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Resumo 

 

O Estágio complementa a formação académica e promove o contato com a mais 

pura realidade da profissão farmacêutica. Permite colocar em práticas todos os 

conhecimentos técnicos e científicos adquiridos e evoluir enquanto profissional de 

saúde, conquistando competências inerentes ao bom funcionamento de uma farmácia 

comunitária ou hospitalar e sentido de responsabilidade. Promove o desenvolvimento 

de um raciocínio crítico e a capacidade de resposta rápida às situações, uma vez que 

somos constantemente colocados à prova. 

Durante quatro meses estagiei na Farmácia do Passeio Alegre, onde vivenciei o 

dia-a-dia de uma farmácia de oficina. Neste relatório proponho-me a descrever a 

realidade da Farmácia do Passeio Alegre, assim como os conhecimentos que adquiri e 

as atividades que desenvolvi ao longo do meu percurso enquanto estagiária (no anexo 

I encontra-se definido o calendário organizado de acordo com o meu percurso durante 

este estágio).  
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A. Parte 1 

1. Organização da farmácia 

1.1. Localização e utentes 

A Farmácia do Passeio Alegre (FPA) localiza-se na Rua do Passeio Alegre, 

número (n.º) 296, freguesia de Lordelo do Ouro, concelho do Porto. Situa-se perto da 

foz do rio Douro, próxima de vários meios de transportes públicos (autocarros e elétrico), 

de uma clínica médica (Clínica Médica Desportiva da Foz) e de diversos espaços 

comerciais.  

Encontra-se numa zona típica de pescadores, onde existe um grande contraste 

financeiro e social. Deste modo, verifica-se uma grande heterogeneidade na população 

que recorre frequentemente à farmácia. Na sua grande maioria, tratam-se de idosos 

com patologias crónicas e polimedicados, que procuram a farmácia preferencialmente 

da parte da manhã e de tarde. No período noturno, a procura é caracterizada por uma 

população mais jovem, apresentando muitas vezes situações agudas/pontuais. Dada a 

proximidade da zona balnear de Matosinhos, é muito frequente o consumo por 

estrangeiros.  

 

1.2. Horário de funcionamento1 

O horário de atendimento ao público da FPA é das 8h às 24h, de segunda-feira 

à sexta-feira, e das 9h às 24h, ao sábado e domingo. O horário cumpre a legislação em 

vigor sob a forma do Decreto-Lei (DL) n.º 53/2007, de 8 de março, que sofreu alterações 

pelo DL n.º7/2011, de 10 de janeiro e mais recentemente pelo DL n.º 172/2012, de 1 de 

agosto.  

O funcionamento em regime permanente ocorre de 2 em 2 meses, conforme 

calendarizado previamente em coordenação com a Associação Nacional das Farmácias 

(ANF) e Administração Regional de Saúde (ARS). 

 

1.3. Recursos Humanos2 

Tal como vigora o DL n.º 307/2007, de 31 de agosto, o quadro de funcionários 

da FPA é composto por: 

 Quadro farmacêutico: Dra. Susana Sequeira (Diretora Técnica); Dra. Lídia 

Martins (Farmacêutica Adjunta Substituta); Dra. Mariña Diaz e Dr. Pedro da 

Silva.  

 Quadro não farmacêutico: Técnico Francisco Enes e Técnica Paula Neves. 
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1.4. Espaço exterior e interior 

Exteriormente, a FPA apresenta um aspeto característico e profissional, onde 

são facilmente visíveis a inscrição “Farmácia” e o símbolo “cruz verde”, assim como 

informações relativas ao seu horário de funcionamento e respetivos cuidados de saúde 

prestados. Apresenta uma montra de exposição, que numa perspetiva de marketing 

divulga as campanhas promocionais de Produtos Dermocosméticos e de Higiene 

Corporal, novos produtos do mercado atual ou Medicamentos São sujeitos a Receita 

Médica (MNSRM), adaptados à sazonalidade e necessidades dos utentes. Detém uma 

entrada principal que reúne as condições necessárias para um fácil acesso a todos os 

utentes, incluindo crianças, idosos e portadores de deficiência motora. À entrada estão 

também afixadas as farmácias do município em regime de serviço permanente e de 

reforço. Todos estes aspetos relativos ao espaço exterior cumprem as obrigações 

dispostas no artigo 28º do DL n.º 307/2007, de 31 de agosto2. 

Internamente, a FPA é composta por uma sala de atendimento ao público, 

constituída por três balcões, um gabinete de atendimento personalizado, onde são 

prestados os cuidados de saúde, um laboratório, uma zona que funciona como gabinete 

administrativo, um armazém e duas instalações sanitárias. As instalações internas 

cumprem os requisitos definidos pela Deliberação n.º 2473/2007, de 28 de novembro, 

relativos às divisões obrigatórias e áreas mínimas3. 

 

2. Fontes de informação 

Citando o Código Deontológico (CD), “considerando a constante evolução das 

ciências farmacêuticas e médicas, o farmacêutico deve manter atualizadas as suas 

capacidades técnicas e científicas para melhorar e aperfeiçoar constantemente a sua 

atividade, de forma que possa desempenhar conscientemente as suas obrigações 

profissionais perante a sociedade”4. Como tal, é importante conhecer as fontes de 

informação disponíveis e contactar com elas sempre que necessário. 

Em conformidade com o DL n.º 307/2007, de 31 de Agosto, e a Deliberação da 

Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P., (Infarmed) n.º 

414/CD/2007, de 29 de outubro, a FPA detém as fontes de informação de acesso 

obrigatório, como a última edição do Prontuário Terapêutico e a Farmacopeia 

Portuguesa2,5. 

Por outro lado, existem também a nível nacional vários centros de informação 

importantes, entre os quais o site do Infarmed www.infarmed.pt, Laboratório de Estudos 

Farmacêuticos (LEF), Centro de Informação sobre Medicamentos da Associação 

Nacional das Farmácias (CEDIME), Centro de Informação do Medicamento da Ordem 

dos Farmacêuticos (CIM) e Centro de Informação Antivenenos (CIAV). Já a nível 

http://www.infarmed.pt/
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internacional, estão disponíveis para consulta on-line o site da European Medicines 

Agency (EMA) www.ema.europa.eu, Food and Drug Administration (FDA) www.fda.gov, 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) www.cdc.gov e www.drugs.com. 

Foi prática frequente durante o meu estágio usar como ferramenta de orientação 

o Prontuário Terapêutico e os Resumos das Característica do Medicamento (RCM) 

disponíveis no site do Infarmed ou informações mais detalhadas do produto no site da 

EMA. Surgiu, algumas vezes, a necessidade de encontrar fármacos similares de países 

estrangeiros com aqueles que existem no mercado português, o que me permitiu 

explorar as fontes de informações disponíveis. 

 

3. Contabilidade e gestão na farmácia 

Atualmente surge a necessidade de adotar novas estratégias para encarar o 

mercado e suas adversidades, onde o farmacêutico é diariamente posto à prova devido 

aos limites éticos que existem entre a atividade comercial e a saúde do doente. As 

constantes alterações de preços e regras de comparticipação no mercado do 

medicamento, o contexto atual de crise económica, financeira e social que Portugal 

atravessa, aliada à abertura de espaços de saúde em grandes superfícies comerciais, 

desencadearam uma enorme agitação no mercado farmacêutico. Além disso, a 

constante entrada de novos produtos no mercado, confere uma complexidade na gestão 

de stocks nesta atividade, com a agravante da sazonalidade de muitos destes.  

Muitos dos produtos comercializados na farmácia comunitária são suscetíveis a 

ações de marketing, campanhas mediáticas ou prescrições médicas, pelo que é 

necessário ter em consideração o reforço de stocks em tempo útil e quantidades 

adequadas. A rutura de stock de um produto pode torna-se prejudicial quer para a 

farmácia, quer para o produto em questão. Evitar esta situação implica ter um 

conhecimento peculiar da população que se serve e do mercado atual. Assim, e para 

uma gestão adequada, torna-se essencial o recurso à informática e a programas 

adequados. 

O sistema informático (SI) adotado pela FPA é o SIFARMA®, que fornece 

ferramentas que permitem avaliar a média mensal de vendas e a rotatividade dos 

produtos, definindo máximos e mínimos de stocks para os mesmos. A gestão da 

farmácia está ao encargo da Diretora Técnica, Dra. Susana Sequeira, com o apoio da 

restante equipa. 

Por outro lado, é também importante que o farmacêutico responsável pela gestão 

delegue competências, atribuindo tarefas importantes do dia-a-dia da farmácia à sua 

equipa, como forma de responsabilização e motivação, para além de regra elementar 

da boa gestão.  

http://www.ema.europa.eu/ema/
http://www.fda.gov/
http://www.cdc.gov/
http://www.drugs.com/
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Na FPA, cada elemento da equipa apresenta as suas tarefas e 

responsabilidades, contribuindo assim para uma melhor organização e gestão do         

dia-a-dia da farmácia. Ao longo do estágio, acabei por integrar na organização e gestão 

da equipa, adquirindo competências e cumprindo todas as tarefas que me incumbiam.  

 

4. Encomendas e Aprovisionamento 

4.1. Fornecedores e realização de encomendas 

A FPA colabora apenas com três fornecedores do mercado – Cooprofar, OCP e 

Magium Farma. Todos os dias é realizada uma grande encomenda, autoproposta pelo 

SI, baseada nas faltas existentes e mediante os stocks de segurança pré-definidos para 

cada produto. No entanto, esta proposta é ainda ajustada manualmente, antes de ser 

finalizada (Anexo II). Por outro lado, ao longo do horário de funcionamento da farmácia, 

de forma a colmatar falhas que a encomenda diária não cobriu, são efetuados pedidos 

aos armazenistas pelos “gadgets” (plataformas digitais) ou diretamente por telefone. 

Simultaneamente, são efetuadas encomendas diretas a alguns laboratórios 

farmacêuticos, dadas as condições especiais que oferecem aquando da aquisição de 

grandes quantidades. Esta encomenda ocorre presencialmente por um delegado de 

saúde da empresa em questão, onde é feita a nota de encomenda. 

 

4.2. Receção e conferência de encomendas 

A receção e conferência de encomendas é realizada exclusivamente pela 

Técnica Paula Neves e, na sua ausência, pela Dra. Susana Sequeira ou pelo Dr. Pedro 

da Silva, no sentido de minimizar erros e normalizar a receção. Geralmente a receção 

é dada na zona de atendimento ao público, à exceção de encomendas de grande porte, 

que são efetuadas na zona que funciona como gabinete administrativo.  

Todas as encomendas encontram-se acompanhadas por uma nota de 

encomenda ou fatura (original e duplicado) (Anexo IV), identificando o fornecedor, o 

destinatário, os produtos encomendados e o respetivo Código Nacional Português 

(CNP), assim como a quantidade pedida e efetivamente enviada, o Preço de Venda à 

Farmácia (PVF), o Imposto de Valor Acrescentado (IVA) aplicável e o Preço de Venda 

ao Público (PVP). Quando são encomendados medicamentos Estupefacientes e 

Psicotrópicos, a fatura faz-se acompanhar pela folha de requisição destes. 

Inicia-se a receção pela confirmação da encomenda no SI. Dá-se entrada 

preferencial dos produtos de armazenamento especial a baixas temperaturas e 

respetivo armazenamento, de modo a não quebrar a cadeia de frio, conferindo se o 

produto foi realmente pedido e se o número de embalagens pedidas coincide com o 

número de embalagens recebidas. Concomitantemente, deve averiguar-se a sua 
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integridade, registar o preço e o respetivo prazo de validade. Este processo repete-se 

para os restantes produtos. Os produtos que apresentem stock negativo no SI são 

imediatamente separados após receção, pois correspondem a produtos já pagos pelos 

utentes, sendo colocados no local dos “devos”. Existem produtos que não apresentam 

preço ético, sendo por isso necessário ajustar uma margem de lucro definida pela 

farmácia (PVP = PVF x IVA x margem de lucro). Neste caso são impressas etiquetas 

que contêm o preço marcado e definido pela farmácia. Para finalizar a receção,          

deve-se confirmar que o valor da fatura corresponde ao valor apresentado no SI, após 

leitura de todos os produtos que vieram na encomenda. Caso os valores não sejam 

coerentes, deve-se averiguar o erro e proceder à sua correção. Na presença de alguma 

não conformidade detetada na encomenda, é necessário proceder à reclamação junto 

do fornecedor logo que possível. 

Ao longo do estágio apenas me foi dada uma oportunidade de proceder à 

receção de encomendas, para também contactar com esta realidade. 

 

4.3. Devolução 

Em caso de uma não conformidade detetada na encomenda, é necessário 

proceder à reclamação e/ou devolução ao fornecedor. Considera-se não conformidade 

quando se recebe um produto não encomendado ou encomendado por engano, quando 

o produto não está em conformidade, se apresentar um prazo de validade próximo do 

fim ou se o seu preço não estiver em coerência com a revisão anual de preços.  

Para tal e com recurso ao SI, é possível realizar a emissão de uma nota de 

devolução (Anexo V), que é emitida em triplicado, onde duas cópias seguem para o 

fornecedor juntamente com o produto e a terceira cópia é devidamente arquivada. A 

nota de devolução apresenta o nome do produto e respetivo CNP, a quantidade 

devolvida, a identificação do fornecedor, o motivo da devolução e a referência ao 

número da fatura da respetiva encomenda. Após receção da nota de devolução, o 

fornecedor pode aceitar ou não a mesma. Caso a devolução seja aprovada, este emite 

uma nota de crédito ou efetua a troca por um produto igual ou com o mesmo preço. 

Caso a devolução seja reprovada, o produto retorna à farmácia, sendo, se possível, 

colocado à venda ao público ou então integrado nas quebras do respetivo ano. 

Durante o estágio tive a oportunidade de constatar a execução de apenas uma 

devolução, realizada pela Técnica Paula Neves. 

 

4.4. Armazenamento 

Finalizada a receção de encomendas, procede-se então ao armazenamento dos 

produtos, que é efetuado segundo o critério First Experied, First Out (FEFO), isto é, 
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coloca-se de forma mais acessível aqueles que apresentem um prazo de validade mais 

curto. 

O aprovisionamento deve respeitar as condições de conservação individuais de 

cada produto, sendo a sua grande maioria acondicionados de forma controlada, à 

temperatura ambiente (25ºC +/- 1ºC) e humidade relativa por volta dos 60%. Os 

produtos de frio são, tal como já referido, os primeiros a serem acondicionados no 

frigorífico, a uma temperatura controlada entre 2ºC a 8ºC. Os Estupefacientes e 

Psicotrópicos são armazenados num local específico e separados dos restantes 

produtos, devidamente identificado e fora do alcance do público. Os MNSRM e produtos 

de venda livre são acondicionados em áreas privilegiadas da zona de atendimento ao 

público. 

 

4.5. Controlo de prazos de validade e verificação física de existências 

O controlo de prazos de validade deve ser feito de forma rigorosa, garantindo 

por um lado a qualidade de todos os produtos dispensados aos utentes, mas por outro 

antecipar a desvalorização de alguns produtos cuja devolução não é possível, 

conseguindo-os escoar através de promoções ou outras iniciativas.  

A verificação deve ser realizada diariamente aquando da receção de 

encomendas e corrigida sempre que se rececione um produto com o stock a zero ou 

cujo prazo de validade na embalagem é inferior ao apresentado pelo SI. Nos primeiros 

dias de cada mês, é emitida uma lista de controlo de prazos de validade (Anexo VI) cujo 

prazo expira dentro de dois meses. Simultaneamente, são conferidos os respetivos 

stocks, recolhidos os produtos para devolução e corrigidos os prazos de validade no SI. 

A verificação do stock dos Estupefaciente e Psicotrópicos é feita mensalmente, 

enquanto que o das Benzodiazepinas é feita trimestralmente. Por outro lado, os 

medicamentos e produtos veterinários são verificados de 5 em 5 meses.  

Por fim, executa-se a devolução dos produtos com o prazo de validade expirado, 

enviando os mesmos aos fornecedores habituais, os quais implementam as condições 

de devolução previamente. Em alguns produtos é necessário contactar diretamente os 

respetivos laboratórios para estabelecer o modo de devolução, o que pode ser feito por 

envio ou entrega direta ao respetivo representante comercial. 

Durante o estágio tive a oportunidade de realizar o controlo de prazos de 

validade por duas vezes, assim como a verificação das existências físicas dos 

Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas. Este contacto permitiu-me 

aperceber a importância da sua execução, não só por questões de segurança dos 

utentes, mas também para uma boa gestão de stocks da farmácia, havendo assim um 

maior controlo.  
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5. Marketing na Farmácia Comunitária 

O merchandising de Farmácia Comunitária é composto por montras, expositores 

e todo o tipo de informação adicional, como por exemplo panfletos. Dada a facilidade 

com que todos têm acesso à informação atualmente, estes aspetos tornam-se 

primordiais para o esclarecimento e escolha do produto pelo utente, uma vez que a 

escolha é cada vez mais criteriosa e independente.  

Torna-se importante usar uma boa estratégia na gestão dos conteúdos pelos 

diferentes espaços e da colocação dos produtos em zonas mais apelativas, tendo 

sempre em consideração a estrutura espacial da farmácia. Para tal, devem-se incluir 

ações de marketing, como promoções e outras campanhas, que possam aliciar novos 

utentes e satisfazer as necessidades e expetativas dos já vinculados, mas sem que a 

componente comercial se sobreponha ao interesse da saúde dos mesmos. É 

fundamental conhecer os utentes habituais, bem como os seus gostos e preferências, 

precavendo assim a existência dos produtos que utilizam e nas quantidades adequadas. 

A imagem e a marca da farmácia são realmente importantes, mas o modo como 

são transmitidas à comunidade é que nos dá a projeção se está a ser bem conseguida. 

A possibilidade de comunicação através de meios gratuitos, como a internet e redes 

sociais, constituem uma mais-valia desde que seja feita de modo adequado. A FPA 

recorre frequentemente à sua página do facebook, onde informa os seus utentes das 

promoções e campanhas, assim como programas de educação para a saúde, que 

decorrerão na farmácia. 

Durante o estágio tive oportunidade de auxiliar na montagem duma montra, 

relativa à nova gama da Caudalíe® – POLYPHENOL C15. Para além disso, assisti 

também na farmácia a formações dadas por delegados de saúde, sobre produtos da 

Lacer®, produtos da Clearblue®, a pílula do dia seguinte EllaOne® e produtos de higiene 

oral da Kukident®, aprendendo algumas estratégias de marketing dos mesmos. 

 

6. Dispensa de medicamentos e outros produtos de saúde 

6.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Os Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) são todos os 

medicamentos que constituam um risco para a saúde do doente, direta ou 

indiretamente, que contenham substâncias cuja atividade ou reações adversas são 

indispensáveis aprofundar e/ou se destine a administração parentérica. 

 

6.1.1. Prescrição Médica 

No circuito médico-farmacêutico-utente, a prescrição médica funciona como o 

meio de comunicação, onde a receita médica (RM) é o documento essencial para a 
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dispensa de medicamentos. Esta encontra-se regulamentada pela Portaria nº 198/2011, 

de 18 de maio, que estabeleceu a prescrição eletrónica, salvo algumas exceções 

contempladas, em que a prescrição pode ser manual (Anexo VII), até se atingir a 

desmaterialização do processo. Estas exceções incluem a falência informática, 

inadaptação do prescritor, prescrição no domicílio e até 40 receitas/mês. São também 

definidos os modelos de RM, que se dividem em RM materializada da prescrição por via 

eletrónica (com prazo de validade 30 dias a contar da data de emissão) e RM renovável 

materializada da prescrição por via eletrónica (constituída por três exemplares 

impressos, com prazo de validade até 6 meses). Em cada receita podem ser prescritos 

até quatro medicamentos distintos, até ao total de quatro embalagens por receita. No 

máximo, podem ser prescritas duas embalagens por medicamentos. Excetua-se o caso 

de medicamentos prescritos que se apresentem sob forma unitária, podendo ser 

prescritos até quatro embalagens iguais6. 

Com a aprovação da Lei nº 11/2012, de 8 de março, passa a ser obrigatório a 

prescrição pela Designação Comum Internacional (DCI). Cabe ao médico prescritor 

assinalar, caso se justifique, as exceções à prescrição por DCI, que incluem a presença 

de medicamentos de marca sem similar ou que não disponham de medicamentos 

genéricos similares comparticipações e a existência de justificação técnica do prescritor 

(exceção a) – Medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito, exceção b) - 

Reação adversa prévia e exceção c) Continuidade de tratamento superior a 28 dias). O 

Despacho n.º 15700/2012, de 30 de novembro, reformulou e adequou o formato das 

receitas médicas às mudanças referidas anteriormente (Anexo VIII)7,8,9. 

 

6.1.2. Validação da prescrição médica 

A validação da receita é da competência dos serviços de Saúde, devendo estes 

assegurar o correto preenchimento da mesma. Cabe ao farmacêutico verificar os 

seguintes elementos: número da receita e representação em código de barras; local de 

prescrição e representação em código de barras ou vinheta identificativa, no caso de 

receita manual; identificação do médico prescritor, com a indicação do nome 

profissional, especialidade médica, se aplicável, número da cédula profissional e 

contacto telefónico, e respetivo código de barras ou vinheta identificativa, no caso de 

receita manual; nome e número de utente e, sempre que aplicável, de beneficiário de 

subsistema; entidade financeira responsável e regime especial de comparticipação de 

medicamentos, representado pelas siglas «R» e/ou «O», se aplicável; designação do 

medicamento, sendo esta efetuada através da DCI, da marca e do nome do titular da 

autorização de introdução no mercado, e respetivo código representado em dígitos, 

dosagem, forma farmacêutica, dimensão da embalagem, número de embalagens e 
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posologia; identificação do despacho que estabelece o regime especial de 

comparticipação de medicamentos, se aplicável; data de prescrição e assinatura do 

prescritor. Pode acontecer que nem todas estas informações constem na RM, mas isso 

não a invalida. Nesta situação, o farmacêutico deverá ter em conta determinados 

procedimentos de forma a poder aviar a receita, como por exemplo, no caso de não 

constar a dosagem e o número de unidades da embalagem, em que farmacêutico 

dispensará o medicamento com a dosagem mais baixa e a embalagem com o menor 

número de unidades7. 

Para além desta validação técnica, é da responsabilidade do farmacêutico 

avaliar a adequação e necessidade da prescrição ao utente. É importante compreender 

o contexto clínico do utente, para detetar possíveis contraindicações, interações, 

alergias ou intolerâncias, avaliar a adequação da posologia prescrita, bem como as 

condições socioeconómicas do utente, promovendo o uso racional do medicamento e a 

adesão terapêutica.  

 

6.1.3. Dispensa 

Em primeiro lugar, cabe ao farmacêutico verificar o conteúdo da receita, tal como 

explicado no ponto anterior, solicitar ao utente o cartão de identificação do organismo a 

que pertence e tirar fotocópia da receita, caso seja se necessário. Posteriormente, 

procede-se à recolha dos medicamentos, baseada naquilo que o doente pretende aviar 

na receita. É importante perceber se se trata de medicação habitual, questionando ao 

doente qual o medicamento que costuma levar, ou caso contrário, a sua preferência 

entre um medicamento de marca ou genérico. O farmacêutico deve informar o doente 

da existência de medicamentos genéricos similares ao prescrito, comparticipados pelo 

Sistema Nacional de Saúde (SNS), e qual o mais barato (Anexo IX). Na presença de 

exceções à prescrição por DCI, o farmacêutico deve dispensar o medicamento que 

consta na receita, no caso da presença das exceções a) e b), ou informar o utente da 

possibilidade de optar por medicamentos similares ao prescrito, desde que tenha um 

PVP igual ou inferior a este, quando apresentada a exceção c) (Anexo X). 

A venda é efetuada por leitura ótica do código de barras da embalagem, escolha 

do organismo de comparticipação e preenchimento dos dados do adquirente. No final 

da venda, é impresso no verso da receita o documento de faturação 

correspondente(Anexo XI), onde consta, entre outras informações, a declaração como 

o utente recebeu os medicamentos e as informações necessárias, o qual rubrica. O 

farmacêutico responsável pela dispensa deve também carimbar, rubricar e datar. No 

final deve proceder à conferência técnica da receita e justificar o que for necessário, 

rubricando. Por fim, é emitido a fatura/recibo (Anexo XII), que é devidamente carimbada 
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e rubricada pelo farmacêutico, não sendo este um ato obrigatório para efeitos 

contabilísticos, e entregue ao adquirente.  

No momento de aviamento da receita, a farmácia poderá não ter disponível a 

quantidade total do medicamento prescrito ou o próprio medicamento. Neste caso, a 

FPA oferece uma solução que consiste na opção do adquirente pagar o medicamento 

em falta, levando consigo um comprovativo, podendo levantar o mesmo logo que 

chegue à farmácia. As receitas pendentes são arquivadas e separadas, assim como os 

medicamentos pendentes que, mal seja dada a sua entrada no sistema, são 

armazenados no local dos “devos”, tal como já foi referido. 

 

6.1.4. Informação ao utente 

Aquando da dispensa de medicamentos, o farmacêutico deve personalizar o seu 

atendimento, indo em conta às necessidades do utente em causa. Deve transmitir de 

forma objetiva e clara toda a informação necessária para a correta utilização dos 

medicamentos, promovendo o sucesso da terapêutica. Seja medicação habitual ou 

nova, é importante que os utentes sejam informados do modo de utilização dos mesmos, 

assim como a duração do tratamento e eventuais precauções especiais. Uma 

abordagem escrita constitui muitas vezes uma forma de complementar e solidificar tudo 

aquilo que foi explicado ao utente. 

Desde cedo que tive a oportunidade de fazer atendimento direto ao público, 

aplicando todos os meus conhecimentos técnicos e científicos, sem nunca esquecer os 

parâmetros éticos que regem a profissão farmacêutica. Existiu desde sempre um apoio 

incondicional por parte de toda a equipa da FPA. 

 

6.1.5. Sistema de comparticipação de medicamentos10 

O DL n.º 48-A/2010, de 13 de maio, aprova o regime de comparticipação de 

medicamentos através de um regime geral e de um regime especial, o qual se aplica a 

situações específicas que abrangem determinadas patologias ou grupos de doentes. 

Para isso, o médico prescritor deve mencionar na receita o diploma/despacho/portaria 

correspondente (Anexo XIII).  

Estas comparticipações têm como base acordos estabelecidos entre as 

entidades de saúde e os organismos de comparticipação, havendo variação na 

percentagem de comparticipação, quer por grupo de medicamentos, quer por 

organismos de comparticipação. O Estado é a entidade de comparticipação que 

abrange um maior número de utentes.  

Para contrariar o aumento da despesa pública com a saúde, mas sem distorcer 

o mercado dos medicamentos de marca, foi recuperado o sistema de preços de 
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referência na comparticipação dos medicamentos pelo Estado, que se aplica aos 

medicamentos comparticipados incluídos em grupos homogéneos e que sejam 

prescritos e dispensados no âmbito do SNS. A cada grupo atribui-se um preço de 

referência, que corresponde à média dos cinco PVPs mais baixos praticados no 

mercado, que integrem esse grupo homogéneo. Trimestralmente, os preços dos 

medicamentos são revistos por um despacho conjunto do Ministros da Saúde e da 

Economia, mediante proposta do Infarmed, o que pode implicar uma alteração na sua 

comparticipação.  

 

6.1.6. Medicamentos sujeitos a legislação especial 

 Estupefacientes e Psicotrópicos7,11,12 

Dadas as suas características particulares, os Estupefacientes e Psicotrópicos 

apresentam um circuito especial, definido pelo DL n.º15/93, de 22 de janeiro, e 

sucessivas alterações, que é regulamentado pelo Decreto-Regulamentar n.º 61/94, de 

12 de outubro, alterado pelo Decreto-Regulamentar n.º 28/2009, de 12 de outubro.   

A prescrição destes medicamentos deve ser feita isoladamente (Anexo XIV), ou 

seja, a RM não pode conter outros medicamentos, e só podem ser dispensados 

mediante apresentação de receita.  

Para a dispensa de Estupefacientes e Psicotrópicos é necessário a 

apresentação do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão do utente e o preenchimento 

dos dados do adquirente, utente e médico, solicitados pelo SIFARMA®. Finalizada a 

dispensa ao utente, é tirada uma cópia da receita e anexado o documento emitido pelo 

sistema referente à identificação do utente/adquirente (Anexo XV). Estes documentos 

são armazenadas na farmácia por um período de três anos. A receita original segue 

mensalmente com as restantes para o Centro de Conferências de Faturas (CCF). Até 

ao dia 8 do mês seguinte, é enviado um registo de saídas destes medicamentos ao 

Infarmed. 

 

 Programa Nacional de prevenção e controlo da Diabetes Mellitus7,13 

Dado o crescente número de pessoas afetadas por esta patologia, inclusive 

Portugal, foi necessário criar o Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes 

Mellitus, que se encontrada regulado pela Portaria n.º 364/2010, de 23 de junho.  

A prescrição de produtos destinados ao autocontrolo da Diabetes Mellitus deve 

ser feita isoladamente e é sujeita a uma comparticipação especial (DS), ou seja, o 

Estado Português comparticipa as tiras-teste em 85% do seu PVP e as agulhas, 

seringas e lancetas em 100%. 
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6.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Os MSNRM são aqueles que não preenchem nenhuma das condições dos 

MSRM, podendo deste modo ser vendidos nas farmácias ou noutros locais de venda 

autorizados. São medicamentos não comparticipados, havendo um regime de preço 

livre. Estes são também os principais produtos de indicação e aconselhamento 

farmacêutico. 

