
i 
 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

 

 

 

 

Relatório de Estágio Profissionalizante 

 

Farmácia Valdrez  

 

Janeiro de 2014 a Maio de 2014 

 

 

 

Diana Maria Marinho Vieira 

 

Orientadora : Dr.ª Ana Isabel Ferreira de Sousa Conceição 

________________________________________ 

 

Tutora FFUP: Prof.ª Doutora Maria da Glória Queiroz 

________________________________________ 

 

Junho de 2014 

 

 



ii 
 

Declaração de Integridade 

 

 

Eu, _______________________________________________, abaixo assinado, nº 

__________, aluno do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade 

de Farmácia da Universidade do Porto, declaro ter atuado com absoluta integridade na 

elaboração deste documento. 

Nesse sentido, confirmo que NÃO incorri em plágio (ato pelo qual um indivíduo, 

mesmo por omissão, assume a autoria de um determinado trabalho intelectual ou 

partes dele). Mais declaro que todas as frases que retirei de trabalhos anteriores 

pertencentes a outros autores foram referenciadas ou redigidas com novas palavras, 

tendo neste caso colocado a citação da fonte bibliográfica. 

  

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, ____ de __________________ de 

______ 

 

Assinatura: ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

Agradecimentos 

 

À Dr.ª Ana Conceição, à Dr.ª Carla Patrícia Conceição e à Comissão de 

Estágios da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto pela oportunidade 

proporcionada de estagiar na Farmácia Valdrez, que me permitiu o primeiro contacto 

com a realidade profissional em farmácia comunitária. 

À Prof.ª Doutora Glória Queiroz por toda a disponibilidade, conselhos e 

orientação. 

Um especial agradecimento a toda a restante equipa da Farmácia Valdrez – 

D.ª Salvina, D.ª Maria José, Enfermeira Ana, Fernanda e D.ª Fátima por toda a 

paciência e carinho com que me acompanharam ao longo destes quatro meses e pela 

transmissão dos seus conhecimentos, experiência e sabedoria nesta área.  

À Carla, por todo o companheirismo e cumplicidade ao longo do estágio.  

Ao José, pela ternura, apoio e dedicação. 

Por fim, um eterno agradecimento aos meus Pais, Avó, Irmão e a todos 

aqueles que, de alguma forma, contribuíram para a minha formação académica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

Resumo 

 

 

O meu estágio na Farmácia Valdrez teve a duração de 4 meses, durante os 

quais tive a oportunidade de percorrer as várias atividades desenvolvidas na farmácia, 

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

armazenamento, aconselhamento e dispensa. Tive também a oportunidade de 

acompanhar de perto os pontos mais importantes na gestão de uma farmácia, as 

encomendas, o controlo de existências, o controlo de prazos de validade, a 

negociação com delegados comercias e fornecedores, o tratamento das prescrições 

médicas no final de cada mês, etc. 

Chegando à fase final do estágio, o atendimento no balcão da farmácia é sem 

dúvida uma atividade que exige uma grande capacidade de atenção do Farmacêutico 

a vários aspetos em simultâneo, desde a validação da prescrição médica, se for o 

caso, passando pela escuta das dúvidas do utente, a correta dispensa dos 

medicamentos e a absoluta necessidade de o informar corretamente acerca do seu 

uso. Do mesmo modo, foi desafiante saber aconselhar outros produtos de saúde, 

dermofarmácia, cosmética e puericultura, satisfazendo as necessidades do utente sem 

descurar o benefício económico para a farmácia.  

Fui também integrada em outras atividades desenvolvidas na farmácia, tendo 

sido desafiada a sugerir ideias e soluções a vários problemas colocados, passando 

por promoções a produtos de dermofarmácia e cosmética, elaboração de montras, 

melhorias no armazenamento, divulgação de serviços na farmácia, realização de 

testes bioquímicos, etc. 

O contacto próximo com os utentes e suas dúvidas, questões e problemas, de 

saúde ou não, permitiu-me uma experiência privilegiada e humanamente 

enriquecedora, cultivando o lado mais social desta profissão, que apenas se adquire 

com o trabalho diário na farmácia. 
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PARTE 1 

 

1. Introdução 

 

Ao longo deste relatório pretendo descrever de forma sucinta todas as atividades 

que me foi possível realizar ao longo deste estágio de quatro meses na Farmácia 

Valdrez.  

A principal responsabilidade do farmacêutico é para a saúde e o bem-estar do 

doente e do cidadão em geral, promovendo o direito a um tratamento com qualidade, 

eficácia e segurança. Os farmacêuticos devem assegurar a máxima qualidade dos 

serviços que prestam [1]. 

A formação continuada é uma obrigação profissional, devendo incluir a frequência 

de cursos de formação científica e técnica, simpósios, congressos, encontros 

profissionais e científicos, sessões clínicas internas da farmácia, e ainda a leitura de 

publicações que contribuam para a sua atualização profissional e reforço das suas 

competências [1]. As funções assumidas pelo farmacêutico na sociedade portuguesa 

traduzem-se numa afirmação crescente que ultrapassa o seu papel enquanto técnico 

do medicamento [2]. 

Ao longo destes quatro meses na Farmácia Valdrez contactei com as diversas 

funções: desde o atendimento e aconselhamento ao balcão, gestão farmacêutica e 

frequência de formações, o que me permitiu criar a ponte entre o conhecimento teórico 

e prático. Posso assim afirmar que me sinto profissionalmente mais completa e 

realizada com o curso de Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. 

 

2. Caracterização do espaço físico e funcional 

 

 2.1 Direção técnica e propriedade  

      

A propriedade das farmácias está reservada a pessoas singulares e a 

sociedades comerciais [3]. Atualmente quem desempenha o cargo de Diretora Técnica 

é a Dr.ª Ana Isabel de Sousa Ferreira Conceição.  
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2.2 Localização 

  

A Farmácia Valdrez localiza-se na Rua Luís Cruz, Nº219, Porto. A farmácia 

está inserida num local privilegiado por estar rodeada de prédios habitacionais e 

pontos de comércio. A cerca de 1,5 Km da farmácia existe uma Unidade de Cuidados 

de Saúde Personalizados que conta com 14.238 utentes inscritos. Conta com um 

público fiel composto maioritariamente por idosos polimedicados que vivem perto da 

farmácia. Além disso, também se encontra próxima de alguns bairros sociais pelo que 

a clientela é economicamente muito heterogénea e desta forma surge necessidade de 

adequar e personalizar o atendimento em função da diversidade de utentes recebidos. 

 

 

Figura 1 - Localização da Farmácia Valdrez. 

 

2.3. Horário de funcionamento 

 

 O horário de funcionamento da Farmácia Valdrez é das 8:30 às 20:00h de 

forma contínua de segunda à sexta e ao sábado das 9:00 às 20:00 também de forma 

contínua. Quando em serviço permanente, a farmácia funciona de forma ininterrupta, 

desde as 21:00 às 09:00 do dia seguinte.  

 

2.4 Caracterização do espaço exterior 

 

No exterior na farmácia (Erro! A origem da referência não foi encontrada.) 

encontra-se de forma visível o nome da Farmácia, o logótipo, o nome da Diretora 

Técnica, o horário de funcionamento da Farmácia e a indicação da Farmácia de 

serviço do Município. A farmácia também possui a “Cruz Verde” luminosa que deve 

estar ligada durante a noite [3]. No vidro lateral direito encontra-se um postigo de 
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atendimento noturno para fazer a transição dos medicamentos nas noites de 

atendimento permanente. 

 

 

 

Figura 2 - Postigo de atendimento noturno e cruz verde. 

 

2.5 Caracterização do espaço interior 

 

O espaço interior da farmácia deve ser profissional, permitindo a comunicação 

eficaz com os utentes [1].  

A farmácia deve ser dotada com instalações que garantam a segurança, 

conservação e preparação dos medicamentos [3]. Assim, na Farmácia Valdrez, existe 

uma área de atendimentos ao público, um armazém para os medicamentos e produtos 

sanitários, um laboratório e instalações sanitárias, cumprindo com as especificações 

das áreas mínimas.  

A meio da farmácia é o local onde se tratam das encomendas (pedido de 

encomendas, receção de encomendas, devoluções). Na parte da frente da farmácia 

existe um pequeno armazém para alguns dispositivos médicos como: álcool, seringas, 

gases, etc. Do lado oposto deste armazém encontram-se as instalações sanitárias e o 

laboratório. No laboratório fazem-se determinações bioquímicas, decorrem consultas 

de nutrição, podologia e estética, havendo para isso uma marquesa para maior 

comodidade dos utentes. Este laboratório permite também, criar um ambiente 

confidencial, quando seja necessário tratar algum assunto desse nível com o utente.  

Finalmente, o local que ocupa praticamente toda a parte da frente da farmácia 

é a zona de atendimento e a sala de espera. Na sala de espera existe um aparelho 

para medição da tensão arterial, uma balança para determinação de peso, altura e 

Índice de Massa Corporal (IMC). Atrás do balcão encontram-se expostos produtos de 

venda livre como: produtos para a queda de cabelo, hidratantes corporais, produtos de 

higiene dentária, etc.  

Relativamente à disposição dos stocks ativos, estes encontram-se em gavetas 

deslizantes e em prateleiras. Nas gavetas deslizantes estão organizados por genéricos 
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(por ordem alfabética), não genéricos (por ordem alfabética), inaladores, xaropes, 

injetáveis, saquetas, supositórios, colírios, ginecológicos, produtos naturais, protocolo 

de diabetes, produtos de veterinária, suplementos alimentares, pomadas, meios de 

diagnóstico e gotas. Em grandes estantes e armários fechados encontram-se os 

grandes stocks de medicamentos que se dividem principalmente nos genéricos em 

comprimidos e restantes medicamentos e produtos. 

No frigorífico estão localizados os medicamentos que exigem temperaturas 

mais baixas (2 a 8ºC), como xaropes, vacinas, insulinas, entre outros. 

Na zona de armazém encontra-se ainda um termómetro e uma folha com o 

registo da humidade e temperatura que é feita diariamente duas vezes por dia, por 

uma das técnicas responsáveis.  

 

2.6 Recursos Humanos 

 

A equipa de recursos humanos é fundamental para o bom funcionamento da 

farmácia como meio de proporcionar um atendimento de qualidade ao utente.  

O Diretor Técnico é o responsável máximo pelos atos farmacêuticos praticados 

na farmácia, podendo ser auxiliado quer por farmacêuticos, quer por pessoal 

devidamente habilitado, sob a sua direção e responsabilidade [3]. Assim, a equipa de 

recursos humanos da Farmácia Valdrez é constituída por: 

 

� Dr.ª Ana Conceição – Diretora Técnica 

� Dr.ª Patrícia Conceição – Diretora Técnica-adjunta 

� Dr.ª Fernanda Matias – Farmacêutica  

� Dr. Vítor – Contabilista  

� Ana Ribeiro – Enfermeira  

� D. ª Salvina – Técnica de Farmácia 

� D.ª Maria José – Técnica de Farmácia 

� D.ª Fátima – Indiferenciada 

 

3. Gestão na Farmácia 

 

3.1 – Sistema informático 

 

O sistema informático é o principal meio de trabalho das farmácias, sendo que 

a maioria das atividades passam pelo seu uso. Na Farmácia Valdrez este software é o 

Winphar, uma importante ferramenta de gestão corrente da farmácia. Permite efetuar 
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vendas, fazer pedidos de encomendas e receção das mesmas, devolver produtos, 

corrigir stocks, fechar receituário, tratar da faturação, entre outros.  

 

3.2 – Encomenda: Elaboração, Transmissão e Receção 

 

Diariamente, são vendidos vários produtos na farmácia. Quando um produto 

sai do stock, o sistema informático está pré-definido para colocar esse mesmo produto 

na proposta de encomenda. Quando se procede à preparação da encomenda, todos 

os produtos que saíram até à data, desde a última encomenda, se encontram na 

mesma. É necessário ter em conta qual o fornecedor a que se pretende pedir 

determinado produto, tendo sempre em conta a urgência do medicamento, as 

bonificações e os preços que os fornecedores fazem à farmácia. 

A Farmácia Valdrez possui dois fornecedores diários, a Cofanor e a OCP. 

Estes dispõem os medicamentos necessários, no mínimo duas vezes por dia. Não só 

aceitam propostas de encomenda enviadas diretamente pelo Winphar, como também 

aceitam débitos de produtos através do telefone – receção direta, para que estes 

sejam entregues o mais rápido possível. 

Durante a receção das encomendas, é necessário verificar na fatura e no 

computador se a quantidade de cada produto vem corretamente enviada, conforme o 

que foi pedido e se vem exatamente o mesmo produto que foi pedido, sem trocarem 

dosagens ou até mesmo princípios ativos. É necessário ainda verificar os preços de 

venda ao público (PVP) e os preços de venda à farmácia (PVA), o imposto sobre o 

valor acrescentado (IVA) e as bonificações de cada fornecedor. Caso um 

medicamento esteja esgotado, deve-se pedir o mesmo a outro armazenista. 

Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são igualmente pedidos nas 

encomendas, contudo vêm com uma guia de requisição para que a farmácia 

posteriormente dê a conhecer ao fornecedor que recebeu aquele medicamento. Esta 

guia tem original, que fica na farmácia para arquivar com a cópia da receita do 

medicamento, e duplicado, que é enviado para o fornecedor, para que este tome 

conhecimento da receção. 

Ao dar entrada de benzodiazepinas, psicotrópicos e estupefacientes em stock o 

sistema informático pede automaticamente o número de fatura para atribuir um 

número de registo de entrada. 

No final de cada encomenda, são pedidos pelo sistema informático o número da 

fatura, o valor faturado em euros e o fornecedor, para que fiquem registados até se 

proceder à verificação do resumo de faturas enviado no final de cada mês por todos os 

fornecedores. 
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3.3 Armazenamento  

 

Um adequado armazenamento vai assegurar que os medicamentos são 

conservados nas melhores condições de temperatura, luz e humidade, para garantir 

segurança, qualidade e eficácia aquando do seu uso. Ao mesmo tempo, um bom 

armazenamento deve permitir uma boa funcionalidade da farmácia. A dispensa deve 

acontecer de modo a que as embalagens com data de validade mais próxima de 

expirar sejam os mais acessíveis e, por isso, os primeiros a serem vendidos. Na 

Farmácia Valdrez, quando os excedentes são retirados do seu lugar para preencher 

as gavetas das zonas de atendimento, primeiro vão os medicamentos que chegaram 

em primeiro lugar, seguindo a regra “FIFO- first in, first out”. Os produtos destinados 

ao armazenamento no frio, como vacinas, insulinas estão no frigorífico a uma 

temperatura ajustada entre 2-8ºC. Os medicamentos não sujeitos a receita médica 

(MNSRM) estão à vista dos utentes, principalmente distribuídos pelos lineares da zona 

de atendimento para impulsionar a compra (sobretudo os cosméticos); os 

medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) estão sobretudo no interior de 

gavetas deslizantes fora do alcance e vista dos utentes; as prateleiras e armários de 

produtos excedentes estão próximos destas gavetas para facilitar a reposição. Existe 

um armário onde se colocam os principais produtos cujo prazo de validade expira mais 

rápido para serem vendidos antes daqueles com prazo de validade mais alargado; os 

barbitúrticos, estupefacientes e psicotrópicos estão guardados em lugar adequado no 

laboratório, bastante longe da vista e alcance dos utentes; os produtos sanitários estão 

próximos da zona de atendimento numa pequena divisão. 

 

3.4 – Sistema de Rotação de Stocks 

 

Para uma boa gestão de stocks é necessário existir um equilíbrio entre o stock 

mínimo e o máximo. Cada ficha de produto apresenta o histórico de vendas do 

mesmo, o que permite ver qual a saída do produto nos meses passados. Quando o 

stock mínimo do produto é atingido, automaticamente o mesmo é pedido numa 

encomenda, de acordo com o armazenista preferido. É essencial na gestão de stocks 

fazer-se uma análise dos produtos sazonais para que os mesmos não permaneçam na 

farmácia em épocas que não são vendidos, de modo a evitar o empate de capital 

investido. Caso aconteça o contrário e não houver produto suficiente em stock, pode 

ocorrer uma rutura do mesmo, o que pode levar a perda de utentes que necessitem 

desse produto com a máxima urgência. 
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3.5 – Controlo de preços e prazos de validade 

 

Na fatura vêm os PVA e os PVP. É necessário verificar se ambos estão de 

acordo com os valores apresentados no terminal informático. 

Contudo, alguns produtos de venda livre não apresentam PVP, logo o seu preço tem 

de ser calculado de acordo com o respetivo IVA e com a margem de lucro da farmácia. 

Quanto aos prazos de validade, estes têm de ser verificados nas embalagens quando 

os produtos estão a ser rececionados. Caso a data da embalagem seja inferior à data 

indicada na ficha do produto ou quanto não há nenhum produto em stock, a data tem 

de ser alterada para a da embalagem rececionada. 

Mensalmente, é tirada uma listagem de “controlo de validade” onde estão 

apresentados os produtos cuja validade está a terminar: produtos de protocolo da 

diabetes e do colesterol e medicamentos de uso veterinário devem ser devolvidos 150 

dias antes de expirar a sua validade; todos os outros medicamentos têm de ser 

devolvidos 60 dias antes. 

 

3.6 – Devoluções  

 

As devoluções ao fornecedor podem ser efetuadas por diversos motivos, tendo 

de ser devidamente justificadas: prazo de validade, produto alterado, embalagem 

danificada, engano no fornecedor, engano do fornecedor, pedido por engano, entre 

outros motivos. As notas de devolução são emitidas através do Winphar e são 

impressas três vias: uma para o fornecedor (junto com o produto devolvido), outra para 

a pasta das devoluções e outra para a pasta da contabilidade. Todas as vias devem 

ser devidamente carimbadas, assinadas e datadas. 

Caso o fornecedor aceite a devolução, é enviada para a farmácia uma nota de 

crédito com o valor do produto devolvido e então procede-se à regularização da nota 

de devolução pelo “crédito”. Caso o fornecedor não aceite a devolução, o produto é 

devolvido à farmácia e faz-se a regularização da nota de devolução pelo “mesmo 

produto”. Se o produto não estiver em condições de ser vendido é feito uma “quebra” 

do mesmo, de modo a recuperar o IVA do produto. 
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4. Dispensa 

 

As farmácias são os locais por excelência onde se procede à dispensa, ou seja 

ao aconselhamento sobre o medicamento e outros produtos de saúde. Este 

aconselhamento implica ajudar o utente a fazer a melhor opção de acordo com o seu 

problema e advertir para os principais problemas que advém dessa utilização, no 

sentido de maximizar os benefícios que o utente possa tirar desse produto.  

O Farmacêutico não pode ter uma atitude passiva ao balcão de um mero 

vendedor. Aquando da dispensa o utente deve ser visto de forma holística, ou seja, o 

farmacêutico não deve apenas focar-se nos aspetos farmacológicos da medicação 

mas deve ter em conta o tipo de público que o aborda para determinar se aquela será 

a melhor opção terapêutica, tendo em conta as características socioeconómicas dos 

seus utentes. Este ponto é essencial para promover a adesão à terapêutica e assim 

conseguirmos obter resultados positivos em saúde, que são o objetivo da atividade 

farmacêutica.  

Os medicamentos são classificados em medicamentos sujeitos a receita 

médica e medicamentos não sujeitos a receita médica [4]. A receita médica é o 

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

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

medicamentos determinados [4]. 

 

4.1. Medicamento Sujeito a Receita Médica  

 

As receitas médicas podem ser eletrónicas ou manuais. As receitas médicas 

podem ser de quatro tipos: receitas médicas não renováveis que tem a validade de 30 

dias a partir da data da prescrição e destinam-se essencialmente a medicação para 

terapêutica de curta/média duração ou situações agudas; receitas médicas renováveis 

que tem a validade de 6 meses, sendo emitidas em diferentes vias que vem 

devidamente assinaladas no canto superior direito da receita (1ª, 2ª e 3ª) e destinam-

se a determinadas doenças ou tratamentos prolongados cujos medicamentos possam 

ser adquiridos mais que uma vez; receitas médicas especiais para determinadas 

substâncias com estreita margem de segurança que podem causar 

toxicodependência, por exemplo, e receitas médicas restritas, para utilização 

reservada a determinados meios especializados, como o uso hospitalar, por 

exemplo [4]. 

As receitas manuais estão reservadas apenas para as situações previstas e 

devem vir sempre devidamente preenchidas com a exceção no canto superior direito. 
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Desta forma e excecionalmente, as receitas médicas podem ser manuais no caso de 

falência do sistema informático (exceção a); no caso de inadaptação fundamentada do 

prescritor, validada anualmente pela respetiva Ordem Profissional (exceção b); em 

prescrição ao domicílio, exceto quando se trate de lares de idosos (exceção c) e 

noutras situações até um máximo de 40 receitas médicas por mês (exceção d) [5]. 

