sector de Ensaios Clínicos efetua a gestão de todo o circuito do medicamento 

experimental no hospital. 

5. O sector de produção de preparações estéreis e não estéreis; 

6. O Serviço de Informação sobre Medicamentos presta informação a qualquer dúvida 

relacionada com medicamentos que possa surgir na instituição. Organiza-se de forma a 

centralizar a pesquisa de informação, de modo a construir uma base de dados de fácil 

consulta, com o objetivo de evitar duplicação de pesquisas, agilizando todo o processo. 

 

As instalações estão divididas fisicamente na farmácia central, que se divide nas seguintes áreas 

(figura 1) e a farmácia de ambulatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Planta da farmácia central 

 

2. Gestão de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos 

Durante os 2 meses de estágio no IPO-Porto pude compreender como é feito, a nível hospitalar, 

a gestão do medicamento. Entendi,  nomeadamente, como se processa a gestão dos stocks, os 

pedidos de encomenda, o seu rececionamento e armazenamento.  

A correta gestão dos medicamentos pelos Serviços Farmacêuticos (SF) do IPO-Porto é o que 

permite o bom uso e dispensa de medicamentos em perfeitas condições, para além de que 

garante que não haja falha de medicamentos e consequentemente falha da terapêutica dos 

doentes. 

 

2.1. Seleção e Aquisição 

A seleção de medicamentos para o hospital tem por base o "Formulário Hospitalar Nacional de 

Medicamentos (FHNM)" (manual hospitalar), que no caso do IPO-Porto, possui toda a gama de 

antineoplásicos. Contudo, é possível proceder à dinamização do FHNM, com a inclusão de 

novos fármacos (ex.: moléculas inovadoras) tendo por base critérios baseados nas novas 

necessidades terapêuticas do doente. Para isso, os diretores de cada serviço clínico enviam o seu 
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pedido com a devida justificação para a comissão de Farmácia e Terapêutica que procederá à 

análise do pedido.   

Outro caso especial, são os medicamentos com AUE (autorização de utilização excepcional). 

Tratam-se normalmente, de medicamentos que não existem no país (ex.: medicamentos 

importados) que não apresentam alternativa terapêutica e que se destinam a doentes específicos 

com prescrição médica adequada (ex.: vemurafenib). Neste caso em particular, é feito um 

requerimento ao Infarmed que decidirá se concede ou não a AUE. 

Verifica-se ainda que medicamentos inovadores que surgiram a partir de 2006 foram alvo de 

estudo de avaliação económica (ex.: bevacizumab e o dasatinib) que tem como objetivo, avaliar 

a mais valia dos medicamentos considerando o seu valor terapêutico versus vantagem 

económica.
[2]

 Consequentemente, sempre que os hospitais utilizem medicamentos alvo de 

avaliação económica devem enviar, para o Infarmed, um relatório com a evolução dos doentes 

em terapêutica com esses fármacos, para que desta forma o Infarmed possa avaliar o seu 

impacto.  

A aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos é da 

responsabilidade da diretora dos serviços farmacêuticos do IPO-Porto. A encomenda de um 

medicamento ou produto farmacêutico é feito quando a sua quantidade se encontra abaixo do 

ponto de encomenda, a existência de um ponto de encomenda possibilita que a encomenda seja 

feita sem que ocorra rutura do stock (anexo 1). O ponto de encomenda é uma média do que é 

comprado ao longo do ano. 

 O pedido de encomenda é feito ao aprovisionamento que posteriormente emite nota de 

encomenda. O pedido de encomenda deve conter: data e número do pedido, descrição do 

fornecedor, enumeração e identificação dos produtos e as suas quantidades.
[3] 

 

2.2. Receção
 

Na receção de qualquer produto farmacêutico ou medicamento pelos serviços farmacêuticos do 

IPO-Porto é necessário, em primeiro lugar, conferir qualitativa e quantitativamente todos os 

produtos e comparar a guia de remessa com a nota de encomenda. Posteriormente é feito o 

registo de entrada dos medicamentos e produtos farmacêuticos por leitura ótica do código de 

barras (o que permite a rastreabilidade do medicamento), sendo obrigatório introduzir no 

sistema informático, para cada produto a quantidade, o prazo de validade e o número de lote. 

Na conferência dos hemoderivados é ainda necessário conferir os boletins de análise e os 

certificados de aprovação emitidos pelo Infarmed.
[3]

 

 

2.3 Armazenamento 

Depois do registo da entrada dos medicamentos e produtos farmacêuticos estes são enviados 

para um armazém que dispõe de condições controladas de temperatura, humidade e luz 
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necessárias para manter a estabilidade desses mesmos produtos durante o seu prazo de validade. 

Estes são também armazenados de forma a permitir a rotatividade dos stocks (First-in-first-out 

ou pelo prazo de validade). 

 

3. Departamentos dos Serviços Farmacêuticos do IPO-Porto 

3.1. Farmácia de ambulatório 

Na farmácia de ambulatório do IPO-Porto são fornecidos, de forma gratuita, fármacos aos 

doentes do IPO-Porto. Segundo o INFARMED, as farmácias hospitalares são obrigadas a ceder 

de forma gratuita uma lista de fármacos
[3]

 e outros fármacos podem ser cedidos ou não, 

dependendo da decisão do hospital em questão. Na farmácia de ambulatório do IPO-Porto são 

cedidos medicamentos oncológicos e não oncológicos aos pacientes oncológicos do IPO-Porto e 

também são cedidos medicamentos aos doentes renais crónicos, como antihipertensores, 

vitaminas, cálcio, ferro e análogos da eritropoetina. São também cedidos os manipulados feitos 

no departamento da produção de estéreis e não estéreis e alguns fármacos utilizados nos ensaios 

clínicos.  

O departamento da farmácia de ambulatório é um departamento diferente dos restantes, e talvez 

mais parecido à farmácia comunitária. Existe um contacto direto com os doentes e é preciso 

saber lidar com as pessoas, atendendo às suas necessidades e procurando satisfazer os seus 

pedidos, o que nem sempre se revela uma tarefa fácil. 

 

3.1.1. Atendimento 

O atendimento aos doentes é feito com auxílio do sistema informático que é utilizado em todo o 

hospital, de forma a uniformizar e agilizar a transferência de doentes, de permitir a todos os 

profissionais de saúde consultar prescrições, consultas, eventos médicos, entre outras 

informações. É um software desenhado pela empresa GLINTT
©
 e é usado em quase todos os 

serviços do IPO-Porto, com poucas exceções, que brevemente terão também acesso ao 

programa. 

Aquando da chegada do doente à farmácia de ambulatório, é-lhe pedido o seu cartão do IPO-

Porto. Trata-se de um cartão/carteira com o seu número de doente , e com marcação de 

consultas, análises, exames, entre outros. Sem a apresentação deste cartão o doente não poderá 

levantar a medicação, de modo a assegurar a verdadeira identidade do doente e evitar o extravio 

de medicação, que é dada de forma gratuita. O número do doente é então introduzido no sistema 

da GLINTT
©
, várias informações sobre o doente. 

Abre de seguida uma janela que mostra as prescrições passadas do doente, já levantadas e a 

prescrição atual, a levantar. Ao clicar na prescrição atual, abre a seguinte janela (figura 2). 
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Figura 2 – Janela do software da GLINTT - Prescrição 

 

Nesta janela é possível retirar várias informações. 

1- Informações variadas sobre o doente, como o seu nome, número de OBS e data de 

nascimento, sobre o médico responsável, o serviço do IPO-Porto onde o doente está a ser 

seguido, entre outras. 

2-  Em cada linha aparece o fármaco prescrito, com informação da dose prescrita (A), da 

frequência da toma (B). Uma vez que os médicos fazem a prescrição diretamente no 

computador, inserindo no calendário do software os dias da toma do fármaco, o software faz 

automaticamente o cálculo de quantas unidades serão necessárias dispensar para realizar as 

tomas prescritas (C). Contudo, é sempre necessário verificar este cálculo, pois tanto o 

software se pode enganar como o próprio médico. À frente aparece um local para indicar a 

quantidade de unidades dispensadas. 

3- Em baixo, em rodapé, podemos ver a validade da prescrição feita pelo médico (D), ou seja, 

a duração do tratamento, que pode ir de dias a 5/10 anos no caso da hormonoterapia. 

4- Aqui, podemos ver a data em que o doente levantou pela última vez a medicação (B) e qual 

foi a quantidade dispensada (A), permitindo controlar o levantamento dos fármacos e o 

abuso/venda dos mesmos. 

A

  A 

B 
C 

3

  B 

2

  B 

4

  B 

B A 

1

  B 
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Assim, em primeiro lugar, é preciso saber quantas unidades dispensar ao doente. A regra base é 

“dispensar apenas a quantidade que o doente necessita”. Contudo, existem casos particulares, 

com maneiras de atuar particulares: 

a) Hormonoterapia – A hormonoterapia (Tamoxifeno, exemestano, letrozol, anastrozol, entre 

outros) são os fármacos mais dispensados no ambulatório. É uma terapêutica prolongada, feita 

no mínimo durante 5 anos e até aos 10 anos, vindo as pessoas levantar a sua medicação várias 

vezes. O máximo de terapêutica hormonal dispensada é o correspondente a três meses de 

medicação, o mês atual e os dois seguintes. Para saber a quantidade a dispensar é necessário ver, 

em primeiro lugar, se há uma prescrição para os meses para os quais vamos dispensar 

medicação. Segundo, é necessário verificar quando foi a última vez que o doente veio levantar a 

medicação e qual a quantidade que levou. Por exemplo, se o doente veio levantar medicação no 

mês anterior e levou para 3 meses, só se dará um mês, pois o doente ainda terá consigo 

medicação para dois meses. 

b) Outros fármacos que não são hormonoterapia têm que ser dados contados, ou seja, tem que 

se dar exatamente o número de unidades que o doente vai precisar para cumprir o esquema 

posológico prescrito. Isto evita o abuso, intencional ou não, dos fármacos e permite controlar os 

mesmos. Assim, é necessário verificar quantos dias o doente irá fazer aquele fármaco e quantas 

vezes por dia, dando o número de unidades rigorosamente igual. Contudo, existem casos 

pontuais (exemplo:. Mercaptopurina), em que, por exemplo, devido à toxicidade do fármaco, 

não é possível abrir as embalagens para dispensar à unidade, sendo então dispensados às caixas 

e pedindo aos doentes que entreguem as sobras ou as caixas vazias na farmácia. 