 

6.2.1. Indicação Farmacêutica14,15 

A Indicação Farmacêutica é uma vertente fundamental no papel que o 

farmacêutico desempenha na sociedade, na qual se responsabiliza pela seleção de um 

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

resolver transtornos de saúde menores, autolimitantes e de curta duração, que não 

apresentem relação com manifestações clínicas de outros problemas de saúde do 

doente (Anexo XVI). O sucesso desta intervenção e o concomitante reconhecimento da 

população dependem da capacidade que o farmacêutico tiver para absorver o máximo 

de conhecimentos, seja na formação que lhe é ministrada na faculdade, seja na 

formação contínua ao longo da sua vida profissional. 

O farmacêutico deve avaliar em primeiro lugar o problema de saúde que o doente 

se queixa, através de uma breve entrevista. É importante perceber quais são os 

sintomas e a duração/intensidade destes, a presença de outros problemas de saúde e 

respetiva medicação, a existência de alergias e intolerâncias e detetar a presença de 

indicadores de alerta, que necessitem de uma avaliação médica.  

Tendo por base as Normas de Orientação Farmacêuticas e outros protocolos de 

indicação e guias farmacoterapêuticas, o farmacêutico pode indicar um MNSRM ao 

doente, tendo o cuidado de adaptar a forma farmacêutica e a dosagem. Deve instruir o 

doente sobre o modo de administração, a frequência da toma e respetiva duração de 

tratamento. Adicionalmente, deve aconselhar medidas não farmacológicas que possam 

complementar o seu aconselhamento e até evitar uma recaída, ou caso ache pertinente, 

pode oferecer outros serviços de cuidados de saúde.  

Esta tarefa revelou-se para mim uma das mais gratificantes e que potenciou em 

grande escala os conhecimentos adquirindo durante a faculdade. Por outro lado, 

também adquiri uma vasta gama de conhecimentos, principalmente práticos, durante o 

estágio, que me foram instituídos pela equipa da FPA. 
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6.2.2. Automedicação 

A automedicação é uma prática cada vez mais comum, pois a população tem 

cada vez mais acesso à informação, quer por iniciativa própria, quer pelo marketing. A 

excessiva publicidade a determinados medicamentos e produtos de saúde tem sido um 

estímulo constante para o seu uso inadequado, pois tende a enaltecer os benefícios e 

a omitir ou minimizar os riscos e possíveis efeitos adversos, transmitindo ao público a 

ideia de que estes produtos não comportam qualquer risco. Torna-se assim importante 

definir que esta prática nem sempre se traduz em benefícios, podendo causar 

problemas graves aos doentes devido a uma má utilização dos medicamentos, 

resultante da falta de informação ou mesmo de informação inadequada.  

Neste sentido, surgiu a necessidade de criar um grupo de consenso sobre a 

automedicação, que aprovasse uma lista de situações passíveis desta, que se encontra 

estabelecida pelo Despacho n.º 17690/2007, de 23 de julho. Assim, a automedicação 

passa a poder servir para tratar problemas como uma dor de cabeça, uma constipação, 

uma diarreia ligeira, uma ferida ou febre ligeira. Para tratar estas situações recorre-se 

aos MNSRM, que servem principalmente para aliviar os sintomas e o mal-estar 

associado16. 

No entanto, o farmacêutico não deixa de ter um papel importante na prática da 

automedicação responsável pois, como especialista do medicamento, deve ter a 

capacidade de avaliar, informar e orientar o doente na dispensa, indicando o fármaco 

mais adequado para sua a situação. A atenção farmacêutica pode contribuir deste modo 

para diminuir a prática da automedicação, uma vez que promove o uso racional dos 

medicamentos, evitando a ocorrência de efeitos indesejáveis, reações adversas ou até 

mesmo intoxicações medicamentosas17. 

Durante o estágio deparei-me constantemente com esta realidade, em que os 

utentes requisitavam medicação específica para uma patologia que acreditavam ter 

desenvolvido, baseada no conhecimento empírico ou fundamentada em fontes 

duvidosas. Muitas vezes não compreendiam o simples facto que somos todos diferentes 

e pediam logo o medicamento que a vizinha tomava porque a ela lhe fez muito bem. É 

complicado muitas vezes mudar as ideias e opiniões dos utentes nestas situações, mas 

foi algo que fui aprendendo com o tempo e fui melhorando a minha capacidade de 

promover uma automedicação responsável. 

 

6.3. Medicamentos e produtos manipulados 

Em conformidade com o atual Estatuto do Medicamento (DL n.º 176/2006, de 30 

de agosto), um medicamento manipulado (MM) corresponde a “qualquer fórmula 

magistral ou preparado oficinal, preparado e dispensado sob a responsabilidade de um 
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farmacêutico”18. Dadas as características peculiares dos MM, estes são regidos por um 

estatuto próprio. A sua preparação e prescrição é regulada pelo DL n.º 95/2004, de 22 

de abril. Segundo este DL, o farmacêutico deve assegura-se da qualidade da 

preparação, observando para o efeito as boas práticas na preparação de MM, estando 

estas aprovadas pela Portaria n.º 594/2004, de 2 de julho19,20. 

Na FPA não são realizados manipulados. No entanto, a farmácia     

responsabiliza-se pelo pedido de MM à Farmácia Serpa Pinto, procedendo 

posteriormente à sua dispensa ao utente. Os MM vêm com o preço calculado pela 

Farmácia Serpa Pinto, de acordo com a Portaria n.º 769/2004, de 1 de julho (Anexo 

XVII)21. Simultaneamente, é também enviada a fatura com o respetivo PVF (Anexo 

XVIII). Todos os MM que constem na lista aprovada anualmente pelo Ministério da 

Saúde, mediante a proposta do conselho de administração do Infarmed, presente no 

Despacho n.º 18694/2010, de 18 de novembro, apresentam ainda uma comparticipação 

em 30% do seu preço22. 

 

6.4. Outros produtos de saúde 

6.4.1. Produtos Dermocosméticos e de Higiene Corporal 

Os Produtos Dermocosméticos e de Higiene Corporal são regulamentados pelo 

DL n.º 189/2008, de 24 de setembro (alterado pelo DL n.º 115/2009, de 18 de Maio)23. 

Embora não sejam considerados medicamentos, são muitas vezes prescritos ou 

indicados por dermatologistas, quer com uma conotação terapêutica, quer estética, 

sendo a sua procura cada vez maior pela comunidade. Por esta razão, é essencial o 

conhecimento das marcas e gamas de produtos, permitindo um aconselhamento 

adequado e direcionado ao utente. É importante saber avaliar o estado e necessidades 

do utente, mas também conhecer os seus gostos e preferências.   

A FPA trabalha com diversas marcas nesta área, nomeadamente Isdin®, Uriage®, 

Nuxe®, Caudalíe®, Liérac®, La Roche Posay®, Phyto®, entre outras. A procura constante 

destes produtos de saúde pelos utentes da farmácia faz com que aposte em trabalhar 

com as mais variadas marcas.  

Durante o estágio tive a oportunidade de assistir a uma formação dada pela 

Caudalíe®, o que me permitiu adquirir conhecimentos sobre as suas gamas e técnicas 

de marketing. Para além disso, procurei manter-me atualizada e informada acerca das 

diferentes gamas e propriedades dos diferentes produtos que a farmácia detinha, 

através da leitura de brochuras e consultas com os colegas de equipa, de modo a poder 

aconselhar e dispensar o produto mais adequado para cada utente. 
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6.4.2. Produtos dietéticos para alimentação especial e suplementos 

alimentares 

O DL n.º 227/99, de 22 de junho, regulariza o regime jurídico aplicável aos 

géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial. Estes são produtos 

alimentares que, devido à sua composição ou a processos especiais de fabrico, se 

distinguem dos de consumo corrente, pois são adequados a um objetivo nutricional 

pretendido24. 

A FPA apresenta uma ampla gama de opções dietéticas para os doentes com 

uma alimentação especial, desde leites adequados às necessidades do bebé e que 

acompanham o seu crescimento (leites para lactentes, de transição, hipoalergénicos, 

anti regurgitantes, enriquecidos em ferro, antidiarreicos e anti obstipantes), diferentes 

marcas e tipos de farinhas láteas e não láteas, com ou sem glúten, até alimentos 

dietéticos para fins medicinais específicos (isentos de glúten, fenilalanina, lactose, 

pobres em sódio e para diabéticos).  

Uma das minhas primeiras tarefas no estágio foi estudar a composição de cada 

produto e conhecer as suas indicações, de modo a otimizar o aconselhamento e 

satisfazer as necessidades nutricionais especiais e individuais de cada doente. Foi de 

facto importante contactar logo de início com esta realidade, uma vez que por um lado 

saímos da faculdade com pouca informação nesta área, mas por outro lado, ao longo 

do estágio, foram muito frequentes as abordagens que tive relativamente a este tipo de 

produtos. 

Por outro lado, o DL n.º136/2003, de 28 de junho, define suplementos 

alimentares como géneros alimentícios que se destinam a complementar e/ou 

suplementar o regime alimentar normal e que constituem fontes concentradas de 

determinadas substâncias/ nutrientes ou outras com efeitos nutricionais ou 

fisiológicos25. 

Dada a crescente procura e a vasta área destes produtos, torna-se 

imprescindível conhecer aquilo que existe no mercado e estar corretamente informado 

sobre os diferentes suplementos. Por outro lado, a publicidade apresenta neste caso 

uma forte influência na comunidade, sendo importante que o farmacêutico conheça a 

história clínica do doente e o oriente para uma suplementação mais adequada. 

Durante o estágio deparei-me constantemente com a procura deste tipo de 

produtos, destacando a procura de suplementos de emagrecimento, para a celulite, 

suplementos de colagénio e suplementos para a fadiga física e intelectual.    
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6.4.3. Produtos Fitoterapêuticos 

Os Produtos Fitoterapêuticos não são mais do que medicamentos tradicionais à 

base de plantas, regulamentados pelo Estatuto do Medicamento (DL n.º 176/2006, de 

30 de agosto)18. 

Apesar da FPA apresentar alguma diversidade de produtos deste tipo, durante 

o estágio constatei pouca procura da parte dos utentes da farmácia. No entanto, não 

deixa de ser importante conhecer as indicações destes produtos e aliar o seu 

aconselhamento sempre que for pertinente, sem nunca esquecer os cuidados da sua 

utilização. 

 

6.4.4. Medicamentos Homeopáticos 

A Homeopatia baseia-se em três princípios - globalidade, similitude e altas 

diluições – e defende a cura pelo semelhante. Segundo o Estatuto do Medicamento, 

que revoga o DL n.º 94/95, de 9 de maio, Medicamentos Homeopáticas são 

medicamentos obtidos a partir de substâncias denominadas stocks ou matérias-primas 

homeopáticas, de acordo com um processo de fabrico descrito na farmacopeia europeia 

ou, na sua ausência, em farmacopeias utilizadas de modo oficial num Estado Membro, 

e que pode conter vários princípios18. 

Durante o estágio, pouco contactei com medicamentos homeopáticos, dada a 

pouca procura da parte dos utentes da FPA.  

 

6.4.5. Dispositivos Médicos 

O DL n.º 145/2009, de 17 de junho, define e estabelece todas as regras relativas 

aos dispositivos médicos e respetivos acessórios26. 

A FPA dispõe de uma vasta gama de dispositivos médicos, além de apresentar 

uma parceria com a Ortopedia Portugal. 

Ao longo do estágio, contactei frequentemente com material ortopédico 

(canadianas, meias, pulsos e pés elásticos, colares cervicais e apoio para braço 

partido), artigos de penso, de sutura, de drenagem, sistemas para administração 

parentérica, artigos para grávidas e de puericultura (almofada Mimos®). 

 

6.4.6. Medicamentos e produtos de uso veterinário 

O DL n.º 148/2008, de 29 de julho, estabelece o regime jurídico dos 

medicamentos e produtos de uso veterinário27. 

Na FPA, os produtos mais procurados pelos utentes são claramente os 

antiparasitários (externos e internos). Para além dos habituais medicamentos e produtos 

veterinários, a FPA tem uma parceria com a Husse® e apresenta uma zona dedicada a 
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outros produtos veterinários, com diversos tipos de comida para cães e gatos e variados 

acessórios para os animais. 

Durante o estágio, contactei com a realidade do mundo da veterinária, incluindo 

situações de prescrições pelo médico veterinário de medicamentos de uso humano, 

principalmente antibióticos e medicamentos protetores do estômago.  

 
7. Receituário e faturação28 

Para finalizar o ciclo da RM e para que a farmácia receba o valor correspondente 

à comparticipação dos medicamentos nelas presentes, é indispensável a organização 

e envio mensal das mesmas para a ARS, no caso do organismo responsável ser o SNS, 

ou para a ANF, se o organismo responsável for outra entidade (Sãvida, Multicare, etc.).  

Após finalização de uma venda, as receitas médicas são sujeitas a uma correção 

interna, contribuindo para uma maior segurança para o utente e evitando a devolução 

das mesmas. Depois de se ter conferido todo o receitário, pelo menos duas vezes, as 

receitas médicas são organizadas pelos respetivos lotes e entidades de 

comparticipação. 

No final de cada mês procede-se à emissão dos respetivos Verbetes 

Identificativos de Lotes (Anexo XIX), bem como ao fecho de todos os lotes para que 

seja iniciada uma nova série no mês seguinte. O verbete baseia-se num resumo das 

receitas que constituem o lote, que é carimbado e dobrado sobre as receitas que lhe 

correspondem. Depois do fecho dos lotes, estes são enviados para a ARS ou para a 

ANF, conforme o caso, juntamente com o Resumo de Lotes (Anexo XX) e a Fatura. É 

também emitido um Resumo de Faturas para a farmácia e um mapa comprovativo do 

envio do receituário do mês, sendo este também enviado juntamente com os lotes das 

receitas.  

A partir do dia 5 do mês seguinte, os lotes de receitas já prontos, cuja entidade 

de comparticipação é o SNS, devem ser enviados à ARS para o CCF. Posteriormente, 

os restantes lotes, comparticipados por outras entidades, são enviados diretamente 

para a ANF, nos mesmos moldes dos anteriores. 

Caso haja alguma receita enviada com incorreções, esta será devolvida à 

farmácia, acompanhada por um documento justificativo da devolução. Se for 

reconhecida a incorreção, a farmácia tenta corrigir esta situação e processar a receita 

no mês que é devolvida, se assim for possível. Caso contrário, então a farmácia perde 

aquele valor de comparticipação da entidade responsável.   

Durante o meu estágio tive a possibilidade de participar em todo este processo, 

aumentando o meu grau de atenção e cuidado na validação técnica durante o 
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atendimento e permitindo que reconhece-se de forma mais rápida os sistemas e 

subsistemas de comparticipação. 

 

8. Outros cuidados de saúde prestados na farmácia 

A Portaria n.º 1429/2007, de 2 de novembro, estabelece os serviços que podem 

ser prestados pelas farmácias, bem como os moldes em que estas atividades podem 

ser desenvolvidas29. 

Como tal, e indo ao encontro das necessidades dos utentes, a FPA aposta 

diariamente em serviços, promoção de saúde e prevenção de doenças, mas sempre 

respeitando naturalmente o espaço reservado às competências de outros profissionais 

de saúde.  

 

8.1. Determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos (Anexo XXI) 

 Pressão Arterial 

A FPA oferece aos seus utentes um controlo gratuito da tensão arterial, com 

recurso a um medidor eletrónico de braço. Para além da medição, é importante que haja 

um acompanhamento ao doente, fazendo-se, mediante os valores obtidos, uma 

intervenção oportuna, desde o simples aconselhamento de medidas não farmacológicas 

até, em casos extremos, ao encaminhamento para o médico ou hospital. 

Durante o estágio efetuei várias medições, tendo inclusive seguido alguns 

utentes com problemas cardiovasculares, dos quais uma doente já tinha historial de um 

AVC, que realizavam o controlo diário da sua tensão arterial.  

 

 Colesterol Total e Triglicerídeos 

A FPA proporciona também a avaliação destes biomarcadores, em que a 

medição do colesterol total e triglicerídeos requerem um jejum, dada a influência do 

círculo circadiano e ingestão de alimentos na sua medição. Estas medições são 

realizadas no mesmo medidor, mudando apenas a tira reativa, e associadas a um custo 

na farmácia.  

Realizei poucas medicações do colesterol total e não tive oportunidade de 

medicar os triglicerídeos. No entanto, uma vez que são fatores de risco cardiovascular 

é importante acompanhar o doente e promover uma dieta adequada. 

 

 Glicémia 

A FPA disponibiliza aos seus utentes esta medição com um custo associado. 

Para uma correta avaliação, deve ser medida num regime de jejum de pelo menos 8 

horas. Eventualmente, caso seja feita uma medição após a refeição, o valor da glicémia 
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é menos fidedigno, existindo apenas valores tabelados após terem decorrido pelo 

menos 2 horas.  

Durante o estágio realizei algumas medições da glicémia, maioritariamente a 

doentes diabéticos que revelavam uma crescente taxa de descontrolos. Muitos 

procuravam confirmar os valores elevados que apresentavam nas medições que faziam 

regularmente em casa. Como tal, o aconselhamento de medidas não farmacológicas e 

a procura do médico que os acompanhava foi crucial, pois em algumas situações houve 

mesmo a necessidade de alterar a terapêutica atual. 

 

8.2. Administração de medicamentos e vacinas não incluídas no Plano 

Nacional de Vacinação 

A FPA disponibiliza a todos os seus utentes um local onde podem ser prestados 

estes serviços, bem como profissionais devidamente habilitados para o efeito.  

 

8.3. Outros serviços de saúde prestados 

Para além dos serviços já referenciados, a FPA dispõe ainda de consultas de 

podologia, nutrição e massagens, após marcação com os profissionais de saúde 

responsáveis.  

 

8.4. Distribuição domiciliárias de medicamentos 

De modo a proporcionar o alcance aos medicamentos a toda a população, 

incluindo aquela que não tem a possibilidade de se deslocar à farmácia ou não tem 

alguém que o possa fazer, a FPA aderiu à distribuição domiciliária de medicamentos. O 

pedido geralmente é feito por telefone e os respetivos medicamentos são enviados 

através de um elemento da equipa competente disponível, que aquando a entrega dos 

medicamentos levanta a receita se for caso disso. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de prestar atendimento telefónico, 

auxiliando apenas nos pedidos dos utentes. 

 

8.5. Recolha de radiografias usadas30 

Anualmente, a Assistência Médica Internacional (AMI) realiza uma Campanha 

de Reciclagem de Radiografias nas Farmácias Portuguesas, à qual a FPA aderiu. Esta 

campanha baseia-se na sensibilização de quem possui radiografias sem valor de 

diagnóstico em casa para que sejam entregarem nas farmácias. Cada tonelada de 

radiografias recolhida dará origem a cerca de 10Kg de prata, cuja venda irá ajudar a 

Assistência Médica Internacional nas campanhas humanitárias e na melhoria da sua 

assistência. 
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8.6. Farmacovigilância31 

O Sistema Nacional de Farmacovigilância (SNF), que coordena as quatro 

unidades regionais de farmacovigilância, foi criado com o intuito de melhorar a qualidade 

e a segurança dos medicamentos, em defesa do doente e da Saúde Pública, através da 

deteção, avaliação e prevenção de Reações Adversas a Medicamentos (RAM).  

Profissionais de saúde como médicos, farmacêuticos e enfermeiros assumem a 

responsabilidade de notificar quer reações adversas graves, quer reações inesperadas. 

Esta notificação deve ser feita logo aquando uma suspeita da existência de uma RAM 

e pode ser realizada através da ficha de notificação, telefone, fax, e-mail ou via on-line 

(Unidade Farmacovigilância Norte- UNF- http://ufn.med.up.pt/ ). Esta situação abrange 

apenas os produtos que se encontram sobre a alçada do Infarmed, enquanto que no 

caso dos suplementos alimentares, a notificação de efeitos indesejáveis deve ser 

enviada para a Direção de Serviços de Nutrição e Alimentação.  

Posteriormente, o medicamento notificado passa a estar sujeito a uma 

monitorização adicional, sendo identificado pela presença de um triângulo preto 

invertido no folheto informativo e no resumo das características do medicamento. 

Perante uma situação como esta, o farmacêutico deve indicar ao utente que é 

importante comunicar na farmácia caso surja alguma reação com o respetivo 

medicamento, ainda que lhe pareça simples. 

É necessário estar bem atento, procurando este tipo de problemas e agindo de 

forma eficaz, salvaguardando sempre os interesses do utente. Não basta aviar uma 

receita, mas torna-se importante compreender a prescrição e conhecer um pouco da 

história do doente.  

Durante o meu estágio não surgiu a oportunidade de fazer o registo de uma 

RAM. 

 

8.7. ValorMED32 

A ValorMED é a sociedade gestora do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos 

de Embalagens e de Medicamentos fora de prazo de validade ou fora de uso, após 

consumo, contribuindo para o uso racional do medicamento e para a prevenção de 

danos ambientais. Este programa conta com o compromisso da Indústria Farmacêutica, 

dos Distribuidores, das Farmácias e, principalmente, da população.  

As farmácias assumem a responsabilidade pela receção de resíduos de 

embalagens vazias e medicamentos fora de uso nos próprios estabelecimentos, bem 

como a sensibilização e esclarecimento dos utentes. Como tal, a FPA participa também 

neste projeto.  

http://ufn.med.up.pt/
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Quando o contentor está cheio (até um máximo de 9 kg), este é fechado e selado. 

Em seguida, o contentor é pesado e preenchida a respetiva ficha presente no mesmo. 

Aquando a recolha deste pelo armazenista, a farmácia fica com a cópia verde (Anexo 

XXII), que é arquivada por um período de 2 anos.  

Durante o meu período de estágio realizei este processo por diversas vezes. 

 

9. Relacionamento com os colegas, entidades, outros profissionais de saúde e 

utentes 

Tal como é referido no CD, “os farmacêuticos devem manter entre si um correto 

relacionamento profissional, evitando atitudes contrárias ao espírito de solidariedade, 

lealdade, auxílio mútuo e aos valores éticos da profissão”4. Como tal, na FPA domina o 

espírito de companheirismo e interajuda, tendo sido acolhida neste ambiente durante o 

meu estágio. 

Mantendo a sua independência, o farmacêutico deve respeitar a posição e o 

inequívoco poder de intervenção do médico, promovendo um relacionamento de 

cooperação e respeito em prol do doente. Sempre que surja alguma dúvida que ponha 

em causa a integridade do doente, o farmacêutico deve contatar o médico, por escrito 

ou oralmente, e colaborar com este para solucionar o problema. 

A FPA coopera com três lares, auxiliando na gestão de medicamentos. Durante 

o estágio apenas tive oportunidade de observar o pedido de medicação da parte do Lar 

e sua preparação para entrega. 

Citando o CD, “a primeira e principal responsabilidade do farmacêutico é para 

com a saúde e o bem-estar do doente e do cidadão em geral”4. Como tal, o farmacêutico 

deve dirigir-se de forma adequada ao utente, adaptando a linguagem ao nível 

sociocultural do mesmo, ouvir com calma e amabilidade as suas dúvidas e fazer as 

intervenções necessárias, certificando-se do esclarecimento de todas as suas dúvidas. 

Para além da comunicação verbal, é imprescindível adotar uma expressão que 

transmita confiança e tranquilidade ao utente, para assim cativar a sua atenção e 

demonstrar interesse em ajudar. A informação escrita é um complemento que reforça 

as ideias que foram estabelecidas durante o diálogo com o utente.  

O contato com os diferentes níveis socioculturais dos utentes da FPA, assim 

como médicos e delegados de informação médica da Indústria, permitiu-me desenvolver 

capacidades de comunicação e adotar uma correta atitude profissional. 

 

10. Qualidade 

O Sistema de Gestão da Qualidade para as Farmácias Portuguesas (SGQF) 

consiste num conjunto uniformizado de procedimentos e normas técnicas, que visam 
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essencialmente monitorizar e aperfeiçoar os procedimentos internos, promover a 

formação dos seus colaboradores e garantir a satisfação dos utentes. Este sistema é 

sustentado pela legislação em vigor, pelo CD da Ordem dos Farmacêuticos, pelas Boas 

Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária (BPF) e pela ISO 9001:2008. 

Apesar de não se tratar duma farmácia certificada, a FPA cumpre muitos dos 

requisitos definidos pelas BPF, quer a nível das instalações e equipamentos quer a nível 

dos recursos humanos. A FPA tem como objetivo primordial melhorar continuamente a 

qualidade da prestação de serviços e o seu desempenho, satisfazendo as espectativas 

dos seus utentes, profissionais de saúde e comunidade em geral.  

Muitas das operações que realizei durante o estágio foram passíveis de registo 

informático ou manual, de acordo com as normas implementadas internamente na FPA, 

permitindo assim uma organização interna eficaz, minimizar erros e garantir a qualidade 

dos serviços prestados ao público. 
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B. Parte 2 

Intervenção Farmacêutica no controlo da Asma Brônquica e Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crónica em Farmácia Comunitária 

 

1. Perceção da realidade na Farmácia do Passeio Alegre e objetivos 

estabelecidos 

 

Desde cedo que tomei contato com os utentes da FPA onde me fui apercebendo 

das suas dificuldades e necessidades. Foi neste seguimento que decidi abordar um 

Programa de Cuidados Farmacêuticos (PCF) na Asma Brônquica (AB) e Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC). 

Durante o estágio presenciei frequentemente o desconhecimento da correta 

utilização dos inaladores usados nestas patologias, o que levava à falta de adesão 

terapêutica e/ou comprometimento do controlo da doença. Por outro lado, durante a 

intervenção farmacêutica, aquando do atendimento, deparei-me com a dificuldade dos 

doentes em distinguir a terapêutica de manutenção da terapêutica de emergência, 

aumentando o recurso ao serviço de urgências e a consultas não programadas, dada a 

sua administração incorreta. No entanto, relativamente ao conhecimento sobre a 

doença, a sua fisiopatologia e fatores de risco, os doentes mostraram uma boa 

compreensão e correta perceção dos mesmos, tomando os cuidados necessários para 

prevenir uma crise. 

Tendo em conta todas estas evidências, tornou-se clara a necessidade de 

promover o Acompanhamento/Seguimento Farmacêutico destes doentes na farmácia, 

garantindo um melhor controlo sobre a doença e melhorando a sua qualidade de vida, 

sendo estes os objetivos primordiais da minha intervenção enquanto farmacêutica. Para 

tal, e após pesquisa bibliográfica, criei um PCF que inclui a realização de inquéritos 

simplificados para avaliar o controlo da doença e planos de ação para auxiliar o doente 

na administração da terapêutica e elaborei modelos de orientação sobre a correta 

utilização dos inaladores e respetivos cuidados a ter com o seu uso, que serão 

apresentados ao longo desta relatório. 

  

2. Enquadramento Teórico33 

 

Doenças respiratórias crónicas são doenças crónicas das vias respiratórias e de 

outras estruturas dos pulmões. As mais comuns incluem a DPOC a AB e as alergias 

respiratórias (Rinite Alérgica), o Síndrome de Apneia do Sono e a Hipertensão 

Pulmonar.  
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Centenas de milhões de pessoas de todas as idades, a nível mundial, são 

afetadas por doenças respiratórias crónicas, sendo estas responsáveis por quatro 

milhões de mortes anualmente. A realidade é que a sua prevalência está a aumentar 

em todo o mundo, sobretudo entre as crianças e os idosos. 

Em Portugal, as doenças respiratórias são uma das principais causas de 

morbilidade e mortalidade. São responsáveis por 2,9% da totalidade dos óbitos no nosso 

país, sendo este valor superior aos 2,7% da média europeia. 

 

2.1. Definição e características clínicas 

 

Asma Brônquica34,35 

A AB é uma doença inflamatória crónica das vias respiratórias, geralmente 

associada a uma hiper-reactividade brônquica e a uma obstrução generalizada, mas 

variável, das vias aéreas, que habitualmente é reversível espontaneamente ou mediante 

tratamento. Origina episódios recorrentes de pieira, dispneia, aperto torácico e tosse 

particularmente noturna ou no início da manhã. 

A expressão da AB é um processo complexo, que depende da interação entre 

dois fatores principais, sendo um deles a informação genética do indivíduo e a outra a 

exposição ocupacional a fatores ambientais desencadeantes. Tornou-se evidente a 

importância do processo inflamatório na determinação das manifestações clínicas do 

doente e da gravidade da doença. À medida que se conhece melhor a fisiopatologia, os 

fenótipos e a genética da AB, os tratamentos tornam-se cada vez mais específicos e 

eficazes, revertendo o processo inflamatório que a envolve e prevenindo novamente 

episódios de crise. 

 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica36,37 

A DPOC é caracterizada por uma limitação do fluxo de ar, geralmente 

progressiva e nem sempre reversível, associada a uma resposta inflamatória anormal 

do pulmão face à exposição de partículas e gases tóxicos. O tabagismo é considerado 

em todo o mundo o maior fator de risco para o desenvolvimento desta patologia, mas 

sabe-se que outros fatores podem estar envolvidos.  