 

4.1.1 Prescrição Médica 

 

As regras de prescrição e dispensa de medicamentos foram alteradas com a 

publicação da Lei n.º 11/2012, de 8 de março, e da Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de 

Maio. A partir do dia 1 de Junho de 2012, a prescrição de medicamentos passou a ser 

feita por Denominação Comum Internacional (DCI). Assim, atualmente a dispensa de 

medicamentos por marca só acontece quando não haja medicamentos genéricos ou 

de marca comparticipados, quando apenas exista medicamento de marca e licenças 

ou quando assinalada justificação técnica do prescritor. Existem 3 diferentes tipos de 

justificação técnica: Exceção a) para medicamentos com margem ou índice 

terapêutico estreito; Exceção b) para suspeita de intolerância ou reação adversa 

prévia ou Exceção c) para um medicamento destinado a assegurar a continuidade de 

um tratamento superior a 28 dias. No caso da exceção c) o utente pode optar por outro 

medicamento diferente do indicado pelo prescritor desde que este seja mais barato e 

assine o respetivo direito de opção na receita.  

 

4.1.2 Validação da receita médica durante o processo de dispensa 

 

 Aquando do processo de dispensa é necessário ter em atenção a receita que o 

utente nos traz e verificar se esta se encontra válida para posteriormente ser aceite 

pelas autoridades competentes e a farmácia receber as respetivas comparticipações. 

No caso de a receita não estar válida não deverá ser aceite. Uma receita válida tem 

que apresentar os seguintes pontos: número da receita, identificação do local de 

prescrição, identificação do prescritor, identificação do utente, número de utente, 

entidade financeira responsável, identificação do medicamento, justificação técnica, 

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

“O”, data de prescrição, assinatura do prescritor, assinatura do utente caso este queira 

exercer o “direito de opção”. Em cada receita podem ser prescritos até 4 

medicamentos distintos, num total de 4 embalagens por receita. No máximo, podem 

ser prescritas duas embalagens por medicamento. No caso dos medicamentos 

prescritos se apresentarem sob a forma de embalagem unitária, podem ser prescritas 
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até quatro embalagens do mesmo medicamento por receita. No caso de 

medicamentos que contêm substâncias ativas classificadas como estupefacientes ou 

psicotrópicos têm que ser prescritos isoladamente, ou seja, a receita médica não pode 

conter outros medicamentos. A receita impressa deverá identificar que é do tipo RE – 

Receita Especial [6]. 

 

4.2. Medicamento Não Sujeito a Receita Médica  

 

Os MNSRM são todos aqueles que não contemplam os pontos acima 

mencionados para os MSRM. Estão definidos quais estão sujeitos a este regime e os 

respetivos locais de venda no site do INFARMED. Estes medicamentos têm que 

conter indicações terapêuticas que se incluam na lista de situações passíveis de 

automedicação. Os MNSRM não comparticipados são dispensados nas Farmácias e 

nos Locais de Venda autorizados para o efeito, sendo o seu PVP sujeito ao regime de 

preços livres, ou seja, fixado a nível dos canais de distribuição e comercialização. Fora 

das unidades de saúde, a dispensa dos MNSRM comparticipados pelo Serviço 

Nacional de Saúde (SNS) pode ser efetuada nas Farmácias ou nos Locais de Venda 

de Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica, sendo o seu PVP fixado. Caso 

sejam dispensados nos Locais de Venda, não há lugar a comparticipação. [6] 

 

4.3 Dispensa: aspetos técnicos  

 

Após escolha do medicamento que melhor se adequa ao utente em conjunto 

com ele, e de todo o aconselhamento que este necessita é efetuada a venda 

propriamente dita. Introduz-se o código do medicamento no separador “Vendas > 

Balcão” do Winphar® através do leitor ótico ou manualmente, seguido da introdução do 

código referente à entidade financeira responsável e no fim procede-se à impressão 

no verso da receita da informação referente aos medicamentos aviados e emissão de 

fatura/recibo. No final, o utente tem que assinar a receita confirmando a dispensa dos 

medicamentos e, no caso de opção do utente, assinar no local referente ao direito de 

opção. No caso de regimes de complementaridade, uma das entidades paga uma 

parte do preço do medicamento e a outra entidade paga outra parte. Nestes casos é 

necessário processar duas receitas: a original que vai para o organismo de 

comparticipação da receita (SNS, ADSE, por exemplo) e uma fotocópia da receita 

original já faturada, junto com fotocópia do cartão do outro sistema de 

comparticipação. Esta cópia é enviada para o outro organismo (SAMS NORTE, por 

exemplo). No final da venda procede-se ao pagamento. Este pode ser feito 
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diretamente na altura da dispensa da medicação ou então, no caso de clientes com 

conta corrente na farmácia pode ser efetuado posteriormente (venda a crédito). Nestes 

casos a fatura é guardada e só é entregue aquando da regularização da sua conta. 

Outra situação que pode ocorrer é a venda suspensa de medicamentos que 

normalmente acontece no caso de doentes crónicos que por alguma razão não 

tiveram possibilidade de obter receita e devido à sua patologia não podem ficar sem 

medicação. A receita é posteriormente trazida e a situação regularizada. Nesses casos 

apenas é emitido um talão de venda, sendo emitida a fatura/recibo apenas aquando 

da regularização. Apesar de todo o cuidado e atenção que os farmacêuticos e os 

outros colaboradores dedicam à dispensa e processamento da receita, muitas vezes 

surgem alguns erros. Assim, todos os dias os colaboradores que fazem atendimento 

ao balcão ficam encarregues de verificar receitas e procedem à sua correção.  

 

4.4. Regimes de comparticipação 

 

Segundo o Portal da Saúde, a comparticipação dos medicamentos está fixada 

segundo escalões: escalão A - 90%; escalão B - 69%; escalão C - 37% e escalão D - 

15%. Estes escalões são atribuídos consoante as indicações terapêuticas do 

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

consumo acrescido para doentes que sofram de determinadas patologias.[7] 

 O regime especial de comparticipação de medicamentos prevê dois tipos de 

comparticipação: em função dos beneficiários e em função das patologias ou de 

grupos especiais de utentes. A comparticipação do Estado no preço dos 

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

acrescida de 15% para os pensionistas cujo rendimento total anual não exceda 14 

vezes a retribuição mínima mensal garantida em vigor no ano civil transato ou 14 

vezes o valor do indexante dos apoios sociais em vigor, quando este ultrapassar 

aquele montante. A comparticipação do Estado no preço dos medicamentos para os 

beneficiários do regime especial de comparticipação de medicamentos é de 95% para 

o conjunto dos escalões, para os medicamentos cujos preços de venda ao público 

sejam iguais ou inferiores ao quinto preço mais baixo do mesmo grupo homogéneo em 

que se inserem. Esta informação é atualizada trimestralmente pelo INFARMED. 

Sempre que a prescrição se destine a um utente abrangido por um regime especial de 

comparticipação de medicamentos em função de patologia, previsto no regime geral 

das comparticipações do Estado no preço dos medicamentos (lúpus, hemofilias, 

hemoglobinopatias, por exemplo), deve constar na receita a sigla “O” junto dos dados 

do utente, sendo ainda obrigatória, no campo da receita relativo à designação do 
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medicamento, a menção ao despacho relativo a esse regime de comparticipação [7,8]. 

No caso de ser um pensionista abrangido pelo regime especial de comparticipação 

deve ser impressa na receita a sigla “R” junto dos dados do utente. 

 

4.5. Medicamentos Genéricos 

 

 Um medicamento genérico é um medicamento com a mesma substância ativa, 

forma farmacêutica e dosagem e com a mesma indicação terapêutica que o 

medicamento original, de marca, que serviu de referência [9]. Apresentam a sigla (MG), 

inserida na embalagem exterior do medicamento. São prescritos pela DCI das 

substâncias ativas, seguida da dosagem e forma farmacêutica, podendo o médico 

acrescentar o nome do respetivo titular da autorização de introdução no mercado 

(AIM) ou marca.  

 O Sistema de Preços de Referência (SPR) abrange os medicamentos 

comparticipados, prescritos no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, e para os quais 

já existem medicamentos genéricos autorizados, comparticipados e comercializados. 

O SPR estabelece um valor máximo a ser comparticipado, correspondendo ao escalão 

ou regime de comparticipação aplicável calculado sobre o preço de referência ou igual 

ao PVP do medicamento, conforme o que for inferior, para cada conjunto de 

medicamentos com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias 

ativas, forma farmacêutica, dosagem e via de administração, no qual se inclua pelo 

menos um medicamento genérico existente no mercado [10]. Segundo o regime geral 

das comparticipações do Estado no preço dos medicamentos, o Infarmed define e 

publica, até ao 15.º dia do último mês de cada trimestre civil, as listas de grupos 

homogéneos e ocorre revisão do SPR e como tal, estes vão variando [10]. 

Atualmente, uma vez que todos atravessamos um período de contenção de 

gastos, a comparticipação segundo o preço de referência é uma forma do Estado 

equilibrar as comparticipações e racionalizar os custos dos medicamentos. Cabe ao 

farmacêutico estar sensível às questões económicas e informar o utente sobre a 

existência de alternativas mais económicas, quando disponíveis, para que este faça a 

melhor escolha de acordo com a sua situação.  

 

4.6. Estupefacientes e Psicotrópicos 

 

Os psicotrópicos e estupefacientes são substâncias extremamente importantes 

para a medicina e as suas propriedades, desde que usadas de forma correta, podem 

trazer benefícios terapêuticos a um número alargado de situações de doença. Quando 
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sob o espetro de um uso medicinal e terapêutico, cumprindo as recomendações 

clínicas, este tipo de substâncias são medicamentos úteis e não drogas. Os 

estupefacientes têm aplicabilidade terapêutica, por exemplo em doenças psiquiátricas, 

oncologia, como analgésicos ou antitússicos. 

Uma vez que substâncias como a cocaína são utilizadas no fabrico de 

fármacos usados no tratamento de uma série de doenças, estão também associadas a 

atos ilícitos, nomeadamente ao tráfico e consumo de drogas. Assim, em Portugal, a 

responsabilidade de supervisão e fiscalização do uso de substâncias psicotrópicas e 

estupefacientes recai no âmbito das competências do INFARMED [11]. 

As substâncias classificadas como estupefacientes e psicotrópicos, apenas 

podem ser dispensadas mediante apresentação de uma receita médica. Quando 

ocorre a dispensa de um medicamento desta classe (ex: morfina), o sistema 

informático faz o reconhecimento e no final da venda é apresentada uma janela para 

preenchimento (para cada medicamento) com o número da receita, dados do médico 

prescritor (nome, número de inscrição na ordem), dados do utente e dados do 

adquirente (nome, morada, sexo, idade, n.º do bilhete de identidade). A receita original 

é fotocopiada e anexada ao talão de venda especial que sai no final da venda. A 

receita original é guardada junto das outras receitas e é tratada da mesma forma. 

Relativamente à cópia e ao talão, estes são arquivados noutro local para enviar 

posteriormente ao Infarmed e assim haver o controlo da venda dessas substâncias. 

 

5. Medicamentos e outros produtos de saúde 

 

Além dos medicamentos químicos existem outro tipo de produtos que são 

vendidos na farmácia como os medicamentos de origem natural, os produtos de 

higiene corporal, entre outros, que exigem tal como os medicamentos um atendimento 

personalizado. Cabe assim ao farmacêutico promover o seu uso da forma mais 

adequada para se obterem os melhores resultados e o mínimo de efeitos negativos na 

saúde dos utentes e assim tornar as farmácias num local de atendimento de 

excelência. 

 

 5.1 Fitoterápicos  

 

Os fitoterápicos são produtos naturais cujas substâncias ativas são 

exclusivamente derivadas de partes de plantas ou extratos de plantas e apresentam 

propriedades curativas e/ou preventivas de algumas doenças [4]. Por serem produtos 



14 
 

naturais são muitas vezes desvalorizados quantos aos efeitos nocivos que também 

eles podem causar à saúde e é neste ponto que o farmacêutico deve desmistificar os 

possíveis problemas que também possam advir da toma destes medicamentos e 

informar dos cuidados a ter durante a sua utilização. Alguns dos problemas que se 

podem verificar com os fitoterápicos é o exemplo da planta Hypericum perforatum 

(erva de S.João) utilizada em casos de ansiedade, depressão e agitação que é 

contraindicada em pacientes em tratamento para o vírus da imunodeficiência humana 

(VIH), nomeadamente por interferir com os inibidores da protéase do VIH e com os 

inibidores não-nucleosídicos da transcriptase reversa do VIH. Além disso, provoca 

diminuição das concentrações sanguíneas dos fármacos varfarina, 

fenilpropilhidroxicumarina, ciclosporina, contracetivos orais, digoxina, teofilina, 

carbamazepina, fenobarbitona e fenitoína. Desta forma, o farmacêutico deve estar 

alerta e informar o utente.  

 Durante o meu estágio os fitoterápicos que mais dispensei foram chás, 

granulados, cápsulas e comprimidos laxantes (Chá de Midro®, Bekunis®, Dulcolax®, 

Doce Alívio®, entre outros), produtos de emagrecimento (Depuralina®), distúrbios 

digestivos (Cholagutt®) e perturbações de sono (Angelicalm®, extratos de raiz de 

valeriana). 

 

5.2 Cosméticos e produtos de Higiene Corporal 

 

Entende-se por produto cosmético qualquer substância ou mistura destinada a 

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

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

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

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

odores corporais [12].  

Os cosméticos, sobretudos os cremes para hidratação facial, os anti-

envelhecimento, protetores solares e pós solares constituem o principal volume de 

vendas de cosméticos na farmácia Valdrez, constituindo assim uma boa parte da 

faturação e exigindo uma boa formação por parte dos colaboradores para aconselhar 

o produto que mais vai de encontro às necessidades daquela pessoa. O farmacêutico 

deve estar atento às limitações destes produtos e deve saber identificar os casos em 

que há necessidade de cuidados mais especializados e encaminhar os utentes para o 

médico.  

 

5.3 Medicamentos destinados ao uso veterinário 
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Os medicamentos veterinários são destinados ao uso exclusivo em animais, no 

entanto devido à falta de opções terapêuticas para todas as patologias em animais é 

comum o uso de medicamentos de uso humano em animais (ex: Flagyl®). Estes 

medicamentos são legislados pelo Decreto-Lei n.º 148/2008 de 29 de Julho. Estes 

produtos normalmente vêm com uma imagem alusiva de um animal e com a inscrição 

da expressão “uso veterinário” em fundo verde. Essencialmente, as requisições mais 

frequentes eram de antiparasitários externos e internos.  

 

5.4 Produtos de puericultura 

 

A puericultura é a área destinada ao acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento físico e mental das crianças. Em farmácia comunitária existe um 

conjunto de produtos destinados não só à criança desde o seu nascimento, mas 

também para a futura mamã com todos os cuidados necessários no período de 

gravidez e pós-parto.  

Os produtos de puericultura apresentam uma qualidade e segurança exigente 

devido ao público a que se destinam. Os produtos para o bebé devem ser o mais 

isentos possível de perfumes e conservantes (parabenos), devem ser hipoalérgicos e 

feitos de materiais que não constituam perigo para os bebés/ crianças. Os produtos 

para as futuras mamãs, não devem conter substâncias que possam passar a barreira 

placentária e interferir no desenvolvimento embrionário/fetal.  

Na farmácia Valdrez existe uma grande variedade de produtos de puericultura. 

Os produtos pré-mamã vão desde cintas, soutiens, bombas para extração de leite 

materno, cremes e comprimidos para prevenção e tratamento de estrias (Elancyl® e 

ISDIN ®). Dos produtos para bebés/ crianças destacam-se as chupetas, biberões e 

tetinas (Nuk ®, Chicco®), fraldas e toalhitas, cremes, produtos dentífricos e outros 

produtos de higiene. Existe também uma vasta gama de produtos para alimentação, 

nomeadamente leites e papas que se adaptam às diversas etapas de crescimento dos 

bebés/crianças.  

 

 

5.5 Produtos dietéticos e de alimentação especial 

 

Os alimentos dietéticos destinados a fins medicinais específicos são uma 

categoria de géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial, sujeitos a 

processamento ou formulação especial, com vista a satisfazer as necessidades 
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nutricionais de pacientes e para consumo sob supervisão médica. [13] Destinam-se à 

alimentação exclusiva ou parcial de pacientes com capacidade limitada, diminuída ou 

alterada para ingerir, digerir, absorver, metabolizar ou excretar géneros alimentícios 

correntes ou alguns dos nutrientes neles contidos ou seus metabolitos e para lactentes 

ou crianças de pouca idade em bom estado de saúde [13].  

O papel do farmacêutico nestes casos é informar os utentes que existem este 

tipo de produtos e quais os que mais se adequam ao estado do utente. Na farmácia 

Valdrez existem vários produtos dietéticos maioritariamente da marca Nestlé® como: 

RESOURCE® Água Gelificada, RESOURCE® Espessante, RESOURCE® Instant 

Protein, RESOURCE®, OPTIFAST® barritas, entre outros.  

 

5.6 Suplementos Alimentares 

 

Os suplementos alimentares são géneros alimentícios que se destinam a 

complementar e ou suplementar um regime alimentar normal e que constituem fontes 

concentradas de determinadas substâncias, nutrientes ou outras com efeito nutricional 

ou fisiológico, estremes ou combinadas, comercializadas em forma doseada, tais 

como cápsulas, pastilhas, comprimidos, pílulas e outras formas semelhantes, saquetas 

de pó, ampolas de líquido, frascos com conta-gotas e outras formas similares de 

líquidos ou pós que se destinam a ser tomados em unidades medidas de quantidade 

reduzida [14]. Não podem atribuir propriedades profiláticas, de tratamento ou cura de 

doenças, nem fazer referência a essas propriedades, ao contrário dos medicamentos [14,15].  

A necessidade de toma de suplementos alimentares surge sobretudo em 

resposta aos períodos de maior stress, mais cansaço, mais falhas de memória que 

hoje em dia surgem devido aos ritmos de vida mais acelerados e exigentes. O tipo de 

suplementos alimentares que mais se vendem na farmácia Valdrez são precisamente 

direcionados para o cansaço físico e mental (Cogitum®, Centrum®, Pharmaton®, 

Sargenor®, entre outros).  

Tal como já foi mencionado atrás para outro tipo de produtos, uma vez mais o 

farmacêutico tem o dever de informar os utentes de como e por quanto tempo devem 

tomar estes suplementos e reforçar que estes não substituem um regime alimentar 

variado.  

6. Processamento de receitas e faturação 

 

Depois da dispensa as receitas são colocadas todas num local divididas por 

organismos: 1; 48 e outros. Posteriormente vão ser corrigidas por um farmacêutico 

com vista a identificar possíveis erros na dispensa e quando necessário ligar ao utente 
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para alertá-lo de algum erro ocorrido. Na parte da frente da receita é necessário 

verificar: a validade da receita, se a assinatura do médico está presente, se a 

quantidade de embalagens por receita é adequada e se as exceções e despachos 

estão devidamente assinalados. No verso da receita é necessário verificar: 

correspondência entre o medicamento, dose, forma farmacêutica e quantidades entre 

o prescrito e o dispensado ao utente, se a comparticipação foi efetuada corretamente, 

se o número do utente corresponde ao faturado, a assinatura do adquirente, se foi 

devidamente assinalado quando aplicável o “direto de opção”, carimbo, data e 

assinatura do farmacêutico (como mencionado no ponto 4.1.2- Validação da receita 

médica durante o processo de dispensa). Depois de tudo conferido e corrigido as 

receitas vão ser agrupadas por organismos em lotes de 30 receitas por organismo. No 

separador “Faturação> Receitas” onde são introduzidas as receitas de cada lote e 

depois é emitido o Verbete de Identificação do Lote que é carimbado e assinado por 

um farmacêutico e é anexado ao lote referente. No final de cada mês é ainda impresso 

a Relação Resumo de Lotes (em duplicado) com os valores relativos a cada lote e a 

Fatura Mensal de Medicamentos (em triplicado) com os valores correspondentes a 

cada entidade. Depois de reunida toda a documentação, os elementos da 

Administração Regional de Saúde (ARS) vem buscar os lotes e a respetiva 

documentação e o farmacêutico assina um documento em como os lotes já foram 

entregues. A ARS vai fazer a verificação do receituário e posteriormente a Associação 

Nacional de Farmácias (ANF) efetua os devidos pagamentos à farmácia.  

Sempre que seja detetado algum erro numa receita, não ocorre o pagamento 

da comparticipação e a receita é devolvida juntamente com um documento indicando o 

motivo da devolução. No caso de a receita poder ser corrigida, esta é novamente 

enviada no mês seguinte.  
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7. Outros serviços de saúde  

 

 7.1 Determinação de parâmetros biológicos 

  

A determinação de parâmetros biológicos permite o rastreamento, mas também 

o acompanhamento de doentes já diagnosticados e em tratamento. Na farmácia 

Valdrez é possível fazer a determinação de: níveis de colesterol, triglicerídeos e 

glicemia. A medição dos níveis de glicemia foi a determinação mais pedida sobretudo 

por um público mais idoso, com diabetes. 