Após colocar no sistema o número de unidades dispensadas, é gravado, dando saída às mesmas, 

e abatendo-as do stock. De seguida é impresso um documento (anexo 2) que é assinado pelo 

doente ou pela pessoa que veio levantar em nome dele, declarando que recebeu a medicação, tal 

como exigido pelo INFARMED. Se for a primeira vez que o doente ou pessoa em seu nome 

levanta aquela medicação, assina outro documento (anexo 3) declarando que recebeu todas as 

indicações de como fazer a terapêutica. 

Como referido anteriormente, existem alguns serviços que ainda não podem prescrever 

diretamente no programa informático (ex.: serviço de nefrologia). Estes serviços prescrevem em 

papel, sendo necessário criar a prescrição no sistema antes de poder dispensar os fármacos. 

 

3.1.2. Justificações 

Para alguns fármacos, por variadas razões, é necessário justificar a sua prescrição quando 

prescritos pela primeira vez. Existem vários tipos de justificação, que necessitam de 

procedimentos diferentes, dependendo do fármaco em questão. 
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a) Talidomida – A talidomida representa um caso especial. Devido ao seu potencial 

teratogénico, doentes a quem foi prescrito talidomida têm que justificar o seu uso, como por 

exemplo o facto de se tratar de um homem ou de uma mulher sem potencial para engravidar. A 

própria empresa farmacêutica de onde a Talidomida é comprada, a Celgene
©
, envia formulários 

a preencher e a devolver à Celgene
©
 (anexo 4), sem os quais não liberta as encomendas de 

novas unidades de talidomida. É também necessário preencher um formulário que deve ser 

guardado pelos serviços farmacêuticos. 

b) Justificação pelo diretor de serviço – Deve ser preenchido e assinado pelo diretor de serviço 

um formulário (anexo 5) (como por exemplo a darbopoetina alfa, um análogo da eritropoetina, 

usado na insuficiência renal crónica). 

c) Justificação pela direção clinica – Para alguns fármacos, é necessário preencher o mesmo 

formulário do ponto anterior, mas este deve ser assinado pela direção clínica. (como por 

exemplo o dasatinib, um inibidor da cinase BCR-ABL, cinases da família SRC e outras cinases 

oncogénicas como c-KIT, cinases do recetor da efrina e recetor PDGFβ
[4]

). 

d) AUE/Avaliação económica – Outros fármacos requerem uma Autorização de Utilização 

Excecional (AUE) ou uma avaliação económica. A Utilização Excecional de Medicamentos 

(QUE) reveste-se de carácter excepcional e carece de autorização prévia a conceder pela 

Autoridade Nacional do Medicamento e dos Produtos de Saúde, INFARMED, I.P., ao abrigo do 

disposto no artigo 92.º do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, na sua atual redação, 

observados os requisitos e condições definidas no regulamento aprovado pela Deliberação n.º 

105/CA/2007, em 01 de Março de 2007
[5]

 (anexo 6). A Avaliação Económica e 

Comparticipação visam fundamentar a decisão relativamente à comparticipação do Estado no 

preço dos medicamentos, através da sua avaliação nas vertentes farmacoterapêutica e 

económica. Esta avaliação consiste na determinação da mais-valia do medicamento nas 

vertentes: valor terapêutico e vantagem económica
[6]

 (anexo 7.).
 
Muitos fármacos podem 

necessitar ou dispensar AUE/avaliação económica consoante a sua finalidade ou patologia em 

que irão ser usados. A título de exemplo, o everolimus não necessita de avaliação económica 

para tratamento de doentes com carcinoma de células renais avançado, mas necessita de 

avaliação económica no tratamento de mulheres pós-menopáusicas com cancro da mama 

avançado positivo para recetores hormonais, HER2/neu negativo, em associação com 

exemestano sem doença visceral sintomática na sequência de recorrência ou progressão após um 

inibidor da aromatase não esteroide ou em tumores neuroendócrinos de origem pancreática 

avançados. Estas justificações são posteriormente inseridas no software da GLINTT
©
, de modo 

a que todos os profissionais de saúde que necessitem as possam consultar e arquivadas em 

arquivos físicos. 
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Na farmácia de ambulatório são também cedidos medicamentos manipulados, elaborados no 

departamento da produção de estéreis e não estéreis (ver capítulo 3.2). Muitos dos fármacos 

adjuvantes da quimioterapia ou até outros fármacos, como corticosteroides, existem apenas em 

formas sólidas, tornando difícil o seu uso na pediatria. Assim, após agendamento, são 

preparadas suspensões ou soluções orais a partir das formas sólida, possibilitando a sua 

administração a crianças, sendo cedidos aos pais na farmácia de ambulatório. Quando os pais 

vêm levantar o medicamento manipulado, agendam uma nova data de levantamento, baseada no 

prazo de validade do manipulado ou na quantidade que o mesmo contém, ou ficam de avisar 

quando necessitarem de mais medicamento. Desta forma, é possível preparar o medicamento 

manipulado com a necessária antecedência. 

Para um bom funcionamento da farmácia de ambulatório, é necessário verificar regularmente o 

stock e fazer pedidos. Os pedidos são feitos à farmácia central (armazém 1) e existem vários 

tipos de pedidos. Todas as segundas e quintas-feiras são feitos pedidos regulares. São pedidos 

grandes, com muitas unidades, que servem para reabastecer o stock da farmácia de ambulatório. 

Estes pedidos são satisfeitos nos dias seguintes, nomeadamente, às terças e sextas-feiras. 

Existem também os pedidos urgentes, que são pedidos pontuais, muitas vezes devido a ruturas 

inesperadas do stock. Este pedido é satisfeito pelos auxiliares, o mais rapidamente possível. 

 

3.2. Trabalho realizado e competências adquiridas 

Das 2 semanas que passei na farmácia de ambulatório levo muitas das histórias dos doentes com 

os quais contactei. Foi sem duvida uma experiência muito enriquecedora que me permitiu o 

contacto com novas realidades. 

 Nos primeiros dias inteirei-me sobre as regras de dispensa de quimioterapia, 

hormonoterapia e terapêutica alvo, bem como das indicações terapêuticas e reações 

adversas dos fármacos com maior saída em ambulatório; 

 Posteriormente, acompanhei a farmacêutica na dispensa dos fármacos, aprendendo a 

calcular qual a quantidade que devia ceder e ainda, realizei alguns trabalhos de forma a 

ajudar a minimizar possíveis erros na dispensa (anexos 8 e 9) 

 Resolvi questões de utentes que chegavam para levantarem a medicação mas a prescrição 

ainda não estava disponível ou atualizada; 

 Auxiliei enfermeiras em dúvidas relativas às condições de conservação das bolsas para 

nutrição parentérica. 

 

3.3. Farmacotecnia 

A farmacotecnia corresponde ao sector dos serviços farmacêuticos Hospitalares responsável por 

preparar as formulações medicamentosas que são necessárias ao hospital mas que não estão 

disponíveis no mercado
[9]

. Devido ao desenvolvimento científico e à forte investigação feita 
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pela indústria farmacêutica, atualmente, são poucos os medicamentos produzidos a nível 

hospitalar.
[3]

 A preparação de medicamentos a nível hospitalar reveste-se, assim, de grande 

importância uma vez que permite: 

  Individualização da terapêutica para ajustamento de doses, associação de substâncias ativas e 

a criação de fórmulas direcionada a certas áreas como a geriatria e a pediatria; 

 Preenchimento de lacunas terapêuticas (por exemplo, em oftalmologia os colírios de 

ciclosporina) 
[9]

; 

Os serviços farmacêuticos do IPO-Porto dedicam-se, sobretudo, à produção de: 

1. Preparações não estéreis, principalmente para uso pediátrico; 

2. Preparações estéreis; 

3. Preparações citotóxicas; 

4. Reembalagem de doses unitárias sólidas; 

 

3.3.1. Unidade de preparação de medicamentos estéreis 

3.3.1.1.Organização da Unidade de preparação de estéreis (UPE) 

As formulações estéreis são preparações cuja sua manipulação requer ambientes controlados, 

sempre sob orientação de um farmacêutico hospitalar, de forma a reduzir o risco de 

contaminação microbiológica e ambiental, minimizar os erros de preparação e 

consequentemente reduzir os custos. Todas as operações para a preparação dos componentes e 

do produto, enchimento e esterilização têm de ser feitas em áreas limpas e separadas
 [3]

 e 

seguindo sempre as "boas práticas de fabrico de medicamentos manipulados", uma vez que aqui 

o objetivo é garantir o mínimo de contaminação microbiológica e de pirogénios.
[3]

  

 

Desta forma, a organização da UPE encontra-se 

representada na figura 3, consistindo
[10]

: 

- Num Gabinete farmacêutico onde se procede à 

validação de prescrições médicas, à emissão de 

guias de preparação e de rótulos para proceder à 

identificação da formulação;  

- Numa Sala cinzenta, representada na figura 4A., 

onde o farmacêutico e/ou técnico deixa as roupas 

do exterior e procede à colocação de fato do bloco, 

máscara, proteção dos pés e touca;  

- Numa Antecâmara por onde e feita a entrada do 

pessoal e do material. Aqui é possível encontrar 

um pequeno stock do material mais utilizado na 

preparação das formulações e um lavatório onde se procede à higienização das mãos. Na 

Figura 3 – Planta da UPE 
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antecâmara, também se procede à desinfeção de todo o material que vai entrar na sala de 

preparação (com álcool 70º). Esta possui ar filtrado e pressão positiva.  