Atualmente, os termos “bronquite crónica” e ”enfisema” não são tão utilizados na 

prática clínica, uma vez que estão englobados na definição da DPOC. A limitação do 

fluxo de ar que a caracteriza é provocada pela alteração das pequenas vias aéreas 

(bronquite crónica) e pela destruição do parênquima pulmonar (enfisema). Estas duas 

características, embora sempre presentes, podem evidenciar proporções diferentes 

entre os doentes.  
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Geralmente, os doentes com DPOC queixam-se de dispneia crônica e 

progressiva, tosse e produção de expetoração, que pode variar ao longo do dia. O 

impacto da doença na vida dos doentes depende da gravidade dos sintomas que 

apresentam, dos efeitos sistémicos desenvolvidos e da existência de co-morbilidades. 

  

2.2. Epidemiologia38,39 

 

Pelo mundo existem 300 milhões de pessoas que sofrem de AB, 210 milhões 

que sofrem de DPOC e 3 milhões que têm outras doenças respiratórias crónicas. Em 

2005, 250.000 pessoas morreram de AB e 3 milhões de DPOC. Estima-se que em 2030 

a DPOC se torne a terceira causa de morte em todo o mundo. 

Em Portugal, as doenças respiratórias continuam a ser uma das principais 

causas de morbilidade e mortalidade, com tendência clara para o aumento da sua 

prevalência, ao contrário do que acontece com outras patologias, nomeadamente as 

cardiovasculares. 

 

Asma Brônquica em Portugal 

Segundo o Observatório Nacional das Doenças Respiratórias, em 2012 a taxa 

de utentes registados nos Centros de Saúde como tendo AB foi de 174, 27/100.000 

habitantes no Continente, o que refletiu um número baixo em relação às estimativas de 

prevalência desta patologia na população portuguesa, indicando subdiagnóstico e a 

necessidade de uma maior sensibilização dos médicos de família. A taxa mais elevada 

de inscritos verificou-se na Região Norte e a mais baixa no Algarve (Anexo XXIII). 

Entre 2006 e 2011 assistiu-se a uma progressiva diminuição dos internamentos 

por AB, no entanto, em 2012 registaram-se 2781 internamentos, ou seja, mais 12,4% 

do que em 2011 (Anexo XXIV). A nível regional, existe uma heterogeneidade no que 

concerne aos internamentos, onde a taxa mais elevada se registou na Região Centro, 

enquanto que a mais baixa se registou no Alentejo. 

A mortalidade da AB é considerada residual. Todavia em 2012 registaram-se 

144 óbitos, o que significou um aumento de 18,03% em relação aos valores 

apresentados em 2011 (Anexo XXIV). 

Tendo em conta este panorama, que revela uma tendência para o aumento quer 

de internamentos quer de óbitos, é necessário ficar atento a estes indicadores e tentar 

compreender as suas causas. É importante apostar nos cuidados primários e promover 

um acompanhamento continuado e personalizado ao doente. 
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Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica em Portugal 

Estima-se que existam em Portugal cerca de 800.000 doentes nos diversos 

estádios da DPOC, baseados na prevalência calculada no estudo Burden of Obstructive 

Lung Disease (BOLD), que revelou uma percentagem de 14,2% na população 

portuguesa com mais de 45 anos. 

Segundo o Observatório Nacional das Doenças Respiratórias, a taxa total de 

doentes inscritos em Portugal é de 861, 27/100.000 habitantes, o que parece confirmar 

o subdiagnóstico desta doença, uma vez que corresponde apenas a 10% do número 

estimado de doentes com DPOC. Os valores mais altos encontram-se na Região Norte, 

Alentejo e Centro (Anexo XXV). 

Entre 2003 e 2011 verificou-se uma diminuição progressiva dos internamentos 

provocados por esta patologia. No entanto, em 2012 surgiu uma inversão desta 

tendência quando se verificaram 8.967 internamentos, ou seja, mais 10,9% do que em 

2011 (Anexo XXVI). Este aumento revelou-se significativo em doentes com idade igual 

ou superior a 80 anos. Em termos regionais, as taxas de internamento apresentam 

grandes variações, sendo as mais altas na Região Centro, Norte e Lisboa e Vale do 

Tejo. 

Em relação à mortalidade, esta tem vindo a aumentar desde 2005. Em 2012, o 

número de óbitos atingiu os 2.936, que correspondeu a um aumento de 11,4% em 

relação a 2011 (Anexo XXVI). 

Estes indicadores mostram uma tendência preocupante, onde os fatores 

determinantes desta situação deverão ser discutidos minuciosamente. Torna-se 

imprescindível compreender se tais valores se devem à atual crise económica que 

dificulta a acessibilidade a cuidados de saúde e aos medicamentos ou se se trata de um 

aumento da poluição ambiental e das próprias condições habitacionais dos doentes. É 

importante estar atento e contribuir para o controlo da DPOC junto do doente. 

 

2.3. Fisiopatologia 

 

Alterações fisiopatológicas características da Asma Brônquica34,35 

A inflamação tem um papel central na fisiopatologia da AB. Esta envolve a 

interação de várias células e múltiplos mediadores, que resultam em alterações 

fisiopatológicas características da doença.  

Durante uma exacerbação, ocorre o estreitamento das vias aéreas e uma       

hiper-reatividade das mesmas. A inflamação desencadeia uma contração da 

musculatura lisa e um remodeling das vias, acompanhadas pela produção de muco, o 
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que conduz à obstrução da passagem de ar e consequente dificuldade em respirar 

(Anexo XXVII).  

Na realidade, o espetro clínico da AB é muito variável e diferentes padrões 

celulares podem ser observados em diferentes doentes. No entanto, a presença de uma 

inflamação crónica das vias continua a ser uma característica consistente desta 

patologia. 

Por outro lado, estas alterações são muitas vezes desencadeadas por fatores de 

risco para a AB, sendo importante que o doente os conheça e evite a causa do 

agravamento dos seus sintomas. Entre os mais comuns encontram-se os ácaros 

domésticos, o fumo do tabaco, os alergénios de animais com pêlo, o pólen e fungos 

exteriores e alguns fármacos. 

 

Alterações fisiopatológicas características da Doença Pulmonar Obstrutiva 

Crónica 36,40-42 

Fatores como o fumo do tabaco, a exposição ocupacional a substâncias 

químicas, a poluição ambiental, infeções respiratórias, são os principais responsáveis 

pelas alterações fisiopatológicas da DPOC, pois desencadeiam uma resposta 

inflamatória das vias aéreas periféricas e do parênquima pulmonar, provocando uma 

hiperinsuflação dos pulmões. Estes mecanismos ainda não estão bem compreendidos, 

sabendo-se também que a presença de uma deficiência na enzima α-1-antitripsina é 

uma preponderante para o desenvolvimento de DPOC. 

O mecanismo inflamatório desencadeado é agravado pela ocorrência de um 

stress oxidativo, onde a produção de espécies reativas de oxigénio acaba por superar 

os mecanismos de defesa do organismo (alteração do equilíbrio protease-antiprotease), 

originando fibrose nas vias periféricas. O aumento da atividade de enzimas proteolíticas, 

que são ativadas pela inflamação e pelo stress oxidativo, conduzem à destruição do 

parênquima, que resulta em enfisema. Estas alterações conduzem a anomalias da troca 

de gases e limitação do fluxo de ar, que variam de doente para doente e podem resultar 

em hipoxemia e hipercapnia com a progressão da doença. A vasoconstrição das 

arteríolas pulmonares, em resposta à hipoxia, pode resultar, numa fase avançada da 

doença, em hipertensão pulmonar. Um aumento do número de exacerbações pode 

irradiar uma lesão inflamatória em torno das glândulas submucosas e agravar ainda 

mais a inflamação das vias aéreas periféricas, o que conduz a uma hipersecreção de 

muco e, consequentemente, aparecimento de tosse crónica (Anexo XXVIII). 

Além do componente pulmonar, a DPOC tem várias manifestações sistémicas, 

particularmente em doentes num estadio avançado. Uma inflamação sistêmica pode 
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iniciar ou agravar doenças concomitantes, como a doença cardiovascular, osteoporose, 

anemia, cancro do pulmão, depressão e diabetes. 

 

2.4. Diagnóstico diferencial 

 

Caracterizar as diferenças fisiológicas e fenotípicas entre a AB e a DPOC é 

importante para obter uma melhor compreensão da evolução clínica e respetivas 

implicações terapêuticas. É possível distingui-las por uma anamnese detalhada e 

exames complementares. No entanto, muito doentes têm quadros atípicos, devido à 

heterogeneidade destas doenças respiratórias, o que pode levar a erros de diagnóstico. 

Por outro lado, a coexistência de mais de uma patologia no doente, muito comum na 

população idosa, dificulta o diagnóstico, mas torna ainda mais importante conhecer as 

suas diferenças43,44. 

Em termos dos sintomas característicos, os doentes asmáticos queixam-se de 

tosse, dispneia, aperto no peito e apieira. Por outro lado, os doentes com DPOC 

queixam-se de tosse, associada na sua maioria à produção de expetoração, e dispneia 

persistente e progressiva34,36. 

No que toca ao processo infamatório, o aumento do número de eosinófilos na 

AB e neutrófilos na DPOC parece ser o principal determinante da obstrução das vias 

aéreas. Este facto permite constatar a presença de um marcador diferente nas cascatas 

inflamatórias destas doenças, que resultam na mesma anomalia funcional. A presença 

de eosinófilos na expetoração induzida são um marcador bem estabelecido da 

inflamação das vias aéreas na AB e também a medida mais confiável que ajuda a 

distinguir AB de DPOC43,44. 

A espirometria permite avaliar a função pulmonar, determinando a gravidade, 

reversibilidade e a variabilidade na limitação do fluxo de ar. A taxa de declínio da função 

pulmonar em doente com AB é significativamente menor à que é observada em doente 

da mesma idade com DPOC, além de revelar uma maior reversibilidade da obstrução 

das vias aéreas após administração de um broncodilatador (Prova de broncodilatação). 

Na DPOC, a limitação do fluxo de ar é crónico e irreversível. Este é mais um dos 

parâmetros que permitem a sua distinção (Anexo XXIX)45,46. 

Testes funcionais mais precisos podem diferenciar ainda melhor estas duas 

patologias, como a pletismografia corporal e o estudo da capacidade de difusão do 

monóxido de carbono (DLCO). A pletismografia corporal permite determinar o volume 

do pulmão, em que doentes com DPOC apresentam uma capacidade pulmonar total 

(CPT) e um volume residual (VR) superior aos doentes com AB, devido à hiperinsuflação 

do pulmão e ao colapso das vias aérea respetivamente. Outra característica da DPOC 
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é a diminuição da DLCO, sendo esta normal ou alta em doentes com AB. Esta diminuição 

na DPOC está diretamente associada à perda da área de superfície alveolar45-47. 

 

2.5. Tratamento Farmacológico 

 

Orientações terapêuticas da Asma Brônquica34,35,48 

A Global Initiative for Asthma (GINA) classifica a AB de acordo com o grau de 

gravidade, existindo quatro níveis: Grau 1 Intermitente, Grau 2 Persistente Ligeira, Grau 

3 Persistente Moderada e Grau 4 Persistente Grave (Anexo XXX). Esta classificação é 

baseada na sintomatologia presente e na etapa do esquema terapêutico em uso, ou 

seja, baseados nos sintomas que apresenta o doente, a sua AB será enquadrada num 

destes graus, que apresenta uma terapêutica adequada associada.  

O esquema terapêutico definido para cada doente deverá ser revisto a cada 3 a 

6 meses. Se o controlo desta doença for mantido, então é possível fazer uma redução 

da terapêutica, ou seja, descer um grau. Por outro lado, caso não se tenha conseguido 

um controlo da doença, então será necessário considerar uma subida de grau no 

tratamento, analisando primeiramente a adesão terapêutica do doente, a técnica de 

administração dos fármacos e o controlo de possíveis fatores ambientais (Anexo XXXI). 

Os fármacos utilizados no tratamento dos diversos graus da AB podem ser 

divididos em duas classes: controlo (diários, de longo termo) e alívio (rápidos a atuar). 

De controlo:  

 Corticosteroides inalados (beclometasona, budesonida, fluticasona, 

mometasona);  

 Corticosteroides sistémicos (prednisolona, metilprednisolona, hidrocortisona, 

deflazacort);  

 Antagonistas dos recetores dos leucotrienos (montelucaste, zafirlucaste);  

 β2-agonistas de longa duração de ação (formoterol, salmeterol);  

 Metilxantinas (teofilina, aminofilina);  

 Anti-IgE (omalizumab).  

De alívio:  

 β2-agonistas de curta duração de ação (salbutamol, terbutalina, procaterol);  

 Anticolinérgicos de curta duração de ação (brometo de ipratrópio);  

 Corticosteroides sistémicos.  

As orientações terapêuticas já enquadradas para cada grau da AB podem ser 

observadas no anexo XXXII. 
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Orientações Terapêuticas da Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica36,37,49 

A Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) classifica a 

DPOC de acordo com o grau de gravidade, existindo quatro categorias: Estadio 1 

Ligeira, Estadio 2 Moderada, Estadio 3 Grave e Estadio 4 Muito Grave. Esta 

classificação é baseada nos sintomas e nos valores FEV1 e FEV1/FVC apresentados 

pelo doente (Anexo XXXIII). 

A seleção da terapêutica deve ser individualizada e tende a ser cumulativa com 

mais medicamentos e outros tratamentos necessários, à medida que a doença progride. 

É aconselhado repetir o exame de espirometria no mínimo anualmente. Por outro lado, 

em todos os estádios deve ser integrada a cessação tabágica e a vacinação antigripal.  

As opções terapêuticas no tratamento e controlo da DPOC são os seguintes: 

Tratamento farmacológico de controlo:  

 Antagonistas dos recetores colinérgicos de longa duração (brometo de tiotrópio, 

brometo de glicopirrónio, brometo de clidinio);  

 Antagonistas dos recetores colinérgicos de curta duração (brometo de ipratrópio, 

brometo de oxitropio);  

 β2-agonistas de longa duração de ação (formoterol, salmeterol, indacaterol, 

arformeterol);  

 β2-agonistas de curta duração de ação (salbutamol, terbutalina, fenoterol, 

levalburol);  

 Inibidores da 4-fosfodiesterase (roflumilaste) 

 Metilxantinas (aminofilina, teofilina) 

Outros tratamentos:  

 Vacinas (influenza, pneumococcal polysaccharide) 

 Antibióticos (azitromicina) 

 Mucolíticos e agentes antioxidantes 

 Oxigenoterapia de longa duração 

As orientações terapêuticas já enquadradas para cada estadio da DPOC podem ser 

observadas no anexo XXXIV. 

 

2.6. Educar o doente e cuidadores50,51 

A baixa adesão terapêutica, a incapacidade de reconhecer os fatores 

desencadeantes individuais, os fatores de risco e o impacto da sua evicção são factos 

constatados que estão associados à incapacidade de controlo tanto da AB como da 

DPOC. Desta forma, sessões de educação, que permitam que os doentes reconheçam 

o papel determinante que têm no controlo da sua própria doença, conduzem à melhoria 

dos índices de adesão terapêutica e consequentemente do controlo da doença.  
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Diversos estudos têm demonstrado o benefício da educação destes doentes 

sobre as suas patologias, revelando uma diminuição no número de consultas médicas 

e recurso às urgências hospitalares. Assim, a educação dos doentes e cuidadores 

tornou-se numa prática que é atualmente aconselhada em várias normas de orientação 

clínica. A forma escolhida para tal é muito diferentes nos múltiplos estudos efetuados, 

mas pela consistência dos resultados é possível admitir que é o acesso à informação o 

fator determinante. A simples informação pode não ser suficiente para reduzir o impacto, 

mas uma boa educação focada na autogestão e alteração dos comportamentos de risco 

deve ser ressaltado.  

Estudos têm revelado que doentes com DPOC parecem ter menor informação 

sobre a sua doença do que os doentes com AB e apresentam maior dificuldade em 

denominar corretamente a sua patologia. Poucos são aqueles que conhecem a sigla ou 

até o nome da DPOC. Além disso, tem sido demonstrado que em doentes asmáticos 

este benefício é mais expressivo na função pulmonar e na adesão à terapêutica. Na 

DPOC, programas de autogestão apresentaram efeitos positivos na qualidade de vida 

dos doentes, reduzindo as exacerbações e visitas às urgências. 

 

3. Desenvolvimento do Programa de Cuidados Farmacêuticos na Asma 

Brônquica e Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica 

 

O PCF criado no âmbito do controlo da AB e DPOC na FPA incluiu a realização 

de inquéritos, tendo por base bibliográfica os resultados obtidos em diversos estudos 

com a utilização do Asthma Control Test (ACT) e COPD Assessment Test (CAT) no 

controlo da AB e DPOC respetivamente, a elaboração de planos de ação adaptados 

com a terapêutica instalada ao doente, promovendo o uso racional dos medicamentos 

e contribuindo para o sucesso da terapêutica, e por fim a cedência aos doentes de 

modelos de orientação sobre a correta utilização dos seus inaladores, contribuindo para 

a eficácia da terapêutica e uma boa autogestão.  

Este programa foi instalado na farmácia durante o mês de agosto (Anexo XXXV), 

ficando à minha exclusiva responsabilidade e sendo abordado de forma natural e 

espontânea, isto é, sempre que chegava um utente à FPA com um prescrição médica 

comum destas patologias era de imediato dirigido para mim, onde a intervenção era feita 

normalmente e explicado ao doente todo o procedimento. Portanto, a divulgação deste 

programa acabou por ser feito de doente em doente e através dos farmacêuticos que 

me acompanharam durante o estágio. Antes da realização dos inquéritos, os doentes 

prestavam o seu consentimento informado por escrito (Anexo XXXVI).  
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O meu objetivo sempre foi que este programa fizesse parte do dia-a-dia da 

intervenção farmacêutica e procurei que não fosse visto pelo doente como um projeto 

final de curso, mas mostrar o papel que o farmacêutico pode ter na educação e a sua 

capacidade profissional para ajudar o doente no controlo da sua doença e a melhorar a 

sua qualidade de vida. 

 

3.1. População alvo 

Tal como foi referido anteriormente, este programa teve como população alvo 

todos os utentes da FPA que apresentam AB e DPOC.  

Não existiu qualquer tipo de condição que limitasse algum doente para o 

enquadramento desta intervenção farmacêutica. Também não foi realizado qualquer 

tipo de entrevista ao doente ou comunicação antes do início deste programa.  

 

3.2. Material e Metodologias aplicadas: abordagem ao doente/utente  

O fluxograma seguinte apresenta o procedimento de atuação que foi realizado 

durante a abordagem a cada doente/utente, tendo por base o Método de Dáder52: 

 

  

 História Clínica 

 História Farmacoterapêutica 

INTERVENÇÃO FARMACÊUTICA 

Aceitação do doente? 

 Realização do questionário adaptado à sua patologia; 

 Elaboração do plano de ação adaptado à sua patologia e esquema terapêutico; 

 Educação do doente (doença e tratamento). 

 Explicação e exemplificação, com recurso a testers, do modo 

de utilização e funcionamento dos inaladores que fazem parte 
do esquema terapêutico do doente; 

 Cedência dos modelos de orientação da correta utilização dos 
respetivos inaladores; 

 Educação do utente (doença e tratamento).  

DISPENSA 

SATISFAÇÃO DO UTENTE DA FPA 

O utente é o doente? 
NÃO 

CHEGADA DO UTENTE À FPA COM PRESCRIÇÃO 
MÉDICA CARACTERÍSTICA DA AB E/OU DPOC 

NÃO 
SIM 

ENTREVISTA FARMACÊUTICA 

SIM 

Figura 1 – Procedimento de atuação do Programa de Cuidados Farmacêuticos na Asma 
Brônquica e Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica. 
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3.2.1. Intervenção Farmacêutica 

 Questionários de avaliação do controlo das presentes 

patologias 

Durante a Intervenção Farmacêutica era sugerido ao doente avaliar o controlo 

da sua patologia. Para esta recolha de informação é fundamental a utilização de 

questionários já validados com vista à obtenção de estimativas fidedignas do grau de 

controlo da doença. Para tal, e após pesquisa bibliográfica, decidi utilizar um 

questionário adaptado do ACT para avaliar o controlo da AB e um questionário adaptado 

do CAT para avaliar o controlo da DPOC.  

 

Avaliação do controlo da Asma Brônquica – adaptação do Asthma Control Test (ACT)  

Para avaliar o controlo da AB existem vários questionários já validados, 

nomeadamente Asthma Control Test (ACT), o Asthma Therapy Assessment 

Questionnaire (ATAQ) e o Asthma Control Questionnaire (ACQ). Perante as suas 

características, o ACT mostrou ser o questionário mais adaptado à utilização numa 

Farmácia Comunitária pelo facto de não incluir no cálculo da pontuação a medição da 

função respiratória, ao contrário dos restantes. Estes implicariam a presença de um 

espirómetro na farmácia, instrumento este que não dispunha na FPA. Por outro lado, 

era importante pensar no doente e escolher o questionário mais fácil e o mais simples 

possível, que não necessitasse de muito tempo dispensado pelo doente53. 

Vários estudos já demonstraram que o ACT, apesar de ser um questionário mais 

simples e com menos perguntas que os outros, apresenta uma elevada fiabilidade para 

identificar de uma forma simples e rápida a existência de um não controlo desta 

patologia. Estudos recentes têm demonstrado que uma pontuação inferior a 19 no ACT 

tem uma sensibilidade por volta dos 60% e uma especificidade por volta dos 80% na 

deteção de AB não controlada e serve como uma medida objetiva de controlo que se 

correlaciona com os parâmetros definidos pelo GINA. Vários estudos têm demonstrado 

uma correlação com a função pulmonar e a inflamação. Há estudos que também já 

demonstraram estatisticamente uma correlação positiva entre o ACT e a fração de óxido 

nítrico exalado fracionário (FeNO) e o volume expiratório forçado no primeiro segundo 

(FEV1)54-56. Em relação à adaptação do ACT para crianças, um estudo relevou uma 

elevada especificidade na deteção da AB não controlada, coerente com os estudos até 

agora, mas uma baixa sensibilidade. Deste modo, são necessários mais estudos 

realizados em crianças para uma melhor compreensão destes resultados53. Por outro 

lado, existe um estudo realizado em Portugal que recorreu ao ACT para avaliar o 

controlo da AB aplicado nas farmácias portuguesas, que mostrou a sua aplicabilidade 

nesse âmbito57. 
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Tendo por base todos estes parâmetros, decidi adaptar o ACT para este 

programa, fazendo a adaptação para a língua portuguesa e para a população alvo 

comum desta doença. Recriei um questionário direcionado para a população adulta e 

outro para as crianças (idades compreendidas entre os 5 e 12 anos).  

O ACT adaptado para adultos (Anexo XXXVII) é constituído por cinco perguntas, 

cada uma delas pontuadas de 1 a 5, permitindo obter uma pontuação global que pode 

variar entre 5 e 25. Um agrupamento desta pontuação permite definir três graus de 

controlo da AB nas últimas 4 semanas da seguinte forma:  

 PONTUAÇÃO < 20 “Asma Brônquica não controlada”; 

 PONTUAÇÃO 20-24 “Asma Brônquica parcialmente controlada”; 

 PONTUAÇÃO > 25 “Asma Brônquica completamente controlada”. 

O ACT adaptado para crianças (Anexo XXXVIII) divide-se em duas partes. A 

primeira parte do questionário é constituído por quatro perguntas, cada uma delas 

pontuadas de 0 a 3, que deverá ser respondida pela própria criança. A segunda parte é 

constituída por três perguntas, cada uma delas pontuadas de 0 a 5, que deverá ser 

respondida pelos seus responsáveis. Uma pontuação global inferior a 19 indica uma AB 

não controlada.  

 

Avaliação do controlo da Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica – adaptação do 

COPD Assessment Test (CAT)  

Para avaliar o controlo da DPOC existem vários questionários já validados, 

nomeadamente o St. George’s Repiratory Questionnaire (SGRQ), o Clinical COPD 

Questionnaire (CCQ) e COPD Assessment Test (CAT). Este último acabou por surgir 

mais recentemente, sendo desenvolvido pela necessidade de existir um questionário 

mais rápido e fácil, que pudesse ser utilizado na prática clínica diária. Apesar da sua 

simplicidade, o CAT demonstrou ter propriedades similares quando comparado com os 

questionários mais complexos, permitindo monitorizar o estado de saúde do doente com 

DPOC ao longo do tempo58. 

Vários estudos têm demonstrado uma elevada sensibilidade do CAT, revelando 

a sua capacidade de detetar precocemente melhorias no estado de saúde do doente, 

mas também avisar próximas exacerbações da doença59,60. Tem sido demonstrado que 

este questionário fornece uma avaliação padronizada da gravidade desta patologia, 

complementando os resultados obtidos da espirometria61. Foi neste seguimento que foi 

incluído no algoritmo de avaliação da DPOC, presente nas diretrizes do GOLD, 

juntamente com a espirometria e o histórico de exacerbações58,62. Na verdade, diversos 

estudos revelaram correlações pouco significativas quando comparado com a 

espirometria. Estes resultados podem estar associados com a discrepância entre as 
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experiências do doente e o verdadeiro grau de limitação das vias aéreas. Desta forma, 

o CAT surge como um questionário que permite complementar a avaliação do controlo 

da DPOC com o resultado da espirometria60,63. De facto, este questionário tem vindo a 

ganhar terreno, existindo já diversas versões pelo mundo. No entanto, em Portugal não 

está validada nenhuma versão. A versão mais próxima da língua portuguesa resultou 

de um estudo realizado no Brasil, onde mais uma vez o CAT confirmou a sua 

reprodutibilidade e validade63. Recentemente, International Primary Care Respiratory 

Group (IPCRG) considerou o CAT um dos melhores questionários de avaliação da 

DPOC para ser utilizado na prática clínica diária62,64. 

Tendo em conta todas estas evidências, decidi adaptar o CAT para este 

programa, fazendo a adaptação para a língua portuguesa e para a população alvo 

comum desta doença. 

O CAT (Anexo XXXIX) é constituído por oito tópicos, que incluem os sintomas 

da DPOC que mais incomodam o doente, sendo estes avaliados segundo uma escala 

visual analógica, que apresenta intensidades que vão do 0 ao 5. Um agrupamento 

destas intensidades permite definir quatro estadios de controlo da DPOC da seguinte 

forma:  

 PONTUAÇÃO 0-10  “Baixo impacto e gravidade”; 

 PONTUAÇÃO 11-20  “Impacto e gravidade moderado”; 

 PONTUAÇÃO 21-30  “Alto impacto e gravidade”; 

 PONTUAÇÃO 31-40  “Impacto e gravidade muito alto”; 

 

 Aplicação de Planos de Ação 

Estudos têm relatado que 50% dos doentes crónicos não aderem ao seu 

esquema terapêutico, assumindo não compreender a sua condição, nem saber como 

administrar corretamente a medicação. Uma baixa adesão ao tratamento prescrito leva 

a um aumento da morbilidade e da mortalidade. Por outro lado, o não controlo da doença 

desencadeia elevados gastos económicos, tanto para o doente, como para os serviços 

de saúde, sejam estes custos diretos ou indiretos. Sendo a AB e a DPOC duas patologia 

com tanta prevalência no mundo e que podem diminuir consideravelmente a qualidade 

de vida do doente, torna-se importante educa-los sobre a sua patologia e terapêutica 

associada, para que seja possível o seu controlo65. 

Vários estudos têm demonstrado que educar os doentes com AB, com foco nas 

crianças e idosos, sobre as técnicas de inalação e reforçar a sua compreensão sobre a 

administração dos medicamentos tem melhorado consideravelmente o seu controlo e a 

qualidade de vida dos mesmos. Estes mostraram uma maior confiança e capacidade de 
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autogestão da sua patologia. No caso particular das crianças, os pais assumem um 

papel importante pois são responsáveis por supervisionar e auxiliar na administração 

dos medicamentos e, de facto, há evidências que crianças com acompanhamento 

apresentam melhorias nos resultados clínicos. No entanto, é também importante 

capacitá-las para que sejam capazes de ganhar autonomia e percecionar os sinais de 

uma crise65. Um estudo piloto mostrou que o uso de planos de ação escritos na AB são 

fundamentais para melhorar os resultados de controlo e, desta forma, recomenda o seu 

uso na prática clínica66. Atualmente, o GINA recomenda, nas suas diretrizes, a 

introdução de um plano de ação escrito na AB. Estes planos têm como objetivo educar 

o doente a reconhecer precocemente sinais de crise e a administrar a terapêutica 

corretamente. Evidências demonstram que doentes que recorrem aos planos de ação 

apresentam uma diminuição no número de internamentos, recorrências às urgências 

hospitalares e visitas não programas ao médico. Em 2003, os planos de ação escritos 

na AB tiveram destaque após a publicação de uma revisão, realizada pela Cochrane 

Collaboration, sobre a utilização de planos de autogestão individualizados em adultos e 

crianças e respetivos benefícios. No entanto, ainda há uma escassez de evidências 

relativas aos seus componentes essenciais. Aqueles que são mais utilizados são 

baseados num sistema semáforo, onde cada cor corresponde a um estado de controlo 

da AB e deve constar a terapêutica adequada ao seu estado67.  