Também existe na área de atendimento um aparelho automático de medição 

da tensão arterial e uma balança que além de peso e altura também fornece o valor do 

IMC. 

Finalmente, uma das valências que esta farmácia se serve é a administração 

de injetáveis, havendo 3 pessoas com essa habilitação: uma enfermeira e duas 

farmacêuticas. 

É importante que para além da determinação o farmacêutico interprete os 

valores obtidos com o utente, para que este entenda os seus valores e as suas 

implicações e sempre que achar oportuno encaminhar o utente para o médico. 

 

8. Formações 

 

 Durante o estágio tive a oportunidade de ir a várias formações de produtos de 

dermofarmácia e cosmética do grupo Pierre Fabre - Avéne®, Avéne Solares®, Rene 

Furterer®, Elancyl®, A-Derma®, Galénic®, Klorane®, Oral Care®, assim como de outras 

marcas - Bioderma®, Sesderma®, Vicks® e Clearblue®. Estas formações foram 

muitíssimo enriquecedoras para a melhoria dos meus conhecimentos sobre estes 

produtos, que estão à venda na farmácia, de forma a poder aconselhá-los aos clientes.  

 

9. Experiência pessoal 

 

As primeiras semanas de estágio, desde o primeiro dia até ao final de 

Fevereiro foram quase que exclusivamente dedicadas à área das encomendas e 

armazenamento. Esta fase do estágio foi crucial para tudo o que se seguiria nos 

meses seguintes – foi assim que me familiarizei com o espaço da farmácia, com o 

local onde os medicamentos estão guardados, com a dinâmica de realização e 

receção de encomendas (algo que fiz quase diariamente na farmácia). Nesta fase 

acompanhei a Técnica de Farmácia D.ª Salvina no pedido de encomendas e sua 
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receção, assim como arrumação de todo o tipo de embalagens, impressão e 

confirmação de faturas, pedidos de medicamentos por telefone aos fornecedores, etc. 

Automaticamente fui aprendendo a utilizar o sistema informático, a consultar as fichas 

dos produtos, os stocks, etc. Iniciei-me também no controlo de prazos de validade e 

sua sinalização para que os funcionários pudessem dar prioridade à venda desses 

produtos. Posteriormente, fui sendo introduzida ao atendimento, acompanhada. 

Primeiro, aprendendo a validar uma prescrição médica e quais os pontos aos quais 

tinha que estar atenta (validade, assinatura do médico, regime de comparticipação, 

entre outros), etc. Auxiliei nesta altura os funcionários, indo buscar a medicação 

necessária aos armários, preparando xaropes, escrevendo a posologia da medicação 

nas embalagens quando necessário, fazendo pedidos aos fornecedores, reservando 

medicamentos, controlando os prazos de validade, fazendo devoluções, etc. No 

segundo mês comecei a realizar os testes bioquímicos, para além do que já fazia – 

medição de triglicerídeos, colesterol, glicémia e medição da tensão arterial. Entretanto, 

no final de cada mês, eu, a Dr.ª Fernanda e a estagiária Carla, ajudávamos a Dr.ª 

Carla Patrícia no fecho da faturação – correção de receitas e fecho de lotes, uma 

tarefa que exige muito tempo e concentração. 

No último mês, iniciei-me sozinha no atendimento, e aqui tive a oportunidade 

de aprender imenso, não só sobre comparticipações, medicamentos, posologias e 

interações – mas também sobre marketing e relações humanas. Aprendi como ser 

uma profissional assertiva, aprendi a fazer uma venda cruzada, a saber dizer que não, 

a relacionar-me com os utentes. Foi sem dúvida a parte do estágio que mais me 

marcou pela positiva. 

 

10. Conclusão 

 

Tal como o meu anterior estágio em farmácia hospitalar Centro Hospital São 

João, considero os estágios uma mais-valia para a consolidação dos conhecimentos 

adquiridos na Faculdade. Os estágios proporcionam aos estudantes uma aproximação 

ao mundo laboral.  

Na farmácia comunitária, ao contrário do que acontece na farmácia hospitalar, 

há um contacto mais aprofundado com o público – algo que muito aprecio – e tive a 

oportunidade de fazer a ponte entre a teoria e a prática.  

De todas as atividades em que participei na Farmácia, considero o 

aconselhamento e dispensa a mais desafiante. É necessário um grande apoio de toda 

a equipa para com o estagiário no sentido de o auxiliar a familiarizar-se com os 

produtos disponíveis e também é muito importante a frequência de formações 
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PARTE 2 

A. Medicamentos na Gravidez 

 

1. Objetivos  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), mais de 90% das mulheres 

grávidas tomam medicamentos durante a gestação, sejam estes prescritos pelo 

médico ou de venda livre. Para além dos medicamentos, verifica-se ainda o consumo 

das denominadas drogas sociais, como o tabaco e o álcool, ou de drogas ilícitas [16]. 

O uso racional de medicamentos durante a gravidez começa pela correta dispensa 

de medicamentos pelos profissionais de saúde responsáveis por este ato. Portanto, é 

necessário que estes profissionais estejam dotados de conhecimentos atualizados 

acerca das consequências do uso de medicamentos na gravidez [16]. 

 “A fertilização ou início da gravidez é o momento em que um óvulo é fecundado 

por um espermatozoide” [17]. A duração do período gestacional é de cerca de 280 dias, 

aproximadamente 40 semanas, ou seja, 9 meses. Este período é contado a partir do 

primeiro dia da última menstruação da mulher [17].  

Durante a gestação, a toma de fármacos pode dever-se a exposição inadvertida; 

necessidade de tratamento de doença crónica pré-existente; necessidade de 

tratamento de transtornos menores ou patologias com início durante a gravidez [18]. 

Mesmo numa gravidez sem qualquer tipo de complicações e com todos os 

cuidados pré-natais pode ocorrer o desenvolvimento de transtornos que necessitem de 

intervenção recorrendo a medidas farmacológicas. No entanto, a potencial toxicidade 

dos medicamentos e por vezes a falta de informação relativa ao seu uso na gravidez 

deve ser tida em conta aquando da prescrição ou indicação de medicamentos pelos 

profissionais de saúde [19]. Os riscos da utilização de medicamentos sem vigilância 

durante a gravidez, pode constituir um grave problema de saúde pública [19]. 

O consumo de medicamentos durante a gravidez é a causa de 2-3% das anomalias 

congénitas [20]. A escolha da melhor terapêutica para a mulher grávida é controversa, 

devido à pouca informação existente nesta área [20]. Quando se aprova a 

comercialização de determinado medicamento, os efeitos relacionados com a gravidez 

estão limitados aos resultados de estudos em fase pré-clínica em animais (de difícil 

extrapolação para humanos) e à exposição humana acidental durante a gravidez [20]. 

Se recorrermos à evidência disponível, a lista de fármacos comprovadamente 

teratogénicos nos humanos é relativamente pequena. 
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- Fármacos atualmente em uso clínico com teratogenicidade demonstrada em 

humanos nas doses clínicas habituais: 

 

� Agentes androgénicos; 

� Anticonvulsivantes em geral; 

� Anti-inflamatórios não esteroides;* 

� Antimetabolitos e agentes alquilantes; 

� Antitiroideus (propiltiouracilo e metibazol); 

� Bloqueadores dos recetores da angiotensina II; 

� Hipoglicemiantes orais; 

� Inibidores da enzima de conversão da angiotensina; 

� Lítio; 

� Misoprostol; 

� Opiáceos*, Benzodiazepinas*; 

� Talidomida; 

� Tetraciclinas; 

� Varfarina. 

 

*inclui fármacos indutores de toxicidade no feto, sem disgénese [20]. 

 

Este trabalho tem como objetivo a recolha de informação acerca da segurança dos 

fármacos usados no tratamento dos principais transtornos de saúde que ocorrem 

durante a gravidez, dotando os funcionários da Farmácia Valdrez com conhecimentos 

mais atualizados e pormenorizados deste tema, para que quando confrontados com 

uma situação de terem de dispensar fármacos a uma mulher grávida, possam prestar 

o melhor serviço de atendimento e aconselhamento possível. Também foi distribuído 

às utentes grávidas um panfleto informativo (Anexo I) com algumas informações sobre 

este tema. 

 

2. Teratogenicidade de fármacos: breve revisão histórica  

2.1 – Talidomida  

A talidomida é um fármaco sedativo-hipnótico. Foi usado na Europa entre 1957 a 

1961 para tratamento dos enjoos matinais, náuseas e insónia. O seu uso foi 

generalizado e tornou-se num fármaco prescrito em larga escala na Europa, Austrália, 

Ásia, Africa e nas Américas. As mulheres que tomaram talidomida entre o 35.º e o 50.º 

dia de gestação deram à luz bebés com variadas malformações, desde amelia 
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(ausência de membros) ou focomelia (encurtamento severo dos membros), passando 

por ausência das orelhas com surdez, defeitos nos músculos do olho e da face, 

malformações cardíacas, bexiga, útero e intestino. A talidomida foi retirada do 

mercado em 1961 após 10 000 de casos de malformações terem ocorrido [21].  

2.2 – Isotretinoína  

A  isotretinoína é um membro da família dos retinoides, compostos relacionados 

com a vitamina A. É utilizada para tratar a acne grave, a psoríase e outros problemas 

cutâneos, e apesar da sua eficácia, provoca grandes anomalias congénitas, com um 

risco de cerca de 25 %. Entre as mais significativas destacam-se as deficiências 

cardíacas, orelhas pequenas e hidrocefalia (também chamada «acumulação de água 

no cérebro) [22].  

2.3 – Dietilestilbestrol   

O dietilestilbestrol (DES) foi aprovado em 1941 pela FDA (Food and Drug 

Administration) para quatro indicações clínicas: vaginite gonorreica, vaginite atrófica, 

sintomas menopáusicos e supressão do fluxo de leite após o parto para impedir o 

encaroçamento dos seios [23].  

Dos anos 40 até os finais dos anos 80, o DES foi aprovado pela FDA como 

fármaco para a terapia hormonal em casos de deficiência estrogénica, sendo prescrito 

inicialmente como fármaco antiabortivo (nas mulheres que tinham tido abortos 

precedentes). Em 1960, o DES revelou-se mais eficaz do que os androgénios no 

tratamento do cancro da mama em estado avançado em mulheres em fase pós-

menopausa, sendo utilizado para este fim durante mais de duas décadas. Nos 

Estados Unidos estimaram-se entre 5-10 milhões o número de pessoas expostas ao 

DES durante 1941-1971, incluindo as mulheres para os quais foi prescrito o DES e 

respetiva descendência (filho ou filha). 

Em Abril de 1971, o New England Journal of Medicine publicou um relatório 

efectuado por três médicos do Hospital Geral de Massachusetts, no qual se estudou 

em mulheres, os resultados obtidos da associação da terapia com o DES durante o 

primeiro trimestre da gravidez com os resultados no tratamento de adenocarcinoma 

vaginal obtidos em meninas e mulheres jovens, com idades compreendidas entre os 

14 e os 22 anos. [24] 

Em Novembro 1971, a FDA emitiu um boletim informativo no qual recomendava a 

não prescrição do DES a mulheres grávidas, uma vez que este fármaco estava 

associado ao aparecimento de cancro vaginal na descendência feminina. No decorrer 

do mesmo ano, a FDA ordenou a retirada das indicações terapêuticas do fármaco, 
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nomeadamente a ação antiabortiva, e ordenou que o fármaco estivesse contraindicado 

para o estado de gravidez [25]. Embora tivesse sido proibido e retirado do mercado, o 

fármaco em causa continuou a ser prescrito até 1978, quer nos Estados Unidos quer 

na Europa. Mais de 30 anos de pesquisa vieram confirmar que o DES é teratogénico, 

embora nem todas as pessoas que tomaram o fármaco desenvolvam os problemas de 

saúde que lhe foram associados [26]. 

 

3. Alterações fisiológicas na gravidez 

 

As alterações fisiológicas que a mulher experiencia determinam alterações 

farmacocinéticas e farmacodinâmicas que condicionam a resposta aos fármacos [27]. 

As alterações iniciam-se logo no primeiro trimestre e vão-se tornando cada vez mais 

marcadas até ao terceiro trimestre [28]. Um conhecimento detalhado da farmacocinética 

dos fármacos é importante para se proceder ao ajuste de doses e ao mesmo tempo 

assegurar a sua eficácia e diminuir o risco de toxicidade.  

A absorção dos fármacos usualmente diminui devido à diminuição da 

motilidade intestinal, verifica-se uma alteração da concentração plasmática de 

fármacos com eliminação essencialmente renal, devido ao aumento da taxa de 

filtração glomerular e ao aumento do volume extracelular; e uma menor ligação dos 

fármacos às proteínas plasmáticas, nomeadamente a albumina, em caso de 

hipoalbuminémia relativa; e a diminuição da capacidade de biotransformação hepática 

de fármacos que diminui o seu metabolismo [27]. A nível farmacodinâmico, os órgãos 

reprodutivos são os mais afetados devido às alterações hormonais que se verificam 

durante a gravidez [27]. 

 

4. Passagem de fármacos para o feto  

 

A placenta é um órgão fundamental para o crescimento e desenvolvimento fetal, já 

que controla todas as trocas de nutrientes e hormonas entre a mãe e o feto. Interfere 

também com a passagem de fármacos para o feto através da expressão de 

transportadores de membrana e enzimas. A placenta é considerada um órgão 

altamente permeável a uma grande variedade de substâncias com diversas estruturas 

moleculares que facilmente a atravessam, passando do sangue materno para o feto 
[29]. 

Na placenta, o sangue materno passa pelo espaço intervilosidades que rodeia as 

vilosidades presentes nos vasos sanguíneos do feto. O sangue materno, que se 

encontra no espaço intervilosidades, está separado do sangue fetal por uma fina 
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membrana, a membrana placentária, que se encontra nas vilosidades. Os fármacos 

que se encontram no sangue materno podem atravessar esta membrana até chegar 

aos vasos sanguíneos das vilosidades e atravessar o cordão umbilical até chegar ao 

feto [22]. 

5. Efeitos dos fármacos no feto 
 

Os efeitos adversos de um fármaco dependem da idade do feto e da potência e da 

dose do fármaco A teratogénese refere-se ao desenvolvimento de malformações 

congénitas como resposta ao efeito de um fármaco administrado durante o período 

inicial da gravidez [27]. Alguns medicamentos são seguros e podem ser administrados 

durante a gravidez, enquanto outros não, pois podem ter efeitos nefastos sobre o 

embrião ou feto. Isto é especialmente importante durante o primeiro trimestre de 

gestação (0-13 semanas), momento crítico para o desenvolvimento embrionário [30,31]. 

Durante o primeiro trimestre, os fármacos podem produzir malformações congénitas, 

situando-se o risco maior entre a 3ª e 11ª semana de gravidez (fase de organogénese) 

devendo, sempre que possível, ser evitados. A serem necessários, é preferível 

administrar os que já são largamente utilizados, em vez dos novos fármacos cujo 

efeito é menos conhecido, e na menor dose eficaz; optando por formulações com um 

só fármaco, em vez de outras com associações de fármacos. Durante o segundo e 

terceiro trimestres podem afetar o crescimento e o desenvolvimento funcional ou ter 

efeitos tóxicos sobre os tecidos fetais. Se administrados à mãe muito próximo do fim 

da gravidez, ou durante o parto, podem ter efeitos adversos não só na evolução do 

trabalho de parto como no recém-nascido, após o nascimento [31].  

 

6. Categorias de Risco de acordo com a FDA 
 

A maior parte dos medicamentos estão inseridos numa das cinco categorias de 

risco da FDA para a gravidez, de forma a possibilitar a identificação do potencial de 

risco [30]. Foram estabelecidas cinco categorias para indicar o potencial de um fármaco 

em causar defeitos ao nascimento, quando usado durante a gestação. As categorias 

foram determinadas tendo em conta a fiabilidade da documentação existente e tendo 

em conta o risco-benefício do uso do fármaco [30,31]. As categorias de risco encontram-

se agrupadas no quadro que se segue. Nos casos em que não se encontra na 

literatura a que categoria de risco pertence o medicamento, agrupa-se na categoria C 
[27]. 
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Tabela 2* – Classificação dos medicamentos para uso na gravidez segundo categorias 

de risco. 

CATEGORIA A 
 

Ausência de risco fetal. Uso seguro na gravidez. 
 

CATEGORIA B 

 
Ausência de risco fetal, demonstrada em experimentação animal ou 

em estudos humanos. 
 

CATEGORIA C 

 
Risco fetal desconhecido. Contudo, e apesar dos potenciais riscos, 

a necessidade pode justificar o uso do fármaco na gravidez 
. 

CATEGORIA D 

 
Evidência de risco fetal humano. É necessário ponderar a 

necessidade do uso do fármaco, caso estejam implicadas situações 
de risco de vida. 

 

CATEGORIA X 

 
Nocivo para o feto. Os riscos envolvidos no uso do fármaco na 

gravidez são muito superiores aos potenciais benefícios. 
Fármaco contraindicado na gravidez. 

 

ÍNDICE M 
 

Classificação com base em informação do fabricante / titular da 
Autorização de Introdução no Mercado. 

*Adaptado de FDA [31] 

 

7. Fármacos aceitáveis na gravidez 

7.1 – Problemas gastrointestinais  

a) Náuseas e vómitos 

 

� Aconselhar mudança de hábitos alimentares. 

 

Tabela 3 – Opções para tratamento de náuseas e vómitos durante a gravidez [20]. 

 

 

Opções aceitáveis Observações 

Doxilamina/pirodoxina 

Não parecem apresentar aumento do 

risco de teratogenicidade. 

Anti-histamínicos anti-H1 isolados 

Metoclopramida 

Fenotiazinas 
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b) Pirose, azia  

Tabela 4 – Opções aceitáveis e fármacos a evitar no tratamento de pirose e 

azia durante a gravidez [5]. 

 

 

c) Diarreia aguda 

Tabela 5 – Opções aceitáveis e fármacos a evitar no tratamento de diarreia aguda 

durante a gravidez [20]. 

 

 

 

 

Os preparados probióticos regularizadores da flora intestinal (Lactobacillus 

acidophilus ou Sacharomyces boulardii), são considerados geralmente seguros, 

havendo inlusivamente estudos que incluíram o seu uso pré-natal na prevenção da 

vaginose bacteriana materna e de atopia na futura criança. [20] 

 

 

 

 

 

Opções aceitáveis A evitar 

Antiácidos (com cálcio, magnésio, alumínio 

ou alginatos) 
Bicarbonato de sódio, pelo risco de 

alcalose metabólica e de retenção hídrica 

materna e fetal. 

Sais de alumínio na grávida obstipada 

Sucralfato 

Sais de magnésio na grávida obstipada 

Simeticone/dimeticone 

Fármacos anti-H2 

Inibidores da bomba de protões 

Opções aceitáveis A evitar 

MNF 

Antidiarreicos Lactobacillus acidophilus 

Sacharomyces boulardii 
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d) Obstipação 

 

� A hidratação e o aumento de fibra na dieta são essenciais [20]. 

Tabela 6 – Opções aceitáveis e fármacos a evitar no tratamento da obstipação durante 

a gravidez [20]. 

 

7.2 – Febre, algias, condições inflamatórias agudas  

 

Tabela 7 – Opções aceitáveis e fármacos a evitar no tratamento da febre, algias, 

condições inflamatórias agudas durante a gravidez [5]. 

 

 

 

 

Opções aceitáveis A evitar 

Expansores à base de fibra (farelo, bran, 

ispagula) 

Os medicamentos contendo cáscara 

sagrada, psyllium e senne são 

teoricamente de evitar, pelo risco de 

estimulação uterina. 
Lactulose (nos casos mais refratários) 

Opções aceitáveis A evitar 

Paracetamol (fármaco de 

eleição). 

A aspirina (exceto se de ↓ dosagem) e os AINEs em 

geral podem induzir o encerramento do canal arterial 

fetal, oligoâmnios, discrasia hemorrágica e 

prolongamento do trabalho de parto, logo não devem 

ser dados na 2.a metade da gravidez, especialmente 

de forma continuada; 

Paracetamol+di-hidrocodeína; 

Inibidores seletivos COX-2; 

Orfenadrina e tiocolquicosido (falta de dados); 

Proteolíticos (bromelaína, tripsina ou quimiotripsina) 

apenas seguros no aleitamento. 
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7.3 – Sintomatologia respiratória 

a) Congestão nasal 

Tabela 8 – Opções aceitáveis e fármacos a evitar no tratamento da congestão 

nasal [20].  

 

 

  

 

b) Mucolíticos 

Tabela 8 – Mucolíticos aceitáveis durante a gravidez [20]. 

 

 

 

 

 

b) Antitússicos  

Tabela 9 – Antitússicos aceitáveis e a evitar durante a gravidez [20]. 

 

 

 

 

 

Opções aceitáveis A evitar 

Soluções salinas nasais ou 

aerossolizadas. 