- Numa Sala de preparação ou "Sala limpa", representada na figura 4B., onde a quantidade e o 

tamanho das partículas em suspensão são controladas, devido à existência de filtros HEPA 

(High Efficiency Particulate Air), e de pressão positiva, tendo por isso, um ambiente estéril 

classe A (Farmacopeia Europeia (PhEU)). Esta é constituída por duas câmaras de fluxo laminar 

horizontal (CFL-h) de forma a poder realizar separadamente à preparação de bolsas para 

nutrição parentérica e soluções de analgesia administradas por "Drug Infusion Baloon" (DIB) e 

"Patient-controlled epidural analgesia" (PCEA) minimizando, assim, a contaminação cruzada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Organização da UPE. A imagem A corresponde à sala cinzenta e a imagem B à sala de preparação de 

estéreis (sala limpa). 

Antes de iniciar qualquer preparação, procede-se à limpeza das CFL-h sendo que estas deviam 

de conter o mínimo de material necessário para as preparações de forma a não obstruir o fluxo 

de ar. 

 

3.3.1.2. Papel do farmacêutico 

O farmacêutico tem as seguintes competências
[10]

:  

 Análise e validação da prescrição médica; 

 Elaboração da técnica de preparação do produto.  

 Emissão de rótulos (3/5 rótulos) identificativos do produto a preparar, sendo que um dos 

rótulos fica arquivado com a técnica de Preparação do produto estéril, conjuntamente com o 

técnico de terapêutica e diagnóstico, assegurando assim, a existência de dupla verificação. 

 Debitar informaticamente em Consumo ao Doente ou Consumo ao Serviço todas as 

soluções utilizadas; 

  Fazer pedidos semanais ao armazém; 

 Controlo de qualidade das preparações; 

 Registo diário da temperatura na antecâmara. 

 

 

A 

A B 
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3.3.1.3. Produtos estéreis preparados pela UPE do IPO-Porto 

O objetivo da preparação de produtos estéreis por parte dos SF é sobretudo, personalizar a 

terapêutica fazendo ajustes de dosagem e ao perfil fisiopatológico do doente e preenchendo 

lacunas terapêuticas.
[9]

 Por isso, as formulações mais frequentes que assisti a serem preparadas 

foram: 

1. Bolsas para nutrição parentérica; 

2. DIBs e PCEA; 

3. Tetraspan; 

4. Colírios de ciclosporina. 

 

1. Bolsas para nutrição parentérica (NP) 

Apesar da nutrição entérica ser a opção preferida sempre que possível, existem situações em que 

é necessário recorrer à nutrição parentérica, de forma a evitar a malnutrição dos doentes e as 

possíveis complicações daí resultantes.
[11]

  

A nutrição parentérica preparada na UPE dos SF do IPO-Porto destina-se sobretudo à pediatria 

e à STMO pediatria. Como as subpopulações pediátricas têm diferentes necessidades da 

população adulta não é possível utilizar as bolsas de nutrição comerciais standarizadas (Bolsas 

"2 em 1" e "3 em 1"), frequentemente utilizadas no adulto. A individualização da nutrição 

parentérica é feita em colaboração com um médico e um nutricionista que avaliam as 

necessidades em macronutrientes (hidratos de carbono, lípidos e proteínas) e micronutrientes 

(oligoelementos e vitaminas) em função de vários parâmetros como a faixa etária, índice de 

massa corporal, estado do trato gastrointestinal, entre outros.
[11]

 

A preparação de bolsas para nutrição parentérica engloba um conjunto de passos desde a 

receção da prescrição até ao envio da bolsa para o respetivo serviço, representado de forma 

esquemática na figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5 – Fluxograma da preparação de nutrição parentérica 
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Na preparação da NP, para além da manutenção das condições de assepsia é necessário respeitar 

determinadas "regras" para manutenção da estabilidade das bolsas, nomeadamente quanto à 

ordem de aditivação: 

  O fosfato, o sulfato de magnésio e os oligoelementos são aditivados à solução de 

aminoácidos; 

  O sódio, potássio, cálcio e vitaminas hidrossolúveis são aditivados à glucose; 

  A emulsão lipídica e as vitaminas lipossolúveis são adicionadas em último à solução aquosa.  

Quanto aos eletrólitos devem ser adicionados pela seguinte ordem: fosfato, magnésio, sódio, 

potássio e por último cálcio. Todos estes cuidados, têm como objetivo evitar 

incompatibilidades, como a formação de precipitados.
[10]

 

 

2. DIB's e PCEA's 

Existem protocolos de analgesia que orientam quanto ao tipo de analgésicos prescritos e os seus 

efeitos adversos
[12]

. Estes são protocolos standard, utilizados para o tratamento da dor aguda 

pós-operatória. Neste caso as soluções de analgesia são administradas via DIB's, bombas de 

infusão a ritmo constante, ou  PCEA's. No entanto, na UPE apenas são preparadas formulações 

que serão administradas por via epidural, as formulações administradas por via intravenosa são 

preparadas em cada serviço clínico. Para a dor crónica não existem protocolos, uma vez que 

nestes casos a abordagem clínica terá que ser individualizada.  

A preparação de DIB's e PCEA's seguem as mesmas etapas que a preparação de bolsas para 

nutrição parentérica, descritas na figura 5. 

 

3.3.2. Trabalho realizado e competências adquiridas   

Durante as 2 semanas na UPE as competências que adquiri e o trabalho que realizei foram: 

 Entendi sobre o qual o papel do FH na produção de preparação estéreis. Assisti à validação 

de prescrições, elaboração de fichas técnicas e de rótulos; Deste modo, percebi a dinâmica 

da validação das prescrições de NP. Entendi que qualquer alteração na formulação deveria 

ser comunicada aos SF até ao meio-dia. 

 Compreendi o funcionamento da UPE e das preparações aí produzidas pela leitura do 

"manual de procedimentos da unidade de preparação de estéreis" e das "Boas práticas da 

Nutrição Parentérica"; 

 Assisti à preparação de bolsas para NP, DIB's, PCEA e tetraspan. Conjuntamente com o FH 

e o TDT procedi à preparação da CFL-h e do material necessário à preparação;  

 Assisti e verifiquei que alguns PCEA eram preparados sem sufentanil, devido ao facto de 

haver doentes que não o toleram, sendo que normalmente existem 3 preparações deste tipo 

em stock; 
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 Percebi quais as condições de acondicionamento de bolsas de NP, DIB's e PCEA. No caso 

das primeiras, como devem ser conservadas ao abrigo da luz eram emitidos 3 rótulos. Para 

todas as preparações, um dos rótulos ficava arquivado com a ficha técnica. 

 Assisti à preparação de colírios de ciclosporina e de suspensões orais de metotrexato, 

realizados às quintas-feiras. Estas preparações eram produzidas na sala limpa da UCQ que 

continha uma CFL-v, permitindo manter as condições de esterilidade e apirogenicidade mas 

protegendo o operador. 

 

3.3.3. Unidade de preparação de não estéreis (UPNE) 

A elaboração das formulações preparadas nos serviços farmacêuticos hospitalares 

(medicamentos manipulados) é regulada pelos Decretos-Lei n.º 90/2004, de 20 de Abril, e nº 

95/2004, de 22 de Abril e pela Portaria n.º 594/2004 de 2 de Junho, que aprova as “Boas 

Práticas a Observar na Preparação de Medicamentos Manipulados em Farmácia de Oficina e 

Hospitalar”.
[3]

 

As formas farmacêuticas não estéreis, têm interesse, principalmente para a pediatria, uma vez 

que, esta engloba um grupo de doentes que apresentam diferenças fisiológicas durante o seu 

desenvolvimento, o que impossibilita a extrapolação da investigação científica. Por outro lado é 

um grupo que também pode apresentar dificuldades de deglutição e por isso, é necessário 

preparar formulações que possam ser facilmente administradas a este grupo etário.
[9]

 Na UPNE 

do IPO-porto, verifica-se sobretudo a preparação de formulações líquidas orais extemporâneas, 

destinadas a ser dispensadas ao nível da farmácia de ambulatório ou de outros serviços 

(exemplo: internamento). 

 

 

3.3.3.1.Organização da UPNE 

A UPNE consiste numa sala, representada na 

figura 6., que contém todo o material e 

matérias-primas necessárias à preparação dos 

medicamentos manipulados. Para entrada na 

sala é também necessário ter alguns cuidados de 

higiene, nomeadamente usando bata, luvas, 

touca, proteção para os pés e óculos/máscara 

sempre que necessário. 

 

 

 

 

Figura 6 - Sala de preparação de medicamentos não estéreis 
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A preparação de medicamentos manipuladas iniciava-se com a receção de uma requisição dos 

Serviços Clínicos pela Distribuição Clássica, para o caso dos colutórios para garguejos, 

soluções de lavagem de permanganato e saliva artificial ou de uma prescrição médica pelo 

Ambulatório ou DIDDU (Distribuição Individual Diária em Dose Unitária) para o caso das 

preparações líquidas extemporâneas. Posteriormente são obtidas informações sobre a segurança 

no manuseamento medicamento, dosagens, compatibilidade com matérias-primas, condições de 

acondicionamento e estabilidade, etc. Estas informações possibilitam a elaboração da ficha 

técnica de preparação e de rótulos identificativos.
[13]

  

Para a preparação do manipulado usa-se matérias-primas presentes na Farmacopeia Portuguesa 

(FP) ou na PhEU e é necessária a presença de FH e de um TDT para garantir a dupla 

verificação. 

A rotulagem do medicamento manipulado é feita no local pelo FH, sendo que depois este é 

transportado com a respetiva de guia de transporte pelo AAM, para o ambulatório ou para os 

diferentes serviços. A ficha técnica de preparação e um dos rótulos é depois arquivada no 

gabinete farmacêutico. 