De facto, a eficácia dos planos de ação escritos tem sido demonstrada em 

doentes com AB. No entanto, até à data, pouco informação foi publicada sobre o seu 

uso em doentes com DPOC. Dada a natureza crónica das duas patologias e as 

semelhanças entre elas, parecia razoável a hipótese de que planos de ação escritos 

seriam também eficazes, a longo prazo, em doentes com DPOC. A realidade é que 

quando foi aplicado o mesmo modelo educacional da AB a doentes com DPOC, a sua 

capacidade de resposta foi significativamente menor, o que supõe a necessidade de 

alterar os conteúdos e adaptá-los à DPOC. Várias sociedades de saúde no mundo 

reconhecem a importância da educação dos doentes com DPOC para melhorar as suas 

competências e capacidade de reconhecer as exacerbações da doença68,69. Um estudo 

realizado na Nova Zelândia adotou a nível nacional um plano de ação escrito na DPOC 

nos cuidados primários, concluindo que estes contribuíram para uma intervenção 

precoce em crises e melhoraram a confiança do doente70. Outros estudos revelaram 

melhorias notórias na administração correta da medicação com a sua utilização, apesar 

de não terem sido evidenciadas melhorias na qualidade de vida destes doentes. 

Claramente, a autoeficácia e a confiança do doente em ser capaz de realizar 

determinada tarefa desempenha um papel importante na implementação de mudanças 

comportamentais e a construção de um plano de ação individualizado pode ajudar68. 
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Uma revisão sistemática elaborada pela Cochrane Collaboration, apesar das evidências 

pouco significativas sobre os planos de ação na DPOC, considera que estes são uma 

ótima abordagem para aumentar a autogestão das exacerbações desta doença. De 

facto, os planos permitiram ajudar os doentes a reconhecerem e a agir adequadamente 

perante uma exacerbação, ao invés de encorajar a automedicação de antibióticos ou 

corticosteroides orais. Apesar disso, esta colaboração destacou a necessidade de 

pesquisa continuada neste âmbito, para que se confirmem se há ou não efeitos positivos 

na aplicação de planos de ação na DPOC e quais os conteúdos que estes devem ter70,71. 

Desta forma, após estas evidências, além de já reconhecer a importância que 

um plano de ação escrito pode ter nos doentes, principalmente em polimedicados, decidi 

elaborar um plano de ação para cada patologia. Baseada na população alvo, adaptei o 

conteúdo e organização do plano de ação escrito.  

 

Plano de Ação da Asma Brônquica 

O Plano de Ação da AB para adultos (Anexo XL) foi baseado no questionário de 

avaliação do controlo desta patologia, adaptado segundo o ACT, para esta população 

alvo. Este plano encontra-se dividido em três partes, segundo os três graus de controlo 

estabelecido para a AB pelo GINA, incluídos também no questionário ACT: “Asma 

Brônquica controlada”, “Asma Brônquica parcialmente controlada” e “Asma Brônquica 

não controlada”. Cada parte apresenta os sintomas característico de cada grau, 

aconselhamentos farmacêuticos com aquilo que o doente deve fazer naquele grau e o 

plano terapêutico, onde deverá ser escrito o esquema terapêutico prescrito pelo médico.  

Depois da realização do questionário, que nos revelou o grau de controlo da AB 

do doente, foi apresentado este modelo, que era preenchido apenas a parte 

correspondente ao seu grau de controlo. Caso fosse “Asma Brônquica controlada”, que 

corresponde à parte azul, era discutido com o doente os sintomas (neste caso a sua 

ausência), os fatores de risco a evitar, que eram também escritos no plano de ação, e 

por fim escrito o esquema terapêutico diário prescrito pelo médico. O doente era 

aconselhado a usar apenas a medicação de emergência em situação de crise e eram 

clarificados os sinais desta. Se o resultado fosse “Asma Brônquica parcialmente 

controlada”, que corresponde à parte amarela, era também discutido os sintomas, o 

doente era aconselhado estar mais atento à evolução da doença e visitar o médico caso 

não sentisse melhorias. Por fim, era escrito o esquema terapêutico diário prescrito pelo 

médico e clarificada a necessidade de usar a medicação de emergência quando 

necessitasse. Nesta situação procurava acompanhar melhor o doente, tentando      

ajudá-lo no controlo da doença. Perante uma “Asma Brônquica não controlada”, era 
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aconselhado visitar o médico para que ele avalia-se a sua situação clínica, reavaliando 

a terapêutica instalada.  

O Plano de Ação da AB para crianças (Anexo XLI) foi elaborado de uma forma 

bem diferente do anterior, pois aqui importava criar um plano simples e prático. O 

questionário de avaliação do controlo da AB para esta população apresentava apenas 

a pontuação limite para definir uma AB não controlada, pois aqui importante perceber 

se a doença está ou não controlada. Como tal, este plano foi dividido apenas em duas 

parte, onde uma parte correspondia à “Asma Brônquica controlada” e a outra parte à 

“Asma Brônquica não controlada”. Na primeira parte referida era escrita a medicação 

que a criança faz diariamente para controlar a doença, contendo uma zona defina para 

escrever os fatores de risco que conduziam a um agravamento (como alergias por 

exemplo), enquanto que na segunda parte era escrita apenas a medicação em caso de 

uma crise. Assim, este plano poderia acompanhar a criança para qualquer lado e    

ajuda-la não só a distinguir a medicação e ganhar autonomia, como podia funcionar 

como uma informação para alguém que desconhecesse a sua medicação a pudesse 

ajudar, se fosse necessário. Para além disto, este plano apresenta ainda mais uma 

parte, que contem os sintomas comuns de uma crise e fatores de risco que podem 

desencadeá-la, contribuindo para a educação da criança. Apresenta ainda uma zona 

destinada a colocar o contacto caso surja uma emergência.  

 

Plano de Ação da Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica 

O Plano de Ação da DPOC (Anexo XLII) está divido em duas parte, apresentado 

uma parte que procura educar o doente sobre a sua patologia (definição, causas e 

sintomas) e outra parte destinada ao seu esquema terapêutico e alguns 

aconselhamentos farmacêuticos importantes. O objetivo deste plano é acompanhar o 

doente e ajudá-lo na administração correta da sua terapêutica. Na DPOC é importante 

que o doente se aperceba da necessidade da terapêutica diária e que consiga 

reconhecer exacerbações, pois trata-se de uma doença lenta e progressiva. Por estas 

razões, não faria muito sentido adaptar o mesmo modelo realizado para a AB em 

adultos.  

Neste caso, após elaboração do questionário, que mostrava o impacto e a 

gravidade da doença, educava o doente sobre esta patologia, tentava mostrar-lhe a 

necessidade da terapêutica e procurava a ajudar com técnicas e cuidados para melhorar 

o controlo da doença. 
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3.2.2. Dispensa 

 Explicação e exemplificação do modo de funcionamento 

dos inaladores prescritos 

Os inaladores são dispositivos médicos que fazem parte da terapêutica da AB e 

da DPOC. Estes permitem a deposição do fármaco, na concentração terapêutica, 

diretamente no local alvo, nos pulmões, minimizando assim eventuais efeitos sistémicos 

que poderiam resultar caso se opta-se pela via oral. Os inaladores pressurizados e os 

inaladores de pó seco são os mais vulgares na terapêutica destas patologias. Os 

inaladores pressurizados não são mais do que tubos pressurizados, fechados, com uma 

válvula doseadora que liberta, quando aliviada, o fármaco que detém. Estes são os mais 

utilizados e requerem um baixo fluxo inspiratório. No entanto, não permite a 

administração de doses múltiplas. A sua utilização requer uma boa coordenação da 

libertação da dose-inalação. Quando isso não é possível, um dispositivo que é 

associado a estes inaladores, muito utilizado em crianças e idosos, pela falta/dificuldade 

de coordenação da respiração, é a câmara expansora, que corresponde a um 

compartimento que se coloca entre o bocal do inalador e a boca do doente, para o qual 

o fármaco é libertado sob forma de uma nuvem, que permite a completa vaporização do 

propelente. Por outro lado, os inaladores de pó seco (dose unitária ou dose múltipla) 

têm várias apresentações (aerolizer, autohaler, breezhaler, diskus, elpenhaler, 

handihaler, novolizer, rotahaler, turbohaler) e requerem um fluxo inspiratório mais 

elevado do que os anteriores, sendo a sua utilização mais difícil numa crise grave. No 

entanto, não requem uma coordenação da libertação da dose-inalação. Além destes, 

existem ainda os nebulizadores (de pressão ou de ultrassom), que produzem um 

aerossol a partir de uma solução ou suspensão, sendo muito utilizados em ambiente 

hospitalar. Estes não requerem uma cooperação do doente, possibilitando a 

administração de doses elevadas72. 

Um estudo apresentou que 69% dos doentes falham a terapêutica de inalação. 

As razões mais comuns da baixa adesão foram os efeitos colaterais dos medicamentos 

(18%), o elevado custo do tratamento (10%) e a negligência dos doentes (7%). Outras 

causas incluem a dificuldade de utilização destes dispositivos e do regime terapêutico 

prescrito. Outro estudo revelou que nem todos os inaladores estão associados à mesma 

taxa de adesão terapêutica. Verificou uma melhor adesão em doentes que usam 

inaladores combinados, do que aqueles que usam corticosteroides isolados (72,2 

versus 40,5%, respetivamente), possivelmente devido aos efeitos positivos no controlo 

da sua doença65,73. 

A eficácia dos inaladores pode ser influenciado por muitos fatores, como a idade, 

sexo, duração da doença, tipo de inalador utilizado, entre outros. Uma técnica inalatória 
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correta desempenha um papel vital no tratamento eficaz da AB e da DPOC. Os doentes 

podem receber o melhor tratamento, mas sem educação adequada e treinamento da 

técnica de inalação os resultados podem ser devastadores. Se a inalação não for bem 

realizada, então a quantidade de fármaco que atinge as vias aéreas é menor e a eficácia 

do tratamento é significativamente inferior. Vários estudos demonstraram que 85% dos 

doentes não usam os seus inaladores da forma correta. Como tal, para que adquiram 

habilidades necessárias para a sua correta utilização, os doentes devem ser 

adequadamente formados e treinados. Uma instrução escrita por si só não é suficiente, 

devendo ser exemplificado o seu funcionamento, passo a passo. Cerca de 25% dos 

doentes afirmaram nunca ter recebido instrução sobre a técnica de inalação. 

Curiosamente, foi demonstrado que os doentes que receberam pelo menos mais uma 

vez as instruções sobre a inalação apresentaram uma melhor técnica quando 

comparado com aqueles que apenas receberam uma única. A técnica de inalação deve 

ser reforçada regularmente. O acompanhamento é importante e estudos têm mostrado 

isso72,74. Um estudo prospetivo de pequena escala constatou que 92% dos doentes têm 

uma técnica de inalação deficiente. A principal causa de uma má técnica de inalação 

está associada à taxa de inspiração, quando a maior parte da medicação é engolida em 

vez de ser inalada. Assim, o fármaco é em grande parte desperdiçado, reduzindo a 

eficácia do medicamento. Uma baixa eficácia conduz a um mau controlo da doença e 

maiores taxas de exacerbação. Um projeto (Inahler Techinique Improvement) que 

decorreu em 206 farmácias da região sul de Inglaterra teve como objetivo melhorar a 

utilização dos inaladores nos doentes com AB e DPOC. A análise dos seus resultados 

revelou que 40% dos asmáticos e 55% dos doentes com DPOC  melhoraram o resultado 

obtido no controlo da doença após a intervenção do farmacêutico (2 intervenções por 

doente). Outro aspeto importante a realçar é que o recurso ao serviço de urgência e à 

consulta médica não programada diminuiu. É fundamental referir que 93% dos doentes 

mencionaram estar satisfeitos com a intervenção. Além disso, 94% dos profissionais de 

saúde apresentaram um conhecimento deficiente no funcionamento e utilização destes 

dispositivos, tornando-se importante apostar na sua formação também75. Sabe-se que, 

individualmente, os profissionais de saúde desempenham um papel importante na 

educação dos doentes. Portanto, para maximizar os cuidados de saúde, nada melhor 

do que explorar o modo como os médicos, farmacêuticos e outros profissionais de saúde 

podem melhor a educação das técnicas de inalação do doente76. 

Os farmacêuticos encontram-se numa excelente posição de assistência e 

aconselhamento ao doente sobre as técnicas de inalação. São o último elo da cadeia 

de intervenção antes da autoadministração dos doentes e, portanto, têm a obrigação de 

garantir que estes saibam como usar os inaladores corretamente. É importante não só 
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educar o doente quando se trata da primeira utilização, mas também ir acompanhando 

e re-instruindo o doente. A realidade é que a grande maioria dos doentes são raramente 

analisado e educados pelos farmacêuticos sobre o modo de administração dos seus 

inaladores. Isto deve-se, em parte, à falta de conhecimentos e habilidades sobre este 

assunto, afetando a sua confiança e vontade em educar nesse sentido. Assim, torna-se 

importante instruir primeiramente todos os profissionais de saúde envolventes. Estudos 

já demonstraram a retenção a longo prazo da correta técnica de inalação pelos doentes, 

após contínua instrução pelos farmacêuticos. No entanto estes dados só são 

conseguidos, se também houver uma formação contínua da parte dos farmacêuticos, 

acompanhando as novidades do mercado e revendo aquilo que já aprenderam. Há 

estudos que defendem uma atualização a cada 2 anos e avaliações a cada 3 a 6 meses 

após a última instrução. É importante primeiro “treinar o treinador” para depois educar o 

doente77. 

Após percecionar as grandes dificuldades que os doentes da FPA detinham na 

utilização destes dispositivos, de me aperceber do vasto mercado dos inaladores e após 

as evidências encontradas, decidi optar por uma intervenção mista aquando a dispensa 

de inaladores. Primeiramente, realizava uma abordagem oral, onde explicava ao doente 

o modo de administração correta e cuidados a ter durante e após administração, 

terminando com a exemplificação com recurso a testers, que me foram cedidos pelas 

indústrias após pedido de apoio, onde era solicitado ao doente para experimentar e 

treinar a técnica de inalação. Posteriormente, era cedido ao doente um modelo de 

orientação escrito sobre a correta utilização do seu inalador. Estes contêm as etapas 

discriminadas de utilização dos inaladores, assim como informações sobre quando deve 

comprar um novo inalador, como deve proceder sua à limpeza e cuidados a ter antes, 

durante e após a administração do medicamento. Numa primeira fase elaborei modelos 

para os inaladores com mais saída na FPA, mas posteriormente acabei por criar um 

documento com os modelos dos inaladores que existem no mercado atualmente, 

funcionando como uma fonte de informação para toda a equipa da farmácia (Anexo 

XLIII). 
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3.3. Resultados das intervenções mais interessantes 

 

Asma Brônquica 

 

Doente Diagnóstico Esquema 

Terapêutico 

Pontuação 

do 

questionário 

Observações 

PS 

28 anos 

Masculino 

AB 

diagnosticada 

desde criança 

Ventilan®Inalador® 

(salbutamol) 

1 inalação em SOS 

 

Pulmicort®Turbohaler® 

200µ/dose  

(budesonida)  

1 inalação por dia 

12 

“AB não 

controlada” 

Abusa da 

terapêutica 

de 

emergência 

Tabela 1 – Informações e resultados da invertenção farmacêutica a um doente com na 

Asma Brônquica. 

 

 

Comentário: Este doente revelou adesão à terapêutica prescrita, mostrando 

conhecimento sobre a correta utilização dos dois inaladores. Referiu “já tomo desde 

pequeno que já sou um mestre da inalação”. Identificou claramente os sinais duma 

situação de crise, mostrando a sua preocupação pela sua frequência. Confessou utilizar 

a terapêutica de emergência mais vezes do que necessita, referindo que “já se tornou 

num vício, por qualquer coisa tomo logo o Ventilan®”. Por fim, achou relevante o papel 

do farmacêutico no controlo desta patologia. 

Neste caso tornou-se importante instruir o doente perante a administração da 

terapêutica. Quando lhe foi explicado que a toma frequente do inalador de emergência 

pode provocar uma dessensibilização dos recetores que conduz à perda da sua eficácia 

terapêutica perante uma crise, mostrou-se preocupado e alarmado. De facto este doente 

não compreendia a função de cada inalador, porque “achava que o Ventilan® é que 

interessa, porque me ajudava logo”. 
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Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica 

 

Doente Diagnóstico Esquema 

Terapêutico 

Pontuação 

do 

questionário 

Observações 

MP 

59 anos 

Masculino 

DPOC 

diagnosticada 

à 7 anos 

Filotempo® 225 mg 

(aminofilina) 

1 comprimido 2 vezes ao 

dia 

 

Spiriva Respimat® 

2,5 µ/dose 

(brometo de tiotrópio)  

1 nebulização por dia, à 

noite 

 

Symbicort®Turbohaler® 

160 µ/dose + 4,5 µ/dose 

(Budesonida+Forrmoterol)  

1 inalação 12h em 12h 

28 

“Alto 

impacto e 

gravidade” 

Fumador 

Tabela 2 – Informações e resultados da invertenção farmacêutica a um doente com na 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica. 

 

 

Comentário: Este doente revelou adesão à terapêutica prescrita, mostrando 

conhecimento sobre a correta utilização dos dois inaladores. Identificou claramente os 

sinais duma exacerbação desta patologia. Mostrou-se muito desanimado com a 

evolução da doença, dizendo “eu estou cada vez pior e sei muito bem disso”. Confessou 

que não consegue deixar de fumar, ainda que se tenha apercebido que “o tabaco está 

a piorar a minha vida”. Por fim, achou relevante o papel do farmacêutico no controlo 

desta patologia e agradeceu a intervenção que lhe foi feita. 

Neste caso tornou-se importante instruir o doente perante os cuidados a ter com a 

DPOC. Foi importante educar sobre os fatores de risco e cuidados para evitar a 

progressão rápida da doença. Um dos aspetos que foi mais discutido com o doente foi 

a importância de deixar de fumar. Informei o doente sobre os programas de cessão 

tabágica que existe em Portugal, que são realizados através de consulta médicas 

regulares.  
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3.4. Discussão 

 

Durante a aplicação deste PCF, a recetividade dos utentes da FPA foi 

maioritariamente positiva. Eventualmente, existiram alguns utentes que não 

apresentaram muita disponibilidade, mas acabaram por permitir a minha intervenção, 

apercebendo-se das suas limitações e dificuldades. Esta iniciativa permitiu sem dúvida 

uma maior proximidade com estes utentes, permitindo-me acompanhá-los até finalizar 

o meu estágio na farmácia.  

Os inquéritos que foram realizados para avaliar o controlo da AB e da DPOC 

mostraram ser uma ferramenta confiável e simples, tornando-se um recurso útil na 

gestão de doentes nas Farmácias Comunitárias. São fáceis de usar, fáceis de interpretar 

e não tiram muito tempo a doente. Apesar da sua simplicidade e fácil perceção das 

perguntas, a maioria dos doentes solicitou que o acompanha-se durante a sua 

realização, o que acabou por resultar numa melhor interação com o doente. De facto, 

apercebi-me que é uma boa forma de melhorar a comunicação com o doente, pois este 

sente-se mais acompanhado e ouvido. Infelizmente, não realizei nenhuma abordagem 

em crianças, pois geralmente eram apenas os pais que vinham buscar a medicação à 

farmácia. Assim, não foi possível compreender as dificuldades e vantagens que esta 

abordagem poderia trazer no controlo da AB em crianças. 

Por outro lado, nos planos de ação, mostraram um maior interesse os utentes 

que vinham buscar a medicação para o doente com AB ou DPOC do que propriamente 

os doentes. Muitas vezes, estes justificavam a rejeição escrita como já sabendo de cor 

quando e como deviam administrar a terapêutica, pois já a faziam há muitos anos. Senti 

necessidade de uma intervenção escrita essencialmente em doentes com a terapêutica 

mais recente e, principalmente, cuidadores.  

Por fim, a explicação e exemplificação do modo de funcionamento dos inaladores 

correu muito bem em doentes que iam iniciar a terapêutica. Muitas vezes eram eles 

próprios, ou até os seus cuidadores, que pediam ajuda sobre a utilização do inalador. 

Nesta situação, desenvolvi mais intervenções em cuidadores do que propriamente em 

doente. Apercebi-me que os cuidadores mostravam um maior interesse em aprender 

para depois explicar corretamente, do que quando abordava doentes que já usavam 

aquele inalador há muito tempo e a intervenção tornou-se mais difícil neste caso. Por 

outro lado, a execução dos modelos de orientação da correta utilização dos inaladores 

foi mais demorada, pelo que inicialmente desenvolvi apenas aqueles que tinham mais 

saída na FPA. Posteriormente, ao longo do mês de agosto, acabei por realizar os 

modelos dos restantes inaladores que faltavam para poder abranger um maior número 
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de doentes. Por fim, acabei por criar um documento que agrupa todos os modelos, 

funcionando com fonte de informação, sempre que for necessário.   

A grande limitação desta intervenção farmacêutica foi sem dúvida o mês que foi 

realizado. O mês de agosto apresentou um baixo número de visitas e dispensas na FPA, 

uma vez que se trata de um período predileto de férias. Esta situação contribuiu para a 

integração deste programa em poucos utentes da farmácia com AB e DPOC. Por outro 

lado, dentro do programa existia ainda um último passo que não foi mesmo possível a 

sua realização, que se tratava da integração de medições da função pulmonar dos 

doentes. Para tal, pedi apoio a várias indústrias, associações e sociedades portuguesas 

(Sociedade Portuguesa de Pneumologia, Sociedade Portuguesa de Alergologia e 

Imunologia Clínica, Associação Portuguesa de Pessoas com DPOC e outras Doenças 

Respiratórias Crónicas e Associação Portuguesa de Asmáticos) para a disponibilização 

dos dispositivos necessários (debitómetro - Peak Flow Meter - e/ou espirómetro portátil). 

Tive apoio das indústrias com materiais informativos e testers dos seus inaladores, mas 

sem sucesso nestes dispositivos. Quanto às associações e sociedades portuguesas, 

algumas responderam-me dizendo que não trabalhavam durante o mês de agosto e, 

deste modo, não me poderiam ajudar, enquanto que outras nem sequer obtive resposta. 

Deste modo, não foi possível integrar e realizar esta intervenção no PCF desenvolvido, 

que iria permitir complementar os resultados dos questionários, monitorizar a função 

pulmonar destes doentes e até rastrear os utentes da FPA, podendo mesmo ser 

utilizada após o meu estágio. 

 

4. Conclusão 

 

É importante que os farmacêuticos sejam capazes de avaliar a sua base de 

competências e monitorizar o seu impacto e nada melhor do que procurar aquilo que 

está pouco trabalhado na farmácia ou até aquilo que não há. Sem dúvida que 

abordagens como esta melhoram a qualidade da nossa intervenção com os utentes e 

as nossas capacidades e conhecimentos técnicos. 

Este PCF permitiu-me compreender passo a passo as necessidades da AB e da 

DPOC e a aumentar as minhas habilidades de intervenção. Na minha opinião, deveria 

haver uma assistência integrada para todos os doentes com estas patologias na prática 

da Farmácia Comunitária, à semelhança do que atualmente se faz para a glicemia e 

pressão arterial. A sua implementação trará sem dúvida benefícios tanto para os 

doentes, como para os farmacêuticos e até para os serviços de saúde.  

De facto, os doentes foram capazes de aumentar o seu conhecimento sobre as 

condições respiratórias e saber como controla-las, desenvolveram uma maior confiança 
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neles próprios e foram capazes de usar ferramentas simples para gerirem a sua 

terapêutica. Os doentes mostraram um melhor conhecimento sobre a doença e 

aumentaram a perceção do seu estado de saúde e adesão terapêutica. No entanto, só 

com o tempo é que será possível avaliar se houve melhorias significativas no controlo 

destas doenças após receberem este reforço de informação na FPA. 

Por outro lado, esta intervenção contribuiu também para a atualização dos 

conhecimentos teóricos da equipa da FPA sobre estas patologias, assim como a sua 

instrução sobre o modo de funcionamento dos inaladores que exitem no mercado.  A 

equipa concordou com a necessidade que existe em acompanhar e educar estes 

doentes, ganhando também uma maior sensibilidade e um melhor conhecimento sobre 

o historial clínico e necessidades de cada um dos doentes que acompanhei de perto. 

Sem dúvida que esta experiência foi muito gratificante para mim, pois pude fazer 

tudo aquilo que compete a um farmacêutico: aumentar os meus conhecimentos teóricos 

e práticos, colaborar a nível técnico e científico com a equipa que me acolheu durante 

o estágio e focar-me no bem-estar e saúde do doente, promovendo o acesso a uma 

intervenção farmacêutica com qualidade, eficácia e segurança. 
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D. Anexos 

Anexo I – O meu percurso durante o estágio na Farmácia do Passeio Alegre 



55 

Anexo II – Lista de Produtos Encomendados 

  



56 
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Anexo IV – Folha de Requisição de Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos 
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Anexo V – Nota de Devolução 
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Anexo VII – Modelo de Receita Médica Manual 
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Anexo VIII – Modelo de Receita Médica Eletrónica 
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Anexo IX – Dispensa de Prescrição por Denominação Comum Internacional 

  

Fonte: Infarmed: Normas relativas à dispensa de medicamentos e produtos de saúde. 

Acessível em:  

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MAIS_NOVIDADES/20130117_NOR

MAS_DISPENSA_vFinal.pdf.  [acedido em 11 setembro de 2014]. 

 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MAIS_NOVIDADES/20130117_NORMAS_DISPENSA_vFinal.pdf
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MAIS_NOVIDADES/20130117_NORMAS_DISPENSA_vFinal.pdf
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Anexo X – Dispensa de Prescrição por nome comercial ou do titular 

  

Fonte: Infarmed: Normas relativas à dispensa de medicamentos e produtos de saúde. 

Acessível em:  

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MAIS_NOVIDADES/20130117_NOR

MAS_DISPENSA_vFinal.pdf. [acedido em 11 setembro de 2014]. 

 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MAIS_NOVIDADES/20130117_NORMAS_DISPENSA_vFinal.pdf
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MAIS_NOVIDADES/20130117_NORMAS_DISPENSA_vFinal.pdf
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Anexo XI – Verso da Receita Médica 
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Anexo XII – Recibo de venda 
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Anexo XIII – Regime especial de comparticipação de medicamentos 

  

Fonte: Infarmed: Regime especial de comparticipação. Dispensa exclusiva em Farmácia 

de Oficina. Acessível em: 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMAN

O/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMB

ULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/Dispensa_exclusiva_em_Farmaci

a_Oficina. [acedido em 10 setembro de 2014]. 

 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/Dispensa_exclusiva_em_Farmacia_Oficina
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/Dispensa_exclusiva_em_Farmacia_Oficina
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/Dispensa_exclusiva_em_Farmacia_Oficina
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/Dispensa_exclusiva_em_Farmacia_Oficina
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Anexo XIV – Prescrição Médica de Estupefacientes e Psicotrópicos  
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Anexo XV – Documento emitido pelo SIFARMA®, na dispensa de Estupefacientes e 

Psicotrópicos  
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Anexo XVI – Processo de Indicação Farmacêutico 

  

Fonte: Ordem dos Farmacêuticos - Secção Regional do Porto: Indicação Farmacêutica. 

Acessível em:  http://ofporto.org/upload/documentos/354791-Ind_Farmaceutica.pdf. 

[acedido em 9 setembro de 2014]. 

http://ofporto.org/upload/documentos/354791-Ind_Farmaceutica.pdf


70 

Anexo XVII – Preço de venda ao público de um Medicamento Manipulado, preparado pela 

Farmácia Serpa Pinto e calculado o respetivo preço pela mesma 

 

 

  

PVP 

PVF 

x 
 

1,3 
 

+ 
 

IVA (6%) 

 
Valor das matérias-primas 

 
+ 
 
 

Valor dos materiais de 
embalagem 

+ 
 

Valor dos honorários 

= 

Fonte: Portaria n.º 769/2004, de 1 de julho. Estabelece que o cálculo do preço de venda 

ao público dos medicamentos manipulados por parte das farmácias é efectuado com 

base no valor dos honorários da preparação, no valor das matérias-primas e no valor dos 

materiais de embalagem. 
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Anexo XVIII – Fatura com o respetivo preço de venda à farmácia de um Medicamento 

Manipulado, preparado pela Farmácia Serpa Pinto 

  

PVF 
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Anexo XIX – Verbete Identificativo de Lotes 
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Anexo XX – Resumo de Lotes 
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Anexo XXI – Valores de referência dos parâmetros fisiológicos e bioquímicos, medidos 

na Farmácia do Passeio Alegre 

 

 

COLESTEROL TOTAL < 200 mg/dL 

 

TRIGLICERÍDEOS < 150 mg/dL 

 

REDUZIR: leite e queijos godos; alimentos ricos em açúcar; carnes gordas, de 

charcutaria e salsicharia; conservas e enlatados; molhos, gorduras, sal, fritos e 

refogados. 