Descongestionantes nasais, 

especialmente as formulações 

orais e grávida hipertensa. 

Opções aceitáveis 

MNF (soro fisiológico aerossolizado e hidratação). 

Acetilcisteína 

Bromexina 

Opções aceitáveis A evitar 

Preparados com múltiplos ingredientes são 

de segurança não estabelecida. 

Preparados com codeína utilizar apenas 

quando indispensável. 

Evitar antitússicos no final da gravidez. 

(risco de síndrome de privação do 

neonato). 
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c) Anti-histamínicos 

Tabela 10 – Anti-histamínicos aceitáveis e a evitar durante a gravidez [20]. 

 

 

d) Corticosteróides intranasais 

A utilizar quando benefício potencial significativo. [20] 

e) Antiasmáticos 

Tabela 11 – Antiasmáticos aceitáveis e a evitar durante a gravidez [20,31,32]. 

 

 

Opções aceitáveis A evitar 

Clorfeniramina Cetirizina, desloratadina, hidroxizina, 

loratadina e 

mizolastina, devido a toxicidade embrionária em 

animais. 

Evitar anti-histamínicos sedativos no 3.º trimestre 

por reações adversas no RN. 

Difenidramina 

Opções aceitáveis A evitar 

Beta-agonistas (terbutalina, salbutamol 

preferíveis) 

Antagonistas dos Receptores de 

Leucotrienos (montelucaste, 

zafirlucaste). 

 

 

Xantinas no 3.º trimestre 

(irritabilidade e apneia neonatal). 

Cromoglicato de sódio só após 1.º trimestre 

Nedocromil 

Brometo de ipatrópio (apenas quando 

benefíco>risco) 

Corticóides inalados (apenas quando 

benefíco>risco) 

Beclometasona preferível 

Xantinas (2.ª linha) só 1.º e 2.º trimestres 

Corticóides sistémicos (exacerbações) 
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7.4 – Infeções e Agentes Antimicrobianos 

7.4.1 – Infeções Bacterianas 

 

Preferir-se-ão sempre que possível os antibióticos mais antigos e com o 

espectro mais fechado, como a penicilina e derivados ou, em caso de alergia, a 

eritromicina base. [20] 

Tabela 12 – Antibióticos aceitáveis e a evitar durante a gravidez [20]. 

Opções aceitáveis Observações A evitar Observações 

Cefalosporinas  Aminoglicosídeos 
Potencialmente ototóxicos para 
o feto; monitorização apertada 

dos níveis séricos. 

Clindamicina  Co-trimoxazol 

Trimetoprim é um antagonista 
do 

ácido fólico => a evitar no 
período pré-concecional e 1.º 

trimestre; 
sulfamidas podem causar 

anemia 
hemolítica fetal e icterícia 

neonatal 
=> contraindicadas no 3.º 

trimestre. 

Cloranfenicol 
Exceto no 3.º 

trimestre; síndrome 
do bebé cinzento 

Claritromicina Teratogenicidade em animais. 

Azitrominicina, 
Eritromicina base, 

Espiramicina, 
Roxitromicina 

 Eritromicina 
(estolato) 

Associado a hepatotoxicidade 
materna. 

Isoniazida, 
Etambutol, 

rifampicina(+-) 

Rifampicina no 3.º 
trimestre: risco de 

hemorragia no recém 
nascido e grávida por 
hipoprotrombinemia. 

Estreptomicina, 
Pirazinamida, 

rifampicina 

Estreptomicina: ototoxicidade 
Pirazinamida: dados escassos. 

Metronidazol 

A usar com 
prudência no 1.o 
trimestre, embora 

atualmente se pense 
ser seguro durante 

toda a gravidez. 

Quinolonas Possível artropatia fetal. 

Nalidíxico 
(ácido)  Tetraciclinas 

Quelação aos dentes em 
desenvolvimento. a partir da 

18.ª semana da gravidez. 

Nitrofurantoína 

Exceto no 3.o 
trimestre: anemia 
hemolítica no raro 

feto com deficiência 
da G6PD 

  

Penicilinas +- 
clavulanato    
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7.4.2 – Infeções virais 

Tabela 13 – Antivíricos aceitáveis e a evitar durante a gravidez [20]. 

Opções aceitáveis A evitar Observações 

Aciclovir, famciclovir, 

valaciclovir, 

sistémicos/idoxuridina 

tópica 

Ribavirina 

Teratogénica em praticamente 

todas as espécies animais 

estudadas. 

Zanamivir Oseltamivir  

Zidovudina (AZT), 

saquinavir 

Restantes 

antivirais em geral 
 

            

- Aciclovir e Valaciclovir no 1º trimestre da gravidez 

As infeções a herpes simplex e herpes zoster são comuns e podem ser 

tratadas com antivíricos como o aciclovir, o valaciclovir ou o famciclovir. No entanto, 

não se encontrava suficientemente documentada a segurança destes medicamentos 

no 1º trimestre da gravidez, altura de maior probabilidade da toma inadvertida de 

fármacos potencialmente teratogénicos.  

Neste estudo em uma grande coorte dinamarquesa foram assinaladas 1804 

gestações expostas àqueles medicamentos, sendo que a exposição ao aciclovir ou ao 

valaciclovir não esteve associada a um risco aumentado de malformações congénitas 

major. A exposição ao famciclovir foi pouco comum para permitir chegar a dados mais 

conclusivos. [33,34] 

 

7.4.3 – Infeções fúngicas  

� Preferir os tópicos sempre que possível. [20] 
 

Tabela 14 – Antifúngicos aceitáveis e a evitar durante a gravidez [20]. 

Opções aceitáveis A evitar 

Imidazóis tópicos Imidazóis sistémicos 

Nistatina tópica e oral Griseofulvina 

Terbinafina tópica Terbinafina sistémica 
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7.4.4 – Infestações parasitárias  

Tabela 15 – Antiparasitários aceitáveis e a evitar durante a gravidez [20]. 

 

                    

7.5 – Problemas oftalmológicos 

À exceção dos antibióticos e soluções salinas, os colírios oftálmicos reservar-

se-ão para situações em que a relação benefício-risco seja clara. Os beta-bloqueantes 

em particular, poderão associar-se a bradicardia fetal e neonatal. [20] 

 

Tabela 16 – Colírios aceitáveis e a evitar durante a gravidez [20]. 

 

Opções aceitáveis A evitar 

Antibióticos 

Beta-bloqueantes (associados a 

bradicardia fetal e neonatal). 

Soluções salinas 

Outros colírios oftálmicos apenas em 

situações benefício>risco 

 

 

 

Opções 

aceitáveis 
Observações A evitar Observações 

Cloroquina, 

proguanil 

- Só para profilaxia e se 

viagem inadiável; 

- Com o proguanil 

(antagonista dos folatos): 

suplemento de ácido fólico 

no primeiro trimestre 

Antipalúdicos em 

geral 
 

Piperazina, 

praziquantel 

Preferencialmente sempre 

depois do primeiro trimestre 
“Bendazóis”, pirantel  

Malatião, 

permetrina 
 

Benzoato de benzilo, 

crotamitona, lindano 

Lindano: possível 

risco de irritabilidade 

SNC, nados-mortos, 

facomelia 
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7.6 – Hipertensão crónica 

 

Tabela 17 – Anti-hipertensores aceitáveis e a evitar durante a gravidez [20,32]. 

 

 

 

7.7 – Ansiedade, insónia 

 

Tabela 18 – Ansiolíticos aceitáveis e a evitar durante a gravidez [18]. 

 

 

 

 

Opções 

aceitáveis 
Observações A evitar 

Metildopa 
1.ª Linha (se impossível controlo 

com MNF) 

Bloqueadores da entrada de cálcio (algumas 

dihidropirinas e o diltiazem são teratogénicos em 

Animais; podem inibir o parto; considerar benefício-

risco). 

Diuréticos (risco de distúrbios eletrolíticos no feto e 

de trombocitopenia) 

Inibidores da Enzima Conversora de Angiotensina 

(teratogénicos) 

Antagonistas dos recetores de angiotensina 

(teratogénicos) 

Hidralazina 2.ª Linha 

Propranolol 

2.ª Linha. Suspender 1 a 2 

semanas antes do parto (risco 

de bradicardia e hipoglicemia 

neonatais) 

Opções aceitáveis Observações A evitar 

Uso pontual de 

benzodiazepinas 

(ex. controlo de 

convulsões) 

Terapêutica ansiolítica crónica com BZD : 

- Não suspender subitamente; 

- Considerar benefício-risco na 

necessidade de continuação da 

terapêutica; 

- Considerar substituição por buspirona 

ou desmame progressivo. 

Uso regular de benzodiazepinas 

(1.º trimestre – lábio leporino, 3.º 

trimestre – síndrome “bebé mole”) – 

se utilização imprescindível substituir 

por BZD de curta duração de ação. 
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7.8 – Depressão  

 

Tabela 19 – Antidepressivos aceitáveis e a evitar durante a gravidez [31,32]. 

 

Segundo o Boletim de Farmacovigilância do Infarmed – 1º trimestre de 2011, está 

disponível uma nova informação de segurança sobre o uso de antidepressivos na 

gravidez. 

O Grupo Europeu de Farmacovigilância realizou uma avaliação dos riscos de 

hipertensão pulmonar persistente no recém-nascido (HPPN), fraturas ósseas e 

malformações congénitas associados à utilização de vários antidepressivos, tendo 

considerado necessário introduzir a seguinte informação de segurança no Resumo 

de Características do Medicamento (RCM) de acordo com os riscos identificados 

para as diferentes substâncias ativas [35]: 

 

a) Risco de malformações congénitas  

 

- Fluoxetina  

 

Alguns estudos epidemiológicos sugerem um risco aumentado de 

malformações cardiovasculares associadas ao uso de fluoxetina durante o primeiro 

Opções aceitáveis Observações A evitar 

Antidepressivos tricíclicos 

 

Categoria B FDA 

 Antidepressores 

irreversíveis 

inibidores da 

monoaminoxidase 

(IMAOs). 

 

 

Antidepressores 

reversíveis da 

MAO. 

Antidepressores 

inibidores selectivos da 

recaptação de 

serotonina (ISRS) , apenas 

se benefício>risco 

Não há evidência de teratogenicidade; 

↓índice de Apgar e 

↓ índice de desenvolvimento 

psicomotor; possibilidade de 

prematuridade ou síndrome de 

privação no RN, em particular 

com a fluoxetina e paroxetina; 

toxicidade em estudos 

animais com a paroxetina e o 

citalopram. 
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trimestre de gravidez. O mecanismo é ainda desconhecido. No seu conjunto, os dados 

indicam que o risco de um recém-nascido apresentar malformações cardiovasculares 

na sequência da exposição materna à fluoxetina é de 2/100, enquanto a taxa esperada 

para estas malformações é de aproximadamente 1/100 na população geral [35]. 

 

b) Risco de hipertensão pulmonar persistente no recém-nascido 

 

- Citalopram, escitalopram, fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina e sertralina 

 

Dados epidemiológicos sugerem que a utilização de ISRS durante a gravidez, 

em especial na parte final, pode aumentar o risco de HPPN. O risco observado foi de 

aproximadamente 5 casos por 1000 gravidezes. Na população em geral ocorrem um a 

dois casos de HPPN por 1000 gravidezes [35]. 

 

7.9 – Distúrbios Psicóticos 

 

Tabela 20 – Antipsicóticos aceitáveis e a evitar durante a gravidez [32]. 

 

7.10 – Dependência nitcotínica 

 

A nicotinoterapia de substituição (pastilhas ou adesivos) ou a terapêutica com 

bupropiona não deve ser instituída durante a gravidez. No entanto, pensa-se que um 

exposição inadvertida de curta duração durante o primeiro trimestre não causará 

provavelmente dano ao feto. Por outro lado, há autores que consideram que a 

utilização cuidadosa de adesivos de nicotina em mulheres previamente grandes 

fumadoras (> 20 cigarros/dia) poderá ter uma relação benefício-risco positiva. [32] 

7.11 – Enxaqueca 

Opções aceitáveis Observações A evitar 

Neurolépticos 

(haloperidol, clozapina 

olanzapina, 

risperidona) – 

considerar benefício-

risco. 

Não existem estudos apropriados 

que documentem o risco destes 

fármacos na gestação humana e/ou 

a evidência existente 

é indireta ou inconsistente. 

Considerar natureza e gravidade da 

doença. 

Sais de Lítio 

(risco de malformações, incluindo 

malformações cardíacas - 

anomalia de Ebstein); possibilidade 

de bócio neonatal e hipotiroidismo; 

toxicidade neonatal. 
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Tabela 21 – Fármacos para tratamento da enxaqueca aceitáveis e a evitar durante a 

gravidez [32]. 

 

7.12 - Miscelânea 

Tabela 22 – Fármacos aceitáveis e a evitar no tratamento de outras patologias durante 

a gravidez [32]. 

 

Acne

•Retinóides teratogénicos;
• Isotretinoína oral de elevado risco.

Diabetes mellitus

•Insulina deverá substituir antidiabéticos orais; 
•Diabetes Gestaccional: os valores ≥ aos valores de referência que constam no 
esquema em anexo (Anexo II). 

•Antidiabéticos orais contraindicados (risco de hipoglicemia fetal/neonatal). 

Conectivopatias

•Corticosteróides orais (dose mais baixa eficaz), se indispensáveis; 
•(Hidroxi)cloroquina a evitar; 
•Suspender imunossupressores e DMARDs. 

Doença inflamatória intestinal 

•Suplementação com ferro, polivitamínico e ácido fólico;
•Manutenção com sulfassalazina, messalazina ou olsalazina. 
•Corticosteróides rectais, ou mesmo orais (dose mais baixa eficaz), se necessário;
•Antidiarreicos, espasmolíticos e imunossupressores não recomendados. 

Hipo/hipertiroidismo 

•Tiroxina: categoria A;
•Antitiroideus: risco comprovado de bócio neonatal. 

Opções aceitáveis A evitar 

Paracetamol  

ou  

Paracetamol+antiemético 

 

Ergotamínicos (contraindicados pelos seus efeitos 

vasoconstritor e uterotónico). 

Agonistas serotoninérgicos (sumatriptano, 

narotriptano, zolmitriptano), devem ser evitados por 

falta de dados. 

Evitar terapêutica crónica e profilática. 
Uso pontual de AINE (1.ª metade da 

gravidez) 
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7.13 – Vacinação durante a gravidez 

Tabela 23 – Vacinas aceitáveis durante a gravidez segundo o PNV (Plano Nacional de 
Vacinação) [36]. 

 

A vacinação durante a gravidez pode estar indicada se houver um risco 

elevado de infecção, se a doença implicar um risco significativo para a mãe e/ou para 

o feto e se o risco de reações adversas à vacinação for aceitável [36]. Se estas 

condições não estiverem reunidas, qualquer vacinação deve ser adiada para depois 

do parto. Quando houver indicação para vacinar durante a gravidez, deve considerar-

se a possibilidade de adiar a vacinação para o segundo ou terceiro trimestre.  

As vacinas inativadas são, geralmente, consideradas seguras para o feto e as 

vacinas vivas estão, geralmente, contraindicadas durante a gravidez [36]. 

 

8. Dispensação Farmacêutica 

 

A dispensação clínica de medicamentos (DCM) é o serviço em que o 

farmacêutico avalia o processo de uso da farmacoterapia, disponibiliza a medicação, e 

informa, de modo personalizado, o doente ou o cuidador sobre o Processo de Uso dos 

Medicamentos (PUM), quer estes sejam industrializados ou manipulados. Esclarece-

se ainda que na DCM o farmacêutico avalia de modo sistemático (em todos os 

doentes e para todos os medicamentos) o PUM procurando, identificando e 

resolvendo os Problemas Relacionados com os Medicamentos (PRM) com a finalidade 

de prevenir os Resultados Negativos associados à Medicação (RNM) evitáveis, 

registando todas as intervenções farmacêuticas, embora se saiba que nem todos os 

PRM originam RNM e que nem todos os RNM são causados por PRM. [37] 

Quando deparado com uma prescrição médica destinada a uma mulher 

grávida, o farmacêutico deve verificar se os medicamentos prescritos se inserem em 

classes de risco da FDA (o que pode constituir um critério de não dispensação), deve 

Vacinas do PNV Aceitáveis Vacinas Contra-indicadas 

Td (Tétano e Difteria) 

VASPR (Sarampo, Parotidite e 
Rubéola), BCG (tuberculose). 

VHB (Hepatite B) 

VIP (poliomielite), MenC (Meningite 

meningocócica C): considerar administração, 

apenas em situação de elevado risco; 
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procurar conhecer o objetivo do tratamento farmacológico, se existe doença prévia à 

gravidez ou um transtorno a ela associado ou se é algum problema ocasional. 

O documento que pode ser usado para o registo durante a dispensação clínica 

de medicamentos encontra-se em anexo (Anexo II). [37] A classificação PRM divide-se 

em 4 classes: 

 

Tabela 24 – Classificação de Lisboa de Problemas Relacionados com 

Medicamentos, 2008 [37]. 
 

PRM 1 Medicamento não necessário 

PRM 2 Medicamento não adequado 

PRM 3 Posologia não adequada 

PRM 4 Falta de condições do doente/sistema 

 

9. Indicação farmacêutica  

 

A indicação farmacêutica (IF) é o “ato pelo qual o farmacêutico é responsável 

pela seleção de um MNSRM e/ou indicação de MNF, a fim de aliviar ou resolver um 

problema menor de saúde, autolimitado e de curta duração”, a pedido do paciente [38].  

 Tendo em conta as alterações fisiológicas da gravidez, se o farmacêutico 

conseguir enquadrar os sintomas relatados como sendo um transtorno menor da 

gravidez, pode proceder para a indicação de MNF sendo que muitas vezes estas 

medidas por si só ajudam a melhorar o estado de saúde da grávida. Quando 

estritamente necessário, o farmacêutico pode indicar ou sugerir um MNSRM que 

possa ser usado na gravidez sem riscos. Sempre que o farmacêutico considere 

necessário pode contactar o médico que segue a grávida e questionar acerca do uso 

de determinado MNSRM na utente em questão, promovendo-se assim uma boa 

comunicação entre os profissionais de saúde. Sempre que a sintomatologia que a 

grávida refira não se insira num transtorno menor, esta deve ser imediatamente 

encaminhada para o médico. As linhas de orientação para o processo de indicação 

farmacêutica (Anexo III) guiam a conduta do farmacêutico neste processo [38]. 
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10. Conclusão  

 

A classificação da segurança do uso fármacos durante a gravidez não é uma 

tarefa fácil, em parte devido à pouca evidência disponível. É feita com base em dados 

humanos, mas a informação recolhida em animais é utilizada quando não existe outra 

mais pertinente. A falta de conhecimentos atualizados pode comprometer o serviço 

prestado a mulheres grávidas na farmácia comunitária, daí a importância da formação 

contínua.  

  O receio excessivo do uso de medicamentos na gravidez ideia conduzir a uma 

situação de doença não tratada, à falta de cumprimento da terapêutica pela grávida, 

ao uso de doses sub-óptimas e/ou falências de tratamento, situações que podem ser 

fonte de risco para o bem-estar materno e afetar, de igual modo, o feto [16].  

 

B. Outros trabalhos realizados 

 

Ao longo do estágio realizei outros trabalhos de carácter mais prático na 

Farmácia. No início do estágio em farmácia comunitária, a minha orientadora 

inscreveu-me numa formação da Sesderma®. Solicitou-me que realizasse uma 

pequena apresentação em diapositivos que resumisse os conhecimentos que me 

foram transmitidos na formação. O objetivo era atualizar os funcionários em relação à 

marca, por forma a otimizar o seu aconselhamento aos clientes, potenciando as suas 

vendas (Anexo IV). 

Em Março, reparei que sempre que alguma utente se dirigia à Farmácia para 

comprar uma pílula genérica, havia alguns problemas em encontrar a respetiva 

embalagem. O sistema informático neste aspeto não ajudava muito, pois não 

identificava a que pílula de marca corresponde cada genérico. Na Farmácia, existe 

uma gaveta deslizante exclusiva para as pílulas de marca. Depois de procurar todos 

os armários, encontrei uma pilha de pílulas genéricas cujo prazo expirava em Outubro 

de 2014. Fui à prateleira deslizante, e, junto de cada pílula de marca coloquei várias 

embalagens da pílula genérica correspondente, por substância ativa e dosagens. Para 

facilitar a vida aos funcionários, elaborei ainda um cartaz sobre as pílulas genéricas e 

de marca em stock, por substância ativa, dosagem e número de comprimidos (Anexo 

V). 

Devido a um excedente de stock em vários produtos cosméticos e de higiene, 

cujo prazo de validade terminaria antes do final de 2014, propus à Direção Técnica a 

realização de algumas campanhas promocionais, com afixação de cartazes na zona 

da Farmácia e nas montras. Estas campanhas foram realizadas para preservativos 
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Control® e champôs Farline® “Leve 2 Pague 1” (Anexo VI). Em Abril/Maio, devido à 

aproximação do Verão, e por se tratar de produtos com pico de vendas a partir desta 

altura, decidi promover a linha Elancyl® (creme anti-estrias, gel de banho tonificante, 

anti-celulítico, adelgaçante, sérum de firmeza, etc.), com 25% de desconto em toda a 

linha (Anexo VI).  