 

3.3.4. Competências adquiridas e trabalho realizado 

 Procedi à preparação das seguintes formulações: solução de lavagem de permanganato, 

saliva artificial, colutórios de nistatina para garguejos, álcool, ácido cítrico, preparações 

liquidas orais de prednisolona, ranitidina, cloridrato de propanolol, tacrolimus, oseltamivir e 

captopril e dos veículos necessários para essas preparações; 

 Assisti à elaboração das fichas técnicas de preparação e dos respetivos rótulos. Ajudei na 

pesquisa sobre as condições de segurança necessárias para a preparação da forma 

farmacêutica líquida oral de oseltamivir; 

 Assisti e executei a correta rotulagem do medicamento manipulado; 

 Percebi que certos medicamentos são prescritos à unidade como é o caso dos colutórios para 

garguejos, solução de lavagem de permanganato e saliva artificial. 

 

3.3.5. Unidade Centralizada de Quimioterapia (UCQ) 

A Unidade Centralizada de Quimioterapia (UCQ) produz e distribui todas as preparações de 

citotóxicos do Instituto Português de Oncologia do Porto.  

A UCQ está dividida em duas áreas: A área de embalamento, onde se faz a preparação, 

rotulagem, embalamento e envio das preparações de quimioterapia e onde se deve estar 

devidamente equipado e a área da validação, onde são feitos os rótulos das preparações e onde o 

farmacêutico valida as prescrições médicas. Na área de validação funcionam duas zonas 

distintas, a zona relacionada com o hospital de dia e a zona relacionada com o internamento. 
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Ao trabalhar na UCQ, o farmacêutico tem as funções de validar prescrições, realizar cálculos 

subjacentes à quimioterapia, emitir rótulos, organizar tabuleiros para a sua entrada nas câmaras 

de fluxo laminar, supervisionar e conferir a preparação de quimioterápicos, rotular e embalar 

preparações, registar as preparações feitas e consumos, fazer pedidos de reposição de fármacos 

e material, efetuar registos de ensaios clínicos preparados na UCQ e esclarecer dúvidas de 

outros profissionais de saúde relativas à quimioterapia. 

 

3.3.5.1. Hospital de dia 

O hospital de dia constitui o “grande grosso” do trabalho na UCQ. Ainda não se encontra, na 

sua maioria, informatizado, sendo que o processo se realiza todo ou quase todo no papel. O 

processo de preparação de quimioterapia referente ao hospital de dia encontra-se esquematizado 

na figura 7: 

 

 

 

 

[1] – As prescrições com quimioterapia agendada para o dia seguinte são enviadas por uma 

enfermeira. Pode ser enviada uma folha com uma prescrição médica (anexo 10) ou uma folha de 

enfermagem (anexo 11). 

[2] – O administrativo ordena as prescrições por número de OBS (número de doente do IPO-

Porto) e retira vinhetas com o nome de cada doente (anexo 12). 

[1] - Enfermeira envia 
as prescrições 

referentes ao dia 
seguinte 

[2] - Administrativo 
ordena por número de 

OBS  

[3] - Validação 
farmacêutica e 

impressão dos rótulos 

[4] - Chega o OK 
escrito, a prescrição 
segue para a zona de 

produção 

[5] - É dada entrada da 
prescrição numa folha 

de registo 

 

[6] - Os rótulos são 
colocados num 

tabuleiro com os 
fármacos e todo o 

material necessário 

[7] - O tabuleiro é 
colocado no tranfer e 
entra na sala branca 

[8] - Preparação 

 da quimioterapia 

[9] - A preparação é 
colocada no tranfer e 
sai para o balcão de 

embalamento 

[10] - Verifica-se a 
preparação, rotula-se e 

embala-se 

[11] - É verificada a 
concordância da 

preparação com a 
prescrição 

[12] - Regista-se a 
preparação na folha de 

envio 

[13] - A preparação e a 
folha de envio são 
colocadas numa 

cápsula e enviados 

[14] - A prescrição é 
arquivada 

Figura 7 - Fluxograma da preparação de quimioterapia 
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[3] – O farmacêutico valida as prescrições e imprime os rótulos das preparações (anexo 13). 

Caso o que tenha vindo seja uma prescrição médica, significa que é a primeira vez que o doente 

faz aquela quimioterapia. É necessário confirmar os valores calculados de superfície corporal e 

a dose prescrita, sendo este último na maioria das vezes dependente da superfície corporal e, 

caso seja o necessário, verificar se o doente tem justificação para o fármaco em questão. Caso 

venha apenas uma folha de enfermagem, significa que o doente já está a fazer esta 

quimioterapia. Seguidamente o farmacêutico faz os rótulos das preparações prescritas. Aqui, o 

farmacêutico tem de saber qual o veículo em que vai cada fármaco (ex: soro fisiológico ou 

glicose), as capacidades do saco, o tempo de perfusão, a via de administração e as 

particularidades de cada fármaco. A título de exemplo, a cisplatina tem de ser sempre protegida 

da luz, a carboplatina, numa quantidade menor que 400mg vai num saco de 100mL, enquanto 

que uma quantidade superior a 400mg já vai num saco de 250mL e as injeções subcutâneas de 

volumes superiores a 2mL devem ser divididas em duas ou mais injeções. 

[4] – No dia seguinte, a enfermeira envia uma folha com a vinheta do paciente, com a palavra 

ok, como sinal para preparar a quimioterapia do doente. A folha de prescrição do doente, já 

devidamente validada e com rótulos impressos, passa então para a zona de produção. 

[5] – É registada o nome do doente, o número de preparações e a hora a que chegou o OK numa 

folha de registo. 

[6] – Os rótulos são colocados em micas e colocadas num tabuleiro com os fármacos e os 

materiais necessários à sua preparação, uma mica por preparação e um tabuleiro por doente.  

[7] – O tabuleiro é colocado no transfer, borrifado com álcool a 70% e entra na sala branca para 

preparação. 

[8] – A preparação é efetuada pelos técnicos, numa câmara de fluxo laminar vertical. 

[9] – A preparação sai pelo transfer e segue para a mesa de embalagem. 

[10] – Nova verificação. Verifica-se se o nome do doente corresponde, se os volumes estão 

corretos, se os sacos estão corretos e se as preparações estão límpidas e incolores. A preparação 

é rotulada e embalada em sacos selados ou conforme requerido pelo fármaco (ex: alguns 

fármacos necessitam de sacos opacos). 

[11] – É novamente verificado o rótulo com a prescrição.  

[12] – Caso esteja tudo concordante, a preparação é registada numa folha de registo de envios. 

[13] – A(s) preparação(ões) são enviadas juntamente com a folha de registo numa cápsula. 

[14] – As prescrições, folhas de OK e folhas de registo são arquivadas. 

A área de produção da UCQ é composta por duas salas de biossegurança (salas limpas ou 

brancas), com câmaras de fluxo laminar vertical e filtros HEPA, onde são produzidos os 

citotóxicos (figura 8). Cada sala possui também um transfer, que se destina à passagem de 

material do exterior para o interior das câmaras e vice-versa. O corredor entre estas duas salas 

designa-se por antecâmara ou sala suja, onde se lava as mãos seguindo o procedimento correto e 
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onde se equipa com touca, máscara com filtro de partículas, luvas e protetores de calçado, antes 

de entrar para as salas limpas. A bancada de transferência é usada para auxiliar a colocação dos 

protetores de calçado e para assegurar que, para lá da mesma, não há contaminações. Como a 

maioria destas preparações são endovenosas, estas medidas de segurança não se destinam 

apenas para proteger o manipulador dos materiais quimiotóxicos, mas também para assegurar a 

esterilidade da preparação final. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Planta da UCQ 

 

3.3.5.2. Internamento 

O destacamento dos FH que trabalham na UCQ divide-se entre o Hospital de dia e o 

internamento, havendo também um FH que é destacado para reforço. O internamento, ao 

contrário do hospital de dia, já se encontra informatizado, evitando vários passos de registo em 

papel (como o OK em papel). Contudo, o circuito feito pela preparação quimioterápica é 

semelhante ao do hospital de dia. 

 

3.3.5.3. Controlo microbiológico 

Devido ao requisito de esterilidade das preparações injetáveis, o ambiente no interior das salas 

brancas tem de ser estéril. O controlo é feito a cada duas semanas, recurso às placas COUT-

TACT
®
 e é feito um controlo das superfícies e dos manipuladores. 

 

3.3.5.4. Devoluções 

Muitas vezes, e por variadas razões, uma vez que a quimioterapia é preparada antecipadamente, 

as preparações são devolvidas à UCQ. Após serem registadas, muitas vezes é possível reutilizar 

estas preparações. Alguns requisitos necessários: 

 Garantir a estabilidade da preparação, que depende do fármaco em questão e do fabricante; 

 A diferença entre a concentração da preparação e a concentração desejada não pode ser 

mais de 5% 
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Se a preparação devolvida for mais concentrada que a concentração desejada: 

Ex: Preparação devolvida: 1200mg no volume total; Quantidade desejada: 900mg no volume 

total 

A preparação devolvida tem 1200mg de fármaco em 271ml de soro fisiológico e 31,6ml de 

fármaco, ou seja, num total de 302,6ml. Então: 

1200mg ----------- 302,6ml 

900mg ------------- X                                           X = 226,95 ml 

Ou seja, 226,95 é o volume total desejado, que terá 900mg de fármaco. Se o volume total do 

saco devolvido é 302,6ml, basta retirar 75,65ml do saco para atingir o volume e a quantidade de 

fármaco desejados.  

Se a preparação devolvida for mais diluída que a concentração desejada, por exemplo, é 

devolvido um saco com 900mg de fármaco no volume total e a concentração desejada é de 

1200mg no volume total do saco é bastante mais simples, sendo necessário apenas adicional 

300mg de fármaco ao saco. 