MEDIDAS NÃO FARMACOLÓGICAS: faça uma alimentação saudável, pratique 

atividade física com regularidade, deixe de fumar, controlo o seu peso, cumpra a 

terapêutica, controle sua tensão arterial e vigie o seu açúcar no sangue 

 

TENSÃO ARTERIAL 

SISTÓLICA       DIASTÓLICA 

 <120                        <80         mm Hg                ÓTIMA  

 120-129                   80-84      mm Hg              NORMAL 

 130-139                   85-89      mm Hg            NORMAL ALTA 

 140-159                   90-99      mm Hg         HIPERTENSÃO T1           

 160-179                  100-109   mm Hg        HIPERTENSÃO T2 

   ≥180                      ≥110      mm Hg        HIPERTENSÃO T2 

   ≥140                      <90        mm Hg            HIPERTENSÃO      

                                                                   SISTOLICA ISOLADA 

MEDIDAS NÃO FARMACOLÓGICAS: faça uma alimentação saudável, limite o 
consume de álcool e café, pratique atividade física com regularidade, não fume, 
meça regularmente a pressão arterial e caso esteja a tomar medicamentos para a 
pressão arterial, cumpra a terapêutica.  

 

GLICEMIA 

                                    NORMAL    Intolerância em jejum     DIABETES 

Em jejum                        <110           [110-125]                 ≥ 126      mg/dL 

2h após a refeição         <140           [140-199]                 ≥ 200      mg/dL 

 

SINAIS DA DIABETES: poliuria (↑urinar), polidipsia (↑sede), polifagia (↑fome), 

perda de peso, fadiga, fraqueza, tonturas, existência de feridas de cicatrização 

difícil. 

MEDIDAS NÃO FARMACOLÓGICAS: faça uma alimentação saudável, pratique 
atividade física com regularidade, não fume, controle a sua glicéria, cuide da higiene 
e vigie os seus pês e cumpra a terapêutica instituída. 
 

  
Fonte:  National Cholesterol Education Program Coordinating Committee: Third Reporto f the National Cholesterol education 

Program (NCEP) Expert Panelo n Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III) 

final report. Acessível em: http://www.nhlbi.nih.gov/files/docs/resources/heart/atp3full.pdf. [acedido em 14 junho de 2014]. 

Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K, Redón J, Zanchetti A, Böhm M et al (2013). ESH/ESC Guidelines for the management of 

arterial hypertension. Journal of Hypertension; 31:1281–1357. 

 Direção Geral de Saúde (2002). Actualização dos Critérios de Classificação e Diagnóstico da Diabetes Mellitus. 

http://www.nhlbi.nih.gov/files/docs/resources/heart/atp3full.pdf
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Anexo XXII – Ficha comprovativa do levantamento do contentor do ValorMED 
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Anexo XXIII – Número de pessoas inscritas com o diagnóstico de AB por ARS – 
Portugal Continental (2011 e 2012) 
 

 

 

  Fonte: adaptado Fundação Portuguesa do Pulmão (2013). Observatório Nacional das 

Doenças Respiratórias. 
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Anexo XXIV – Evolução do número de internamentos e da mortalidade por AB 

 

 

  

Fonte: adaptado Fundação Portuguesa do Pulmão (2013). Observatório Nacional das 

Doenças Respiratórias. 
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Anexo XXV – Número de pessoas inscritas nos Centros de Saúde com o 

diagnóstico de DPOC 

 

 

  

Fonte: adaptado Fundação Portuguesa do Pulmão (2013). Observatório Nacional das 

Doenças Respiratórias. 
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Anexo XXVI – Evolução dos internamentos e mortalidade por DPOC em Portugal 

 

  

Fonte: adaptado Fundação Portuguesa do Pulmão (2013). Observatório Nacional das 

Doenças Respiratórias. 
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Anexo XXVII – Fisiopatologia da AB 

 

  

Células 
Inflamatórias 
envolvidas 

Células estruturais 
das vias aéreas 

envolvidas 

Mediadores 
chave 

Fonte: adaptado National Heart, Lung, and Blood Institute (2007). Expert Panel Report 3 

(EPR-3): Guidelines for the Diagnosis and Management of Asthma. 

                Global Initiative for Asthma (GINA) (2014). Global Strategy for Asthma 

Management and Prevention. 
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Anexo XXVIII – Fisiopatologia da DPOC 

 

 

  

INFLAMAÇÃO 

STRESS 

OXIDATIVO 

Fonte: adaptado Ichinose M (2009). Differences of Inflammatory Mechanisms in Asthma 

and COPD. Allergology International; 58:307-313. 

                Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) (2014). 

Global Strategy for Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstrutive 

Pulmonary Disease. 
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Anexo XXIX- Espirometria – diagnóstico diferencial entre a AB e a DPOC 

  
Asma Brônquica DPOC 

FEV1% = 72,0%, = 82,0% FEV1% FEV1% = 42,0%, = 28,2% FEV1% 

Pico do fluxo expiratório é muito baixo; 
Apresenta uma curva côncava; 

= 

Limitação do fluxo do ar – bronquite crónica 

Fluxo expiratório ainda mais baixo 
= 

Esforço expiratório - enfisema 

Fonte: adaptado Mishima M (2009). Physiological Differences and Similarities in Asthma 

and COPD - Based on Respiratory Function Testing. Allergology International; 58:333-

340. 
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Anexo XXX – Classificação da gravidade da AB. Avaliação clínica antes do 

tratamento 

 

 

  

SINTOMAS 
< 1 vez/semana 
 
Doente 
assintomáticos 
e PEF normal 
entre as crises 
 
SINTOMAS 
NOCTURNOS 
≤ 2 vezes/mês 
 
PEF 
≥ 80% do valor 
teórico 
 
Variabilidade  
< 20% 
 

SINTOMAS 
≥ 1 vez/semana 
 
< 1 vez/dia 
 
SINTOMAS 
NOCTURNOS 
> 2 vezes/mês 
 
PEF 
≥80% do valor 
teórico 
 
Variabilidade  
> 30% 
 

SINTOMAS 
Diários 
 
Uso diário de 
agonistas-β2 

 

As crises 
afetam a 
atividade 
 
SINTOMAS 
NOCTURNOS 
> 1 vez/semana 
 
PEF 
]60% - 80%[ do 

valor teórico 
 
Variabilidade  
> 30% 
 

SINTOMAS 
Constantes 
 
Atividade física 
limitada 
 
SINTOMAS 
NOCTURNOS 
Frequentes 
 
PEF 
≤60% do valor 
teórico 
 
Variabilidade 
> 30% 

 

Fonte: adaptado Ordem dos Farmacêuticos (2011). Normas de Orientação Terapêutica. 

                Global Initiative for Asthma (GINA) (2014). Global Strategy for Asthma 

Management and Prevention. 
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Anexo XXXI – Tratamento da AB por etapas 

 

 

 

* CI – corticosteroide inalado; ** LT – leucotrienos; *** As opções de controlo mais 

eficazes encontram-se deliniadas por um retângulo   

REDUZIR                  AUMENTAR 

Fonte: adaptado Global Initiative for Asthma (GINA) (2014). Global Strategy for Asthma 

Management and Prevention. 
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Anexo XXXII – Normas de Orientação Terapêutica da AB 

 

 

  

Fonte: Ordem dos Farmacêuticos (2011). Normas de Orientação Terapêutica. 
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Anexo XXXIII – Classificação da gravidade d DPOC 

 

  

FEV1/FVC pós-
broncodilatação 
< 70% 
 
FEV1 = 80% 
 

FEV1/FVC pós-
broncodilatação 
< 70% 
 
FEV1 = 80%, mas 
igual 50% do 
predito 
 

FEV1/FVC pós-
broncodilatação 
< 70% 
 
FEV1 < 50% do 
predito, mas igual 
30%  
 

FEV1/FVC pós-
broncodilatação 
< 70% 
 
FEV1 < 30% 
 

Fonte: adaptado Ordem dos Farmacêuticos (2011). Normas de Orientação Terapêutica. 

                 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) (2014). 

Global Strategy for Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstrutive 

Pulmonary Disease. 
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Anexo XXXIV – Normas de Orientação Terapêutica da DPOC 

 

  

Fonte: Ordem dos Farmacêuticos (2011). Normas de Orientação Terapêutica. 
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Anexo XXXV - Cronograma das atividades 
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Anexo XXXVI - Consentimento Informado 
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Anexo XXXVII - Questionário ao doente com Asma Brônquica (adaptado do ACT) 

- ADULTOS 
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Anexo XXXVIII - Questionário ao doente com Asma Brônquica (adaptado do ACT) 

- CRIANÇAS 
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Anexo XXXIX - Questionário ao doente com Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica 

(adaptado do CAT) 
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Anexo XL - Plano de Ação da Asma Brônquica - ADULTOS 
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Anexo XLI - Plano de Ação da Asma Brônquica - CRINAÇAS 
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Anexo XLII - Plano de Ação da Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica 
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Anexo XLIII – Modelos de orientação sobre a correta utilização de inaladores 
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PARTE 1 

 

A. Introdução 

O estágio nos serviços farmacêuticos (SF) do Centro Hospitalar de São João 

(CHSJ), realizado durante os meses de março e abril de 2014, sob orientação da Dra. 

Ana Luísa Pereira, possibilitou fomentar conhecimentos e vivências daquilo que é a 

realidade farmacêutica enquadrada numa equipa multidisciplinar em farmácia hospitalar 

(FH). A FH que tem por objetivo primordial colmatar as principais necessidades 

terapêuticas dos doentes em ambiente hospitalar, sendo essencial assegurar que a 

distribuição dos medicamentos aos mesmos seja realizada de forma segura e eficaz, 

minimizando assim a morbilidade e/ou mortalidade associada. Deste modo, o 

farmacêutico contribui para uma aquisição racional e uma boa gestão dos 

medicamentos, para uma dispensa personalizada e correta, tendo a capacidade de 

gerar informação de que o sistema de saúde carece. 

O presente relatório sintetiza as funções e responsabilidades do farmacêutico no 

CHSJ, bem como atividades desenvolvidas neste âmbito, as quais possibilitaram ao 

estagiário integrar-se no quotidiano da FH tendo em conta os diferentes serviços 

prestados e tarefas associadas, com uma perceção teórica/observacional e/ou de 

aplicação prática. Além disso, é feita inicialmente a apresentação da instituição 

hospitalar e organização dos SF no hospital. Na parte final do relatório são também 

apresentados os trabalhos e pesquisas propostas aos estagiários no decorrer do estágio 

contribuindo de igual modo para uma formação e aprendizagem enriquecidas. 
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1. Funcionamento e organização do Centro Hospitalar São João  

O CHSJ é o centro hospitalar de referência da região norte sendo o segundo maior 

hospital do país. As suas instalações são compartilhadas com a Faculdade de Medicina 

da Universidade do Porto, havendo assim uma forte e vantajosa aliança entre o ensino 

e a saúde, possibilitando uma constante e variada aprendizagem. [1] 

No ano de 2005, o Hospital São João passou a ser uma Entidade Pública 

Empresarial (EPE) e posteriormente, por imposição legal, segundo o Decreto-lei (DL) 

n.º 30/2011 de 2 de Março, juntou-se ao Hospital de Nossa Senhora da Conceição em 

Valongo, nascendo assim o CHSJ. O objetivo primário desta fusão assenta 

fundamentalmente na necessidade de redução de custos tanto a nível de recursos 

humanos como a nível das infraestruturas. [2,3] 

 

1.1. Organização hierárquica do Centro Hospitalar de São João  

O órgão máximo que coordena o CHSJ é o Conselho de Administração (CA). Este 

é constituído por um presidente, dois administradores executivos, uma enfermeira-chefe 

e uma diretora clínica. O CA recebe o apoio das várias comissões existentes no hospital 

nomeadamente a Comissão de Ética para a Saúde (CES), Comissão de Farmácia e 

Terapêutica (CFT), Comissão de Controlo de Infeção (CCI), Comissão da Qualidade e 

Segurança do Doente, Comissão de Coordenação Oncológica, Comissão Técnica de 

Certificação da Interrupção da Gravidez e, por fim, a Comissão Hospitalar de 

Transfusão. 

 

1.1.1. Comissões de apoio técnico 

A CES é um órgão consultivo, multidisciplinar e independente, criado em 1995, 

sendo constituído por sete membros não pertencentes aos órgãos de gestão hospitalar. 

Esta comissão tem por função zelar pela observância de padrões de ética no exercício 

das ciências médicas, de forma a proteger e garantir a dignidade e integridade humana, 

procedendo à análise e reflexão sobre temas da prática médica que envolvam questões 

de ética. [4,5] 

A CFT é constituída no máximo por seis membros, igual parte de médicos e 

farmacêuticos, funcionando como órgão de ligação entre os SC e os SF. Compete-lhe 

a elaboração de adendas ou exclusões ao Formulário Hospitalar Nacional de 

Medicamentos (FHNM), emissão de pareceres sobre a utilização dos medicamentos em 

ambiente hospitalar, tendo em vista não só a eficácia do tratamento do doente mas 

também a contenção de custos e racionalidade na gestão de stocks. [6] 

 A CCI foi imposta legalmente em 1996, tendo como principais objetivos prevenir, 

detetar e controlar as infeções no centro hospitalar, promovendo iniciativas nesse 
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âmbito, em conjunto com os vários departamentos, serviços, unidades e demais órgãos 

técnicos. [7] 

 

1.2. Organização dos Serviços Farmacêuticos 

A FH define-se como um conjunto de atividades tecnicamente diferenciadas e 

exercidas por farmacêuticos e seus colaboradores que, articulados entre si, tendo por 

base organizacional os SF e por objetivo e perspetiva o doente, permite a obtenção dos 

melhores rácios risco-benefício e custo-utilidade decorrentes da utilização dos 

medicamentos e produtos farmacêuticos em meio hospitalar. 

A equipa de profissionais dos SF é constituída por 34 Farmacêuticos, 39 Técnicos 

de Diagnóstico e Terapêutica (TDT), 14 Assistentes operacionais (AO) e 7 

Administrativos. 

Os SF do CHSJ, em funcionamento 24 horas por dia, são dirigidos pelo Doutor 

Paulo Carinha sendo este responsável por todas as unidades pertencentes aos 

mesmos, nomeadamente a Farmácia Central no piso 01, a Unidade de Manipulação 

Clínica (UMC) no piso 1, a Unidade Centralizada de Preparação de Citotóxicos (UCPC) 

que funciona junto ao Hospital de Dia (HD) de quimioterapia, a Unidade de Farmácia de 

Ambulatório (UFA), localizada junto às consultas externas, e ainda a Unidade de 

Ensaios Clínicos (UEC), a funcionar no piso 01 (Anexo I). 

As principais funções dos SF incluem: [8] 

 Seleção e aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos 

médicos (DM);  

 Aprovisionamento, armazenamento e distribuição dos medicamentos 

experimentais e os dispositivos utilizados na sua administração para a realização 

de ensaios clínicos (EC);  

 Produção de medicamentos;  

 Análise de matérias-primas (MP) 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 (NP) e sua preparação; 

 Informação sobre medicamentos.  
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2. Seleção, aquisição e armazenamento de medicamentos, dispositivos 

médicos e produtos farmacêuticos 

2.1. Seleção de medicamentos, dispositivos médicos e produtos 

farmacêuticos 

O processo de seleção de medicamentos num hospital é, normalmente, realizado 

com base no FHNM, que orienta quanto aos fármacos que farão parte do arsenal 

terapêutico do hospital, sendo que cada hospital poderá conceber uma adenda do 

formulário à responsabilidade da CFT. Os medicamentos que não constem do FHNM e 

que passem a ser utilizados no hospital são introduzidos pela melhor adaptação às 

necessidades terapêuticas dos doentes e/ou melhoria da qualidade de vida dos 

mesmos, tendo em conta critérios de custo-benefício. [8,9] A adenda hospitalar necessita 

de ser aprovada e para tal, o diretor do serviço hospitalar realiza um relatório 

fundamentando o valor terapêutico que o medicamento a introduzir acresce 

relativamente às alternativas terapêuticas já existentes no mercado. Posteriormente, as 

adendas são submetidas à Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, 

IP (INFARMED) sendo avaliadas pelo Observatório do Medicamento que pode ou não 

submeter à aprovação pela Comissão do FHNM. [9]  

No CHSJ, a prescrição de medicamentos não pertencentes ao formulário requer 

o preenchimento da folha de requisição de medicamentos extra-formulário e autorização 

da Direção Clínica (DC). A introdução de um novo medicamento no hospital implica o 

preenchimento, pelo médico prescritor, de uma folha de introdução de novos 

medicamentos com a respetiva justificação clínica (JC). Após receção destes pedidos, 

os SF certificam-se que o preenchimento está correto e enviam à CFT que analisa e 

decide quanto à sua autorização.   

 

2.2. Aquisição de medicamentos, dispositivos médicos e produtos 

farmacêuticos  

A aquisição é da responsabilidade do farmacêutico, envolvendo os SF e serviço 

de aprovisionamento. Este último é responsável pela seleção dos fornecedores para 

cada fármaco, bem como emissão das encomendas, devendo consultar sempre que 

necessário o farmacêutico responsável pela gestão. De acordo com o DL n.º 18/2008 

de 29 de janeiro, e tendo em conta os principais tipos de procedimentos considerados 

no CHSJ, os procedimentos para a aquisição de medicamentos a nível hospitalar são 

os seguintes: 

 Concursos públicos realizados pela Administração Central do Sistema de Saúde, 

IP (ACSS), em que os medicamentos são adquiridos ao fornecedor que 

apresentar as melhores propostas económicas do produto com as características 
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pré-definidas de entre os que constam no catálogo de aprovisionamento. Desta 

forma, o caderno de encargos com indicação dos produtos pretendidos e 

respetivas quantidades, bem como condições de fornecimento, é colocado a 

consulta, sendo o contrato adjudicado ao fornecedor com melhor proposta. Este 

tipo de procedimento garante maior transparência na aquisição possibilitando 

maior equidade no processo.   

 Concurso por ajuste direto, através do qual a entidade adjudicante convida 

diretamente uma ou várias entidades à sua escolha a apresentar uma proposta. 

Este tipo de procedimento é normalmente utilizado apenas para produtos 

exclusivos. [10] 

Para além destes, no CHSJ, e para os medicamentos/DM/produtos farmacêuticos 

que não constem do catálogo, podem realizar-se concursos de aprovisionamento 

internos, e após aprovação interna segue-se autenticação pelo Secretário de Estado.  

Além disso, o hospital pode ainda adquirir produtos sem Autorização de 

Introdução no Mercado (AIM) em Portugal. Para que isto aconteça, é necessário 

preencher um formulário (Anexo II) e respetiva justificação clínica (Anexo III), no caso 

de produtos que não constem do FHNM, que são submetidos ao INFARMED, que 

avalia, podendo proceder à respetiva autorização de importação do estrangeiro e 

utilização no respetivo hospital, cedendo ou não uma Autorização de Utilização Especial 

(AUE). Existem AUE para medicamentos de importação e para medicamentos em curso 

de avaliação prévia. A AUE para produtos de importação é subdividida em duas alíneas: 

a) medicamentos de benefício clínico bem reconhecido nomeadamente medicamentos 

pertencentes ao FHNM ou que possuam AIM num país da União Europeia e b) os 

medicamentos que não têm uma AIM válida em nenhum país da União Europeia e 

acerca dos quais se supõe atividade benéfica para a indicação clínica em causa, através 

de resultados de EC iniciais, sendo designados “Medicamentos com provas preliminares 

de benefício clínico”. [11,12] 

 

2.2.1. Definição de ponto de encomenda, emissão de pedido de 

compra e de nota de encomenda   

 No sistema informático estão parametrizados os stocks máximos e mínimos, 

gerando diariamente uma listagem de todos os produtos que atingiram o ponto de 

encomenda, com elaboração de uma proposta de encomenda que necessita de 

aprovação, isto é, o assistente técnico procede à elaboração do pedido de compra que 

tem de ser validado e autorizado pelo farmacêutico responsável. Após validação, este 

pedido é enviado aos serviços de aprovisionamento que emitem uma nota de 

encomenda, enviada posteriormente aos fornecedores. Nas situações em que o stock 
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não é suficiente para satisfazer as necessidades imediatas procede-se à elaboração de 

um pedido urgente. Também surgem na listagem gerada pelo sistema, os 

estupefacientes e psicotrópicos, contudo, a sua encomenda é realizada separadamente, 

sendo por isso eliminados da listagem.  

 

2.3. Gestão de stocks de medicamentos 

A gestão de medicamentos é o conjunto de procedimentos realizados pelos SF, 

que garantem a sua correta utilização bem como, a dispensa dos medicamentos em 

perfeitas condições aos doentes do hospital. A gestão de stocks deverá ser efetuada 

informaticamente, com atualização automática de stock, o que permite garantir a 

satisfação das necessidades das diferentes unidades do hospital, sem que haja um 

excesso/rutura de stocks.[8] 

 

2.3.1.  Aplicação informática/sistema de gestão de stocks 

O Sistema de Gestão Integrada do Circuito do Medicamento (SGICM) da Glintt® é 

a aplicação informática utilizada no CHSJ possibilitando a atualização das existências 

em tempo real. Este sistema permite a criação e consulta de Fichas dos Produtos, onde 

constam dados como o Código Hospitalar Nacional do Medicamento (CHNM), código 

correspondente à família do medicamento, Denominação Comum Internacional (DCI), 

dosagem, forma farmacêutica (FF) e via de administração, e ainda o preço médio global, 

laboratório fornecedor, grupo farmacoterapêutico, as condições de conservação e 

estabilidade pós-abertura, entre outros. 

Como indicadores de gestão considera-se o stock mínimo/máximo, stock de 

segurança (sem aplicação no CHSJ) e PE (considerado particularmente no CHSJ). No 

CHSJ foram definidos indicadores de gestão a 15 dias, considerando o consumo médio 

previsível a 15 dias. Especificamente para os agentes biológicos, os indicadores estão 

definidos para uma semana, um mês para os produtos de AUE e stocks fixos para os 

antídotos.  

 

2.4. Armazenamento  

Os medicamentos que não requerem condições especiais de conservação são 

armazenados em local próprio com pressão e humidade relativa controladas, à 

temperatura ambiente e ao abrigo da luz. No entanto, outros medicamentos requerem 

condições especiais de conservação, sendo o caso dos medicamentos de frio, tais como 

as eritropoietinas, que estão armazenados no Kardex de frio. Os citotóxicos e restantes 

“hazardous drugs” são armazenados na UCPC, enquanto os estupefacientes e 
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psicotrópicos são armazenados num cofre de acesso restrito e os produtos inflamáveis 

num local especial e próprio para estes. 

O armazenamento de medicamentos é realizado por DCI tendo em conta o critério 

“First-Expires, First-Out” (FEFO). 

 

3. Dispensa e distribuição de medicamentos  

A distribuição de medicamentos é a atividade dos SF com mais visibilidade e onde 

mais vezes se estabelece o contacto com os SC do hospital, constituindo um processo 

fundamental no circuito do medicamento para assegurar uma utilização segura, eficaz 

e racional do medicamento. [13] 

A nível hospitalar, são considerados diferentes tipos de dispensa e distribuição de 

medicamentos, podendo estes coexistir no mesmo SC como forma de 

complementaridade e sendo definidos de acordo com as características e necessidades 

do mesmo, bem como o facto de dispor ou não de Prescrição Médica (PM) eletrónica, 

tendo ainda em conta as características do medicamento.  

Assim, nos SC que dispõe de PM eletrónica, segue-se a reposição de stock por 

níveis associada a um sistema automatizado (Pyxis®), distribuição individual diária em 

dose unitária (DIDDU), ou ambas. Por outro lado, nos SC que não dispõe de PM 

eletrónica considera-se uma distribuição clássica/tradicional através da reposição de 

stock por níveis e requisição individualizada/personalizada.  

De notar ainda a existência de distribuição a doentes em regime de ambulatório 

bem como, medicamentos sujeitos a legislação especial, nomeadamente os 

psicotrópicos e estupefacientes, hemoderivados e medicamentos em EC, que integram 

circuitos especiais de distribuição sujeitos a controlo.  

O circuito de distribuição de medicamentos inicia-se com uma PM, divergindo 

posteriormente consoante o tipo de distribuição de medicamentos praticada. No centro 

de validação, o farmacêutico procede à validação da PM eletrónica, verifica a 

conformidade das requisições individualizadas/personalizadas, assim como de 

requisições de estupefacientes/psicotrópicos e de hemoderivados e, fornece ainda 

informação sobre os medicamentos/produtos farmacêuticos/DM.  

Mediante PM eletrónica, o farmacêutico valida de acordo com as Normas de 

Orientação Clínica (NOC) e indicações terapêuticas que constam no Resumo das 

Características do Medicamento (RCM), devendo verificar quanto à 

necessidade/existência de autorização da DC para a dispensa. Quando o medicamento 

prescrito não está concordante com as indicações aprovadas no RCM, considerar a 

necessidade de preenchimento do formulário de pedido de parecer e do consentimento 

informado do doente, para submissão à CES e autorização da DC.  
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Após validação, e no caso de serviços com DIDDU, o TDT é responsável pela 

preparação da medicação e o AO pela entrega nos horários estabelecidos. O enfermeiro 

procede à administração da medicação conforme a prescrição. Nos serviços com 

Pyxis®, após validação farmacêutica, o enfermeiro acede ao medicamento armazenado 

neste sistema com diferentes níveis de acesso e controlo, sendo a reposição efetuada 

posteriormente pelo TDT. Nos SC que não dispõe de PM eletrónica, a administração 

pelo enfermeiro precede a validação pelo farmacêutico, pela existência dos 

medicamentos necessários em stock no próprio serviço.  

 

3.1. Distribuição tradicional 

A distribuição tradicional, primeiro sistema de distribuição de medicamentos, 

baseia-se na existência de um stock de medicamentos e produtos farmacêuticos no SC. 

 

3.1.1. Reposição de stock por níveis  

É um sistema de distribuição que consiste na existência de um stock fixo da 

farmácia num determinado SC, sendo que a administração ao doente ocorre antes da 

intervenção farmacêutica. [14] Esta reposição ocorre semanalmente e é previamente 

definida pelos farmacêuticos, enfermeiros e médicos do respetivo SC.  

Após verificação do stock existente, é elaborado pelo enfermeiro-chefe do serviço, 

o pedido para reposição dos stocks nivelados e enviado informaticamente para os SF. 

O farmacêutico analisa e valida o pedido e, posteriormente, o TDT prepara e o AO 

procede à entrega no serviço, fazendo-se um consumo dos produtos ao serviço e não 

ao doente. [8]  

Os armários de urgência são abrangidos por este tipo de distribuição e consistem 

em pequenos armários de medicamentos existentes em cada serviço, variando 

conforme as necessidades. O enfermeiro recorre a este de modo a satisfazer qualquer 

PM fora do período de funcionamento da DIDDU, numa situação urgente. A reposição 

destes armários é realizada pelo menos uma vez por semana, dependendo das 

características de cada SC.  

De forma a aumentar a eficiência do processo de dispensa passou-se a utilizar 

sistemas de distribuição semiautomática (armário avançado informatizado), como o 

Pyxis®. 

 

3.1.1.1. Pyxis MedStation® 

Em 2008 o CHSJ equipou-se com 16 sistemas Pyxis®, considerados armazéns 

avançados da farmácia, que consistem num conjunto de armários semiautomáticos de 

dispensa e armazenamento de fármacos, controlados eletronicamente por um software 
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e que está em permanente comunicação com o sistema informático existente nos SF. 

Estes estão maioritariamente implementados nas Unidades de Cuidados Intensivos e 

outros serviços característicos, onde se encontram particularmente doentes pouco 

estáveis, com constante atualização da terapêutica, não sendo viável, por isso, um 

sistema DIDDU. Além disso, o Pyxis® está também implementado em serviços em que 

os doentes permanecem pouco tempo, tal como nos Blocos Operatórios.   

O sistema Pyxis® é constituído por um ecrã que orienta o acesso aos 

medicamentos e por um conjunto de gavetas que apresentam diferentes níveis de 

segurança para o acesso aos mesmos. Além das gavetas, o sistema Pyxis® conta ainda 

com colunas e um frigorífico, permitindo o acesso a todos os produtos armazenados e 

respetivas quantidades. 

Tal como acontece na reposição de stock por níveis, os fármacos armazenados 

no Pyxis®, têm definido, previamente, um stock mínimo e máximo, determinados 

segundo os consumos médios anuais do fármaco em determinado serviço e os 

protocolos instituídos nesses serviços, que são definidos pelo farmacêutico responsável 

em cooperação com o diretor dos SC e o enfermeiro-chefe e são repostos diariamente 

pelo TDT com auxílio de AO. 

Existem, no entanto, certos fármacos que são distribuídos posteriormente por um 

circuito extra-Pyxis®, correspondendo aos fármacos que não existem nestes armazéns 

avançados, tal como medicação que os doentes necessitam mas que não se relacione 

com o serviço em causa. 

 

3.1.2. Distribuição personalizada  

Este tipo de distribuição permite aumentar o controlo sobre o medicamento, bem 

como diminuir o stock existente nas unidades de serviço aplicando-se aos fármacos 

antineoplásicos, imunomoduladores, citotóxicos, hormonas e anti-hormonas, 

medicamentos biotecnológicos, fatores estimulantes da linha branca e vermelha, bem 

como, aos anti-infeciosos e medicamentos extra-formulário.  