Nesta mesma altura do ano, a Farmácia adquiriu uma linha de produtos de 

emagrecimento (TCUIDA®), mas não houve qualquer formação sobre a mesma. As 

embalangens também não traziam bula nem nenhuma informação sobre 

contraindicações. Como começaram a surgir algumas dúvidas sobre possíveis 

problemas, pesquisei e fiz um lembrete para cada funcionário sobre essas mesmas 

contraindicações, que acabaram por ser bastantes (Anexo VII). 
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12. Anexos 

 

Anexo I – Folheto informativo: Frente 
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Anexo I – Folheto informativo (continuação): Verso 
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Anexo II – Fluxograma de diagnóstico e conduta na Diabetes Gestacional 
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Anexo III – Processo de Indicação Farmacêutica 
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Anexo IV – Diapositivos – Formação Sesderma® 

 

FORMAÇÃO SESDERMA 2014
NOVO CONCEITO: NANOTECNOLOGIA COSMÉTICA

 

 

 

SENSYSES LIPOSOMAL CLEANSER

� COMPOSIÇÃO: 95% LIPOSOMAS DE FOSFATIDILCOLINA 

DE SOJA;

� APRESENTA VANTAGENS EM RELAÇÃO ÀS AGUAS 

MICELARES GRAÇAS  À SUA CAPACIDADE DE 

ARRASTAR NÃO SÓ AS IMPUREZAS HIDROSSOLÚVEIS 

COMO AS LIPOSSOLÚVEIS;

� ADEQUADO NA LIMPEZA DA PELE DESCAMATIVA, COM 

TENDÊNCIA ACNEICA OU INTOLERANTE AO SABÃO;

� APLICAR COM ALGODÃO OU COMPRESSA.
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Anexo IV (continuação) – Diapositivos – Formação Sesderma® 

 

LINHA C-VIT

 

 

 

� PRINCIPAL CONSTITUINTE: ÁCIDO ASCÓRBICO (VITA. C)

� O ÁCIDO ASCÓRBICO É HIDROSSOLÚVEL, PORTANTE NÃO SE ACUMULA NO 
NOSSO ORGANISMO;

� EFEITOS DO ÁCIDO ASCÓRBICO:
-DESPIGMENTANTE;

-CONTRIBUI PARA A SÍNTESE DO COLAGÉNIO;
-ANTIOXIDANTE.

� PRINCIPAL DESVANTAGEM DA VITAMINA C: É TERMOLÁBIL, OU SEJA, DECOMPÕE-
SE A ALTAS TEMPERATURAS;

SESDERMA CONTORNA ESTE PROBLEMA RECORRENDO A 
ASCORBIL GLUCÓSIDO QUE NÃO SE OXIDA.

LINHA C-VIT
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Anexo IV (continuação) – Diapositivos – Formação Sesderma® 

 

LINHA C-VIT

• TRATAMENTO FLASH1. VITAMINA C 
PURA 

• TRATAMENTO DIÁRIO 
E CONTINUADO

2. VITAMINA C 
ESTABILIZADA

• TRATAMENTO EM 
PROFUNDIDADE

3. VITAMINA C 
ESTABILIZADA E 
LIPOSSOMADA

 

 

 

CREME FACIAL C-VIT

COMPOSIÇÃO:

-ASCORBIL GLUCÓSIDO LIPOSSOMADO 

A 3%; (ESTIMULA A SÍNTESE DE 

COLAGÉNIO + AÇÃO ANTI RADICAIS LIVRES);

-EXTRACTO DE AMOREIRA;

-LMV;

-SYNCOLL LIPOSSOMADO.

INDICAÇÕES:

-Hidratante da pele fatigada e sem brilho.

Ideal para a prevenção e tratamento do fotoenvelhecimento cutâneo, reduz as

rugas e linhas de expressão.

C-VIT Creme Hidratante Facial está indicado para todos os tipos de pele.
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Anexo IV (continuação) – Diapositivos – Formação Sesderma® 

 

 

COMPOSIÇÃO:

-ASCORBIL GLUCÓSIDO; 

-EXTRACTO DE LARANJA;

-COMPLEXO CLARIFICANTE.

INDICAÇÕES: 

Tratamento e prevenção da pele cansada, sem vida, pálida e 

com falta de brilho. Aporta luminosidade e vitalidade à pele, 

proporcionando-lhe, de imediato, um aspecto radiante e 

saudável. Homogeneíza o tom da pele. Melhora a textura e 

elasticidade da pele, contribuindo para minimizar as rugas e 

linhas de expressão. Indicado para todo o tipo de pele.

FLUIDO LUMINOSO C-VIT

 

 

 

COMPOSIÇÃO:

-Ácido ascórbico puro a 12%.

INDICAÇÕES: 

Tratamento  intensivo de choque (“flash”).

Pele seca e envelhecida, demasiado exposta ao sol. 

Pele fatigada, com carência de vitalidade e luminosidade. 

Pele submetida a tratamentos cosméticos ou 

dermatológicos agressivos (peelings químicos, 

microdermobrasões,...) 

Coadjuvante em tratamentos despigmentantes. 

Pela sua textura está indicado para todo o tipo de pele.

INTENSIVE SERUM C-VIT
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Anexo IV (continuação) – Diapositivos – Formação Sesderma® 

 

 

LINHA ACGLICOLIC

PRÍNCIPIOS ATIVOS:

ÁCIDO GLICÓLICO LIVRE E LIPOSSOMADO, ÁCIDO HIALURÓNICO, ÓLEO DE JOJOBA, , 
CERAMIDAS, VITAMINA E E ERGOTIONEÍNA, CÉLULAS MÃE VEGETAIS DE Eryngium Maritimun.

 

 

 

LINHA ACGLICOLIC

PRÍNCIPIOS ATIVOS:

�ÁCIDO GLICÓLICO LIVRE E LIPOSSOMADO: efeito peeling a pH muito baixo e ação 
exfoliante.

Efeitos do AG:

-Baixas concentrações de AG: hidratação;

-Altas concentrações de AG: maior efeito no depósito de colagénio.

�ÁCIDO HIALURÓNICO, ÓLEO JOJOBA, , CERAMIDAS: conferem hidratação;

�VITAMINA E E ERGOTIONEÍNA: antioxidantes;

�CÉLULAS MÃE VEGETAIS DE Eryngium Maritimun: regenerantes.
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Anexo IV (continuação) – Diapositivos – Formação Sesderma® 

 

 

LINHA ACGLICOLIC

BENEFÍCIOS DO ÁCIDO GLICÓLICO:

�PELE OLEOSAS/ACNEICAS;

�PROBLEMAS DE PIGMENTAÇÃO – MANCHAS SENIS, MELASMA;

�FOLICULITE APÓS O BARBEAR EM HOMENS;

�AÇÃO ANTI-RUGAS.

 

 

 

ACGLICOLIC LIPOSOMAL SERUM

COMPOSIÇÃO:

-Ácido glicólico  livre a 6%.

-Iniciação ao ácido glicólico.

Renova, regenera e hidrata a pele. Ideal para todo 

o tipo de pele como tratamento de base.
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Anexo IV (continuação) – Diapositivos – Formação Sesderma® 

 

 

ACGLICOLIC classic

COMPOSIÇÃO:

-Gel hidratante facial e gel creme hidratante facial - ácido glicólico a 8% (Acglicolic 

Classic) e 10% (Acglicolic Classic Forte), respectivamente;

- Creme facial nutritivo – ácido glicólico a 8%.

 

 

 

ACGLICOLIC 20 E ACGLICOLIC S

COMPOSIÇÃO:

- Creme  Gel Hidratante AcGlicolic 20:12% Ácido Glicólico conjugado, 1% Aloe Vera, Factor de 

Hidratação Natural, Vitamina E, Bisabolol.

- Gel hidratante AcGlicolic S: 15% ácido glicólico + 1% ácido salicílico. Gel livre de óleos. 

Prevenção e tratamento de rugas e do envelhecimento da pele. Gel com perfume isento de 

alergénios .
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Anexo IV (continuação) – Diapositivos – Formação Sesderma® 

 

 

LINHA DAESES

�COMBATE A FLACIDEZ;

�PRINCIPAL ATIVO: DMAE (DIMETILAMINOETANOL). O DMAE é um nutriente natural obtido

do peixe encapsulado em lipossomas que consegue que a sua pele fique mais firme, elástica e

lisa instantaneamente mediante dois mecanismos:

1 - Aumenta a liberação de acetilcolina, um 

neurotransmissor que diminui à medida que envelhecemos.

Este componente é responsável pelo envio 

de sinais dos nervos aos músculos e de nervo a nervo, 

como consequência produz-se um aumento do tónus 

muscular.

2 - Estimula a síntese de colágenio, reduzindo as rugas 

e aumentando a elasticidade da pele. Pele 

seca. 
 

 

 

LINHA DAESES

�CREME DAESES LIFTING – combate a flacidez;

- PRINCIPAL  ATIVO: 4% DMAE
e proteínas hidrolizadas do trigo;

�DAESES CREME CONTORNO DE OLHOS:

2% DMAE
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Anexo IV (continuação) – Diapositivos – Formação Sesderma® 

 

 

LINHA DAESES

�SERUM DAESES LIFTING - COMBATE A FLACIDEZ;

-8% DMAE E 7% ÁCIDO LÁCTICO.

- Efeito refirmante flash;

- Indicado para todos os tipos de 

pele.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diana Vieira, Faculdade Farmácia da 
Universidade do Porto, 2014 
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Anexo V – Cartaz Pílulas  

 

Pílulas e genéricos

•Diane 35® (x21 e x63);

•Ciproterona 2,0 mg + etinilestradiol  0,035 mg (Generis) x21 e x63 - genérico 

Ciproterona 2,0 mg + etinilestradiol 0,035 mg 

•Denille (x21 e x63) - genérico

•Valette® x21

Dienogest 2,0 mg + etinilestradiol 0,03 mg 

•Harmonet ® (x21 e x63)

•Minigeste ® (x21 e x63)

•Gestodeno 0,075 mg + etinilestradiol 0,02 mg (Actavis)/Juliperla x 21 - genérico

• Gestodeno 0,075 mg + etinilestradiol 0,02 mg (Generis) (x21 e x63) - genérico

•Estinette ® (x21, x63 e x126)

Gestodeno 0,075 mg + etinilestradiol 0,02 mg

•Novynette ®(x21 e x63)

•Mercilon ® (x21 e x63)

•Desogestrel 0,15mg + etinilestradiol 0,02 mg Phage (x21 e x63) - genérico

Desogestrel 0,15mg + etinilestradiol 0,02 mg

•Marvelon ® (x21 e x63)

•Desogestrel 0,15 mg + etinilestradiol 0,03 mg Phage (x21 e x63) - genérico

Desogestrel 0,15 mg + etinilestradiol 0,03 mg 

•Daylette (x28 e x84) - genérico

•Droseffik (x28) - genérico

•Arankelle (x21 e x63) - genérico

•Dioz (x28 e x84) - genérico

•Drosianelle (x21 e x63) - genérico

•Yasminelle ® (x21 e x63)

•YAZ ® (x28 e x84)

Drospirenona 3 mg + etinilestradiol 0,02 mg

•Aranka (x21 e x63) - genérico

•Drosianne (x21) - genérico

•Yasmin ® (x21 e x63)

Drospirenona 3 mg + etinilestradiol 0,03 mg

•Miranova ® (x21 e x63)

•Levonorgestrel 0,1 mg + etinilestradiol 0,02 mg Generis (x21) - genérico

Levonorgestrel 0,1 mg + etinilestradiol 0,02 mg

•Gynera ® (x21 e x63)

•Effiplen (x21) - genérico

Gestodeno 0,075 mg + Etinilestradiol 0,03 mg
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Anexo VI – Promoções a produtos da Farmácia: cartazes realizados 

- Campanha da marca Elancyl® - Verão 2014 

PROMOÇÃO

25% DE DESCONTO EM 
TODA A LINHA

 

 

- Campanha para escoamento de preservativos da marca Control® 

PROMOÇÃO
LEVE 2 PAGUE 1

NA COMPRA DE 1 
EMBALAGEM DE 12 
UNIDADES CONTROL 
SENSO OU CONTROL 

SEX SENSES CHOCOLATE 
OFERTA DA SEGUNDA 

EMBALAGEM.

 

 



59 
 

Anexo VI (continuação) – Promoções a produtos da Farmácia: cartazes 
realizados 
 

- Campanha da marca Farline® 
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Anexo VII – Lembrete Contraindicações/interações TCUIDA® 
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Resumo 

 

O nosso estágio no CHSJ teve a duração de oito semanas, durante quais nos 

foi possibilitada a passagem por todas as unidades dos Serviços Farmacêuticos. 

Devido à dimensão do CHSJ e tratando-se do segundo maior hospital público do país, 

o volume de trabalho e as responsabilidades serem também maiores para os Serviços 

Farmacêuticos, em algumas das unidades frequentamos em conjunto, enquanto 

noutras fizemos rotatividade. Cada Unidade dos Serviços Farmacêuticos possui o seu 

próprio protocolo de integração de estagiários, onde contém toda a informação 

necessária, para compreender o funcionamento da mesma e sendo possibilitada 

depois a visualização e/ou aplicação prática dos conhecimentos adquiridos. 

Para nós foi uma grande oportunidade podermos estagiar neste hospital e 

contactarmos pela primeira vez, com uma realidade que durante o curso nos era 

praticamente desconhecida, sendo assim, uma experiência muito enriquecedora, 

enquanto jovens futuros Farmacêuticos. 

O contacto próximo com os restantes profissionais de saúde e com os doentes 

hospitalares, foi também fundamental, para nos alertar para a importância das nossas 

funções e para nos apercebermos que para além de toda a logística que está inerente 

aos processos dos circuitos do medicamento, está um ser humano pelo qual devemos 

zelar. Tivemos a possibilidade de interagir com grande parte da equipa dos Serviços 

Farmacêuticos do CHSJ e de compreender a filosofia de trabalho do grupo, na qual 

estão adotadas regras que permitem uma elevada fiabilidade no seu trabalho, uma vez 

que qualquer falha que possa ocorrer, poderá por em causa o bem estar do(s) 

doente(s). 
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1. Introdução   

 

O Hospital São João é considerado o segundo maior hospital português e é o 

hospital de referência para toda a região Norte do País. Está ligado umbilicalmente à 

História e à vida da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Inaugurado em 

1959 dentro do conceito de hospital escolar (em substituição do Hospital de Santo 

António e do edifício do Largo Professor Abel Salazar), o edifício acolheu as 

instalações da FMUP a partir de 1960, preconizando assim uma conceção de 

proximidade entre o estudante e a vida hospitalar. O CHSJ presta assistência direta à 

população de parte da cidade do Porto (freguesias do Bonfim, Paranhos, Campanhã e 

Aldoar), parte do distrito do Porto (exceção dos concelhos de Baião, Amarante e 

Marco de Canavezes) e distritos limítrofes como Braga e Viana do Castelo, 

abrangendo uma população de cerca de 3 milhões de pessoas. 

Em termos de área, o edifício do Hospital / Faculdade ocupa 120.000 m 2 

distribuídos por vários pavimentos, dois dos quais abaixo do nível do solo  e dispõe 

neste momento de uma lotação oficial de 1124 camas. Comporta vários blocos, sendo 

dois deles paralelos entre si e à Estrada da Circunvalação.  

Destaca-se pela investigação e ensino que desenvolve e pela prestação de 

cuidados de saúde que primam pela humanização e pela qualidade assistenciais. [1] [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://centenario.up.pt/ver_espaco.php?id_espaco=38
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2. Farmácia Hospitalar - Missão, responsabilidades e funções: 

 

A missão da Farmácia Hospitalar envolve garantir a satisfação das necessidades 

farmacoterapêuticas dos doentes, promovendo a utilização racional dos 

medicamentos, garantindo a sua qualidade, a eficácia e a segurança. Ao mesmo 

tempo integrar as equipas de cuidados de saúde, prestação de cuidados 

farmacêuticos e deve promover ações de investigação científica e de ensino. 

As responsabilidades associadas passam pela gestão de medicamentos e 

produtos farmacêuticos, implementação e monitorização da política de medicamentos 

definida no Formulário Nacional de Farmácia Hospitalar e pela Comissão de Farmácia 

e Terapêutica, a gestão de medicamentos experimentais e dispositivos usados na sua 

administração, a gestão da segunda maior rubrica do orçamento dos hospitais. 

As funções inerentes à Farmácia Hospitalar são: 

 Seleção e aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos 

médicos; 

 Aprovisionamento, armazenamento e distribuição dos medicamentos 

experimentais e os dispositivos utilizados na sua administração para a realização 

de ensaios clínicos; 

 Produção de medicamentos; 

 Análise de matérias-primas e produtos acabados; 

 Distribuição de medicamentos e outros produtos farmacêuticos; 

 Participação em comissões técnicas; 

 Farmácia clínica, farmacocinética, farmacovigilância e prestação de cuidados 

farmacêuticos; 

 Colaboração na prescrição de nutrição parentérica e a sua preparação; 

 Informação de medicamentos. [3] 
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3. Serviços Farmacêuticos  

 

3.1 Gestão e Aprovisionamento de medicamentos, produtos farmacêuticos e 

dispositivos médicos 

Nos SF do CHSJ existe um sector dedicado exclusivamente à Gestão e 

Aprovisionamento de medicamentos produtos farmacêuticos e dispositivos médicos. 

Trata-se obviamente de uma área de extrema importância para o cumprimento do 

orçamento do Hospital, sendo a sua função principal garantir a disponibilidade dos 

medicamentos para todos os doentes a tempo e a um custo sustentável. No CHSJ os 

medicamentos prescritos estão incluídos no Formulário Nacional Hospitalar de 

Medicamentos e suas adendas, sendo requeridos aqueles que são utilizados nas 

patologias mais comuns neste Centro Hospitalar  É fundamental um sistema de gestão 

de existências que permita responder às solicitações de medicamentos, dispositivos 

médicos e outros produtos farmacêuticos, de acordo com as necessidades do CHSJ, 

sem que ocorram falhas, de modo a assegurar as necessidades diárias do hospital.  

No CHSJ, os técnicos administrativos efetuam pedidos de compra. Quando 

determinado produto necessita de ser adquirido é registado no livro de faltas (circuito 

excecional, não padrão) para posterior aquisição, tendo especial atenção quando há 

risco de rutura de stock, pois por vezes ocorrem situações de consumos imprevisíveis 

e não só. 

Além do controlo de existências de medicamentos por parte dos técnicos, o 

sistema informático permite detetar quando é atingido o ponto de encomenda, 

indicando que os medicamentos já existem em pouca quantidade nos SF. O sistema 

informático fornece informação em tempo real das existências, de acordo com as 

entradas e saídas de produtos.  

Ao mesmo tempo, é necessário neste setor equacionar e avaliar, para cada 

referência (cerca de 2000 só no CHSJ), qual o laboratório/fabricante fornecedor que 

oferece as melhores condições financeiras. Quem equaciona/avalia as melhores 

propostas/alternativas é o Serviço de Aprovisionamento: os SF apenas prestam apoio.  

 A aquisição dos produtos pode ser efetuada por Catálogo SPMS (Catálogo de 

Aprovisionamento Público da Saúde), que compara os preços e as características dos 

medicamentos (se são adaptados para dose unitária, dosagens, forma farmacêutica, 

etc.). Geralmente é selecionado o fornecedor que vende o produto a preço mais 

reduzido. Contudo, para além das questões financeiras, tem que se saber avaliar a 

vantagem associada a cada apresentação, por exemplo, pode não ser vantajoso 

adquirir produto mais barato se for necessário posteriormente proceder ao seu total 

reembalamento. A título de exemplo, no caso dos antibióticos administrados por via IV 
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é dada preferência aos que são vendidos juntamente com o solvente; já as formas 

orais sólidas preferencialmente devem ser adaptadas à dose unitária, caso contrário 

acarretariam maior despesa na reembalagem. 

São utilizados no CHSJ alguns medicamentos que, por não possuírem 

Autorização de Introdução no Mercado (AIM), não são comercializados em Portugal. 

Cabe ao INFARMED conceder a Autorização de Utilização Especial (AUE) para a sua 

importação.  

Para a obtenção de AUE, segundo a Deliberação n.º 105/CA/2007, os 

requerentes deverão preencher um impresso de uso obrigatório (assinado pelo Diretor 

Clínico) dirigido ao Presidente do Conselho de Administração do INFARMED, assim 

como um impresso de justificação clínica, caso o produto não conste do FHNM 

(assinada pelo Diretor de Serviço), na qual deverá constar a fundamentação científica 

para a utilização do medicamento. Pontualmente, há ainda casos em que o fármaco 

pretendido está em ensaio clínico (alínea b), sendo requerido também o envio de 

consentimento informado.  