 

3.3.5.5. Alguns protocolos de quimioterapia mais comuns 

Uma das filosofias fundamentais na quimioterapia é que a junção de diferentes agentes 

quimioterápicos, que atuam por diferentes mecanismos citotóxicos, no tratamento resulta num 

efeito sinérgico. Como possuem diferentes efeitos adversos, podem ser usados conjuntamente 

nas doses normais, constituindo protocolos de quimioterapia
[14]

. Os protocolos são 

frequentemente identificados por siglas, que resultam frequentemente da junção das primeiras 

letras de cada fármaco
[15]

. Na tabela 1 estão discriminados alguns protocolos mais comuns de 

quimioterapia. 

Tabela 1 – Protocolos de quimioterapia usuais 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolo Fármacos Doença 

FOLFOX Àcido Folínico, Fluorouracilo, Oxiplatina Cancro colorectal 

FOLFIRI Àcido Folínico, Fluorouracilo, Irinotecano Cancro colorectal 

R-CHOP 
Ciclofosfamida, Doxorrubicina, Vincristina, 

Prednisolona, Rituximab 

Linfoma não 

Hodgkin-B 

AC/CA Ciclofosfamida, Doxorrubicina Cancro mama 

FEC Fluorouracilo, Epirrubicina, Ciclofosfamida Cancro mama 

ABVD 
Doxorrubicina, Bleomicina, Vinblastina, 

Dacarbazina 
Linfoma Hodgkin 
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3.3.6. Trabalho realizado e competências adquiridas 

Durante os 2 meses que passei na UCQ tive a oportunidade de: 

 Aprender a validar prescrições. Apercebi-me que durante a validação era necessário 

confirmar parâmetros como o cálculo da dose através da superfície corporal, via e modo de 

administração e ciclos de quimioterapia; 

 Emitir rótulos tanto através do programa instaurado como manuais, A maior dificuldade 

sentida, foi saber em que situações tinha que usar como veículo a glucose a 5% ou NaCl a 

0,9%; 

 Proceder à preparação dos tabuleiros com os rótulos e os fármacos necessários para a 

quimioterapia. Sempre que retirava um citotóxico quer do armazém quer do frigorífico fazia 

o seu registo em "Folha registo de lotes/consumo diário de fármacos", de forma a que estes 

fossem debitados ao stock por via informática; 

 Apercebi-me que nas situações em que o tratamento já é recorrente é muito comum serem 

rececionadas prescrições de enfermagem, sendo que numa primeira vez é enviada a 

prescrição médica. 

 Aprendi que no caso da carboplatina são emitidos "rótulos provisórios", e só após a receção 

do OK definitivo é que se procede à emissão do rótulo final; 

 Proceder ao embalamento e rotulagem das formulações quimioterápicas preparadas. è 

necessário que após a sua saída do transfer se inspecione se o volume é o correto ou se 

houve precipitação. 

 

3.4. Distribuição de medicamentos a nível hospitalar
[16]

 

A distribuição confere uma maior segurança no circuito do medicamento, uma vez que assegura 

a validação da prescrição, o cumprimento do plano terapêutico e adesão à terapêutica, 

permitindo diminuir erros relacionados com a dispensa e administração. 

A distribuição de medicamentos a nível dos SF do IPO-Porto engloba: 

1. A distribuição a doentes em regime de internamento (Sistema de Reposição de Stocks 

Nivelados, Sistema de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária);  

2. A distribuição a doentes em regime de ambulatório;  

3. A distribuição de medicamentos sujeitos a legislação especial, (estupefacientes e 

psicotrópicos, hemoderivados e eritropoetinas).  

 

3.4.1. Distribuição de medicamentos em dose individual unitária e unidose
[17]

 

A DIDDU assegura que haja uma distribuição de medicamentos, em dose individual, para um 

período de 24h (das 15h às 15h do dia seguinte). Como os SF encerram aos feriados e fins-de-

semana, a distribuição de medicamentos é feita para um período de 48 h e 72 h, respetivamente.  
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A distribuição de medicamentos, em dose individual, no IPO-Porto é destinada aos seguintes 

serviços clínicos: P6 (piso 6), P7 (piso7), P8 (piso 8), P9 (piso 9), P10 (piso 10), STMO (serviço 

de transplante de medula óssea), Pediatria, SCP (serviço de cuidados paliativos), UCP (unidade 

de cuidados paliativos), Rede, Braquiterapia, e medicinas 3, 4 e 6. 

A distribuição de medicamentos é sempre responsabilidade de um farmacêutico hospitalar que 

terá de validar toda a prescrição médica.. Dos recursos humanos da DIDDU fazem parte dois 

FH, cinco TDT e um AAM. 

A implementação de um sistema de distribuição em dose unitária a nível hospitalar, 

nomeadamente nos SF do IPO-Porto é de grande importância, uma vez que permite
[16]

: 

  Aumentar a segurança no circuito do medicamento; 

  Conhecer o perfil farmacoterapêutico dos doentes o que permite reduzir o risco de interações 

e racionalizar a terapêutica. 

  Que os enfermeiros dediquem mais atenção aos cuidados ao doente e não a aspetos 

relacionados com a gestão do medicamento; 

  Reduzir os desperdícios e controlar os custos. 

 

3.4.1.1. Circuito de distribuição
[17]

 

A distribuição de medicamentos a partir da DIDDU é feita da seguinte forma: 

1 - Validação da prescrição médica online ou manual 

O FH é responsável por analisar a concordância entre os medicamentos prescritos, via de 

administração, forma farmacêutica, dose, frequência, horário, incompatibilidades com outra 

medicação e quantidade a ser dispensada. Caso haja alguma incongruência deve contactar o 

médico ou enfermeiro. Deve também fazer a calendarização do tratamento (ex.: antibióticos), 

selecionar quais os medicamentos que saem pela DIDDU ou pela distribuição tradicional e 

verificar se o fármaco prescrito é extra-formulário necessitando, neste caso, de justificação 

clínica. 

Todas as camas devem ser validadas até as 16e30 de forma a poder ser emitido os mapas de 

medicação alterada para um período de 24 h. Prescrições que caiam após essa hora, são 

analisadas e validadas no entanto se não se justificar o seu envio são registadas em "registo de 

consumo ao doente". As prescrições de medicamentos manipulados são encaminhadas para a 

UPNE e as prescrições de alimentação parentérica individualizada encaminhadas para a UPE. 

2- Distribuição dos medicamentos pelas gavetas individuais 

Após validação da prescrição é feita a emissão de mapas organizados por cama de internamento. 

O TDT é responsável pela dispensa de medicação pelas gavetas individuais de cada módulo. 

Estes carros são específicos de cada serviço, ala e número de cama, sendo que a cada doente 

corresponde uma a duas gavetas. Medicação de maiores dimensões é colocada num cesto na 
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parte superior do carro. Medicação que necessite de refrigeração deve ser identificada com uma 

etiqueta de cor laranja e medicação citotóxica com uma etiqueta de cor amarela.  

3- Transporte de medicação aos serviços 

Após a dispensa de toda a medicação, os carros são parqueados na zona de saída com um 

impresso a dizer "aprovado". A partir das 15h inicia-se o transporte dos carros de medicação 

pelo AAM. Toda a medicação alterada após a emissão de mapas é entregue à central de 

enfermagem, às 17e30, pelo AAM. Durante este circuito é essencial garantir que os 

medicamentos não perdem a sua identificação, não contaminam nem são contaminadas e que 

são respeitadas as condições de acondicionamento.  

Quanto ao armazenamento dos medicamentos na DIDDU, é feito em prateleiras que não estão 

em contacto direto com o chão e que asseguram o correto acondicionamento dos medicamentos, 

organizadas por forma farmacêutica e por ordem alfabética. 

 

3.4.2. Distribuição de medicamentos por reposição de stock 

Este sistema de distribuição de medicamentos consiste na reposição de stocks nivelados de 

medicamentos que são previamente acordados farmacêuticos, enfermeiros e médicos dos 

respetivos serviços clínicos. À 4ª e 5ª feira de manhã o TDT fica responsável por conferir a 

quantidade de cada especificidade e de repor o stock máximo
[17]

. 

 

3.4.3. Distribuição de medicamentos sujeitos a legislação especial 

3.4.3.1. Estupefacientes 

Estes medicamentos estão sujeitos a legislação especial (Decreto-Lei n.º 15/93 de 22 de Janeiro, 

que estabelece o “Regime jurídico do tráfico e consumo de estupefacientes e psicotrópicos”, Lei 

n.º 45/96 de 22 de Janeiro que altera o Decreto-Lei n.º 15/93, o Decreto Regulamentar n.º 61/94 

de 3 de Setembro e a Portaria n.º 981/98 de 8 de Junho sobre “Execução das medidas de 

controlo de estupefacientes e psicotrópicos”)
[3]

. A sua distribuição a nível hospitalar é dotada de 

algumas particularidades dado o seu grau de ação depressora dependente da dose e 

potencialidade para dependência física e psicológica
[18]

. Os estupefacientes e psicotrópicos 

devem ser armazenados numa sala fechada protegida por uma porta de segurança ("cofre") que 

existe tanto nos SF (responsabilidade de um FH) como nos diferentes serviços (responsabilidade 

de um enfermeiro). O seu stock é fixo, o que significa que sempre que e um estupefaciente é 

administrado pelo enfermeiro, este tem que  proceder ao seu registo. Por isso sempre que os 

stocks atingem valores mínimos são enviados aos SF os pedidos de reposição de stock por via 

informática (medicinas 3, 4 e 6 e pediatria) ou por via manual, anexo X da portaria 981/98 de 12 

de outubro em envelope fechado. Este anexo contém informações como: 

 nome, forma farmacêutica, dosagem do medicamento e código (um por requisição); 
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 nome do doente, quantidade administrada, rubrica do enfermeiro ou médico que administra 

e data de administração; 

 soma das unidades administradas; 

 assinatura do diretor de serviço, do FH e do enfermeiro que receciona. 