 

3.1.2.1. Anti-infeciosos  

Os anti-infeciosos estão sujeitos a um controlo mais rigoroso, apesar de não se 

regerem por uma legislação especial, com o intuito de promover um uso racional destes 

fármacos, não só pelo que os anti-infecciosos representam em termos económicos no 

orçamento hospitalar, mas principalmente pelos resultados para a saúde pública, 

diminuindo significativamente o desenvolvimento de estirpes microbianas resistentes. 

[15] 
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Desta forma, os anti-infeciosos integram uma distribuição personalizada/ 

individualizada, possibilitando conhecer o perfil farmacoterapêutico do doente e 

promovendo a adequada utilização dos mesmos através da intervenção farmacêutica.  

Deve, portanto, ter-se em conta os antimicrobianos de prescrição restrita que 

requerem JC válida, como a amoxicilina/ácido clavulânico 2.2 g indicado geralmente na 

pneumonia por aspiração, ou autorização da DC ou aqueles utilizados fora das 

indicações aprovadas no RCM (off-label) que implicam parecer da CES, seguida de 

autorização do CA, como a utilização de ceftazidima 1.0 g por via intraperitoneal (via de 

administração não incluída no RCM).  

Não menos importante é referir a suspensão do antimicrobiano ao fim do 7.º dia 

de tratamento, exceto no Serviço de Urgência, HD de Hematologia ou HD Polivalente 

com dispensa para 24 horas. Particularmente no caso da neonatologia e medicamentos 

cuja estabilidade após reconstituição/diluição não permite reutilização dos mesmos, 

deve ser fornecida a quantidade necessária tendo em conta a impossibilidade de 

reaproveitamento.  

O circuito de distribuição inicia-se com a PM eletrónica (sistema de DIDDU ou 

através do sistema automatizado de distribuição Pyxis®) ou no caso dos SC que não 

usufruem do sistema automatizado de distribuição nem DIDDU, através de requisição 

própria denominada Folha de Requisição de Antimicrobianos/modelo n.º 271 do CHSJ 

(Anexo IV). No caso dos SC que utilizam a Folha de Requisição, no centro de validação 

farmacêutica é verificada a conformidade do preenchimento, incluindo identificação do 

SC e do doente, bem como do tipo de tratamento, indicação da infeção, antimicrobiano 

pretendido e JC, se aplicável, com identificação do fármaco (DCI, FF), respetiva 

posologia e via de administração. Deve ainda constar a assinatura do médico prescritor 

ou legal substituto, com respetivo n.º mecanográfico. Na PM eletrónica é importante 

verificar a sua conformidade com as NOC do CHSJ.  

Após validação, é necessário efetuar os devidos registos de consumo dos 

antimicrobianos, sendo efetuados ao doente, exceto nos casos de HD de ambulatório e 

consultas que é efetuado em modo de ambulatório e do serviço de urgência, no qual se 

efetua um consumo ao serviço. Posteriormente, os antimicrobianos são preparados e 

enviados para os serviços requisitantes.  

 

3.2. Circuitos especiais de distribuição 

Os circuitos especiais de distribuição aplicam-se a psicotrópicos e 

estupefacientes, hemoderivados e medicamentos em EC (discutidos mais à frente no 

âmbito da UEC), os quais pelas suas características próprias requerem um controlo 
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acrescido sendo sujeitos a legislação específica com a consequente responsabilização 

dos profissionais de saúde no uso e dispensa deste tipo de medicamentos.  

 

3.2.1. Psicotrópicos e estupefacientes  

Os psicotrópicos e estupefacientes, dadas as suas características particulares e 

por imposição legal, exigem um tipo de distribuição especial. No CHSJ, encontra-se 

implementada a distribuição mista, que engloba a distribuição por reposição de stock 

por níveis e a distribuição personalizada. [16] 

A distribuição mista inicia-se com uma PM por doente, onde consta a designação 

do medicamento por DCI, dosagem, FF, via de administração e posologia específica 

para o doente.  

Em cada SC existe um stock pré-definido de psicotrópicos e estupefacientes 

(exceto no caso da metadona e sistemas transdérmicos), estabelecido em conjunto 

pelos SF e o SC, sendo que a dispensa dos medicamentos é realizada por SC, de forma 

a repor as quantidades que já foram consumidas. A equipa de enfermagem procede à 

administração e elabora o pedido de requisição de acordo com os consumos efetuados 

pelos doentes e quando o stock atinge níveis mínimos. O pedido de requisição é feito 

mediante registo no impresso de requisição (Modelo n.º 1509 – Anexo V). [17] Excetuam-

se as benzodiazepinas, para as quais o impresso de requisição apenas será preenchido 

nos serviços em que não esteja disponível a prescrição online. Considerar ainda que, 

nos SC que possuem Pyxis, o INFARMED autoriza a substituição do modelo n.º 1509 

por “Listagens de movimentos – cobranças e créditos, por estação e por paciente”, 

impressas semanalmente. Assim, o processo é simplificado mantendo a identificação 

do doente, enfermeiro e médico prescritor.  

No impresso de requisição, deverá verificar-se a correta identificação do serviço 

requisitante e do doente, quantidade administrada, enfermeiro responsável pela 

administração e respetiva data, assinatura do diretor de serviço ou substituto legal, 

identificado pelo seu n.º mecanográfico, bem como a identificação de um único 

medicamento por DCI, respetiva FF, dosagem e código informático. Nos casos em que 

o impresso não apresente a rubrica do enfermeiro responsável pela administração ou 

médico prescritor, efetua-se uma cópia, sendo arquivada nos SF até regularização.  

O impresso de requisição é enviado aos SF em duplicado, por estafetas ou pelo 

AO do SC. Após receção, o farmacêutico avalia a conformidade das requisições, 

procedendo ao registo da quantidade a fornecer para cada medicamento, identificando-

se mediante assinatura legível e n.º mecanográfico. A cada requisição é atribuída uma 

numeração sequencial mensal para controlo interno, registada manualmente no original 

e num impresso de registo de saídas diárias de estupefacientes e psicotrópicos (de 
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acordo com o Anexo VI). Posteriormente é efetuado o débito informático dos 

medicamentos ao serviço e são impressas guias de distribuição, as quais serão 

entregues com as respetivas requisições do serviço e medicamentos a repor.  

Segue-se a preparação e dispensa pelo TDT, sendo os medicamentos 

acondicionados em sacos opacos, identificados com etiqueta própria com a indicação 

“Psicotrópicos e estupefacientes” e designação do serviço a que se destina. O 

farmacêutico responsável confere a medicação dispensada e o AO efetua a entrega no 

respetivo SC. O responsável pela entrega, bem como o enfermeiro responsável pela 

receção devem assinar o impresso e colocar o seu n.º mecanográfico. O SC ficará com 

o duplicado e o original será arquivado nos SF, juntamente com a guia informática, por 

um período de cinco anos.  

No caso dos sistemas transdérmicos ou da metadona, a sua distribuição é 

personalizada, uma vez que tem em conta a terapêutica instituída a cada doente, sendo 

apenas dispensados de acordo com as NOC de utilização ou mediante a PM dos 

Centros de Atendimento a Toxicodependentes (CAT), no caso da metadona, a que o 

doente está referenciado. Desta forma, não se aplica o registo de consumos por serviço, 

mas por doente (Anexo VII). Para além disso, aquando da validação das requisições de 

metadona, deve-se confirmar o fax rececionado relativo ao doente da requisição. Às 

requisições de metadona era atribuída uma numeração sequencial anual para controlo 

interno, sendo que a partir de 08/04/2014, esta numeração passou a ser efetuada 

juntamente com os restantes estupefacientes e psicotrópicos.  

A PM de metadona é da responsabilidade do médico do CAT, pelo que o médico 

responsável pelo doente no CHSJ deverá contactar o CAT para confirmar a PM e 

remete-la por fax aos SF, que procedem à dispensa após receção do mesmo.  

Para a dispensa de sistemas transdérmicos é necessária autorização da DC, 

exceto quando são prescritos por um médico especialista da consulta da dor. 

Nos SF, os psicotrópicos e estupefacientes estão armazenados num cofre-

armazém, organizados por ordem alfabética de DCI e dosagem, seguindo o modelo 

FEFO, sendo as entradas e saídas de medicamentos do cofre devidamente registadas. 

No final do ano, a 31 de dezembro, o registo deve ser encerrado e devem ser 

mencionados os totais das substâncias ou preparações armazenadas e utilizadas 

durante o ano, bem como qualquer diferença, por acréscimo ou defeito. [18] 

Diariamente, no final do dia, o farmacêutico responsável, procede à contagem de 

todas as substâncias do cofre que foram movimentadas nesse mesmo dia (excetuando 

as benzodiazepinas) verificando a correspondência com o stock informático das fichas 

de existências. 
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3.2.2. Hemoderivados  

Dadas as suas características especiais e natureza destes medicamentos que, 

por serem derivados do plasma humano acarretam risco biológico, torna-se necessário 

garantir a sua segurança, evitando possíveis contaminações transmitidas por via 

sanguínea, bem como controlar a sua distribuição. [19,20] Desta forma, estes são sempre 

acompanhados de um Certificado de Autorização de Utilização do Lote (CAUL) emitido 

pelo INFARMED (Anexo VIII). [21] 

Como tal, o Despacho conjunto n.º 1051/2000 de 14 de setembro, define os 

procedimentos de registo da requisição clínica, distribuição aos serviços e 

administração dos medicamentos hemoderivados, a observar pelas entidades 

envolvidas, para que se possa credivelmente investigar a eventual relação de 

causalidade entre a administração destes produtos e a deteção de doenças infeciosas 

transmissíveis. [22] Desta forma, todos os procedimentos têm de ser registados num 

modelo de registo oficial, a requisição modelo 1804 (Anexo IX e X), o que torna mais 

fácil a rastreabilidade da medicação dispensada e leva a um maior controlo desta. Os 

hemoderivados seguem um sistema especial de distribuição, mais propriamente a 

distribuição personalizada, o qual consiste em distribuir a medicação por doente e para 

um período de tempo previamente definido.  

O circuito destes medicamentos inicia-se com a PM através do correto 

preenchimento dos quadros A e B da requisição referida, composta por duas vias, Via 

Farmácia e Via Serviço. Esta segue para os SF acompanhado pela JC e consentimento 

do doente, caso se trate da prescrição de uma imunoglobulina polivalente IV (Anexo 

XI), cujas indicações constam no anexo XII. O farmacêutico preenche o quadro C na 

Via Farmácia, onde atribui um n.º sequencial (n.º de registo de distribuição) à requisição, 

que é controlado internamente, e regista o hemoderivado prescrito por DCI, dosagem, 

quantidade dispensada, laboratório fornecedor, n.º de lote, n.º de CAUL e por fim, 

procede ao registo informático para débito do pedido.  

Quando seja necessário solicitar autorização de dispensa, o farmacêutico deverá 

submeter à DC todas as informações farmacêuticas relevantes, anexando um parecer 

farmacêutico (Anexo XIII) ou registando no pedido do prescritor.   

Os hemoderivados requisitados são dispensados individualmente, devidamente 

identificados com o nome do doente, SC e as condições de conservação. A preparação 

da medicação é feita pelo TDT, conferida pelo farmacêutico e geralmente, o AO do 

serviço requisitante desloca-se aos SF para transporte do hemoderivado ao SC. O 

profissional que receciona preenche os dados relativos à receção da medicação na Via 

Farmácia e esta é destacada para posterior arquivo com a justificação da administração 

da medicação. A Via Serviço fica arquivada no processo clínico do doente, sendo da 



14 

responsabilidade da equipa de enfermagem, quando procede à administração da 

medicação, o preenchimento do quadro D. 

Para o serviço de imunohemoterapia, as requisições apresentam o n.º de lote já 

preenchido, significando que o medicamento já foi administrado ao doente tratando-se 

de um pedido de reposição do stock existente no serviço.    

O débito por doente é realizado ao stock informático do armazém avançado, que 

se encontra fisicamente no serviço de imunohemoterapia. Posteriormente é efetuada 

uma transferência direta do armazém da Farmácia Central para este armazém, 

identificando o n.º do lote dos medicamentos enviados, para reposição de stock. 

Semanalmente é verificado o stock do armazém avançado pelo farmacêutico 

responsável por este serviço. 

 

3.3. Sistema de distribuição individual diária em dose unitária  

O sistema de DIDDU surgiu, em primeira instância, com o objetivo de colmatar 

muitos dos erros de medicação associados ao circuito do medicamento, estando 

integrado em aproximadamente 30 SC. Estes erros de medicação podem ocorrer, a 

nível hospitalar, em todas as etapas do circuito do medicamento, associados à PM, 

distribuição e/ou administração. [23,24] 

Neste sentido, o sistema de DIDDU tem por objetivo a distribuição dos 

medicamentos por doente, de forma unitária, de acordo com a PM, para um período de 

24 horas, exceto ao sábado que é para um período de 48 horas. Este sistema visa 

aumentar a segurança no circuito do medicamento já que os mesmos são distribuídos 

para o doente certo e na dose certa, ou seja, há uma racionalização da distribuição e 

possibilidade de ampliar o conhecimento acerca do perfil farmacoterapêutico do doente, 

diminuindo o risco de interações, custos e desperdícios associados à medicação. No 

entanto, em serviços em que há necessidade de constante atualização da terapêutica e 

em unidades onde o doente permanece por um curto período de tempo, não é viável a 

distribuição por este sistema. 

O circuito inicia-se com uma PM, a qual é validada pelo farmacêutico, procedendo-

se posteriormente à preparação da medicação pelo TDT colocando-a nos carros com 

gavetas individualizadas identificadas com o nome do doente, o n.º da cama e o SC. A 

medicação é distribuída aos serviços pelo AO, em horários estabelecidos para entrega 

do carro de cada SC.  

Para a preparação das gavetas, é feita a impressão do mapa de preparação e 

transmissão informática para sistemas semiautomáticos como o Kardex® à temperatura 

ambiente e Kardex® de frio e também para o Fast Dispensing System (FDS®), pelo TDT, 

permitindo a dispensa e preparação da medicação de forma segura, rápida e eficaz para 
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cada doente. Antes da hora da entrega ao respetivo SC, é retirada uma listagem das 

alteradas que se baseia nos medicamentos que entretanto foram prescritos ou retirados 

da PM do doente.  

O Kardex® é um dos sistemas semiautomáticos utilizados, um dispositivo rotativo 

vertical, constituído por diversas gavetas de arrumação, cada uma contendo um 

medicamento e/ou uma FF diferente. É enviada informação para este sistema que, para 

cada serviço, agrupa todos os doentes aos quais será administrado o mesmo fármaco, 

sendo este imediatamente arrumado na respetiva gaveta. 

O sistema de DIDDU, embora apoiado por equipamentos semiautomáticos 

(necessitam de um grande investimento inicial, mas com retorno a longo prazo) que 

permitem a diminuição dos erros e aumento da segurança, requer maior número de 

profissionais, particularmente devido à necessidade de reembalar medicamentos cuja 

apresentação não corresponda a uma embalagem individualizada.  

 

3.4. Unidade de Farmácia Ambulatório 

A cedência de medicamentos em ambiente hospitalar para utilização em regime 

de ambulatório adquiriu uma elevada importância nos hospitais do Serviço Nacional de 

Saúde. Para este facto contribuiu o aumento da cedência de medicamentos de uso 

exclusivo hospitalar, aos doentes de modo a iniciar, ou continuar, o plano terapêutico 

fora do ambiente hospitalar, isto é, no seu domicílio. [8] 

No CHSJ, a UFA é constituída por uma sala de espera, zona de atendimento e 

cinco gabinetes de atendimento individualizados que visam assegurar a 

confidencialidade e privacidade. Apresenta ainda uma zona de armazenamento, 

gabinete administrativo e zona reservada para a devolução de medicamentos.  

Na zona de armazenamento encontram-se vários frigoríficos destinados ao 

armazenamento de produtos de frio (2 - 8 °C), cada um com dispositivos de registo de 

temperatura, de modo a monitorizar a temperatura de armazenamento ao longo do 

tempo, com deteção de não conformidades no armazenamento, caso as hajam. Para 

além disso, o armazém apresenta vários armários onde os produtos farmacêuticos estão 

armazenados por ordem alfabética de DCI e por classe farmacoterapêutica, assim como 

um sistema automatizado de dispensa de medicamentos (CONSIS®), que permite o 

armazenamento de produtos com maior rotatividade, diminuindo, deste modo, o espaço 

de armazenamento dos medicamentos e ainda o tempo e erros associados à dispensa. 

Na UFA são dispensados medicamentos aos doentes provenientes da consulta 

externa do CHSJ, desde que fundamentados com PM. É também disponibilizada a 

medicação aos doentes externos ao CHSJ seguidos em consultas particulares de 

especialidade, acompanhados da respetiva PM e cujos centros prescritores estejam 
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registados no site da Direção-Geral da Saúde (DGS), segundo o Despacho n.º 

18419/2010 de 2 de dezembro.  

A grande maioria dos medicamentos fornecidos na UFA tem base em diplomas 

legais que sustentam a sua dispensa (patologias abrangidas pela legislação em vigor 

são publicadas no site do INFARMED em Medicamentos de uso humano para utilização 

em ambulatório – Dispensa exclusiva em Farmácia Hospitalar). A legislação define as 

condições de fornecimento, regulamentando a especialidade prescritora, o SC, o 

responsável pelo encargo financeiro e a patologia.  

Sendo o CHSJ um centro de referência nacional para patologias graves, pode ser 

considerada a dispensa de medicação em situações não contempladas na legislação. 

Assim, e perante pedido de dispensa que careça de autorização pelo CA, sendo 

medicação legislada ou não legislada, de acordo com as NOC do hospital, este é 

enviado à DC acompanhado do parecer farmacêutico.  

Durante o ato de dispensa, o farmacêutico deve efetuar a validação da PM, 

verificando sempre se a identificação do doente está correta e se a PM está de acordo 

com a política do medicamento instituída, considerando que para as PM associadas ao 

Despacho n.º 18419/2010 de 2 de dezembro, é exigido modelo materializado da PM 

com aposição da vinheta médica.  

O farmacêutico introduz no sistema informático a identificação do doente, em 

modo ambulatório consultando o seu perfil farmacoterapêutico, incluindo o histórico de 

dispensas, de modo a verificar as últimas cedências de medicação e, a data das 

próximas consultas. Assim é possível acompanhar a evolução do doente, falta de 

adesão à terapêutica ou outro problema passível de ser identificado com os dados 

suprarreferidos. A PM deve por sua vez, contemplar a identificação do médico prescritor 

e do doente, diagnóstico/patologia (item de preenchimento obrigatório pelo 

farmacêutico, embora seja responsabilidade do médico) e a prescrição farmacológica 

por DCI, com indicação da posologia.  

Segundo a circular normativa n.º 01/CD/2012, a cedência de medicamentos deve 

ser efetuada por períodos de 30 dias, desde que a data da consulta o permita ou então 

a medicação necessária até à data da próxima consulta. No entanto, este período de 

cedência é flexível, desde que se faça um pedido formal e seja devidamente justificado 

e aceite pelo CA do hospital. [25] 

Resta efetuar o débito da medicação, considerando o registo do n.º de lote no caso 

de medicamentos injetáveis por razões de segurança e rastreabilidade, a seleção dos 

medicamentos a dispensar e, dispensa ao doente, juntamente com o devido 

aconselhamento, quer sobre as condições de utilização (via e forma de administração) 

quer sobre o transporte e armazenamento da medicação. Nos medicamentos de frio, o 
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farmacêutico coloca uma etiqueta indicando a sua conservação que deve ser cumprida 

pelo doente no transporte e armazenamento. Ainda, cabe ao farmacêutico esclarecer o 

doente acerca das consequências clínicas do incumprimento do plano terapêutico, 

incentivando a adesão à terapêutica e, informá-lo da quantidade de unidades cedidas e 

próximo ato de dispensa.  

Aquando da dispensa, imprime-se uma guia (Anexo XIV), que acompanha a 

medicação do doente, funcionando também como uma orientação da toma da 

medicação, adicional à explicação fornecida pelo farmacêutico no atendimento. 

A prescrição off-label de medicamentos implica parecer da CES, que é 

posteriormente encaminhado à DC juntamente com a PM para que seja tomada a 

decisão final.  

Na dispensa de medicamentos manipulados (MM), incluindo colírios preparados 

na UMC, bem como suspensões orais e papéis medicamentosos destinados à pediatria 

(particularmente papéis de benzoato de sódio e fenilbutirato de sódio, indicados nas 

doenças metabólicas como as desordens do ciclo da ureia), deve considerar-se a 

existência de uma listagem de controlo, onde se identificam os doentes e medicamentos 

a dispensar, bem como as datas de cedência. Esta lista é preparada verificando os 

doentes aos quais será dispensada a medicação na semana seguinte sendo enviada 

para a UMC semanalmente, que procede à preparação, sendo as preparações enviadas 

para a UFA, onde aguardam levantamento. 

 

3.5. Hospital de Dia de Ambulatório 

Segundo o relatório de contas do CHSJ de 2012, há em média cerca de 482 

sessões diárias de HD neste centro hospitalar. [1]  

A organização e estruturação dos HD inclui um espaço físico próprio, dotado de 

recursos técnicos e humanos qualificados, de modo a fornecer cuidados de saúde de 

forma programada a doentes em ambulatório, por um período não superior a 24 horas. 

[26] No HD de Ambulatório existem várias salas de tratamento de acordo com o tipo de 

especialidade, nomeadamente Pediatria, Hematologia clínica, Endocrinologia e Sala 

Polivalente. Para este tipo de sessões, é necessária autorização do CA e como tal, o 

médico deve avaliar a situação do doente justificando convenientemente. O tempo do 

tratamento deve ser mencionado na justificação médica e uma vez terminado o tempo 

estipulado da autorização, o médico deve voltar a avaliar o doente e, se necessário, a 

autorização é renovada. As autorizações serão arquivadas para consulta futura e 

confirmação sempre que necessário. 

Dado que a Sala Polivalente tem um número limitado de cadeiras, há necessidade 

por parte do serviço de enfermagem de elaborar o agendamento das sessões dos vários 
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doentes, enviando as PM com o respetivo dia do agendamento, para o centro de 

validação. Estas PM são arquivadas por data de agendamento.  

Diariamente retiram-se as PM agendadas para o dia seguinte, assegurando que 

as PM dos doentes agendados pela enfermagem (apenas no caso dos polivalentes) 

estão coincidentes. As especialidades de Pediatria e de Hematologia clínica não fazem 

parte deste agendamento, uma vez que estão em salas de tratamento diferentes. 

Dois dias antes da data agendada, o farmacêutico efetua o débito da medicação, 

por cada doente, em modo de Ambulatório e imprime a guia de transporte, devendo o 

TDT proceder à preparação da medicação no dia anterior à data agendada. Contudo, 

os administrativos imprimem a lista de agendamentos no dia anterior à data agendada 

e informa o farmacêutico caso se verifiquem alterações nos mesmos. Uma vez 

confirmada a data de agendamento, o transporte dos medicamentos para esta unidade 

é realizado pelo AO no próprio dia agendado.  

Sempre que o doente não efetue o tratamento agendado, a enfermagem devolve 

aos SF os respetivos medicamentos não administrados, acompanhados por uma nota 

de serviço.  

 

4. Produção e controlo de medicamentos 

4.1. Unidade de Manipulação Clínica 

A farmacotecnia é o setor da FH responsável pela manipulação das preparações 

farmacêuticas necessárias ao hospital, na forma de dosificação eficaz e segura, com 

apresentação adequada, possibilitando promover cuidados farmacêuticos com 

crescente aumento da qualidade dos cuidados de saúde prestados ao doente, em 

regime de internamento ou de ambulatório.  

A UMC é constituída por três áreas distintas, a Unidade de Manipulação de 

Medicamentos Estéreis (UMME), a Unidade de Manipulação de Medicamentos Não 

Estéreis (UMMNE) e a Unidade Centralizada de Produção de Citotóxicos (UCPC). De 

entre os objetivos da UMC destacam-se: 

 A Preparação de medicamentos adaptados às necessidades específicas do 

doente, personalizando assim a terapêutica medicamentosa.  

 A Preparação de medicamentos para administração intravenosa e de 

preparação extemporânea, nas condições preconizadas de Boas Práticas de 

Fabrico (BPF).  

A elaboração das formulações preparadas nos SF hospitalares é regulada pelos 

DL n.º 90/2004, de 20 de abril, e n.º 95/2004, de 22 de abril e pela Portaria n.º 594/2004 

de 2 de junho, que aprova as “Boas Práticas a Observar na Preparação de 

Medicamentos Manipulados em Farmácia de Oficina e Hospitalar”. [8] Assim, na 
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preparação de MM, o farmacêutico hospitalar, deve assegurar-se da qualidade e 

segurança da preparação, com base nas boas práticas, de modo a garantir a segurança 

do doente. [27] 

 

4.1.1. Unidade de Manipulação de Medicamentos Estéreis  

A UMME é responsável pela manipulação de preparações estéreis, salvo quando 

se tratam de medicamentos citotóxicos ou substâncias consideradas perigosas. O 

objetivo desta unidade é preparar e dispensar misturas nutritivas (MN) e medicamentos 

estéreis (ME) seguros e eficazes para serem administrados ao doente.  

As formulações estéreis exigem manipulação em ambientes controlados e 

obrigatoriamente sob supervisão farmacêutica, de forma a minimizar os riscos 

potenciais de contaminação microbiológica e erros de preparação bem como, garantir a 

proteção do meio ambiente e simultaneamente a redução de custos. 

A UMME inclui um centro de validação farmacêutica, onde é feita a receção, 

validação das PM/requisições, elaboração das ordens de preparação, impressão das 

técnicas de preparação e rótulos, e registo das PM. Existe ainda uma sala de apoio, 

onde se encontra uma câmara de fluxo de ar laminar vertical (CFLV), destinada à 

preparação de soro autólogo, e onde se procede à preparação e seleção dos materiais 

necessários às formulações, bem como a sua passagem através do transfer para a sala 

assética após a correta desinfeção com álcool a 70º. Na sala de apoio, procede-se ainda 

à rotulagem do produto acabado.  

Na sala assética são preparados os ME e NP, em condições de assepsia e com 

um risco mínimo de contaminação. Para tal, esta dispõe de duas câmaras de fluxo de 

ar laminar horizontal (CFLH) de classe 100, bancada em inox onde se coloca o material 

e o transfer para passagem das formulações para a sala de apoio. Ambas as salas, 

assética e de apoio, apresentam pressão positiva, ar condicionado e filtrado 

adequadamente, bem como as respetivas antecâmaras, onde se encontram máscaras, 

toucas, protetores de calçado e se procede à lavagem assética das mãos.  

 

4.1.1.1. Nutrição Parentérica 

Na UMME são preparadas bolsas nutritivas para adultos, bolsas para pediatria, e 

bolsas nutritivas para neonatologia, podendo estas últimas ser individualizadas ou 

padronizadas. As bolsas nutritivas para neonatologia padronizadas poderão ser ainda 

do tipo A, B1, B2 ou C. Na UMME ainda é feita a aditivação de bolsas 

tricompartimentadas, segundo uma prescrição médica. 

A NP pode ser utilizada em casos de desnutrição ou com risco de desnutrição 

secundária a uma patologia digestiva ou extradigestiva, aguda ou crónica, de forma a 
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corresponder às necessidades nutricionais específicas, em termos de requerimento 

metabólico e do crescimento, sempre que tal não seja possível assegurar por via enteral. 

[28]  

A terapêutica nutricional é instituída após a avaliação nutricional do doente, 

resultando numa PM enviada aos SF. Os pedidos para a preparação de NP podem 

constar de uma PM online ou requisição em papel. Segue-se a validação em que o 

farmacêutico deve confirmar os seguintes aspetos: 

 Se as quantidades dos nutrientes prescritos estão de acordo com os valores 

estabelecidos nos protocolos ou guidelines a considerar, atendendo à idade e 

situação clínica do doente; 

 Se ocorreu qualquer omissão e/ou alteração significativa no aporte diário 

nutricional, comparando com a prescrição anterior, caso exista; 

 Verificar compatibilidade/estabilidade entre os componentes prescritos;  

 Se a via de administração, central ou periférica, está de acordo com o tipo de NP 

formulada.  

Nas bolsas individualizadas, tendo em conta a PM e a estabilidade físico-química 

da bolsa nutritiva, o farmacêutico decide quanto à preparação de uma mistura ternária 

(contendo aminoácidos, glucose e lípidos) ou binária, excluindo-se os lípidos que 

poderão ser administrados por sistema em Y após confirmação da 

estabilidade/compatibilidade. Perante incompatibilidade detetada, este deve contactar o 

médico/nutricionista.  

Após validação, o farmacêutico transcreve para a ficha farmacoterapêutica a PM, 

em que identifica a técnica de preparação com o nome do doente, médico prescritor e 

SC, data de preparação e administração, validade da MN, composição qualitativa e 

quantitativa e n.º de lote da mesma, obtendo-se assim a ordem de preparação. Estas 

fichas devem ser arquivadas em dossier próprio por SC, procedendo-se em seguida ao 

preenchimento da Ficha Técnica de Preparação (FTP) e do respetivo rótulo, tal como 

apresentado nos anexos XV e XVI. 

A cópia do rótulo deve constar no verso da técnica de preparação para arquivo. 

De igual forma, é elaborado um rótulo externo a colocar no saco de proteção da luz. O 

farmacêutico assina todas as FTP e rótulos elaborados, os quais devem ser confirmados 

por um segundo farmacêutico. O farmacêutico deve ainda considerar um aumento do 

volume total prescrito destinado à purga do sistema de administração.  