 

Experiência pessoal – Neste serviço tivemos a oportunidade de perceber como se 

faz a gestão de existências e aprovisionamento ao nível hospitalar, acompanhar um 

técnico administrativo na deteção de um ponto de encomenda. Recebemos também 

esclarecimentos a nível do aprovisionamento, nos critérios de escolha dos laboratórios 

que oferecem as melhores condições e em caso de importação o pedido de AUE à 

entidade competente- INFARMED. 

 

3.2 Distribuição e dispensa de medicamentos 

 

3.2.1 Distribuição Clássica 

 

Cada enfermaria dispõe de um stock fixo de medicamentos cujo controlo é 

efetuado pelo serviço. Este stock é elaborado pelo Diretor de Serviço, Enfermeiro 

Chefe e pelo Farmacêutico responsável. A reposição deste stock pressupõe um 

pedido informático pelos enfermeiros.  

As requisições são avaliadas por um farmacêutico hospitalar, preparadas por 

um Técnico e entregues nos respetivos serviços por um assistente operacional. Este 

sistema de distribuição utiliza-se em serviços cujas características particulares não 

permitem utilizar o sistema de DIDDU, ou em que o mesmo não se mostre vantajoso, 

tais como: desinfetantes e antissépticos ou corretivos de volémia.  
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Na distribuição tradicional, o papel do farmacêutico encontra-se bastante 

limitado, uma vez que a sua participação cinge-se à cedência dos medicamentos 

solicitados para o serviço após a sua administração aos doentes, sendo por isso 

impossível detetar interações medicamentosas ou erros de prescrição. Este sistema 

apresenta um outro aspeto negativo que é o de não permitir uma gestão ideal de 

stock, uma vez que pode haver acumulação de medicamentos, para além da falta de 

verificação dos prazos de validade. 

 

3.2.2 Reposição de stock por níveis 

 

 A Distribuição por Reposição de Stocks Nivelados/por Níveis (DRSN) é um 

sistema de distribuição mais avançado que a Distribuição Clássica. Neste caso, cada 

enfermaria possui um stock de medicamentos fixo e controlado, adaptado às 

patologias habitualmente tratadas, que é reposto periodicamente. A quantidade de 

cada medicamento é definida de acordo com o consumo médio e é considerada 

suficiente para o período compreendido entre duas reposições.  

Os medicamentos que constam no stock foram previamente definidos pelos 

farmacêuticos, enfermeiros e médicos do respetivo serviço clínico e repostos com uma 

periodicidade semanal. O pedido de medicamentos para a reposição de stocks 

nivelados é feito pelo enfermeiro do serviço. A reposição deverá ser feita por um TDT, 

que deverá verificar as condições de armazenamento, prazo de validade e integridade 

dos medicamentos.  

A distribuição por reposição de stock permite uma maior intervenção do 

farmacêutico nas terapêuticas instituídas, o que permite um melhor controlo dos 

gastos e um uso racional dos medicamentos. Contudo, o Farmacêutico não consegue 

controlar possíveis erros devido a medicação incompatível ou mesmo de potenciação 

de efeitos secundários ou duplicação de medicação. Os carros de emergência 

existentes nos vários serviços clínicos, recorrem a este tipo de reposição de stocks.  

Este sistema de distribuição abrange os armários de urgência, que são 

pequenos armários de stock de medicamentos existentes em cada serviço; são 

variáveis conforme as suas necessidades e, permitem suprir as necessidades em 

casos de urgência.  

Os armazéns avançados são armazéns dos serviços farmacêuticos com 

localização nos Serviços Clínicos e diferem dos nivelados, uma vez que pressupõem a 

existência de um suporte informático. No Hospital de São João este sistema de 

distribuição está implementado nos serviços seguintes: Intermédios da Urgência 

(UCISU), UCI Urgência (UCIPU), UCI Neurocríticos, UCIP (Reanimação), Urgência de 
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Pediatria, Cirurgia Cardiotorácica (UCI e Intermédios), Unidade Queimados, 

Nefrologia, Unidade Transplante Renal, Pediatria A ou Joãozinho, Pediatria B ou 

Joaninha, Pediatria Cirúrgica, Bloco Pediatria Cirúrgica, UCI Pediatria, Bloco 

Otorrinolaringologia, Bloco Obstetrícia/Ginecologia e Bloco Oftalmologia. Em cada um 

dos serviços está um armário avançado e na sala de validação encontra-se a consola 

que controla os armários Pyxis®.  

O Pyxis® consiste num inovador sistema semiautomatizado de 

armazenamento e dispensa de medicamentos, composto por um conjunto de armários 

controlados eletronicamente. Cada armário é constituído por um sistema modular e 

comutável constituído por gavetas, colunas (com divisórias, para medicamentos de 

grande volume) e frigorífico (para medicamentos cujo armazenamento necessita 

temperatura 2-8ºC, permitindo a gestão dos medicamentos através de diferentes 

níveis de segurança. O Pyxis®, para além do hardware e software incorporado, é 

constituído por gavetas de máxima segurança, gavetas de segurança média e por 

gavetas com segurança mínima. As primeiras, dizem respeito aos estupefacientes e 

psicotrópicos em que o profissional de saúde apenas tem acesso ao medicamento e 

número de unidades prescritas, nas segundas tem acesso ao medicamento e a toda a 

quantidade existente no respetivo compartimento e nas últimas tem acesso a todos os 

medicamentos existentes na gaveta, bem como a toda a quantidade destes.  

Dependendo das necessidades de cada serviço, este sistema faculta a 

possibilidade de se dispensar e gerir uma série de medicamentos, independentemente 

da sua forma de apresentação (comprimidos, cápsulas, ampolas, frascos, etc.). O 

sistema permite a rastreabilidade dos produtos retirados, já que cada medicação é 

debitada ao doente e ao serviço clínico.  

Como os estupefacientes e psicotrópicos têm um nível de segurança elevado, 

apenas os farmacêuticos têm autorização para efetuar as devoluções do Pyxis® ao 

armazém da farmácia. A reposição é efetuada pelo TDT e a devolução ao Pyxis® é 

feita pelo enfermeiro no compartimento de devolução.  

Ao Pyxis MedStation® podem aceder Farmacêuticos, TDT de Farmácia e 

enfermeiros inserindo nº mecanográfico e impressão digital (identificação biométrica). 

Quando o enfermeiro retira algum medicamento, seleciona primeiro o doente a quem 

vai ser administrado o medicamento e só depois o medicamento. O sistema abre 

automaticamente, dependendo do nível de segurança do medicamento, o 

compartimento/gaveta onde se encontra o medicamento em questão. O sistema 

questiona o operador o número de unidades que irão ser retiradas fisicamente, o qual 

deverá confirmar após a abertura do compartimento, no software. Cabe aos 

farmacêuticos, em consonância com o Diretor de Serviço e o Enfermeiro Chefe do 
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serviço, elaborar uma lista com todos os medicamentos a incluir no Pyxis®. O 

Farmacêutico responsável por um serviço com este sistema deve retirar 

periodicamente listas, de forma a atualizar as existências qualitativa e 

quantitativamente. A lista de reposição é gerada automaticamente, todos os dias a 

uma hora predefinida, com o número de unidades existentes, e quantidade a repor, de 

acordo com os máximos e mínimos predefinidos.  

Aos Sábados e vésperas de feriados as listagens são retiradas na opção 

“máximos”, sendo feita uma seleção de medicamentos, de modo a garantir as 

necessidades de todo o fim de semana.  

Existem determinados medicamentos que são distribuídos em paralelo - 

medicamentos extra Pyxis®. É impresso uma listagem da medicação extra Pyxis®, 

para um período de 24h,  sendo esta enviada ao serviço num saco individualizado com 

uma etiqueta de identificação do doente, sendo colocados ao lado do Pyxis® em 

divisórias identificadas por cama.[3] 

 

Experiência pessoal – Tivemos oportunidade de acompanhar o TDT e o AAM na 

reposição dos Pyxis® de diferentes Unidades hospitalares e compreender o seu 

funcionamento. Com o farmacêutico responsável também tivemos possibilidade de ver 

compreender como funciona o compartimento de devolução de estupefacientes. 

 

3.2.3 Distribuição Individual Diária Dose Unitária 

 

O farmacêutico hospitalar encontra na DIDDU uma das atividades onde a sua 

atuação é de extrema relevância, uma vez que tem uma contínua intervenção a nível 

da farmacoterapia. Este sistema de distribuição permite um melhor conhecimento do 

perfil farmacoterapêutico do doente; diminuição do risco de interações e dos erros 

associados à distribuição contribuindo, desta forma, para o uso racional do 

medicamento. 

Assim, os doentes que se encontram internados em grande parte dos serviços 

do Hospital de São João recebem diariamente a medicação prescrita pelo médico e 

validada pelo farmacêutico através do Sistema de Distribuição Individual Diária em 

Dose Unitária (SDDIDU), para um período de 24 horas. A medicação é acondicionada 

em módulos móveis constituídos por gavetas identificadas com o nome do doente e 

respetiva cama do serviço.  
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Este processo de distribuição inicia-se, como todos, com a prescrição médica 

que é validada por um farmacêutico. Para isso, o farmacêutico tem acesso aos dados 

do doente, histórico da prescrição, perfil farmacoterapêutico, prescrições não 

medicamentosas, dieta especial, entre outras informações. Após a validação da 

prescrição médica é emitida a lista de medicação validada pelos TDT, que imprimem 

os perfis farmacoterapêuticos com a identificação do doente, número de cama e 

serviço no qual está internado, dados estes que são utilizados para identificação da 

gaveta/doente. Cabe ao TDT assegurar a preparação e dispensa de medicação para 

os serviços clínico, através da sua preparação nos sistemas semi-automáticos 

Kardex® e FDS. Posteriormente, o módulo é encaminhado ao serviço em causa pelo 

assistente operativo da farmácia. Quando o assistente volta com o módulo do dia 

anterior, registam-se as revertências, ou seja, medicação que não foi administrada.  

Este sistema de distribuição de medicamentos acarreta vários benefícios: 

redução de desperdícios de medicamentos; evitar a incorreta utilização de 

medicamentos; promover uma racionalização da terapêutica; diminuir o risco de 

interações; aumentar a segurança no circuito do medicamento; melhorar o 

conhecimento do perfil farmacoterapêutico dos doentes; permitir aos enfermeiros 

dedicarem mais tempo aos cuidados dos doentes e menos nos aspetos de gestão 

relacionados com os medicamentos.  

No entanto, apresenta também algumas desvantagens, sendo as principais: o 

aumento de custo para a farmácia, pela necessidade de maiores recursos humanos, 

espaço físico e recursos materiais de distribuição e reembalagem, já que a maioria da 

medicação, principalmente as formas orais sólidas, exige que se proceda à sua 

reembalagem para ser dispensada em DIDDU. 

Para colmatar estas desvantagens e reduzir os custos de DIDDU, é essencial a 

utilização de sistemas tais como FDS, Kardex® e Kardex frio®. 

 

Figura 1 - Gavetas de um dos Serviços 
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FDS® (Fast Dispensing System)  

 

Corresponde a um sistema semiautomatizado de reembalagem  e de dispensa 

por serviço clínico, de formas orais sólidas, nomeadamente comprimidos, cápsulas e 

drageias. O FDS® tem parametrizado, segundo o seu tamanho e forma, diversas 

formas orais sólidas de medicamentos, sendo capaz de reconhecer quais os 

medicamentos que tem armazenados permitindo assim, que a medicação seja 

reembalada unitariamente, o que leva a uma maior eficiência do circuito de distribuição 

dos fármacos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kardex® 

  

Trata-se de um equipamento de armazenamento centralizado e de distribuição 

semiautomático em que, após validação farmacêutica e envio dos dados para o 

sistema, permite a dispensa dos fármacos em dose unitária. O sistema possui diversas 

gavetas e consegue identificar os doentes de um determinado serviço clínico, que 

fazem um determinado medicamento indicando ao TDT qual a gaveta onde se 

encontra armazenado procedendo o TDT à colocação dos fármacos nas gavetas de 

cada doente devidamente identificadas, na mala do serviço clínico. É utilizado 

principalmente para injetáveis e formas orais sólidas com elevada rotatividade. Através 

do Kardex frio®  poderão ainda ser dispensados medicamentos com necessidades de 

refrigeração.  

 

Figura 2- FDS 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No entanto, existem produtos que são dispensados manualmente, pelo que 

existe um armário na zona da dose unitária com todos os medicamentos dispensados 

pelo sistema de DIDDU; estes encontram-se dispostos por ordem alfabética da DCI. 

Além disso, o armário possui um sistema de cores, que permite distinguir cada grupo 

farmacoterapêutico.[3] 

 

Experiência pessoal – Neste serviço tivemos oportunidade de compreender o 

seu funcionamento geral e de ajudar no processo de distribuição da medicação pelas 

gavetas das diferentes Unidades, quer por processos manuais, quer com recurso ao 

Kardex® ou Kardex frio®. Fazendo também a verificação cruzada das gavetas dos 

serviços para detetar possíveis erros na distribuição da medicação. 

 

 

3.2.4 Distribuição personalizada / Centro de Validação  

Tem como principal objetivo conhecer o perfil farmacoterapêutico do doente, 

promovendo a adequada utilização dos medicamentos através da intervenção do 

farmacêutico. O farmacêutico analisa a justificação e contacta com o médico, sempre 

que ocorram duvidas  

 

 

 

Figura 3- Kardex® 
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3.2.4.1 Medicamentos sujeitos a legislação especial 

 

 

3.2.4.1.1 Antibióticos 

 

No HSJ existem vários tipos de anti-infeciosos: anti-infeciosos de prescrição 

livre, anti-infeciosos de prescrição justificada e anti-infeciosos de uso restrito, em que é 

necessário autorização da Direção Clínica para a sua utilização. Prescrever bem é um 

propósito fundamental. No caso dos antibióticos, pode reduzir a mortalidade, 

morbilidade, duração do internamento e custos associados. Estas listas surgiram com 

o intuito de controlar a sua utilização evitando assim o seu uso indiscriminado e o 

consequente aumento das resistências bacterianas. 

O CHSJ nomeou a Comissão de Antimicrobianos (constituída por médicos 

diretores de serviço e um farmacêutico) para elaborar protocolos de antibioterapia 

(profilaxia e terapêutica) de patologias infeciosas frequentes. Sendo uma mais-valia 

para o hospital por refletir as idiossincrasias do mesmo, sendo cientificamente válido e 

pedagógico. O seu objetivo é racionalizar a utilização do medicamento, já que o 

desenvolvimento de resistências a estes fármacos ocorre, especialmente, se estes 

forem usados de maneira inadequada. O farmacêutico exerce um papel relevante no 

controlo do uso de anti-infeciosos, tendo por base o seguimento dos critérios e 

protocolos definidos pelo CHSJ, avalia a prescrição médica, que pode ser efetuada 

eletronicamente ou em papel num modelo próprio – “folha de requisição de 

Antimicrobianos”, nos serviços sem dose unitária ou Pyxis® (Anexo I). (manual de 

antimicrobianos CHSJ). Os medicamentos anti-infeciosos constituem um grupo de 

fármacos destinados ao tratamento e profilaxia de infeções causadas por bactérias, 

fungos, vírus e parasitas. Estas infeções podem ocorrer naturalmente na comunidade 

aquando da exposição ao agente patogénico, seguindo-se um período de latência ou 

incubação, que culmina numa forma inaparente, subclínica ou manifestação da 

infeção, que por sua vez podem evoluir para vários graus de morbilidade ou 

mortalidade ou evoluir espontaneamente para a cura. A nível hospitalar, as infeções 

nosocomiais são comuns em doentes hospitalizados, provocando prolongamento do 

tempo de internamento e consequentemente mais custos para o hospital. As opções 

terapêuticas para o tratamento das diversas infeções têm vindo a ser restringidas 

dentro de cada classe terapêutica, tendo em conta critérios científicos e 

económicos.[4,5] 
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Experiência pessoal – durante o nosso estágio, tivemos oportunidade de auxiliar no 

processo de validação de antibióticos e assim contactar com situações do dia a dia 

nas quais por vezes podem ocorrer erros de prescrição, sendo o nosso trabalho 

sempre confirmado pelo farmacêutico responsável. Tivemos também oportunidade de 

analisar um caso de uma doente com Scopulariopsis brevicaulis , um caso raro de um 

fungo resistente à antibioterapia convencional.  

O caso desta doente, que se encontrava imunocomprometida devido ao 

transplante de um rim, trabalhava no campo quando se feriu no membro inferior 

esquerdo à superfície da pele.  

Esta doente tinha também uma ITU por E. coli, que se encontrava controlada 

com Meropenemo (risco de cefaleias, AVC).  

Tratamento: Voriconazol 200mg 2x ao dia + Caspofungina 50mg 1x ao dia. 

Resolução: A doente continua em tratamento com voriconazol 200 mg oral e 

terbinafina e será reavalidada em Fevereiro 2014. 

 

3.2.4.1.2 Psicotrópicos e Estupefacientes 

 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, pelas suas características e 

legislação própria, colocam à Farmácia Hospitalar uma série de questões relacionadas 

com a sua correta utilização terapêutica e necessidade de controlo efetivo. Constituem 

por isso um grupo de medicamentos sujeitos a um controlo pessoal, regido pelo 

Decreto Regulamentar n.º 61/94 de 3 de Setembro e Portaria 981/98 de Junho da 

Presidência do Conselho de Ministros e Ministério da Saúde, que aprova os modelos 

das receitas médicas para os medicamentos constantes das tabelas de Psicotrópicos, 

Estupefacientes e Benzodiazepinas, os registos de movimentos de entradas e saídas 

das substâncias e suas preparações. O Farmacêutico é o principal responsável pelo 

processamento do circuito destas substâncias, desde a sua aquisição à sua dispensa 

garantindo o seu uso apenas nas situações indicadas. 

Tais medidas de rigoroso controlo têm como objetivo: 

- Privar do produto os que se dedicam ao tráfico de estupefacientes para atividades 

criminosas; 

- Adotar medidas adequadas de controlo e fiscalização de todas as substâncias cuja 

facilidade de obtenção e disponibilidade possam contribuir para o aumento do fabrico 

clandestino de estupefacientes e psicotrópicos; 

- Reforçar e complementar as medidas previstas na Convenção 1961.  
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Os psicotrópicos e estupefacientes são prescritos em requisições normalizadas – o  

Modelo 1509 ou Anexo X (Anexo II) onde deverá constar os seguintes elementos: 

- Código do serviço clínico que requisitou o estupefaciente;  

- O(s) nome(s) do doente(s) a quem se destinam os medicamentos; 

- Número(s) da(s) cama(s); 

- Nome do fármaco, com respetiva forma farmacêutica e dosagem; 

- Quantidade administrada; 

- Assinatura do médico prescritor; 

- Assinatura do enfermeiro responsável pela administração; 

- Data.  

Assim que as requisições chegam aos serviços farmacêuticos são registadas 

todas as entradas, saídas e devoluções. Estas substâncias estão armazenadas num 

cofre de acesso restrito, onde é preparada a medicação a dispensar. A medicação é 

preparada por doente, mas é destinada a repor os medicamentos que foram 

previamente gastos do stock da enfermaria. A contagem do cofre é feita diariamente 

pelo farmacêutico responsável e TDT. Para maior controlo na cedência deste tipo de 

medicamentos é atribuído um número sequencial mensal interno de dispensa 

colocado no impresso e na ficha de débito informático para preparação e dispensa. O 

registo informático de consumos é efetuado por cada serviço de internamento, com 

exceção dos sistemas transdérmicos e da metadona, em que o débito é feito por 

doente.  

Os sistemas transdérmicos só podem ser dispensados quando prescritos por 

um médico especialista da consulta de Dor, e quando o doente não pode fazer 

medicação por via oral, sendo necessário autorização da Direção Clínica.  

Existe um Acordo de Cooperação entre a Delegação Regional do Norte (DRN) 

do Instituto da Droga e da Toxicodependência (IDT) e o HSJ que proporciona a 

dispensa de cloridrato de metadona pelo DRN do IDT e a continuidade do tratamento 

do programa de substituição em doentes internados no HSJ. A prescrição de cloridrato 

de metadona é da responsabilidade do médico do Centro de Atendimento a 

Toxicodependentes (CAT), ao qual o doente está referenciado. O médico responsável 

pelo doente nos serviços do HSJ contactará o CAT para confirmar a prescrição e 

remete-la por fax aos SF, para a dispensa e administração.[3] 

O impresso original fica arquivado nos Serviços Farmacêuticos juntamente com 

uma cópia da folha de débito. O duplicado do impresso, cópia da folha de débito e o 

medicamento são entregues pelo assistente operacional da farmácia no respetivo 

serviço.  
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O Farmacêutico responsável pelos estupefacientes, de acordo com escala 

mensal, elabora mensalmente uma listagem de todos os medicamentos cedidos, a 

qual é enviada ao INFARMED. 