O FH dos SF é responsável por fazer a receção do pedido, a sua validação e posterior separação 

dos estupefacientes para a sua distribuição aos diferentes serviços. O enfermeiro que recebe a 

medicação no serviço assina a requisição. Os serviços clínicos ficam com a duplicado e os SF 

ficam com a requisição original que é arquivada durante 3 anos. Todas as quartas-feiras é feito o 

inventário do cofre, comparando-se o stock real com o stock informático, o que irá permitir 

detetar potenciais discrepâncias no stock e proceder à sua correcção, coincidindo este dia, com o 

dia em que se faz a reposição para o bloco. De mencionar ainda que, o mapa de movimentos de 

cada estupefaciente é enviado trimestralmente ao INFARMED. 

 

3.4.3.2. Hemoderivados 

A distribuição de Hemoderivados é realizada de acordo com o Despacho conjunto nº 1051/2000 

e Circular Normativa nº 2/DSMIA de 15/01/2007 da DGS, através do preenchimento da 

requisição modelo nº 1804
[19]

. Esta é constituída por duas vias: a "via farmácia" e a "via serviço" 

. A "via farmácia" contém as informações relativas ao preenchimento e circuito e é arquivada 

pelos SF
[20]

, e a "via serviço" é cedida conjuntamente com o hemoderivado aos diferentes 

serviços pelo FH. Apenas pode haver uma requisição por doente e por hemoderivado. 

 

3.4.3.3. Eritropoetinas 

As EPO's são distribuídas pela distribuição clássica ou pelo ambulatório mediante prescrição 

médica. 

 

3.4.4. Trabalho realizado e competências adquiridas   

Durante as duas semanas na DIDDU, adquiri as seguintes competências: 

 Interiorizei aspetos como as indicações terapêuticas e efeitos adversos de alguns 

estupefacientes e hemoderivados, através da leitura dos RCM de alguns fármacos desses 

grupos (ex.: Sufenta®, Flebogamma®, Tachosil®, entre outros); 

 Pesquisa sobre fármacos anti-neoplásicos mais usados e terapêuticas disponíveis, através da 

consulta do livro Costa, C.; "Cancro e a qualidade de vida - Quimioterapia e outros 

fármacos no combate do cancro"; Novartis; 

 Pesquisa sobre os novos fármacos no mercado para o melanoma maligno metastizado 

(Ipilimumab) e carcinoma do pulmão (Crizotinib), através da consulta de documentos na 

biblioteca dos SF do IPO-Porto. Aprofundei o estudo e tomei conhecimento também de um 
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fármaco ainda em ensaios clínicos que potencialmente substituirá o Crizotinib 

(MPDL3280A); 

 Compreendi a dinâmica de validação das prescrições. Durante a primeira semana fui 

compreendendo quais os fármacos que saiam pela Distribuição Tradicional (colocando um 

flag no item correspondente) e quais os que eram dispensados pela DIDDU. Medicamentos 

que sejam prescritos à unidade como os colutórios para garguejos são dispensados pela 

Distribuição Tradicional. Medicação SOS também não deverá ser dispensada pela DIDDU. 

Aprendi ainda a fazer a calendarização para a dispensa do medicamento (ex.: dispensa de 

antibióticos são calendarizados para terminarem após 7 dias do início da toma) e ainda que, 

fármacos multidose são dispensados apenas no primeiro dia em que são prescritos. 

 Assisti à introdução de justificações clínicas no sistema informático para fármacos extra 

formulário. Percebi que existem fármacos que exigem justificação clínica obrigatória pela 

Comissão de farmácia e terapêutica ou pela Comissão de controlo de infeção (ex.: 

linezolide); 

 Observei que muitas vezes eram feitos pedidos urgentes de medicação, via telefone ou fax, 

por vários motivos (extravio, queda do medicamento, erro informático, entre outros). Neste 

caso o FH anotava o piso, a cama, o fármaco (DCI) e a dosagem e registava no documento 

"Registos de consumo ao doente"; 

 Aprendi a interpretar pré-operatórios e a saber decidir qual a medicação que era cedida pela 

DIDDU (ex.: cefazolina) e que quantidade deveria ceder até à operação; 

 Participei nos inventários dos estupefacientes e psicotrópicos, procedendo à contagem do 

stock real e comparando com o stock informático, aprendendo a corrigir os stocks em caso 

de discrepâncias; 

 Preenchi vários pedidos de reposição de stocks de estupefacientes, anexo X, e 

posteriormente procedi à separação dos estupefacientes para serem enviados para os 

diferentes serviços clínicos; 

 Procedi à separação e dispensa de eritropoetinas para o ambulatório e para Hemodiálise, 

colocando a correta identificação de "conservar no frigorífico"; 

 Assisti à dispensa de hemoderivados e ao envio da "via de serviço" com o respetivo 

hemoderivado para o serviço clínico. 

 

3.5. Radiofarmácia 

Durante os 2 meses de estágio nos SF do IPO-Porto foi me cedida a possibilidade de contactar 

com uma vertente não tão conhecida da farmácia hospitalar. A radiofarmácia é uma seção da 

farmácia hospitalar responsável pela gestão, manipulação, dispensa e controlo dos produtos 

radiofarmacêuticos.  
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3.5.1 Competências adquiridas 

 Aprendi que os radiofármacos podem existir na forma de radiofármacos prontos a usar, 

radiofármacos obtidos a partir de produtos semi-preparados e radiofármacos baseados em 

amostras do próprio doente; 

 Percebi também que o rádionúclido mais usado no diagnóstico é o tecnécio (
99m

Tc) e o mais 

usado na terapêutica é o iodo (
131

I); 

 Aprendi como são produzidos os rádionúclidos (fissão nuclear, ciclotrão e gerador de 

rádionúclidos) usados para a produção de rádiofármacos. Apercebi-me de que dependendo 

do local no organismo alvo de diagnóstico ou terapêutica são usados diferentes 

radiofármacos tendo por base a sua afinidade para esses tecidos; 

 Assisti à preparação de radiofármacos a partir de produtos semi-preparados. Estes são 

preparados imediatamente antes de serem admnistrados. Para a sua preparação são usados 

"kits frios" liofilizados, uma substância redutora (cloreto de estanho), conservantes e 

adjuvante. A estes é adicionado o pertecnato de sódio (Na2
99m

TcO4). Depois de preparado o 

radiofármaco é identificado com o nome, atividade e atividade específica, hora da 

preparação, data e identificação do operador; Os radiofármacos são depois dispensados em 

doses individuais, numa seringa, de acordo com o peso e idade do doente. 

 Assisti à realização de uma tumografia por emissão de positrões (PET). Neste caso o 

radiofármaco é composto por um sistema químico (molécula usada no metabolismo celular 

ex.: glucose) e um radionúclido. O radiofármaco mais usado na PET é o FDG-2-[
18

F]-fluor-

2-desoxi-D-glucose. Nestes casos, como é necessário que o doente permaneça em repouso é 

feita a administração oral de diazepam 10 mg, existindo, por isso, "salas de descanso" onde 

os doentes podem permanecer. 
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Anexos 

Anexo 1. Indicadores de Gestão 
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Anexo 2. Informação ao Doente sobre a Terapêutica 
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Anexo 3. Termo de Responsabilidade 
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Anexo 4. Formulário Celgene® 
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Anexo 5. Justificação de Medicação  
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Anexo 6. Autorização de Utilização Especial 
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anexo 7. Parecer da Comissão de Farmácia e Terapêutica 
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Anexo 8. Lista de fármacos indicando a posologia e observações relevantes de forma a 

minimizar erros na dispensa. 

Fármaco Posologia(aspectos relev.) Observações 

Ácido clodrónico 2h após refeição 

Ou em jejum 1h antes p.a. 

1040mg(2 cp) 

Ingerir com bastante líquido 

com baixo teor em cálcio 

Ácido fólico 2,5/5mg, 1 a  2x/dia  

Adefovir 10mg 1x/dia  

Anagrelide 1mg/2 tomas diárias   

Anastrozol 1mg/1 toma diária TH – sempre mesma hora 

Atovaquona 750mg 2x/dia Preferencialmente 

c/alimentos (aumenta biod) 

Estável 21d após abertura 

Bicalutamida 50mg ou 150mg TH – sempre mesma hora 

Budesonido 3mg/3 tomas diárias 30min antes refeições 

Capecitabina 1x 14 dias = 14 cp 

2cp x 14 dias =28cps 

3cps x 14 dias = 42cps 

4cps x 14dias = 56cps 

5cps x 14 dias = 70 cps 

6cps x 14 dias = 84cps 

7cps x 14 dias = 98 cps 

8cps x 14dias = 112 cps 

Sem radioterapia = durante 14 

dias e descanso de 7d 

Com radioterapia = 

continuamente 

 

30 após refeição 

Ciclofosfamida 50 a 200mg/dia Pode ser reduzida a dose 

Ciclosporina Duas administrações Solução oral -  c/ sumos 

Ciproterona 200 a 300mg/dia  

Clorambucil  Cuidado confusão de caixa 

Darbopoetina  Frigorífico 

Dasatinib 100mg (LMC) e 140mg  

Deferasirox  30min antes de ingestão de 

alimentos, sp mesma hora 

Dexametasona  Atenção Diabétic (provoca 

intole. diminuída à glicose) 

Enalapril 5 a 20mg  

Erlotinib 100 a 150mg/dia Jejum (1h antes ou 2h dep) 
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Estramustina  Jejum (1h antes ou 2h dep) 

Etambutol Toma única Depois do pq almoço 

Etopósido Estômago vazio Ciclos 3/3 ou 4/4 semanas 

Exemestano 25mg/ toma única Após refeição (> biodisp.) 