Segundo a ordem de preparação elaborada, a equipa de manipulação procede à 

preparação, em que um farmacêutico e um TDT executam a preparação propriamente 

dita no interior da CFLH, um outro TDT executa as tarefas de apoio no exterior da 

câmara, e o terceiro TDT, responsável pela preparação do material necessário para 
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cada preparação na sala de apoio. Este último TDT efetua ainda o acondicionamento, 

rotulagem e registo diário de produção, assim como a identificação do n.º de lote de 

todos os produtos utilizados na preparação na “Folha de registos de lotes” e as 

quantidades dos componentes utilizados para cada uma das bolsas nutritivas, para 

posterior débito informático.  

Segue no anexo XVII a sequência de adição dos diferentes componentes, sendo 

que no caso da adição de fármacos e tendo em conta a compatibilidade físico-química 

e estabilidade dos mesmos na NP, são considerados a ranitidina ou vancomicina. A 

utilização dos sais orgânicos de fosfato e de cálcio bem como, a sequência referida, 

permitem minimizar o risco de formação de precipitados de fosfato de cálcio. Procede-

se ao enchimento das bolsas em câmara de vácuo. 

No caso das bolsas nutritivas para neonatologia, podem ser também preparadas 

bolsas padronizadas, as quais são misturas binárias acompanhadas sempre que 

necessário de uma emulsão lipídica em seringa opaca juntamente com vitaminas, 

quando prescrita. O enchimento da bolsa é efetuado em bomba de enchimento semi-

automático. 

Relativamente às bolsas nutritivas tricompartimentadas, com três compartimentos 

individualizados, incluindo solução de glucose, de aminoácidos e emulsão lipídica, 

podem, posteriormente, ser aditivadas com oligoelementos, vitaminas ou outros 

nutrientes, sempre segundo prescrição médica e avaliação da estabilidade e 

compatibilidade prévia.   

Após preparação e através do transfer, as bolsas nutritivas e/ou seringas contendo 

a emulsão lipídica são enviadas para a sala de apoio para rotulagem, sendo 

acondicionadas num saco de proteção da luz devidamente rotulado e selado. Junto com 

as bolsas para a pediatria é enviado um filtro adequado para a administração, e no caso 

da neonatologia, estas são acompanhadas do sistema de administração.  

As bolsas nutritivas de ambulatório são enviadas pelo TDT através do elevador 

interno para o setor de distribuição dos SF e as bolsas dos doentes internados são 

distribuídas aos SC correspondentes pelo AO ou pelos estafetas. Deve, no entanto, 

salientar-se a importância da correta conservação das mesmas (Anexo XVIII), em que 

no caso das bolsas tricompartimentadas, se não forem reconstituídas, apresentam a 

validade indicada pelo fabricante, caso contrário apresentam, em média, estabilidade 

de 6 dias a uma temperatura de 2 a 8 ºC, ou 24 horas se à temperatura ambiente.  
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4.1.1.2. Medicamentos estéreis  

Os ME normalmente preparados na UMME incluem colírios, podendo estes ser 

de soro autólogo, ou outros como antibióticos, imunossupressores ou antifúngicos e 

preparação/reconstituição de enzimas de substituição.  

Os pedidos de preparação e dispensa de enzimas de substituição, constituindo 

medicamentos injetáveis habitualmente para HD, carecem de parecer favorável da DC. 

Relativamente aos colírios, os pedidos de preparação podem resultar de uma PM 

eletrónica, destinando-se aos doentes em internamento ou, do agendamento da 

dispensa pela UFA destinado a doentes em ambulatório. Após validação da PM pelo 

farmacêutico responsável, este procede à elaboração da FTP, a qual imprime 

juntamente com o rótulo. 

Para a preparação dos colírios recorre-se à sala assética, utilizando a CFLH ou 

CFLV no caso dos colírios de soro autólogo. É usado a CFLV na preparação dos colírios 

de soro autólogo, uma vez que esta garante a proteção do operador ao manusear o soro 

sanguíneo, além de evitar a contaminação microbiana da preparação e garantir a 

proteção ambiental. No final da preparação, segue-se o acondicionamento em 

embalagem primária (frasco), sendo depois rotulados e acondicionados em embalagem 

secundária (manga) devidamente selada pelo TDT, na sala de apoio. O farmacêutico é 

o responsável pela aprovação do lote produzido no final da preparação. 

 

4.1.1.3. Garantia/Controlo da qualidade  

Para controlo da qualidade da NP preparada, durante a preparação e no final da 

mesma, deve proceder-se ao controlo visual e físico-químico mediante inspeção visual, 

verificando a coloração, precipitação, formação de gás ou espuma, turvação, separação 

de fases ou partículas contaminantes, de acordo com os ensaios de verificação 

indicados na FTP. É também realizado o controlo microbiológico diário de forma 

aleatória (a cada cinco bolsas preparadas), utilizando-se um meio de cultura aeróbico.  

A garantia da qualidade final dos ME implica todas as verificações necessárias, 

incluindo, no mínimo, a verificação dos caracteres organoléticos, sendo que os ensaios 

de verificação devem estar parametrizados na FTP. 

 

4.1.2. Unidade de Manipulação de Medicamentos Não Estéreis 

A UMMNE está dividida em áreas contíguas relativamente à zona de preparação 

de medicamentos manipulados (MM) e de acordo com a FF a preparar, incluindo as FF 

orais líquidas, orais sólidas e FF sólidas e semi-sólidas e por fim, a zona de quarentena 

bem como, sala de pesagens, de lavagem do material, armazém e uma área destinada 

à validação farmacêutica.  
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Esta é uma unidade fundamental no CHSJ possibilitando personalizar a 

terapêutica, promover a associação de substâncias ativas não disponíveis como 

medicamentos industrializados, por exemplo na dermatologia, e ainda, o preenchimento 

de nichos não ocupados pela IF quando se tratem de especialidades farmacêuticas 

descontinuadas, medicamentos órfãos ou perante a necessidade de ajuste das doses 

ou da forma galénica à via de administração disponível.  

Na preparação de MM o farmacêutico deve assegurar-se: [29] 

 Da qualidade da preparação, considerando as boas práticas a observar na 

preparação de MM em farmácia de oficina e hospitalar; 

 Da segurança do medicamento no que respeita às dosagens das substâncias 

ativas e à inexistência de incompatibilidades/interações que ponham em causa a 

ação do medicamento e a segurança do doente. 

 

4.1.2.1. Receção e armazenamento de matérias-primas 

As MP rececionadas permanecem em quarentena até ser efetuado o seu 

controlo/aprovação, acompanhadas do respetivo boletim de análise e, quando 

adquiridas pela primeira vez, da respetiva ficha de dados de segurança redigida em 

língua portuguesa.  

Aquando da receção, o farmacêutico verifica a correspondência da MP 

rececionada relativamente à encomendada, quantidade rececionada versus entradas 

em stock, bem como, o boletim de análise quanto à concordância com a MP rececionada 

(n.º de lote), para além das condições de acondicionamento adequadas. O farmacêutico 

deve ainda verificar os caracteres organoléticos e se os ensaios descritos no boletim de 

análise correspondem aos inscritos na respetiva monografia farmacopeica ou noutro 

compêndio idóneo. A MP cumprindo com os requisitos exigidos é considerada aprovada, 

sendo-lhe aposta uma etiqueta com a inscrição “Aprovado”, indicando também a data 

de receção. Para efeitos de controlo do PV preenche-se a ficha de registo de validade 

das MP. Estas são armazenadas por ordem alfabética em local adequado e de acordo 

com o critério FEFO, sendo as MP inflamáveis ou corrosivas armazenadas 

separadamente das restantes.  

 

4.1.2.2. Medicamentos manipulados  

Na UMMNE são preparados MM para doentes em regime de internamento ou 

ambulatório, para reposição de stock do Pyxis, satisfação de pedidos dos serviços e 

do pedido semanal do setor de distribuição.  

Na validação, o farmacêutico analisa o serviço requisitante, MM solicitado, 

quantidade necessária e data em que este será necessário. Desta forma, deve planear 
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o serviço da unidade tendo por prioridade a medicação urgente, medicação para 

ambulatório, aquela solicitada para o próprio dia e por último, a agendada para outros 

dias. A quantidade a preparar tem em conta a quantidade solicitada pelo serviço, 

dosagem e posologia prescrita (quando aplicável), e duração do tratamento. Esta última 

quando não definida, deve ser planeada para 14 dias para doentes internados com 

exceção dos antimicrobianos (máximo de 7 dias ou situações particulares), e de 1 mês 

para doentes em ambulatório, salvo exceções dependentes da validade do MM.   

O farmacêutico procede à elaboração de ordens de preparação através da FTP. 

A preparação de MM só pode ser realizada pelo farmacêutico ou sob a sua supervisão 

e controlo, incluindo pesagens e medição de volumes, devendo da mesma forma 

supervisionar o correto acondicionamento e rotulagem do medicamento preparado e 

portanto, o TDT responsável pela preparação bem como o farmacêutico que 

supervisionou rubricam a FTP. Aquando da preparação e/ou no final da mesma são 

efetuados os registos parametrizados na FTP.  

Para controlo de qualidade do MM, deve proceder-se, no mínimo, à verificação 

dos caracteres organoléticos e da massa ou volume do medicamento a dispensar, 

sendo adequada a realização de ensaios não destrutivos tendo em conta a satisfação 

dos requisitos estabelecidos na Farmacopeia para a respetiva FF (Anexo XIX).  

Por fim, e para controlo final do MM deve considerar-se a identificação das MP 

usadas (origem, quantidades, n.º de lote e PV), verificação do rótulo e a conformidade 

dos ensaios de verificação definidos na FTP.   

 

4.1.3. Unidade Centralizada de Produção de Citotóxicos  

No CHSJ, a manipulação de “hazardous drugs” encontra-se centralizada numa 

área localizada no HD de quimioterapia, sob a responsabilidade dos SF, assegurando 

a preparação de todos os fármacos citotóxicos para os doentes em regime de 

ambulatório ou de internamento. A proximidade com o principal local de administração 

permite uma maior eficiência do circuito.  

As “hazardous drugs” são publicadas em “NIOSH (National Institute for 

Occupational Safety and Health) List of Antineoplastic and Other Hazardous Drugs in 

Healthcare Settings 2012”  tendo em conta as “Proposed Additions and Deletions to the 

NIOSH Hazardous Drug List 2014”.  

Esta unidade de acesso restrito surgiu na sequência de uma necessidade de 

centralização da preparação de toda a terapêutica citotóxica injetável administrada em 

regime de HD, de acordo com o Manual de Boas Práticas em FH e guidelines de 

organismos internacionais, que inclui a ASHP (American Society of Health-System 

Pharmacists), ISOPP (International Society of Oncology Pharmacy Practitioners) e 
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NIOSH, as quais servem de orientação para a temática abordada. Desta forma, 

possibilitou a retirada do pessoal de enfermagem deste tipo de tarefas e integração dos 

SF na preparação de “hazardous drugs”, sob alçada de farmacêuticos e TDT, bem como 

a redução do desperdício neste tipo de terapêutica extremamente dispendiosa. Permitiu 

ainda, a melhoria das condições de manipulação através da instalação de uma Sala 

Misterium® que promove a proteção quer ambiental quer dos operadores. Assegura 

simultaneamente, a estabilidade, compatibilidade e a esterilidade das preparações.  

Relativamente ao armazenamento de “hazardous drugs” é feito numa área restrita 

específica, separado da restante medicação e com sinalética apropriada, incluindo 

dísticos de alerta para o perigo de manuseamento.  

As instalações da UCPC foram concebidas e integralmente dedicadas ao 

processo de manipulação de “hazardous drugs”, incluindo 3 zonas distintas. O circuito 

de “hazardous drugs” na UCPC encontra-se simplificado no anexo XX e, de seguida 

são descritas as características de cada zona desta unidade: 

Zona negra – Esta é uma zona que inclui o guichet 1 e o guichet 2, separados por 

um banco corrido, no qual se efetua a colocação de protetores de calçado e uma bata 

para transitar entre as duas áreas referidas. 

Nesta zona, o farmacêutico efetua a receção da PM através do guichet 1, procede 

à sua validação e posterior elaboração da ordem de preparação, que serve também 

como rótulo (Anexo XXI). Além disso, o farmacêutico regista a entrada da PM, com 

indicação da hora de entrada, identificação do doente e n.º de preparações por doente, 

sendo ainda atribuído um n.º sequencial a cada doente. Quando a PM é para mais que 

uma data, é feito o n.º de cópias correspondente às datas previstas no protocolo. De 

notar que após a receção da PM, o farmacêutico deve verificar os seguintes aspetos: 

 Identificação do doente, com indicação do peso corporal, altura e/ou superfície 

corporal, conforme aplicável e considerando que na maior parte dos casos a 

posologia é expressa em função da área de superfície corporal;  

 Identificação do médico prescritor; 

 Designação dos fármacos por DCI, devendo incluir designação da solução de 

diluição, volume e tempo de perfusão, quando aplicável; 

 Via de administração;  

 Data de início de tratamento e da respetiva PM. 

Relativamente à ordem de preparação, que serve também como rótulo, é 

elaborada uma para cada fármaco. Esta inclui o nome do doente, a designação do 

fármaco por DCI, a dose e via de administração, o soro de diluição e volume do mesmo. 

Contém ainda informações acerca da estabilidade e condições de armazenamento 

(temperatura e fotossensibilidade).  
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O farmacêutico do guichet 2 faz nova validação da PM e ordens de preparação, 

rubricando no verso da PM, e seleciona os fármacos, solução de diluição bem como 

outros materiais necessários, registando o n.º de lote e quantidade necessária, que 

coloca em tabuleiro metálico para cada preparação. O tabuleiro é colocado no transfer, 

pulverizado com álcool a 70°, passando para o interior da sala branca, onde é recebido 

por um TDT e posteriormente efetuada a sua preparação. 

Terminada a preparação, o tabuleiro com a preparação e ordem de preparação é 

enviado através do transfer para que o farmacêutico do guichet 2 inspecione 

visualmente as soluções preparadas, conferindo o volume medido, se aplicável, e 

verificando a correspondência da preparação com o respetivo rótulo. Procede à 

identificação das preparações, protegidas da luz, se necessário, em saco opaco ou 

mangas duplas seladas, no caso de seringas. 

Por fim, é dada ordem de saída ao farmacêutico do guichet 1 indicando o n.º 

sequencial atribuído ao doente e n.º de preparações, para confirmação da identidade, 

procedendo-se ainda ao registo da hora de saída da preparação, aspetos que fazem 

parte do sistema de gestão da qualidade. De seguida, a preparação é colocada para 

levantamento pelo enfermeiro do HD de quimioterapia ou de pediatria oncológica, ou 

para transporte em mala térmica para doentes em regime de internamento, devendo 

nesse caso anotar-se a hora de preparação no rótulo, para controlo da estabilidade.  

Zona cinzenta – Nesta zona, designada também de antecâmara, o TDT efetua a 

lavagem assética das mãos e coloca o equipamento de proteção individual (bata estéril, 

máscara, touca e luvas). Esta área apresenta pressão positiva de modo a evitar a 

entrada de contaminantes do exterior para a antecâmara. Para a zona seguinte, existe 

uma nova porta de separação.   

Zona branca – Esta zona é também designada de sala Misterium®, que inclui a 

antecâmara e sala branca, onde existe uma CFLV, utilizada pelo TDT para efetuar a 

preparação, mediante técnica assética, evitando a formação de aerossóis e 

contaminação da área de trabalho, conforme as Boas Práticas em FH. [8] Trata-se de 

uma CFLV de classe II tipo B2 permitindo proteger o operador devido ao fluxo de ar 

vertical, evitar contaminação microbiana da preparação e garantir proteção ambiental. 

Outro aspeto a ter em conta é o controlo de qualidade da câmara de fluxo de ar laminar, 

incluindo a integridade dos filtros High Efficiency Particulate Air (HEPA), o padrão de 

fluxo de ar laminar, nível de ruído, intensidade luminosa e vibração, bem como 

contagem de partículas e ensaios microbiológicos. 

No interior da sala Misterium® a pressão é negativa para que o risco de 

contaminação do exterior com eventuais resíduos de “hazardous drugs” seja mínimo. 
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De salientar, o controlo da temperatura, pressão e humidade relativa no interior da sala, 

fatores suscetíveis de influenciar a estabilidade das preparações. 

Na possibilidade de ocorrência de um acidente (quebra/derrame), é imprescindível 

a existência de um kit de derramamento, atuando de acordo com os procedimentos 

protocolados.  

O transporte de “hazardous drugs” é efetuado utilizando embalagens/malas/carros 

de transporte fechados e identificados com dísticos de alerta de perigo biológico.  

Os profissionais intervenientes nesta área devem estar devidamente treinados de 

acordo com um plano de formação, no âmbito dos procedimentos de preparação 

assética e cuidados a ter na manipulação de “hazardous drugs”, devendo considerar-se 

uma monitorização contínua do seu estado de saúde e registo da exposição individual, 

sendo a exposição ocupacional um dos principais alvos de estudo na área.  

 

4.2. Unidade de Reembalagem  

A reembalagem de medicamentos em FH surge da necessidade de preencher 

lacunas inerentes às especialidades farmacêuticas distribuídas pela IF, de modo a 

disponibilizar esquemas terapêuticos adequados às necessidades especiais dos 

doentes em ambiente hospitalar. É, no entanto, indispensável que este processo 

respeite as normas das BPF e para tal, foi criada a UR, que se encontra num espaço 

físico separado e específico, junto da DIDDU. 

A UR do CHSJ dispõe de um sistema semiautomático de reembalagem e dispensa 

individualizada, o FDS®, que permite a reembalagem e dispensa por SC ou por doente. 

Este permite fornecer a medicação para cada doente em invólucros devidamente 

selados, contendo doses unitárias individuais, onde consta a designação do 

medicamento por DCI, dosagem, FF, PV, lote de fabrico, código de barras interno, 

identificação do doente e hospital. Este sistema permite apenas reembalar 

medicamentos para os quais tenham sido previamente calibradas cassettes, 

considerando um determinado fármaco, com uma dosagem específica e de acordo com 

a marca comercial. Desta forma, para a programação das cassettes é considerada a 

forma, o tamanho e o coeficiente de salto, este último muito importante na reembalagem. 

Este sistema não permite a reembalagem de medicamentos fotossensíveis, citotóxicos, 

termolábeis, higroscópicos ou que não sejam FF sólidas.   

Os SF dispõem ainda da Auto-Print Unit Dose Systems Grifols®, sistema 

semiautomático de reembalagem, que permite reembalar formas orais sólidas inteiras 

ou fracionadas. Neste caso é necessária a manipulação utilizando luvas e máscara, bem 

como a limpeza/desinfeção da área de trabalho com álcool a 70º entre procedimentos. 
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O material de acondicionamento é fotoprotetor, constituindo este sistema uma 

alternativa para reembalar medicamentos sem cassette calibrada no FDS®.  

Segundo as BPF, as FF orais sólidas que sofram um processo de fracionamento 

e/ou reembalagem têm de ser novamente rotuladas, evitando a contaminação por 

fatores ambientais e/ou outras substâncias e medicamentos, devendo ser garantida a 

sua conservação, de acordo com os PV recalculados, de forma a respeitar as novas 

características individuais.  

Na UR todos os procedimentos que envolvem o fracionamento e reembalagem 

são executados por TDT.  

 

5. Unidade de Ensaios Clínicos 

O DL n.º 46/2004 de 19 de agosto aprova o regime jurídico aplicável à realização 

de EC com medicamentos de uso humano. Todos os ensaios, devem ser concebidos, 

realizados, registados e notificados de acordo com os princípios das Boas Práticas 

Clínicas (BPC), aplicáveis à investigação em seres humanos. O farmacêutico assume a 

responsabilidade do armazenamento, controlo e dispensa dos medicamentos 

experimentais e respetivos dispositivos de administração. É também da sua 

competência ensinar e acompanhar os doentes em EC, em relação ao uso do 

medicamento experimental, e proporcionar apoio aos investigadores e promotor. [30,31] 

Para a participação de um doente num EC, que é criteriosamente selecionado pelo 

médico, este deverá ser informado dos riscos/benefícios da intervenção em 

experimentação e, por fim, assinar o termo de consentimento informado (o próprio ou 

perante impossibilidade, o seu representante legal). [30]   

No CHSJ, a maior parte dos EC encontram-se em Fase II e III. 

A UEC do CHSJ é constituída por 3 farmacêuticos. A formação tem sido feita 

através de cursos facultados por empresas credenciadas, independentes ao CHSJ. Esta 

unidade dispõe de um espaço físico próprio, de acesso restrito, com condições de 

humidade e temperatura controladas, dividindo-se numa área de trabalho para os 

farmacêuticos, zona de atendimento (dos doentes, investigadores, monitores e 

autoridades reguladoras), zona de armazenamento da documentação e medicação de 

cada ensaio, armário de quarentena (PV expirados e/ou não conformidades) e frigorífico 

para medicamentos que requerem refrigeração. 

 

5.1. Circuito Especial dos medicamentos em ensaio clínico 

Os medicamentos em EC são fornecidos gratuitamente ao centro, devidamente 

embalados e rotulados, tendo em conta o consumo esperado e respetivo espaço físico 

disponível. No momento da receção do medicamento de EC, o farmacêutico deve 
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verificar a identificação e integridade das embalagens, a quantidade especificada na 

guia de remessa vs quantidade recebida, n.º de lote, PV e condições de transporte pois 

se detetada uma não conformidade, o promotor é contactado e a medicação aguarda 

em quarentena. Por fim, deve comunicar a receção da medicação do ensaio pelo 

sistema definido pelo promotor. 

A medicação é armazenada em armários à temperatura ambiente ou em 

frigoríficos (2 - 8ºC), todos equipados com dispositivos de monitorização da temperatura. 

Quando ocorre um desvio ao intervalo de temperatura e humidade relativa pré-definidos 

é emitido um alarme, ficando a medicação em quarentena até intervenção do promotor.  

Trimestralmente são verificados os PV da medicação, bem como, todos os 

procedimentos da UEC, elaborando correções e assinalando a medicação que expira 

no trimestre seguinte.   

Os medicamentos são rotulados em língua portuguesa (Anexo XXII). [30] Para a 

dispensa de medicamentos em EC, deve existir um modelo especial de PM, criado pelo 

promotor, com todos os dados necessários explícitos. O farmacêutico regista a 

quantidade dispensada, data da dispensa, bem como as iniciais do doente, rubricando. 

Além disso, na embalagem primária dos medicamentos preenche-se o código 

correspondente ao doente, nome do investigador principal e a data da dispensa.  

Quanto à devolução de medicamentos em EC, o farmacêutico regista-a com a 

data e respetiva contagem. A medicação devolvida e/ou expirada é guardada em 

armário próprio, para posterior confirmação pelo monitor. Caso o produto apresente 

estabilidade, pode ser realizada uma re-etiquetagem com o novo PV. Por outro lado, 

também são devolvidas aos SF as embalagens vazias, para que seja possível estimar 

a adesão à terapêutica do doente confrontando com os resultados obtidos.  

O farmacêutico é responsável por controlar e registar todos os movimentos das 

existências do EC. É importante avaliar periodicamente o stock existente, juntamente 

com o monitor, e caso seja necessário, efetuar um pedido de encomenda ao promotor.  

 

5.2. Procedimento específico para ensaio clínico 

Inicialmente, o promotor contacta os SF de um centro para averiguar a 

possibilidade de realização do seu EC no mesmo (designada visita de qualificação). 

Deverá ser fornecido um resumo do protocolo, em língua portuguesa, bem como 

informações relativas à medicação para estudo. Por fim, os SF emitem uma declaração, 

exigida pelo CA do CHSJ e pela CEIC (Comissão de Ética para a Investigação Clínica), 

sobre a capacidade de resposta às necessidades do estudo em questão. 

Obtidas todas as aprovações, segue-se a visita de início, onde devem estar 

presentes a equipa de investigadores e pelo menos, um farmacêutico da UEC, onde são 
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explicados e clarificados todos os pontos do respetivo ensaio. Para cada EC, os SF 

dispõem de, entre outros documentos, uma cópia do protocolo e respetiva autorização 

do ensaio, emitida pelo INFARMED, entre outros documentos. [30] Deve ser ainda 

fornecido um conjunto de informações relevantes para a correta manipulação e 

utilização dos medicamentos em EC. 

São realizadas regularmente visitas de monitorização ao centro, onde o monitor e 

o farmacêutico discutem aspetos de revisão e atualização sobre o respetivo ensaio. 

Cada EC contempla um dossier, arquivado junto da medicação correspondente, onde 

constam informações como contactos importantes do estudo, protocolo, brochura do 

investigador, RCM, procedimentos, entre outros, devendo ser regularmente atualizadas. 

Finalizado o EC, os SF devem arquivar o dossier final do estudo por um prazo 

mínimo legal de 5 anos após a sua conclusão ou por um período superior, se for 

solicitado pelo promotor ou entidades reguladoras. [30,32] 

Caso o investigador considere haver necessidade de continuação da intervenção 

terapêutica num doente após conclusão ensaio, o promotor deve disponibilizá-lo 

gratuitamente ao doente até à sua introdução no mercado. [30] Para tal, o medicamento 

“de uso compassivo” será dispensado na UFA, sendo necessário antecipadamente 

comunicar a situação ao INFARMED.  

Além disso, considerar que em Portugal, as inspeções de BPC no decurso de 

um EC são da competência do INFARMED, incidindo sobre o promotor e/ou centro onde 

está a decorrer o ensaio. Por outro lado, também podem ser solicitadas pela EMA e 

FDA. As inspeções podem ser realizadas antes, durante ou após conclusão do ensaio, 

sem aviso prévio e o resultado é comunicado através de um relatório escrito pela 

entidade competente. [32]  
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B. Conclusão  

Estes dois meses de estágio no CHSJ foram o culminar de cinco anos de 

formação académica no âmbito do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, 

possibilitando conhecer por um lado a realidade atual da profissão de um farmacêutico 

hospitalar e os seus múltiplos esforços para que possa cada vez mais intervir junto do 

médico e restantes profissionais de saúde em prol do doente e com benefícios a nível 

hospitalar, mas por outro lado a valorização da componente teórica que nos 

acompanhou em todo o percurso para, finalmente, aplicar o conhecimento científico 

apreendido.  

A possibilidade de passar em todas as unidades em que o farmacêutico 

hospitalar atua, permitiu obter uma ideia generalizada do funcionamento das mesmas, 

numa vertente muito prática, e por consequência do funcionamento de um hospital de 

grande dimensão, como é o caso do CHSJ, e da forma como os diferentes serviços e 

profissionais de saúde interagem entre si. 

O contacto com o doente, fomentado por exemplo na passagem pela UFA, com 

profissionais de saúde, sejam eles farmacêuticos, TDT, enfermeiros ou médicos, a 

possibilidade de conhecer e experienciar o trabalho com os diversos equipamentos que 

suportam a atividade dos SF, o contacto com os inúmeros medicamentos, produtos 

farmacêuticos e DM bem como, a prática diária com o sistema informático SGICM, 

certamente serão muito vantajosos para o futuro e constituirá uma mais-valia no 

momento de ingressar no mundo de trabalho. 
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PARTE II 

 

Ao longo destes dois meses de estágio, foram-me propostas diversas atividades 

e desafios. Esta segunda parte do relatório hospitalar irá abordar precisamente as 

minhas vivências em cada unidade que integrei no CHSJ (no anexo XXIII encontra-se 

definido o calendário organizado de acordo com o meu percurso durante este estágio). 

 

1. Validação Farmacêutica 

Ao longo de nove dias, tive oportunidade de acompanhar o processo de 

validação farmacêutica no CHSJ. Durante este período realizei alguns trabalhos e 

pesquisas bibliográficas, que serão apresentados a seguir e clarificado o fundamento 

para tal. 

Atividades propostas realizadas: 

 Análise de várias prescrições já validadas pelos SF (um exemplo no anexo 

XXIV) – esta atividade foi proposta no sentido de percecionar todos os parâmetros 

a ter em consideração enquanto se efetua a validação de uma prescrição médica 

e, para além disso, tentar associar a medicação prescrita a uma patologia. No 

decorrer desta atividade, deparei-me com uma grande lacuna que dificulta a 

confirmação do farmacêutico sobre o diagnóstico realizado pelo médico ao 

doente, ou seja, o FH no CHSJ não tem acesso aos dados clínicos do doente e, 

deste modo, não é possível ter a certeza, após avaliação da prescrição, do 

diagnóstico a que se chegou à conclusão. Esta falha pode fazer com que passem 

prescrições de medicamentos para o tratamento de eventuais efeitos secundários 

de um medicamento que o doente já esteja a tomar. De facto, na minha opinião, 

o acesso ao diagnóstico do doente seria uma mais-valia quer para o farmacêutico 

enquanto valida a prescrição, quer para o médico porque trabalhar em equipa 

torna as suas conclusões mais seguras, mas também para o doente pois tornamos 

a terapêutica mais individualizada e eficaz. 