 

Experiência pessoal - Foi-nos possível compreender a responsabilidade e 

necessidade de rigor no controlo deste circuito fechado. Procedemos à receção e 

confirmação das requisições de estupefacientes e benzodiazepinas oriundas dos mais 

variados serviços clínicos, assim como ao débito dos mesmos no software informático, 

uma função que acarreta grande volume de trabalho para o Farmacêutico responsável 

por esta área. Existe um grande consumo de fármacos deste grupo no CHSJ – desde  

morfina injetável (em grandes volumes no serviço de cuidados paliativos e blocos 

operatórios), passando por benzodiazepinas, a sistemas transdérmicos de fentanilo e 

remifentanilo, entre outros. Acompanhamos ainda a preparação destes fármacos para 

dispensa e contagem diária do cofre de estupefacientes.   

 

 

3.2.4.1.3 Hemoderivados 

 

Os hemoderivados são “medicamentos preparados à base de componentes de 

sangue, nomeadamente a albumina, os concentrados de fatores de coagulação e as 

imunoglobulinas de origem humana”. A par dos estupefacientes, obedecem a 

legislação específica, sendo a sua aquisição caracterizada pelo Despacho do 

Ministério da Saúde nº28356/2008 de 13 de Outubro. A entrada em vigor desta lei 

garantiu a rastreabilidade dos lotes de derivados do plasma. Este despacho foi 

elaborado com o objetivo de organizar e uniformizar ficheiros hospitalares que 

registem a identificação dos lotes/fabricantes/distribuidores dos medicamentos 

hemoderivados e dos doentes aos quais são administrados, para que se possa 

investigar, credivelmente, uma eventual relação de causalidade entre a administração 

terapêutica destes medicamentos e a deteção de doença infeciosa transmissível pelo 

sangue. Na requisição de hemoderivados, é atribuído um número interno sequencial 

anual à ficha de requisição, Modelo 1804 (Anexo III).  

A requisição é composta por duas vias, a via Farmácia, e a via Serviço, com vários 

campos de preenchimento nos quais devem constar as seguintes informações: 

identificação do doente, a do médico prescritor; em relação ao hemoderivado prescrito, 

consta a dose, frequência, duração do tratamento, bem como a justificação clinica 

(preenchimento obrigatório pelo médico prescritor). No campo de preenchimento 

obrigatório por parte do Farmacêutico regista-se o nº sequencial, a identificação do 
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hemoderivado, a respetiva dose, quantidade cedida, laboratório fornecedor, número de 

certificado do INFARMED e o número de registo de distribuição. O Farmacêutico no 

final regista o seu número mecanográfico, coloca a data no documento e assina o 

impresso.[3] 

 

Experiência pessoal – Nesta área fizemos a confirmação das requisições para 

hemoderivados, débito e registo do lote do hemoderivado a dispensar, sendo este 

trabalho depois confirmado pela Farmacêutica responsável. Um produto hemoderivado 

muito utilizado no hospital é a imunoglobulina humana normal G intravenosa a 5% ou 

10% (IgG IV, Octagam®), indicada, por exemplo em casos de imunodeficiência 

primária (ex. Síndrome de Burton, agamaglobuliemia congénita, etc), produto este de 

elevado impacto financeiro no orçamento financeiro do hospital. 

 

3.2.4.1.4 Hospital de Dia de Ambulatório, produtos biológicos e eritropoietinas 

  

Os produtos biológicos, enzimas, entre outros, podem ser dispensados para 

doentes em internamento ou doentes que se encontram em regime de ambulatório.  

No primeiro caso a prescrição é feita por via online, validada pelo farmacêutico 

e dispensados através do sistema distribuição ou através de uma prescrição médica 

numa receita médica, o caso dos doentes em regime de Hospital de Dia de 

Ambulatório. Estas prescrições em papel são enviadas e guardadas nos SF por ordem 

cronológica do agendamento do tratamento. Diariamente, o Hospital de Dia envia aos 

SF o agendamento de doentes com os produtos a serem dispensados no dia seguinte. 

Os SF fazem o registo do consumo por doente, para dispensa pelo TDT. O transporte 

destes produtos é efetuado pelo Assistente Operacional dos Serviços Farmacêuticos, 

diariamente, para os tratamentos a efetuar naquele dia no Hospital de Dia.  

No caso das eritropoietinas, a sua dispensa é feita  de acordo com o tipo de 

sistema de distribuição montado no serviço clínico. Nos serviços em Dose unitária e 

Pyxis a prescrição é efectuada online, validada de acordo com o valor de Hb, e 

dispensada pelo circuito estabelecido..[3] 

 

3.2.4.1.5  Medicamentos extraformulário 

 

As prescrições incluem medicamentos que estão contemplados no FHNM. 

Contudo, em alguns casos, são prescritos medicamentos que não se encontram no 

FHNM e que, por isso, obrigam a uma Justificação de Extra-Formulário na qual deverá 

constar:  
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-Identificação do doente, cama, número de processo e serviço requisitante;  

-Diagnóstico;  

-DCI, dose, forma farmacêutica, posologia; 

-Justificação para a necessidade do uso do medicamento  

-Data e assinatura do Médico prescritor.  

O pedido é posteriormente analisado pelo farmacêutico responsável pelo 

serviço clínico que solicitou o medicamento ou pelo Diretor dos Serviços 

Farmacêuticos, o qual acrescenta a informação que considere relevante. A avaliação 

final cabe ao Diretor Clinico do Hospital que autoriza ou não a utilização do respetivo 

fármaco e, caso necessário, o pedido será ainda avaliado pela Comissão de Farmácia 

e Terapêutica para posterior aquisição.[3] 

 

4. Produção e controlo de medicamentos  

 

4.1 Unidade de Manipulação Clínica  

 

A manipulação de medicamentos nos SF do CHSJ está distribuída por 4 

unidades diferentes: 

- Medicamentos estéreis 

- Medicamentos não estéreis 

- Medicamentos Citotóxicos 

- Fracionamento e Reembalagem 

A produção de medicamentos manipulados permite uma personalização e 

individualização da terapêutica medicamentosa de acordo com determinadas 

patologias ou situações, observadas no contexto hospitalar nomeadamente idade, 

disponibilidade oral, intolerâncias, etc. Situações que justificam a produção de 

manipulados: 

- Adaptar as formas galénicas e dosagens existentes no mercado à condição dos 

doentes; 

- Individualizar e personalizar a farmacoterapia tendo em conta a idade, sexo, peso, 

metabolismo e fase da doença do utente; 

- Preenchimento de nichos não ocupados pela Indústria farmacêutica (especialidades 

descontinuadas, medicamentos órfãos) 

- Promover associações de substâncias ativas não disponíveis no mercado (ex.: 

dermatologia) 

- Fracionamento e reembalagem de medicamentos comerciais para serem 

dispensadas pelo DIDDU e pela UFA. 
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Todas as unidades que constituem a UMC baseiam os seus procedimentos nas 

Boas Práticas de Fabrico (BPF), no Manual de Farmácia Hospitalar, manuais de 

procedimentos próprios, específicos de cada unidade, entre outras fontes 

bibliográficas. 

A preparação de medicamentos manipulados é da responsabilidade do 

farmacêutico. Este está envolvido em todo o processo, que começa com a receção e 

validação da prescrição médica, escolha e aquisição das matérias-primas (MP), 

receção e armazenamento destas, planeamento e elaboração da preparação, higiene 

(pessoal, instalações e equipamento) e vestuário apropriado, verificação e calibração 

dos equipamentos a utilizar, controlo da qualidade e aprovação dos lotes, registo das 

não conformidades e débito da MP utilizada. 

Para garantir a padronização e uniformização dos procedimentos de 

manipulação, assim como a rastreabilidade de todo o processo e cumprimento legal, é 

necessário um registo e arquivo de toda a documentação inerente às preparações 

realizadas pelas unidades de UMC. Esta documentação é armazenada durante um 

período mínimo de 3 anos, o que está de acordo com a Portaria n.º 594/2004, de 2 de 

junho.  

A prescrição e a preparação de MM são reguladas pelos Decreto-Lei n.º 

95/2004, de 22 de abril e a Portaria n.º 594/2004 de 2 junho, onde constam as Boas 

Práticas que devem ser seguidas de forma a garantir a qualidade da preparação 

destes medicamentos.[6,7,8] 

 

4.1.1 Preparação de medicamentos estéreis 

 

Esta unidade é responsável pela preparação sobretudo de medicamentos para 

nutrição parentérica, mas também colírios e reconstituição enzimática. A Nutrição 

Parentérica (NP) é uma terapêutica complexa que deve ser abordada através de uma 

equipa multidisciplinar onde o farmacêutico exerce as suas funções em diálogo, 

interligação e cooperação com os outros profissionais de saúde. Os Serviços 

Farmacêuticos dispõem de uma Unidade de Misturas Nutritivas para Nutrição 

Parentérica que participa no apoio técnico e clínico em todas as fases do seu circuito – 

prescrição, preparação, administração e acompanhamento ao doente. A terapêutica 

nutricional é instituída após a avaliação nutricional ao doente resultando daí uma 

prescrição que é enviada aos Serviços Farmacêuticos.  

Aos farmacêuticos da UPMNP compete:  

- Análise da Prescrição e desenho da Composição  

- Gestão de stocks próprios  
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- Preparação das bolsas de NP e supervisão da sua rotulagem, armazenamento e 

distribuição aos serviços clínicos.  

- Verificação da regularidade e conformidade do controlo periódico da Câmara de 

Fluxo Laminar Horizontal  

- Registo e arquivo da documentação dos doentes com NP  

A função da UPMNNP é dispensar misturas nutritivas seguras e eficazes, onde 

a garantia de estabilidade e compatibilidade é assegurada, para serem administradas 

ao doente com um mínimo de manipulações.  

As bolsas de NP são preparadas para:  

- Adultos (bolsas Individualizadas ou tricompartimentadas)  

- Pediatria (Individualizada)  

- Neonatologia (Bolsas individualizadas ou Padronizadas):  

1º e 2º Dia de vida: Classe A  

3º Dia de vida: B1 (rica em glucose), B2  

3º Dia de vida: C (quando peso >1500g)  

A manipulação de MME deve ser realizada numa sala limpa e isolada do 

ambiente exterior, onde determinadas características são controladas. É feito um 

registo diário de todas as entradas e saídas da sala de manipulação de forma a 

controlar todos os intervenientes no processo. Antes do operador entrar na sala para 

realizar a manipulação propriamente dita, passa por uma antessala onde deve 

proceder à lavagem e desinfeção apropriada das mãos, assim como troca/proteção do 

calçado.  

São controlados inúmeros parâmetros no que diz respeito a garantir a 

qualidade e segurança da sala de manipulação. Entre eles encontram-se a 

temperatura, a pressão atmosférica, assim como partículas em suspensão e micro-

organismos patogénicos. O ar é filtrado através de filtros HEPA (High Efficiency 

Particulate Air-Filter), que garantem a eliminação de partículas em suspensão e 

contaminantes do ar exterior, antes de este entrar na sala da manipulação.  

A forma de garantir que o ar exterior (não filtrado) não entre na sala limpa é 

conseguida através da manutenção de uma pressão superior, isto é, a pressão 

atmosférica na sala de manipulação encontra-se mais elevada que na sala adjacente 

(antecâmara), desta maneira impede-se que o ar exterior (não filtrado) consiga entrar 

na sala por diferença de pressão. 

As preparações estéreis são realizadas, na sua maioria em camaras de fluxo 

laminar horizontal (CFLH – apropriada para proteção dos preparados), e o material 

que entra nesta encontra-se esterilizado por álcool a 70º (todas as matérias primas 
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são lavados com álcool na antessala, e passadas pelo Transfer para a sala de 

manipulação).[9] 

 

Experiência pessoal – Durante o período em que estivemos nesta Unidade, tivemos 

oportunidade de visualizar de perto todo o processo de manipulação de misturas 

nutricionais e colírios, adotando também todas as normas pré-estabelecidas de 

segurança (uso de protetores de calçado, bata descartável, mascara e desinfeção das 

mãos. Resolução de um exercício prático de uma bolsa nutritiva padronizada. Assistir 

a uma formação sobre o Myozyme® (alglucosidade alfa) e cuidados a ter na sua 

preparação 

 

 

4.1.2 Preparação de medicamentos não estéreis (UMMNE) 

 

Esta unidade de manipulação é fundamental nos SF do CHSJ uma vez que 

garante a preparação de manipulados para diversos serviços do hospital, 

especialmente o serviço de Pediatria e de Neonatologia, que exigem características 

farmacológicas diferentes das encontradas na indústria farmacêutica.  

A UMMNE contém um stock de especialidades farmacêuticas que são 

frequentemente utilizadas na produção de manipulados. Estas são armazenadas em 

armários fechados por ordem alfabética da SA segundo o sistema FEFO (first expire 

first out). Nesta unidade são preparadas diversas formas farmacêuticas, conforme as 

diferentes prescrições médicas. Estas incluem papéis medicamentosos, soluções e 

suspensões, quer de aplicação oral quer tópica, cápsulas, pomadas, cremes, lápis, 

entre outros, sendo que as mais preparadas são as suspensões e soluções orais e 

papéis medicamentosos sobretudo para os serviços acima mencionados. 

O processo inicia-se com a prescrição e respetiva validação farmacêutica. 

Após a validação, o farmacêutico é responsável por elaborar a ficha de preparação do 

manipulado, que deve conter: o nome do medicamento, forma farmacêutica, 

concentração, lote, data de fabrico, composição qualitativa e quantitativa, número de 

lote das matérias-primas utilizadas na preparação, técnica de preparação, tipo e 

capacidade do material de embalagem, prazo de utilização, parâmetros de garantia de 

qualidade e local para as assinaturas do farmacêutico TDT que preparou e do 

farmacêutico que validou a atividade deste. Depois de concluída a manipulação, o 

farmacêutico elabora o respetivo rótulo (são impressos dois rótulos, sendo que um 

deles é anexado à ficha técnica e o outro é colado no material de embalagem primária) 

onde deve estar inscrito o nome do doente e do serviço clínico, da substancia ativa 
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(quantidade, concentração e volume), prazo de validade, data de preparação, 

condições de armazenamento, entre outras informações.[8,10] 

 

Experiência pessoal – Nesta unidade, tivemos oportunidade de compreender o 

funcionamento geral, cuidados a ter, bibliografia a consultar. Tivemos oportunidade de 

preparar alguns manipulados. Resolução de alguns casos clínicos com exemplos 

práticos do dia-a-dia, com recurso à bibliografia apropriada. 

Contribuímos também para a esquematização da preparação de uma solução 

de Difenciprona a várias diluições a partir de uma solução mãe a 2%, preparando 

frascos de 30 ml evitando ao máximo os desperdícios (para um protocolo médico de 

alopécia areata). 

 

4.1.3 Unidade Centralizada de Preparação de Citotóxicos (UCPC) 

 

A Unidade Centralizada de Produção de Citotóxicos (UCPC) do Hospital São João 

foi criada com o objetivo de colmatar a necessidade de uma unidade para a 

preparação de toda terapia farmacológica usada na área de oncologia. Localiza-se 

numa área cedida para o efeito pelo Hospital de Dia de Quimioterapia, assegurando 

assim uma agilização entre o local de preparação e o local de administração da 

quimioterapia, assim como a manutenção da sua estabilidade. O intervalo de tempo 

que medeia entre a prescrição, a manipulação e a administração é tão curta que exige 

atenção redobrada dos profissionais de saúde envolvidos neste processo, de modo a 

garantir a segurança do fármaco preparado. Os principais objetivos da UCPC são os 

de garantir: 

 Qualidade e esterilidade dos medicamentos citotóxicos (CTX) preparados; 

 Segurança e proteção do operador e do ambiente exposto a estas moléculas.  

Os profissionais de saúde envolvidos nesta Unidade estão envolvidos num 

processo de monitorização contínua do seu estado de saúde, pelo Serviço de Saúde 

Ocupacional, dados os riscos acrescidos na manipulação deste tipo de fármacos. A 

unidade é responsável pela preparação dos ciclos de quimioterapia para o UOM, para 

o Hospital de Dia de Ambulatório e também para alguns serviços de internamento 

como a Hematologia Clínica e Pediatria. No entanto, a medicação também pode ser 

fornecida medicação através da UFA  para o doente realizar no seu domicílio.  

Apesar de dispor de um espaço reduzido, a unidade conta com três divisões 

diferentes: uma sala pressurizada com ar filtrado – Sala Misterium® (zona branca) a 

qual possui uma Câmara de Fluxo Laminar Vertical que deverá estar acessível ao 

menor número possível de profissionais de saúde para não perturbar o seu normal 
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funcionamento, uma antecâmara com ar pressurizado onde se realiza a lavagem e 

desinfeção das mãos e se colocam as luvas, bata e máscara estéreis e uma zona 

negra, que é o restante espaço da unidade, sendo o local onde se procede à receção 

da PM, à sua validação, e à preparação de rótulos, que funcionam como ordens de 

preparação dos CTX. Também é na zona negra que se preparam os tabuleiros que 

vão entrar na sala Misterium® e onde se encontram armazenados os fármacos CTX e 

os materiais utilizados na manipulação (seringas, agulhas, soluções injetáveis, entre 

outros). O armazenamento destes é feito em armários encerrados e em frigoríficos 

organizados por ordem alfabética da DCI.  

A ligação da UCPC com a sala de administração da quimioterapia ocorre 

através de dois guichet’s, o primeiro para a receção da PM e o segundo a dispensa da 

medicação.  

Além dos CTX, também fazem parte dos protocolos fármacos não citostáticos 

adjuvantes na quimioterapia como antieméticos (ex: ondasentron), estimulantes do 

apetite, imunomoduladores (ex:prednisolona), fatores de crescimento hematopoiéticos 

(filgastrin e epoietina), etc. 

A avaliação da PM tem por base a verificação do protocolo do ciclo 

quimioterapêutico, protocolos de quimioterapia baseados em esquemas reconhecidos 

internacionalmente em função da superfície corporal de cada doente (e reduções da 

dose em caso de toxicidade, insuficiência renal/hepática ou mielossupressão), a 

composição qualitativa e quantitativa da SA, e se necessário proceder ao pedido de 

autorização à DC para utilizar terapias de segunda ou terceira linhas, ou terapias não 

protocoladas. A cada PM é atribuído um número que serve como guia para ordenar a 

chegada destas e registar de forma rápida e segura a dispensa da medicação. Os 

rótulos são elaborados para auxiliar a preparação dos CTX e nestes constam o nome 

e ND do doente, data e hora de preparação, SC, composição (qualitativa e 

quantitativa) segundo a DCI, diluição, conservação, estabilidade, o prazo de validade, 

tipo de via e duração de administração, observações, técnico preparador e 

farmacêutico coordenador. Os rótulos são entregues ao farmacêutico que está no 

“guichet 2” que assegura a preparação de todo o material necessário à manipulação, 

assim como o registo dos lotes de todas as MP utilizadas. A manipulação é realizada 

por dois TDT no interior da sala Misterium® corretamente equipados com EPI. Os 

tabuleiros preparados pelo farmacêutico são individualizados para cada preparação e 

contêm o material a utilizar juntamente com o rótulo correspondente. Todo o material 

não esterilizado antes de entrar na câmara é desinfetado com álcool a 70ºC. No 

interior da câmara os TDT têm funções diferentes, um é responsável pela manipulação 

e o outro, o circulante tem a tarefa de supervisionar todas as operações realizadas 
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pelo primeiro. A cada duas horas os TDT trocam de funções a fim de diminuir o 

cansaço inerente ao trabalho e evitar possíveis erros. Por fim, o medicamento 

preparado é entregue ao farmacêutico que se encontra no “guichet 2” que verifica a 

preparação e coloca o rótulo para dar a saída deste ao farmacêutico do “guichet 1”.[3,11]  

 

Experiência pessoal – Nesta Unidade, foi-nos disponibilizada a visualização do DVD 

“Safe Handling of Hazardous Drugs Video Training Program”, de Luci Power e James 

Jorgenson (2006, American Society of Health-System Pharmacists). Lemos o manual 

de Integração e o manual de procedimentos PIC/S - The Pharmaceutical Inspection 

Convention and Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme - que são dois 

instrumentos internacionais entre países e autoridades de inspeção farmacêutica, cujo 

objetivo é permitir a cooperação ativa e construtiva no campo das Boas Práticas de 

Fabrico. 

Fizemos uma visita guiada à unidade para conhecimento da sua localização 

espacial e respetivas infraestruturas e ainda uma visita guiada por uma Sr.ª 

Enfermeira ao Hospital de Dia, explicando o processo desde a admissão do doente, 

passando pela sua preparação para receber a quimioterapia, até a receção da 

quimioterapia propriamente dita na sala de administração, com todos os cuidados 

inerentes. 

Na UCPC, observamos o circuito de preparação do fármaco citotóxico, que 

decorre fora da Sala Misterium®, desde a receção e validação da prescrição médica. 