HT – Sempre mesma hora 

Fenoxibenzamina 20 a 40mg, 2/3x por dia  

Filgastrim Via subcutânea 

Esperar 24h após quimiot. 

Frigorífico 

Flutamida 250mg, 3x/dia (8h/8h) Sempre mesma hora 

Goseserrelina Implante via subcutânea 28/28dias 

Hidroxicarbamida Terapêutica intermitente: 

800mg /kg 3/3dias 

Continua: 20 a 30mg/kg 

C/ radiot – 80mg/kg 3/3d 

 

Imatinib 400, 600 ou 800mg À refeição c/ mta água 

IFN α2B 3x/semana ou 5d/semana por 

4semanas 

 

Isoniazida 300mg/dia  

Isotretinoina 14dias de tratamento, 14 dias 

de descanso 

 

Itraconazol Sem alimentos, jejum até 

após 1h da toma 

 

Lamivudina 100mg 1x/dia  

Lenalidomida 25mg toma única Sempre à mesma hora 

Lenograstim Injeção subcutânea ou 

perfusão IV 

 

Letrozol 2.5mg TH- Sempre à mesma hora 

Linezolide 600mg 2x/dia (10 a 14dias)  

Lomustine 200mg a cada 6 ou 8 sem.  

Megestrol 120 a 160mg  

Melfalano  Cuidado troca de caixas 

Micofenolato de mofetil 1 a 1,5g 2x/dia  

Mitotano 2 a 3g/dia  

Nilotinib 400mg 2x/dia Sem alimentos(1h antes ou 2h 

depois) 

Ondansetrom 8mg 2x/dia 20/30min antes p.a e jantar 
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Pegfilgrastim 6mg por ciclo de quimio, 24h 

depois 

Não usar <18 anos 

Pirazinamida  20 a 30mg/kg  

Posaconazol 200mg 3x/dia Com alimentos 

Prednisolona 10 a 100mg/dia  

Procarbazina Dose máxima: 250-300mg  

Rifampicina 10mg/kg S/ alimentos (30min antes ou 

2h depois) 

Sorafenib 2cps 200mg 2x/dia Sempre à mesma hora 

Sem alimentos (1h antes ou 

2h depois 

Sulfato ferroso 1cp/dia Só adultos 

Em jejum 

Sunitinib 50mg/dia durante 4 semanas e 

descansa 2sem 

 

Tacrolimus Sem alimentos (1h antes ou 

2/3h depois 

Não abrir saquetas, dar 

múltiplos de 30 

Talidomida 200mg/ toma única Ao deitar (dá sono) 

Dar múltiplos de 28 (1cx) 

Tamoxifeno 20mg/dia HT – Sempre mesma hora 

Temozolamida  Jejum 

Tretinoína 80mg/dia  Às refeições 

Valganciclovir 900mg Com alimentos 

Dar caixas inteiras 

Vinorelbina  Com alimentos 

Frigorífico 

Vitaminas complexo B 1cp/dia  

Voriconazol 200mg a 400mg Sem alimentos (1h antes ou 

2h depois 

 

Informações a dar na primeira vez a fazer hormonoterapia: 

 Esperar 21 dias após fim da quimioterapia; 

 Pode fazer com radioterapia; 

 Fazer todos os dias, sempre à mesma hora; 

 Se esquecer: - Até 8h de esquecimento, faz; mais de 8h salta; 

 Para vir buscar, é só trazer o cartão ou vinheta, das 9h às 17h; 
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 Só damos 3 meses de cada vez; 

Mudança de fármaco de hormonoterapia: 

 Faz da mesma forma que o outro, sempre à mesma hora. 

 

Anexo 9. Lista contendo as Formas Farmacêuticas dos fármacos e notas de maior relevância 

Código Designação Apresentação Particularidades 

1982 Anagrelida 0.5mg Cápsulas 

Justificação diretor 

de serviço 

(1ª vez) 

1595 Anastrozol 1mg Comprimidos  

2050 Atovaquona 150mg/mL Suspensão oral 

Justificação diretor 

de serviço 

(1ª vez) 

2063 Bexaroteno 75mg Drageias  

1841 Bicalutamida 50mg Comprimidos  

1429 
Bicarbonato de sódio 

1000mg 
Cápsulas  

2193 Budesonida 3mg Cápsulas  

1179 Bussulfano 2mg Comprimidos  

1221 Calcitriol 0.25µg Comprimidos  

1936 Capecitabina 150mg Comprimidos  

1925 Capecitabina 500mg Comprimidos  

1796 Carbonato de cálcio 1000mg Comprimidos  

529 Cianocobalamina 1mg/mL Ampola Protocolo pulmão 

612 Ciclofosfamida 50mg Comprimidos  

1442 Ciclosporina 100mg/mL Solução oral  

2100 Ciproterona 100mg Comprimidos  

620 Clorambucilo 2mg Comprimidos  

2714 Crizotinib 250mg Cápsulas A.U.E. 

2137 
Darbopoetina alfa 

10µg/0.4mL 

Seringa (solução 

injetavel) 

Justificação diretor 

de serviço 

(1ª vez) 

1965 Darbopoetina 100µg/0.5mL 
Seringa (solução 

injetável) 

Justificação diretor 

de serviço 

(1ª vez) 

2071 
Darbopoetina alfa 

150µg/0.3mL 

Seringa (solução 

injetavel) 

Justificação diretor 

de serviço 

(1ª vez) 

1952 Darbopoetina alfa Seringa (solução Justificação diretor 
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20µg/0.5mL injetavel) de serviço 

(1ª vez) 

1953 
Darbopoetina alfa 

30µg/0.3mL 

Seringa (solução 

injetavel) 

Justificação diretor 

de serviço 

(1ª vez) 

2279 
Darbopoetina alfa 

300µg/0.6mL 

Seringa (solução 

injetavel) 

Justificação diretor 

de serviço 

(1ª vez) 

1954 
Darbopoetina alfa 

40µg/0.4mL 

Seringa (solução 

injetavel) 

Justificação diretor 

de serviço 

(1ª vez) 

1955 
Darbopoetina alfa 

50µg/0.5mL 

Seringa (solução 

injetavel) 

Justificação diretor 

de serviço 

(1ª vez) 

1957 
Darbopoetina alfa 

60µg/0.3mL 

Seringa (solução 

injetavel) 

Justificação diretor 

de serviço 

(1ª vez) 

1958 
Darbopoetina alfa 

80µg/0.4mL 

Seringa (solução 

injetavel) 

Justificação diretor 

de serviço 

(1ª vez) 

2633 Dasatinib 100mg Comprimidos 
Justificação DC (1ª 

vez) 

2731 Dasatinib 140mg Comprimidos  

2414 Dasatinib 20mg Comprimidos  

2415 Dasatinib 50mg Comprimidos  

2563 Desferasirox 250mg Comprimidos  

2562 Desfirasirox 500mg Comprimidos  

1778 Dexametasona 4mg Comprimidos 
Apenas como 

antineoplásico 

2726 Dexametasona 8mg Comprimidos 
Apenas como 

antineoplásico 

1786 
Epoetina beta 10000 

UI/0.6mL 
Ampolas 

Justificação diretor 

de serviço 

(1ª vez) 

1516 
Epoetina beta 2000 

UI/0.3mL 
Ampolas 

Justificação diretor 

de serviço 

(1ª vez) 

1785 
Epoetina beta 3000 

UI/0.3mL 
Ampolas 

Justificação diretor 

de serviço 
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(1ª vez) 

2055 
Epoetina beta 4000 

UI/0.3mL 
Ampolas 

Justificação diretor 

de serviço 

(1ª vez) 

466 
Epoetina beta 5000 

UI/0.3mL 
Ampolas 

Justificação diretor 

de serviço 

(1ª vez) 

2056 
Epoetina beta 6000 

UI/0.3mL 
Ampolas 

Justificação diretor 

de serviço 

(1ª vez) 

2435 Erlotinib 100mg Comprimidos 

Justificação diretor 

de serviço 

(1ª vez) – só no 

pâncreas 

A.U.E 

2391 Erlotinib 150mg Comprimidos 

Justificação diretor 

de serviço (1ª vez) 

quando utilizado em 

1ª linha 

A.U.E 

1234 Estramustina 140mg Cápsulas  

62 Etambutol 400mg Comprimidos  

1032 Etopósido 50mg Cápsulas  

2654 Everolimus 10mg Comprimidos 

Justificação DC (1ª 

vez) – Células claras 

do rim após falência 

de anti-EGFR 

A.U.E 

2759 Everolimus 5mg Comprimidos A.U.E 

1909 Exemestano 25mg Comprimidos  

1335 Fenoxibenzamina 10mg Cápsulas 

Justificação diretor 

de serviço 

(1ª vez) 

Endocrinologia 

1524 Filgrastim 30 MUI/0.5mL Ampolas  

348 Filgrastim 48 MUI/0.8mL Ampolas  

1984 Fludarabina 10mg Comprimidos 

Justificação diretor 

de serviço 

(1ª vez) 
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1722 Fludrocortisona 0.1mg Comprimidos  

1112 Flutamida 250mg Comprimidos  

1237 Folinato de cálcio 15mg Comprimidos  

2276 
Form. Entérica semi-

elementar pediatria 
Frasco  

2139 Formula comp. 1kcal/mL Saco  

1203 
Formula comp. 1,5 kcal/mL 

1000ml pack sonda 
Frasco  

1056 
Formula comp. Enriquecida 

c/ fibra solúvel 500ml 
Frasco  

2111 

Formula comp. 