Elaboramos rótulos de preparação e realizamos todos os cálculos envolvidos, 

observamos a seleção dos fármacos e verificação da preparação final;  

Observamos ainda o circuito de preparação do fármaco citotóxico que decorre 

dentro da sala Misterium®, a partir da antecâmara. 

 

 

4.2. Unidade de Reembalagem 

 

Esta unidade é responsável por assegurar a dispensa de medicamentos em 

unidose para os serviços clínicos e para a UFA, havendo assim uma melhor 

distribuição dos recursos e evitando o desperdício.  

A reembalagem só é possível para medicamentos sólidos, cápsulas, 

comprimidos, que não sejam de grandes dimensões, que ao virem acondicionadas 

pela indústria em blisters e frascos, não permitem a individualização da forma 

farmacêutica de forma correta. 
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Existem dois equipamentos, o FDS e a máquina semi-automática da Grifols, 

que permitiram agilizar todo este processo, tornando-o mais rápido, mais seguro e 

envolvendo menos trabalho humano, menos suscetível a erros.  

No material de reembalagem constam dados como a DCI, a quantidade 

reembalada, o lote, código de barras interno do medicamento e o nome do hospital. 

Este processo engloba a “desblisteragem” e o fracionamento da forma farmacêutica, 

que são realizados segundo as BPF, isto é, garantindo uma correta lavagem e 

desinfeção das mãos e da superfície de trabalho. Assim, conseguem prevenir-se 

contaminações quer externas quer cruzadas, entre os diferentes medicamentos. A 

possibilidade de realizar o fracionamento de cada medicamento deve constar do 

respetivo Resumo das Características do Medicamento (RCM 

O FDS é principalmente utilizado para reembalar formas orais sólidas para os 

Pyxis®, UFA e DIDDU. Depois da validação da prescrição medica, a reembalagem é 

feita por serviço e em seguida por doente, e ordem alfabética por DCI.  

A máquina semi-automática da Grifols®, que cobre tudo o que o FDS® não faz: 

- Medicamentos Fotossensíveis (embalado em plástico foto-protetor) 

- Medicamentos fracionáveis (1/2 ou ¼) 

- Medicamentos em blister que não estejam bem identificados em blisters 

individualizados. 

Os medicamentos reembalados necessitam, também de um ajuste da data de 

validade. O prazo de validade a ser atribuído, será 25% do inicial, até um máximo de 6 

meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiência pessoal - Nesta unidade tivemos oportunidade de perceber como se faz 

todo o processo de fracionamento e reembalamento, cuidados a ter aquando dos 

mesmos e de visualizar todo este processo. 

Figura 4- Grifols® 
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5. Ambulatório UFA 

 

A dispensa de medicação a utentes em regime de ambulatório é uma função 

assistencial dos Serviços Farmacêuticos pela sua participação e coresponsabilização 

no seguimento farmacoterapêutico individual destes utentes. Nesta unidade é 

realizada um acompanhamento da história farmacoterapêutica completa do utente, 

permitindo ao farmacêutico controlar a sua evolução, aparecimento de reações 

adversas, interações medicamentosas e promover a adesão à terapêutica.  

Esta vigilância, supervisão e controlo são exigidos pelas características 

próprias das patologias e pela potencial toxicidade dos fármacos utilizados no seu 

tratamento, cujo uso inadequado pode comportar riscos e morbilidade para o doente, 

bem como desperdício de recursos financeiros para o centro hospitalar. A dispensa de 

medicação é gratuita para os utentes. 

A UFA é de grande importância estratégica na política do medicamento de 

qualquer serviço de saúde e é um sector em expansão devido:  

- Incorporação de novos medicamentos dispensados pelos SF; 

-Custo elevado dos medicamentos; 

-Aumento da longevidade dos utentes, patologias crónicas com tratamentos 

prolongados que exigem cuidados continuados;  

- Diminuição dos períodos de internamento.  

A UFA do HSJ encontra-se no corredor das Consultas Externas e é constituído por 

uma sala de espera, uma zona de atendimento com 5 balcões individualizados 

(permitindo manter a privacidade do utente), uma zona de armazenagem (armários, 

frigoríficos e Consis®) e um gabinete administrativo com suporte bibliográfico. Esta 

unidade está em funcionamento de segunda a sexta-feira, entre as 9-17h. O sistema 

de dispensa automatizado “Consis®”, armário robotizado no qual os medicamentos 

são armazenados nas embalagens originais permite: 

- Maximização do espaço existente, dada a sua elevada capacidade de 

armazenamento por metro quadrado; 

- Rotação de produtos no armazém; 

- Dispensa de forma automatizada, minimizando a possibilidade de envio;  
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- Diminuição do número de deslocações do farmacêutico ao longo do dia e diminuição 

do tempo de espera dos utentes.   

A dispensa de medicamentos na UFA deve garantir acesso à medicação a 

todos os doentes, na máxima brevidade, qualidade e segurança possível, sendo estes 

fatores tidos em conta aquando do aprovisionamento do armazém. 

O Ponto de encomenda é definido por políticas de utilização do medicamento 

(CFT, FHNM, guidelines terapêuticas) e número de doentes em tratamento, sendo a 

sua gestão realizada informaticamente, tendo por objetivo prevenir a rutura de stocks, 

bem como a imobilização dos mesmos,. Face ao elevado valor económico de muitos 

dos fármacos dispensados.  

O armazém da UFA encontra-se climatizado, no sentido de se obter uma 

temperatura inferior a 25 ºC, humidade inferior a 60% e protecção da luz solar. Os 

frigoríficos encontram-se a temperaturas controladas entre os 2-8 ºC, com sistemas de 

alarme incorporados.[12] 

 

Experiência pessoal - Durante a nossa passagem pela UFA tivemos oportunidade 

de percebermos a sua organização através dos manuais de integração, perceber 

como se faz o reabastecimento do seu armazém, assistir de perto ao atendimento ao 

público e todos os procedimentos a ele inerentes. Foi-nos também apresentado um 

manual tratamento com talidomida e os cuidados a ter durante aquando da sua toma. 

 

 

 

 

 

Figura 5- Vista do armário e rampas de saída do Consis® 
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6. Unidade de Ensaios clínicos (UEC) 

 

Um Ensaio Clínico (EC) define-se como “qualquer investigação conduzida no 

ser humano, destinada a descobrir ou verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou 

os outros efeitos farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos experimentais, ou 

identificar os efeitos indesejáveis de um ou mais medicamentos experimentais, ou a 

analisar a absorção, a distribuição, o metabolismo e a eliminação de um ou mais 

medicamentos experimentais, a fim de apurar a respetiva segurança ou eficácia".  

Os EC realizados em seres humanos têm que obrigatoriamente garantir a 

segurança e o direito à privacidade de todos os participantes neste.  

As principais funções desempenhadas pelos farmacêuticos na UEC são as seguintes:  

 Avaliação dos protocolos antes da autorização do ensaio;  

 Receção, armazenamento e dispensa dos medicamentos experimentais ou 

dispositivos médicos utilizados para a sua administração,  

 Informar e esclarecer os participantes incluídos no EC acerca da posologia dos 

medicamentos experimentais;  

 Averiguar a adesão à terapêutica dos participantes do estudo 

 Devolução dos medicamentos não utilizados e embalagens para entregar ao 

promotor;  

 Manutenção do dossier do EC devidamente atualizado; 

 Averiguar o cumprimento da legislação em vigor respeitante aos EC, das BPC, 

e dos procedimentos definidos para determinado EC, dentro dos SF;  

Em Portugal compete ao INFARMED, a autorização a realização do EC. 

 Os elementos intervenientes num EC são:  

- Promotor: a pessoa, singular ou coletiva, instituto ou organismo responsável pela 

conceção, realização, gestão ou financiamento de um EC; 

- Monitor: o profissional, dotado da necessária competência científica ou clínica, 

designado pelo promotor para acompanhar o EC; 

- Investigador: médico ou uma outra pessoa que exerça profissão reconhecida em 

Portugal para o exercício da atividade de investigação, que se responsabiliza pela 

realização do EC no centro de ensaio; 

- Participante: a pessoa que participa no EC quer como recetor do medicamento 

experimental quer para efeitos de controlo;  

- Auditores: responsáveis pela completa, exaustiva e independente avaliação do EC.  

Dos vários procedimentos do EC, destacamos: 

1.  Visita, do promotor e/ou monitor ao Centro do Ensaio;  

2. Pedido do promotor à CEIC, ao INFARMED e à CNPD de pareceres para a 
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realização do EC;  

3. Pedido de autorização para a realização do EC ao Conselho de Administração 

do Centro;  

4. Reunião de início onde intervêm o promotor, investigadores e Farmacêutico 

responsável. 

5. Recrutamento de doentes: avaliação do participante pela equipa médica, 

entrevista dos participantes pelo investigador ou membro da equipa de 

investigação sendo prestada toda a informação relativa às condições que 

envolve o EC e assinatura do consentimento informado pelo participante ou 

seu responsável;  

6. Receção do medicamento ou dispositivo médico para o EC; 

7. Armazenamento da medicação: em armários ou frigorífico próprio, fechados à 

chave, com controlo de (temperatura e humidade e devidamente identificados   

8. Arquivo de toda a documentação do EC; 

9. Dispensa do medicamento experimental; 

10. Encerramento do EC: organizado pelo monitor. O dossier do EC fica arquivado 

na UEC, num armário próprio e devidamente fechado, durante, pelo menos, 5 

anos após a conclusão do EC, ou período superior quando solicitado pelo 

promotor.  

11. Visitas de monitorização à unidade de EC 

12. Inspeções: a autoridade competente para inspecionar e verificar o cumprimento 

das BPC durante todo o desenvolvimento do EC, é o INFARMED. A FDA e a 

EMA podem também realizar inspeções. Por outro lado, o promotor pode 

efetuar auditorias. [13] 

 

Na UEC dos SF do CHSJ estão a decorrer mais de uma centena EC, sendo que 

os medicamentos experimentais mais estudados são os antineoplásicos, anti-

infeciosos, imunomodeladores, anti hipertensores e antidislipidémicos. 

 

7. Visita médica/ Humanização dos Serviços  

 

  
No HSJ, é habitual ocorrer a visita de cada diretor de serviço, aos quartos do 

serviço pelo qual é responsável. Nesta visita, os médicos desse serviço vão de cama 

em cama, explicando a situação clínica de cada doente, farmacoterapia a que estão 

sujeitos, evolução do quadro clínico e perspetivas ou soluções para a resolução do 

caso que têm em mãos. O Diretor de serviço dá a sua opinião sobre cada caso 
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esclarecendo qualquer dúvida que possa surgir, quer por parte dos médicos 

responsáveis, quer por parte dos doentes.  

Mais recentemente, tem-se incluído também a presença de um farmacêutico 

dos SF, numa tentativa de uma maior humanização destes e pelo contributo que pode 

dar em relação a esclarecimentos sobre a farmacoterapia a que o doente está sujeito.  

Durante o nosso estágio tivemos oportunidade de ir a 2 visitas médicas, uma ao 

serviço de Pneumologia, outra ao serviço de Nefrologia. Esta foi sem dúvida uma 

experiência bastante enriquecedora e que nos serviu, para percebermos que nem 

sempre a melhor farmacoterapia que o doente possa fazer, nem sempre leva a uma 

melhoria do estado clinico do doente, podendo até por vezes ser prejudicial para o 

mesmo e terem que a suspender. 

Outra boa iniciativa que podemos presenciar foram os eventos natalícios 

organizados pelo hospital, incluindo o “Natal dos Hospitais”, onde os doentes que 

tinham disponibilidade de assistir ao vivo ao programa puderam faze-lo e esquecer por 

momentos os seus problemas de saúde e melhorar o ânimo. 
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Pesquisa realizada no âmbito do estágio em Farmácia Hospitalar – CHSJ 

 

Prescrição off-label de doxorrubicina lipossómica peguilada em linfoma difuso 

de grandes células B associado à infeção HIV/SIDA 

  

Durante a minha passagem pelo serviço de Citotóxicos (CTX) no Centro 

Hospitalar de São João, foi-me colocado o desafio de realizar uma pesquisa sobre a 

prescrição off-label da doxorrubicina lipossómica peguilada no tratamento de linfoma 

de uma doente infetada com o vírus da imunodeficiência humana (HIV), à data 

internada no CHSJ. Por pedido da médica responsável aos CTX, a minha pesquisa 

focou-se assim nas vantagens da prescrição off-label da doxorrubicina lipossómica 

peguilada (nome comercial Caelyx®) e qual o ciclo quimioterápico mais adequado. 

Após a pesquisa, o caso foi submetido à Comissão de Ética do Hospital e foi aprovada 

a utilização deste fármaco no tratamento da paciente.  

 

Dados da doente  

 

A doente em causa foi diagnosticada no CHSJ com linfoma difuso de grandes 

células-B associado à infeção com HIV/SIDA. A utente já tinha realizado tratamento 

com 300mg/m2 de doxorrubicina, mas apresentou em ecocardiograma hipertensão 

pulmonar. Não pode realizar dose total (no máximo 400 dos 600mg/m2 previstos).  

  

Desafio: Será a doxorrubicina lipossómica peguilada uma opção viável para esta 

utente? Qual seria um ciclo de quimioterapia possível?  

  

1. Uso “off-label”  

  

A prescrição off-label de um medicamento corresponde à utilização de um 

medicamento para uma indicação terapêutica diferente das que constam no respetivo 

Resumo das Características do Medicamento (RCM). Segundo o INFARMED “é da 

inteira responsabilidade do médico prescritor, que entende que um dado medicamento 

se adequa a uma dada indicação terapêutica, face ao caso particular de um seu 

doente.   

É competência das comissões de farmácia e terapêutica e/ou de ética, de cada 

instituição, pronunciarem-se sobre a correção da terapêutica prescrita aos doentes.”[14]  
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2. Linfoma Difuso de Grandes Células B (LDGC)  

  

Graças à HAART (Terapia Antirretroviral Altamente Ativa), as consequências 

da infeção HIV/SIDA sofreram grandes alterações, conduzindo a uma diminuição no 

número de casos de doenças associadas ao HIV, incluindo o linfoma associado à 

infeção HIV/SIDA (AIDS-related lymphoma - ARL). A HAART tem também contribuído 

para um prolongamento da sobrevida dos pacientes com este tipo de linfoma.[15]   

Os linfomas não-Hodgkin (LNH) relacionados com a síndroma de 

imunodeficiência adquirida constituem um grupo heterogéneo de linfomas que deriva 

de linfócitos B alto grau, compreendendo os LNH sistémicos, linfoma primário do 

sistema nervoso central (LPSNC) e linfoma primário das cavidades (Primary Effusion 

Lymphoma). Em relação aos LNH sistémicos, estes incluem o linfoma de Burkitt (LB) e 

like-Burkitt (LLB) e o linfoma difuso de grandes células B (60%) (LDGC), este último, 

englobando os linfomas centroblástico, imunoblástico, plasmoblástico da cavidade oral 

e de grandes células anaplástico (LGCA).
[16] 

 

  

3. Tratamento do Linfoma Difuso de Grandes Células B (LDGC)  

O esquema R-CHOP (rituximab, ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina e 

prednisona) é o tratamento generalizado para este o linfoma associado à SIDA, com 

administração concomitante da HAART.[16]  

 

  

4. Efeitos cardiotóxicos da doxorrubicina convencional   

  

  

                    Fig. 1 - Doxorrubicina convencional [17] 
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A doxorrubicina (14-hidroxidaunomicina ou adriamicina) é um fármaco do grupo 

das antraciclinas, descobertas a partir da extração de daunomicina de Streptomyces 

peucetius var. caesius nos anos 60.   

É amplamente utilizada em quimioterapia, no tratamento de uma grande 

variedade de tumores sólidos e de neoplasias hematológicas, incluindo leucemia, 

linfoma, cancro da mama, cancro do pulmão, mieloma múltiplo e sarcoma. Tem a 

capacidade de intercalar com a hélice do DNA. [18]  

Infelizmente, a preocupação gerada na comunidade médica em torno da sua 

cardiotoxicidade ainda limita a sua utilização. Apesar de mais de 40 anos de 

investigação, os mecanismos de ação responsáveis pela toxicidade cardíaca inerente 

ao uso de doses cumulativas de antraciclinas ainda não foram completamente 

elucidados. [19]  

É sabido que os danos ao nível cardíaco se devem a um aumento do stress 

oxidativo, supressão da expressão de genes e indução da apoptose no tecido 

cardíaco, com manifestações clínicas variando desde insuficiência cardíaca aguda à 

insuficiência cardíaca crónica.  

A dose cumulativa total é o principal fator de risco para a ocorrência de 

insuficiência cardíaca congestiva relacionada com a utilização de antraciclinas. [20] 

 No entanto, não existe nenhuma dose absolutamente segura a nível 

cardiotóxico, sendo que esta deve ser sempre equilibrada com o seu grau de eficácia 

antineoplásica. [21]   

Além disso, a duração da administração também poderá influenciar o risco 

relativo de desenvolver cardiotoxicidade durante ou após a terapia oncológica. De 

facto, o uso de tratamentos de administração prolongada tem reduzido o grau de 

lesões cardíacas. [22] Por outro lado, indivíduos tratados numa idade mais jovem 

parecem ser mais vulneráveis aos efeitos cardiotóxicos induzidos por este tipo de 

fármacos. [23] Todos os fatores de risco estão intimamente relacionados com a 

cardiotoxicidade precoce e tardia, e não com a que surge de forma aguda. [24]  
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5. Doxorrubicina lipossómica peguilada   

  

O Caelyx®, uma formulação lipossómica da doxorrubicina, é o cloridrato de 

doxorrubicina encapsulado em lipossomas com metoxipolietilenoglicol (MPEG) ligado 

à superfície. Este processo é designado por peguilação e evita que os lipossomas 

sejam detetados pelo sistema mononuclear fagocítico (SMF), prolongando o tempo de 

circulação sanguínea. Atualmente, a incorporação lipossómica de doxorrubicina 

representa o principal método de condução passiva das antraciclinas ao tumor alvo. 

Este procedimento oferece uma cardioproteção substancial, aumentando o tamanho 

molecular do fármaco através de encapsulação e prolongando o seu tempo de 

eliminação, de modo a permanecer no organismo com menos efeitos adversos. Além 

disso, a incorporação lipossómica permite a fixação do fármaco longe de órgãos que 

possuem junções capilares normais, penetrando facilmente em locais com um sistema 

vascular imaturo, como nas neoplasias.   

O tamanho dos lipossomas, de aproximadamente 100nm, impede a sua 

entrada em tecidos com junções capilares apertadas, tais como as do coração ou do 

trato gastrointestinal. Em contraste com outras nanopartículas, a capa do lipossoma 

está rodeada por uma camada de MPEG, constituindo uma barreira hidrofílica 

protetora entre o lipossoma e o microambiente, o que previne a ativação do sistema 

reticuloendotelial, que conduz à destruição da estrutura lipossómica e a libertação do 

fármaco livre.  

A entrada do fármaco lipossomado nas células tumorais pode dar-se de duas 

formas: por direcionamento passivo ou ativo. Ao contrário dos vasos normais, os 
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vasos tumorais são tortuosos, dilatados, apresentam células endoteliais 

morfologicamente anormais, assim como extravasamento devido a grandes espaços 

existentes entre os pericitos. Estas características físicas permitem uma maior entrada 

dos lipossomas para o interior do tumor, levando a uma maior concentração do 

fármaco dentro do tumor. A falta de drenagem linfática funcional nos tumores previne a 

saída dos lipossomas extravasados, permitindo a acumulação da doxorrubicina no 

fluido extracelular tumoral. Estes lipossomas irão gradualmente libertar o fármaco na 

vizinhança das células tumorais, aumentando assim a exposição tumor-fármaco. Este 

mecanismo de direcionamento passivo é conhecido como “enhanced permeability and  

retention (EPR) effect”. [25]  

  

                           

                               

  

6. Ciclo Quimioterápico proposto  

  

Esquema R-CDOP (rituximab, ciclofosfamida, doxorrubicina lipossómica - 

Caelyx®, vincristina, prednisona)  

Dia 1: Ciclofosfamida 750g/m2 IV + doxorrubicina lipossómica 30mg/m2 IV + 

vincristina 2mg IV.  

Dias 1–5: Prednisona 60mg/m2 IV.  

Dia 8: Rituximab 375mg/m2 IV para o 1.º ciclo. Dia 0 nos ciclos seguintes.  

Repetir o ciclo a cada 3 semanas, num total de 6-8 ciclos.   

Invasão do sistema  

imunitário 

Circulação prolongada  

Fármaco no lipossoma  

      até chegar ao alvo 

Fármaco acumula no tumor 

Fig. 2 – Doxorrubicina lipossómica peguilada. [26]  

 

Fig. 3 – Acumulação da doxorrubicina 

lipossómica peguilada no tumor. 
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9. ANEXOS 

 

Anexo I - Modelo n.º 271 do CHSJ 
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Anexo II - Modelo nº1509 da INCM 
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Anexo III – Modelo n.º 1804 

 

 

 

 

 

 

 