Hiperproteica enriquecida 

(Zn, arginina, antiox) 

Saco  

145 
Formula comp. Isocalórica 

pediátrica 500ml pack sonda 
Frasco  

2658 Gefitinib 250mg Comprimidos  

1657 Goserrelina 10.8mg Implante 
Com autorização da 

direcção clínica 

1235 Goserrelina 3.6mg Implante 
Com autorização da 

direcção clínica 

631 Hidroxicarbamida 500mg Cápsulas  

1274 Idarrubicina 5mg Cápsulas  

1950 Imatinib 100mg Comprimidos 

Justificação diretor 

de serviço 

(1ª vez) 

2203 Imatinib 400mg Comprimidos 

Justificação diretor 

de serviço 

(1ª vez) 

1765 
Interferão alfa-2b 

15MUI/mL 
Caneta  

1748 
Interferão alfa 2b 

25MUI/mL 
Caneta  

1764 
Interferão alfa 2b 

50MUI/mL 
Caneta  

63 Isoniazida 300mg Comprimidos  

1826 

Isoniazida 50mg + 

Pirazinamida 300mg + 

Rifampicina 12mg 

Drageias  

1768 Isotretinoína 10mg Cápsulas Justificação diretor 
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de serviço 

(1ª vez) 

1776 Isotretinoína 20mg Cápsulas 

Justificação diretor 

de serviço 

(1ª vez) 

1702 Itraconazol 10mg/mL Solução oral  

2292 Lamivudina 100mg Comprimidos 

Justificação diretor 

de serviço 

(1ª vez) 

2579 Lapatinib 250mg Comprimidos 
Justificação DC (1ª 

vez) 

2656 Lenalidomida 10mg Cápsulas 
Justificação DC (1ª 

vez) 

2547 Lenalidomida 15mg Cápsulas 
Justificação DC (1ª 

vez) 

2542 Lenalidomida 25mg Cápsulas 
Justificação DC (1ª 

vez) 

2554 Lenalidomida 5mg Cápsulas 
Justificação DC (1ª 

vez) 

1297 Lenograstim 13.4 MUI 
Ampola (solução 

injetável) 

Justificação diretor 

de serviço 

(1ª vez) 

1594 Letrozol 2.5mg Comprimidos  

1236 Leuprorrelina 3.75 mg Ampolas  

2129 Linezolida 600mg Comprimidos 
Com autorização 

comissão de infecção 

1213 Liotironina 0.0250mg Comprimidos Endocrinologia 

609 Lomustina 40mg Cápsulas  

1471 Megestrol 160mg Comprimidos  

601 Melfalano 2mg Comprimidos  

633 Mercaptopurina 50mg Comprimidos  

2762 Mercaptopurina 20mg/ml Suspensão oral A.U.E 

664 Metirapona 250mg Cápsulas  

602 Metotrexato 2.5mg Comprimidos  

2657 
Metoxipolietilenoglicol-

epoetina beta 120mcg/0.3mL 
Seringa  

1990 
Micofenalato de mofetil 

1000mg/5mL 
Suspensão oral 

Justificação diretor 

de serviço 

(1ª vez) 
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2337 
Micofenalato de mofetil 250 

mg 
Comprimidos 

Justificação diretor 

de serviço 

(1ª vez) 

1664 
Micofenalato de mofetil 

500mg 
Comprimidos 

Justificação diretor 

de serviço 

(1ª vez) 

1140 Misoprostol 0.2mg Comprimidos  

1284 Mitotano 500mg Comprimidos 

Justificação diretor 

de serviço 

(1ª vez) 

2777 Nilotinib 150mg Cápsulas 

Justificação DC (1ª 

vez) 

1ª linha com dosagem 

de 600mg/dia 

(300+300mg) 

2548 Nilotinib 200mg Cápsulas 

Justificação DC (1ª 

vez) 

Para dose de 400mg 

1x/dia, em caso de 

toxicidade com 

600mg/dia (300 + 

300mg) ou  dose 

800mg/dia 

(400+400mg) em caso 

de 2ª linha 

2744 Pazopanib 200mg Comprimidos  

2742 Pazopanib 400mg Comprimidos  

1780 Pirazinamida 500mg Comprimidos  

825 Piridoxina 300mg Comprimidos  

1572 Pirimetamina 25mg Comprimidos  

2616 Plerixafor 20mg/mL Ampola 
Justificação diretor 

de serviço (1ª vez) 

2442 Posaconazol 40mg/mL Suspensão oral 

Justificação diretor 

de serviço 

(1ª vez) 

866 Procarbazina 50mg Cápsulas  

 Regorafenib 40mg Comprimidos Avaliação económica 

1824 Ribavirina 200mg Cápsulas  

888 Rifampicina 300mg Cápsulas Justificação diretor 
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de serviço 

(1ª vez) 

2462 Sirolimus 1 mg 
Comprimidos 

revestidos 
 

2524 Sorafenib 200mg Comprimidos 
Justificação DC (1ª 

vez) 

1549 Sulfadiazina 500mg Comprimidos  

2464 Sunitinib 12.5mg Cápsulas 

Justificação DC (1ª 

vez) 

No rim, apenas após 

pazopanib ou mau 

prognóstico 

2465 Sunitinib 25mg Cápsulas 

Justificação DC (1ª 

vez) 

No rim, apenas após 

pazopanib ou mau 

prognóstico 

2420 Sunitinib 50mg Cápsulas 

Justificação DC (1ª 

vez) 

No rim, apenas após 

pazopanib ou mau 

prognóstico 

687 

Sup. Nutritivo comp. 

Prot/vit/min, po (sabores 

variados) 

Carteira  

2210 
Sup. Nutritivo diabéticos 

200ml 
Saco  

2589 
Sup. Nutritivo hipercalórico 

po, 150kcal/saqueta 
Carteira  

1252 
Sup. Nutritivo hipercalórico, 

1,5kcal/ml, 200ml pack 
Pack  

1871 

Sup. Nutritivo hiperproteico 

enriquecido em zn, arginina 

e antiox 

Frasco  

1818 
Sup. Nutritivo hiperproteica 

s/lactose 200ml 
Pack  

331 
Sup.nutritivo hiperproteico e 

hipercalórico creme 
Pudim  

1424 Sup. Nutritivo hiperproteico Pack  
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e isocalorico 200ml pack 

2585 

Sup. Nutritivo hiperproteico 

enriquecido em EPA 1,6 

kcal 

Pack  

1946 Tacrolimus 0.5mg Cápsulas 

Justificação diretor 

de serviço 

(1ª vez) 

1623 Tacrolimus 1mg Cápsulas 

Justificação diretor 

de serviço 

(1ª vez) 

1624 Tacrolimus 5mg Cápsulas 

Justificação diretor 

de serviço 

(1ª vez) 

1895 Talidomida 50mg Comprimidos 

Justificação diretor 

de serviço (1ª vez) e 

Formulário Celgene 

(4/4 ou 12/12 

semanas) 

2073 Tamoxifeno 20mg Comprimidos  

1751 Temodal 100mg Cápsulas  

1865 Temodal 20mg Cápsulas  

1751 Temozolida 100mg Cápsula  

1865 Temozolida 20mg Cápsulas  

2155 Tenofovir 245mg Comprimidos 

Justificação diretor 

de serviço 

(1ª vez) 

975 Tioguanina 40mg Comprimidos  

2610 Topotecano 0.25mg Cápsulas  

2609 Topotecano 1mg Cápsulas  

1422 Tretinoína 10mg Cápsulas  

1655 Triptorrelina 11.25mg Ampolas  

2763 

Vacina adsorvida 

pneumocócica poliosídica 

conjugada 

Frasco  

732 
Vacina pneumocócica 

conjugada 20mcg/0.5mL 
Ampola  

2090 Valganciclovir 450mg Comprimidos 

Justificação diretor 

de serviço 

(1ª vez) 
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2643 Valganciclovir 50mg/mL Solução oral 

Justificação diretor 

de serviço 

(1ª vez) 

2775 Vemurafenib 240mg Comprimidos A.U.E 

2123 Vinorrelbina 20 mg Cápsulas  

2124 Vinorrelbina 30mg Cápsulas  

2053 Voriconazol 200mg Comprimidos 

Justificação diretor 

de serviço 

(1ª vez) 

2413 Voriconazol 40mg/mL Suspensão oral 

Justificação diretor 

de serviço 

(1ª vez) 

2072 Voriconazol 50mg Comprimidos 

Justificação diretor 

de serviço 

(1ª vez) 

1578 Ácido clodrónico 520mg Comprimidos 
Justificação diretor 

de serviço (1ª vez) 

 

 

Medicamentos Manipulados 

Designação Apresentação 

Ácido ursodesoxicólico 50/mL Suspensão oral 

Almodipina 1mg/mL Suspensão oral 

Atenolol 2mg/mL Suspensão oral 

Captopril 1mg/mL Suspensão oral 

Ciclofosfamida 10mg/mL Suspensão oral 

Cloreto de potássio 50mg/mL Suspensão oral 

Dexametasona 1mg/mL Suspensão oral 

Etambutol 100mg/mL Suspensão oral 

Furosemida 2mg/mL Suspensão oral 

Metotrexato 2mg/mL Suspensão oral 

Metronidazol 40mg/mL Suspensão oral 

Minoxidil 2mg/mL Suspensão oral 

Pirazinamida 100mg/mL Suspensão oral 

Piridoxina 1mg/mL Suspensão oral 

Prednisolona 5mg/mL Suspensão oral 
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Cloridrato de propranolol 1mg/mL Suspensão oral 

Ranitidina 25mg/mL Suspensão oral 

Ranitidina 5mg/mL Suspensão oral 

Tacrolimus 0,5 mg/mL Suspensão oral 

Tioguanina 20mg/mL Suspensão oral 

 

 

Ensaios clínicos 

Código Desginação Aspecto 

 Afatinib 30 mg Comprimidos 

 Afatinib 40mg Comprimidos 

 Afatinib 50mg Comprimidos 

 Ondansetrom 8mg Comprimidos revestidos 
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Anexo 10. Mapa de produção 
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Anexo 11. Prescrição Manual 
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Anexo 12. Etiqueta com o número de OBS 

 

Anexo 13. Rótulo obtido através do sistema informático 

 

 

 

 

 

 

 