 Trabalho bibliográfico sobre Quilotórax (Anexo XXV) – este trabalho foi realizado 

em grupo e proposto durante a atividade anterior. Enquanto discutíamos uma 

prescrição médica, a qual nenhum de nós estava a conseguir compreender o 

tratamento que o doente estava a receber e assim associar a uma patologia, foi-

nos informado que o doente tinha Quilotórax. Uma vez que desconhecíamos esta 

doença, foi-nos desafiado realizar uma pesquisa bibliográfica sobre o assunto e 

justificar aquela prescrição médica. 

 Checklist para a validação farmacêutica de uma prescrição médica em Farmácia 

Comunitária e/ou Hospitalar (Anexo XXVI) – esta lista foi sugerida e realizada em 
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grupo com o intuito de sedimentar os conceitos chave a ter em conta durante a 

validação de uma prescrição médica e relacioná-los entre o que é importante 

numa validação em ambiente hospitalar e o que é essencial numa validação em 

farmácia comunitária. Para tal dividimos em dois tipos de validação: validação 

administrativa, direcionada para o centro, e validação clínica, direcionada para o 

doente. Conclui que todos os conceitos apresentados são pertinentes em ambos 

os ambientes, no entanto a distinção resume-se por um lado à facilidade de 

acesso a algumas dessas informações, onde em ambiente hospitalar obtemo-las 

através do histórico das prescrições do doente e contactando diretamente com o 

médico, enquanto em comunitária conseguimo-las diretamente através do doente, 

e por outro lado à forma com que as prescrições nos chegam, em que no hospital 

é por via eletrónica e em farmácia é através de receitas médicas em papel. 

 Conversões entre unidades de produtos farmacêuticos (Anexo XXVII) e Tabela 

de compatibilidades medicamentosas em injetáveis (Anexo XXVIII)  – estes dois 

trabalhos foram-me desafiados dado o objetivo dos SF do CHSJ em criar uma 

fonte de informação, compartilhada entre Farmacêuticos e Enfermeiros, associada 

à administração intravenosa. Assim, organizei numa tabela as compatibilidades 

entre os fármacos e aditivos mais suscetíveis a dúvidas por parte do serviço de 

enfermagem e estabeleci regras de conversões dos fármacos mais questionados.  

 Visita Médica ao serviço de Pneumologia – foi-me dada a oportunidade de 

acompanhar uma visita médica ao serviço de Pneumologia, durante a qual me 

deparei com o diagnóstico de cada doente e sua evolução. Esta é uma atividade 

que não se enquadrada em todos os serviços do CHSJ, no entanto, na minha 

opinião é importante que o farmacêutico assuma um papel mais ativo nos 

cuidados de saúde do doente, discutindo diretamente com todos os profissionais 

de saúde envolvidos. Sendo possível este acompanhamento, torna-se claro que 

o FH passa a conhecer melhor o doente, principalmente fica a saber o diagnóstico 

do mesmo, para assim validar as prescrições médicas de forma segura e eficaz. 

 

2. Unidade de Reembalagem 

Durante um dia, conheci e pude intervir na UR do CHSJ. Apesar desta unidade 

se encontrar ao encargo do TDT, foi essencial perceber o seu enquadramento e a sua 

importância no hospital.  

Realizei a reembalagem de medicamentos prescritos e já validados pelo FH, 

numa primeira parte usando o FDS® e posteriormente o Auto-Print Unit Dose Systems 

Grifols®, apercebendo assim das dificuldades e das vantagens desta unidade. Sem 

dúvida que a principal vantagem da reembalagem individualizada para cada doente se 
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baseia na diminuição de erros aquando a administração e, por outro lado, para o hospital 

permite uma melhor gestão e uma redução dos desperdícios.  

 

3. Pysis MedStation®   

No CHSJ, a reposição de stock por níveis (Pyxis Med Station®) é da 

responsabilidade do TDT, no entanto, tive oportunidade de puder contatar com esta 

realidade também. 

Durante um dia, fui visitar vários serviços, nas respetivas horas de entrega da 

medicação, onde me foi explicado o modo de funcionamento dos Pyxis Med Station® e 

até me permitiram a reposição em alguns dos serviços, mas sempre com supervisão.  

Dado que em alguns hospitais do país este sistema automatizado se encontra 

ao encargo dos SF e não do TDT, foi pertinente a possibilidade de puder aprender e 

contatar com o funcionamento, a gestão e a organização deste tipo de reposição 

hospitalar. 

 

4. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

A DIDDU encontra-se ao encargo do TDT no CHJS, mas tal como contatei com 

a reposição de stock também pude contatar com a distribuição da medicação.  

Durante um dia, integrei as tarefas diárias do TDT, onde preparei malas de 

medicação individualizadas para cada doente por serviço, preparei malas de medicação 

do serviço de Medicina Geral recorrendo ao Kardex®, preparei armários de emergência 

e fiz devoluções de medicamentos.  

Foi importante perceber o papel dos TDT em ambiente hospitalar e puder 

acompanhar o seu trabalho porque tornou mais fácil o enquadramento de todo o 

processo de distribuição dos medicamentos, ou seja, o FH valida a prescrição médica e 

autoriza a preparação dos medicamentos → o TDT prepara toda a medicação para cada 

doente por serviço → o AO distribui a medicação pelos serviços nas respetivas horas. 

 

5. Hemoderivados 

Ao longo de uma semana, integrei o circuito de distribuição especial dos 

Hemoderivados nos SF, onde validei e preenchi as requisições pedidas pelo médico de 

forma autónoma, mas sempre com supervisão. Acompanhei também a preparação da 

medicação pelo TDT e conferência pelo FH. Tive também a oportunidade de 

acompanhar a verificação do stock do armazém avançado do serviço de 

Imunohemoterapia pelo farmacêutico responsável por este serviço. 
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6. Ensaios Clínicos 

Durante um dia, tive oportunidade de conhecer o papel do FH nos Ensaios 

Clínicos, onde realizei a receção de medicamentos em ensaio e conheci o modo de 

organização e funcionamento desta unidade. Tive oportunidade de conversar com uma 

monitora de um ensaio clínico do CHSJ, que me explicou o seu percurso até ao seu 

encargo atual e o que poderia fazer caso quisesse integrar esta área no futuro. Foram-

me dados conselhos de ouro de uma forma que me deixaram bastante entusiasmada 

nesta área. Infelizmente não consegui assistir a nenhuma dispensa a um doente em 

ensaio, mas foi-me explicado a nossa função neste sentido. 

 

7. Psicotrópicos e estupefacientes 

Ao longo de três dias, integrei o circuito de distribuição especial dos 

Psicotrópicos e estupefacientes nos SF, onde validei as requisições pedidas, efetuei o 

registo da quantidade a fornecer, realizei o débito informático e auxiliei o TDT na 

preparação dos medicamentos para cada serviço. Permitiram-me ganhar independência 

ao realizar as tarefas sozinha, verificando aquilo que tinha feito apenas no final, o que 

me permitiu aprender com os erros e ser cada vez melhor. 

 

8. Organização e Gestão dos Serviços Farmacêuticos 

Tive oportunidade de aprender como são realizadas a seleção, aquisição e 

armazenamento de produtos farmacêuticos no CHSJ. Foi-me possível acompanhar a 

realização de um pedido de compra e perceber quais são os parâmetros a considerar 

para tal. Dada a carga e o stress de trabalho nesta área foi complicado poder 

acompanhar mais detalhadamente como é feita a gestão de existências no hospital. No 

entanto, a nível teórico fiquei esclarecida e compreendi um bocadinho desta dinâmica. 

 

9. Unidade de Manipulação Clínica  

9.1. Unidade de Manipulação de Medicamentos Estéreis  

Durante três dias, tive oportunidade de acompanhar o papel do FH na 

manipulação de medicamentos estéreis, onde dada a carga de trabalho e a 

responsabilidade do mesmo nesta unidade tornou com que o meu contato fosse 

principalmente teórico. 

Tomei a iniciativa de pedir para analisar uma preparação duma bolsa de nutrição 

parentérica, no sentido de compreender as conversões e os cuidados a ter durante a 

validação da prescrição de uma bolsa (Anexo XXIX). Pude também acompanhar a 

validação farmacêutica, a realização das fichas de preparação das bolsas e os 

respetivos rótulos. No último dia permitiram que observasse na sala de apoio a 
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execução prática de diversas bolsas de nutrição parentérica. Não foi possível preparar 

nenhuma bolsa nem entrar na câmara asséptica durante este período, uma vez que não 

temos tempo suficiente de estágio em hospitalar para adquirimos as competências para 

uma execução responsável. No entanto, a TDT presente neste dia na sala de apoio 

deixou-me auxilia-la com o material de apoio para a preparação das bolsas. Infelizmente 

não consegui observar nenhuma preparação de colírios, mas posteriormente foi-me 

explicado a metodologia de preparação e os cuidados a ter. 

 

9.2. Unidade de Manipulação de Medicamentos Não Estéreis  

Integrei a UMMNE durante dois dias, onde me foi permitido intervir em diversas 

atividades da responsabilidade do FH, que serão apresentadas a seguir.  

Fui-me apercebendo que o papel do farmacêutico nesta unidade é 

essencialmente de supervisão, no entanto também acompanhei o trabalho que se 

encontra ao encargo do TDT.  

Atividades propostas realizadas nesta unidade: 

 Receção de encomendas de matérias-primas – realizei a receção de matérias-

primas, conferindo as conformidades apresentadas no boletim de análises com 

aquilo que é referido na Farmacopeia Portuguesa, de modo a garantir qualidade 

na preparação dos medicamentos não estéreis. 

 Realização de dois caso clínico (Anexo XXX) – foi-me desafiado a realização de 

dois casos clínicos relacionados com a preparação de medicamentos não 

estéreis, que foram discutidos posteriormente. Estes casos permitiram-me 

contatar com a realidade desta unidade e compreender a necessidade de 

adaptação da forma farmacêutica ou da formulação para um dado doente, ou seja, 

fazer a validação de uma prescrição médica individualizada e adaptada ao doente. 

 Preparação de uma suspensão a partir de um injetável e preparação de pérolas 

– apesar do papel do FH nesta unidade se tratar essencialmente na supervisão 

durante a preparação dos medicamentos, foi-me dada a oportunidade de preparar 

duas formulações farmacêuticas. A primeira foi preparar uma suspensão a partir 

de um injetável para um dado doente, com a supervisão de um FH, e a segunda 

foi preparar pérolas com a supervisão de um TDT, sendo esta uma forma 

farmacêutica que não preparamos na faculdade, nem sequer falamos nela, 

permitindo-me assim conhecer uma formulação diferente e a sua utilização. 

 

10. Hospital de Dia de Ambulatório 

Ao longo de quatro dias, efetuei o débito da medicação por doente em Hospital 

de Dia de Ambulatório, tendo em conta a data agendada para administração do doente. 



37 

Deram-me autonomia para validar e debitar a medicação em ambulatório, sendo 

conferida no final para posterior preparação pelo TDT. 

 

11.  Unidade de Farmácia Ambulatório   

Durante quatro tardes, contatei com a realidade da UFA do CHSJ. Dada a 

quantidade de doentes à espera diariamente por medicação torna-se complicado poder 

contatar mais tempo nesta unidade e é impossível fazermos nós o atendimento.  

Esta é uma realidade mais comum à farmácia comunitária, onde o farmacêutico 

dispensa a medicação do doente e lhe fornece todas as informações necessárias. Pude 

acompanhar os atendimentos e até foi possível envolver-me e intervir com o doente em 

algumas situações, tornando a minha vivência nesta unidade enriquecedora, quer a 

nível teórico, quer a nível prático e emocional. 

 

12. Unidade Centralizada de Produção de Citotóxicos  

Quando integrei a UCPC, numa primeira parte tive uma abordagem mais teórica 

sobre as hazardous drug e sua preparação. Posteriormente elaborei, sob supervisão do 

farmacêutico, rótulos/ordens de preparação a partir das prescrições médicas. Mais 

tarde, auxiliei na seleção de fármacos e injetáveis de grande volume para a preparação 

de citotóxicos. Dada a perigosidade deste tipo de medicamento e os cuidados a ter 

durante o seu manuseamento, não nos foi permitido a manipulação de citotóxicos. 

Apesar disso, pude observar, a partir da zona cinzenta, a execução de uma preparação. 

Ao longo deste período, apercebi-me que o papel do FH nesta unidade se baseia 

na elaboração de todos os procedimentos para que se concretize uma correta 

preparação dos medicamentos citotóxicos, embora não integre a equipa de 

manipulação. Apesar das competências que são adquiridas pelo TDT que efetuam a 

manipulação, na minha opinião pessoal, o FH deveria integrar a equipa de manipulação, 

tal como é feito na UMME, no sentido de minimizar erros e assegurar uma boa qualidade 

da preparação. 

Por outro lado, o FH não tem acesso ao peso do doente, o que dificulta a 

confirmação da dose calculada pelo médico naquele ciclo. A meu ver, o FH deveria ter 

acesso a todos os dados para uma validação completa e correta dos ciclos, minimizando 

eventuais efeitos adversos que possam surgir de uma sub ou sobredosagem 

terapêutica.  

 

13.  Anti-infeciosos 

Ao longo de três dias, integrei a distribuição personalizada dos medicamentos 

Anti-infeciosos, onde validei a conformidade das requisições pedidas, tendo em atenção 
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à indicação da infeção e respetivo antimicrobiano prescrito. Efetuei a validação e o 

débito correspondente ao serviço de forma autónoma, sendo verificado no final toda a 

execução. 

 

14.  Considerações finais 

Termino assim o meu estágio em Farmácia Hospitalar no CHSJ, com um 

sentimento de gratidão por ter tido a oportunidade de integrar esta equipa.  

Ao longo deste período aprendi, errei e cresci. Ganhei autonomia e 

responsabilidade, mas nunca esquecendo a ética e a deontologia que regem a atividade 

farmacêutica. Contatei com diferentes equipas de trabalho, em diferentes unidades e 

serviços, que me permitiram ganhar espírito crítico e de equipa. Todos os desafios que 

me foram lançados permitiram não só aumentar o meu conhecimento teórico, mas 

também estimular o meu interesse e aumentar a minha expetativa do que viria a seguir.  

Toda esta evolução pessoal foi graças ao acompanhamento que tive pela equipa 

dos SF e pela sua boa disposição cada dia que passava. 

Criei laços com os restantes estagiários, que me acompanharam durante este 

percurso, e sedimentei amizades para a vida. Não posso deixar sem lhes dar um 

agradecimento também, pois se não fossem eles teria sido diferente. 

Por fim, não queria terminar sem antes citar uma frase, que é para mim o espelho 

daquilo que foram estes dois meses neste hospital: 

 

“They inspire you, they entertain you, and you end up learning a ton even when you don't 

know it”  

Nicholas Sparks 
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D. Anexos 

Anexo I - Organigrama de funcionamento dos SF do CHSJ. 
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Anexo II - Impresso para obtenção de AUE de Medicamentos de Uso Humano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: INFARMED: AUE e Autorização de comercialização de medicamentos sem 
autorização ou registo válidos em Portugal (SAR). Acessível em: 
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMA
NO/AUTORIZACAO_DE_INTRODUCAO_NO_MERCADO/AUTORIZACAO_DE_UTILI
ZACAO_ESPECIAL [acedido a 02/05/2014]. 
 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AUTORIZACAO_DE_INTRODUCAO_NO_MERCADO/AUTORIZACAO_DE_UTILIZACAO_ESPECIAL
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AUTORIZACAO_DE_INTRODUCAO_NO_MERCADO/AUTORIZACAO_DE_UTILIZACAO_ESPECIAL
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AUTORIZACAO_DE_INTRODUCAO_NO_MERCADO/AUTORIZACAO_DE_UTILIZACAO_ESPECIAL
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Anexo III - Justificação clínica para AUE.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: INFARMED: AUE e Autorização de comercialização de medicamentos sem 
autorização ou registo válidos em Portugal (SAR). Acessível em: 
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMA
NO/AUTORIZACAO_DE_INTRODUCAO_NO_MERCADO/AUTORIZACAO_DE_UTILI
ZACAO_ESPECIAL [acedido a 02/05/2014]. 
 
 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AUTORIZACAO_DE_INTRODUCAO_NO_MERCADO/AUTORIZACAO_DE_UTILIZACAO_ESPECIAL
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AUTORIZACAO_DE_INTRODUCAO_NO_MERCADO/AUTORIZACAO_DE_UTILIZACAO_ESPECIAL
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AUTORIZACAO_DE_INTRODUCAO_NO_MERCADO/AUTORIZACAO_DE_UTILIZACAO_ESPECIAL
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Anexo IV - Folha de Requisição de Antimicrobianos (Modelo n.º 271 do CHSJ). 
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Anexo V - Requisição de estupefacientes e psicotrópicos (Modelo n.º 1509). 
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Anexo VI - Folha de registo de saídas diárias de estupefacientes e psicotrópicos (em 

vigor desde 08/04/2014). 
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Anexo VII - Registo de consumos por doente. 
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Anexo VIII - Certificado de Autorização de Utilização de Lote (CAUL), para 

medicamentos derivados do sangue ou plasma humano. 
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Anexo IX - Requisição de hemoderivados (Modelo n.º 1804) – Via Farmácia 
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Anexo X - Requisição de hemoderivados (Modelo n.º 1804) – Via Serviço. 



52 

Anexo XI - Justificação clínica para a prescrição de Imunoglobulina polivalente 

intravenosa (IgGIV). 
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Anexo XII - Indicações para o tratamento com Imunoglobulina polivalente intravenosa 

(IgGIV). 
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Anexo XIII - Pedido de Autorização de Medicamentos à DC. 
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Anexo XIV - Guia de transporte: Fornecimento de medicamentos aos doentes em 

ambulatório. 
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Anexo XV - Técnica de preparação para uma bolsa nutritiva. 
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Anexo XVI - Rótulo de uma bolsa nutritiva em vigor na UMC do CHSJ.  
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Anexo XVII - Sequência de adição na preparação de bolsas individualizadas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Preparação de Bolsas 

individualizadas

Em simultâneo, solução de glucose e solução de aminoácidos.

Eletrólitos: Solução de fosfato (glicerofosfato de sódio)

Iões monovalentes 

Oligoelementos

Iões bivalentes (exceto a solução de cálcio)

Vitaminas

Solução de cálcio (gluconato de cálcio)

Lípidos
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Anexo XVIII - Especificações para a estabilidade das bolsas nutritivas. 
 
 

Validade das bolsas nutritivas 
Bolsas 

individualizadas 

Bolsas 

padronizadas 

Emulsão 

lipídica 

Neonatologia 

Sem 

oligoelementos 

e/ou vitaminas 

3 dias (2 - 8ºC) 
6 dias (2 - 

8ºC) 

24 horas 
Com 

oligoelementos 

e/ou vitaminas 

24 horas -  

Pediatria 4 dias (2 - 8ºC)   
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Anexo XIX - Ensaios não destrutivos para avaliação dos requisitos estabelecidos na 

monografia genérica farmacopeica. 

 
 

Forma farmacêutica Ensaio 

Sólidas Uniformidade de massa 

Líquidas pH 

Soluções não estéreis 
Transparência 

pH 

Soluções injetáveis 

Partículas em suspensão 
pH 

Fecho das ampolas 
Doseamento 
Esterilidade 

 



61 

Anexo XX - Esquema de funcionamento da UCPC do CHSJ. 
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Anexo XXI - Ordem de preparação/rótulo em vigor na UCPC do CHSJ. 
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Anexo XXII - Identificação/rotulagem de medicamento em EC.  
 
 

 
 
  
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 

Anexo XXIII - O meu percurso durante o estágio hospitalar no CHSJ. 

 

DIAS MARÇO ABRIL 

1   Psicotrópicos e estupefacientes 

2   Organização e Gestão  

3 Apresentação Organização e Gestão  

4 CARNAVAL Psicotrópicos e estupefacientes 

5 Validação Farmacêutica   

6 Validação Farmacêutica   

7 Validação Farmacêutica UMME 

8   UMME 

9   UMME 

10 Unidade de Reembalagem UMMNE 

11 Pysis MedStation®   UMMNE 

12 DIDDU   

13 Validação Farmacêutica   

14 Validação Farmacêutica HD + UFA 

15   HD + UFA 

16   HD + UFA 

17 Hemoderivados HD + UFA 

18 Hemoderivados FERIADO 

19 Hemoderivados UCPC 

20 Hemoderivados UCPC 

21 Hemoderivados UCPC 

22   UCPC 

23   FERIADO 

24 Validação Farmacêutica Anti-infeciosos 

25 Validação Farmacêutica Anti-infeciosos 

26 Validação Farmacêutica Anti-infeciosos 

27 Validação Farmacêutica FERIADO 

28 Ensaios Clínicos   

29     

30     

31 Psicotrópicos e estupefacientes   
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Anexo XXIV - Análise de PM de doente internada com diagnóstico de tuberculose. 
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Anexo XXV - Trabalho de pesquisa sobre Quilotórax elaborado pelo grupo de estágio. 
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Anexo XXVI - Checklist para validação de PM elaborada pelo grupo de estágio.  
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Anexo XXVII - Conversões entre unidades de alguns produtos farmacêuticos, 
conforme solicitado ao grupo de estágio. 
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Anexo XXVIII – Exemplo de um fármaco incluído na tabela de compatibilidades 

medicamentosas em injetáveis, conforme solicitado ao grupo de estágio. 
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Anexo XXIX - Cálculo efetuado na UMC no âmbito da conversão de unidades de uma 

prescrição médica. 

 
Criança de 4 meses de vida com síndrome do intestino curto necessita de nutrição 

parentérica.  

A prescrição médica é a seguinte: 

  

  Aminoácidos 9.5g 

Glucose 43.5g 

Lípidos 2.4g 

Água destilada esterilizada 150 mL 

Fosfato 3 mmol 

Potássio 6 mmol 

Sódio 16.2 mmol 

Oligoelementos 2.8 mL 

Magnésio 0.8 mmol 

Vitaminas 1.5 mL 

Cálcio 2.45 mmol 

Volume total 430 mL 

 

Soluções disponíveis nos SF: 

- Aminoácidos 10% 

- Glucose 5%, 10%, 30%, 50% 

- Lípidos 20% 

- Glicerofosfato de sódio 

- Cloreto de potássio 7,5% 

- Cloreto de sódio 20% 

- Sulfato de magnésio 20% 

- Gluconato de cálcio 10% 
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Técnica de preparação 

Síndrome do intestino curto é um transtorno intestinal associado a má absorção 

secundário à perda da superfície mucosa funcionante. Caracteriza-se pela 

incapacidade do intestino para absorver água e nutrientes em quantidades suficientes 

para atender às necessidades calóricas, de fluidos e de eletrólitos, exigindo assim a 

dependência de nutrição parentérica.1 

De acordo com a PM: 

1. Aminoácidos: 9,5g 

Segundo o FHNM: 100 mg/mL de aminoácidos 

100 𝑚𝑔    − 1 𝑚𝐿
9500 𝑚𝑔  − 𝑥

 

𝑥 = 95 𝑚𝐿 

2. Lípidos: 2,4g 

Segundo o FHNM: 200 mg/mL de lípidos   

𝑥 = 12 𝑚𝐿 

3. Água destilada esterilizada: 150mL 

4. Fosfato: 3 mmol 

Segundo o FHNM: 1 mmol/mL de glicerofosfato de sódio  

𝑥 = 3 𝑚𝐿 

5. Potássio: 6 mmol  

Segundo o FHNM: 1 mmol/mL de cloreto de potássio 7.5% 

𝑥 = 6 𝑚𝐿 

 

6. Sódio: 16,2 mmol (10.2 mmol*) 

Segundo o FHNM: 3,4 mmol/mL de cloreto de sódio 20%  

𝑥 = 3 𝑚𝐿 

 

*A solução de glicerofosfato de sódio contém 2 mmol/mL de sódio, logo no volume de 

3 mL contém 6 mmol de sódio.  
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7. Oligoelementos: 2,8 mL 

8. Magnésio: 0,8 mmol 

Segundo o FHNM: 0,8 mmol/mL de sulfato de magnésio 20% 

𝑥 = 1 𝑚𝐿 

9. Vitaminas: 1,5 mL 

10. Cálcio: 2,45 mmol 

Segundo o FHNM: 0,223 mmol/mL de gluconato de cálcio 10% 

𝑥 = 10.99 𝑚𝐿 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑒𝑥𝑐𝑒𝑡𝑜 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑒) = 285.29 𝑚𝐿 

𝑣𝑜𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑣𝑜𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑒𝑥𝑐𝑒𝑡𝑜 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑒 =   144.71 𝑚𝐿 

 

11. Glucose: 43.5 g 

Segundo o FHNM: 300 mg/mL de glucose 30% 

𝑥 = 145 𝑚𝐿 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑒) = 430.29 𝑚𝐿 

 

 

 
1 Kocoshis SA, Beath SV, Booth IW, Garcia Oliva CA, Goulet O, Kaufman SS et al. 

(2004) Intestinal failure and small bowel transplantation, including clinical nutrition: 

Working group report of the 2nd world congress of pediatric gastroenterology, 

hepatology and nutrition. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition; 39 (2): 

655-661. 
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Anexo XXX - Resolução de casos clínicos na UMC. 

 

Caso clínico 1 

 

Doente: sexo masculino, 8 meses. 

História clínica: internado no serviço de pediatria por má evolução estatutoponderal 

para estudo etiológico. 

Diagnóstico: Síndrome de Fanconi. Cistinose. Evolução provável para IRC 

(insuficiência renal crónica) e atingimento multissistémico. 

Tratamento:   Indometacina 5mg, 2id 

   Solução de Joulie 

   Mercaptamina: 55mg/kg/dia, dividida em 4 tomas 

   Cloreto de potássio 7.5% amp:1.35 mEq/kg/dia 

   Bicarbonato de sódio 8.4%, frasco 100mL: 7.7 mEq/kg/dia 

   Alfacalcidol 2mcg/ml, solução oral 10mL. 

Objetivo: pesquisar diagnóstico: conceitos, fisiopatologia, fisiopatogenia e intervenção 

terapêutica de cada medicamento. 

 

Síndrome de Fanconi é um distúrbio no qual a função tubular proximal do rim é 

prejudicada levando à presença de quantidades excessivas de glucose, bicarbonato, 

fosfatos e certos aminoácidos na urina 1.  

Esta perturbação pode resultar de fatores hereditários, uso de metais pesados 

ou outros agentes químicos, deficiência de vitamina D, transplante renal, mieloma 

múltiplo ou amiloidose. Da mesma forma, a administração de tetraciclinas deterioradas 

pode levar a este síndrome. Os sintomas (dor óssea, fraqueza e poliúria) e uma análise 

sanguínea que evidencie a acidose sanguínea são preditivos deste síndrome. A 

confirmação do diagnóstico dá-se quando os exames da urina detetam elevadas 

concentrações de glucose, fosfato, bicarbonato, ácido úrico, potássio e sódio 1.  

A acidose sanguínea pode ser neutralizada através do bicarbonato de sódio. As 

baixas concentrações de potássio no sangue requerem o fornecimento de suplementos 

de potássio. A doença óssea exige um tratamento com fosfatos e suplementos de 

vitamina D. O transplante renal pode ser equacionado em casos de insuficiência renal 

1.  

A cistinose é caracterizada pela acumulação do aminoácido cistina no lisossoma 

em todos os órgãos e tecidos, devido a uma deficiência no transportador de membrana, 

a cistinosina. São distinguidas 3 formas de apresentação: a forma infantil, adolescente 

e adulta. A forma infantil ou nefrótica é a forma mais frequente e mais grave, 
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caracterizando-se por uma nefropatia (síndrome de Fanconi), alterações endócrinas, 

baixa estatura e retinopatia com formação de cristais na córnea. Mais tardiamente 

podem surgir manifestações musculares e neurológicas 2. As preparações com 

cisteamina devem ser ajustadas na dose, conforme o peso do paciente. 

 

Fármaco Mecanismo de ação 

Indometacina 3 

Inibidor da síntese de prostaglandinas, 

permitindo corrigir a poliúria e o estado de 

desidratação crónica, com aumento do 

peso corporal e melhoria do estado geral. 

Solução de Joulie 
Corrigir as baixas concentrações de 

fosfato. 

Cisteamina (na forma de 

mercaptamina) 4 

Reduz a acumulação de cistina em 

determinadas células (por exemplo 

leucócitos, músculo e hepatócitos) e 

também no olho. 

Cloreto de potássio 
Corrigir as baixas concentrações de 

potássio. 

Bicarbonato de sódio Corrigir a acidose sanguínea. 

Alfacalcidol (análogo da vitamina D3) 5 

 

Regulador do metabolismo do cálcio e do 

fosfato. 

 

Caso clínico 2 

 

Doente: sexo masculino, recém-nascido. 

Diagnóstico: ???? 

Tratamento:   Pirimetamina 8 mg/dia 

   Sulfadiazina 400 mg/dia 

   Folinato de cálcio 20 mg, 3x por semana  

Objetivo: pesquisar diagnóstico e mecanismo de ação de cada fármaco deste plano de 

tratamento. 

 

De acordo com os fármacos prescritos para o plano de tratamento do doente 

recém-nascido, o provável diagnóstico será infeção por Toxoplasma gondii, um 

protozoário amplamente distribuído, que geralmente provoca uma infeção assintomática 

no hospedeiro saudável. A toxoplasmose no recém-nascido pode ser aguda ou crónica 

e congénita ou adquirida após o nascimento. A toxoplasmose congénita é a forma mais 
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grave da infeção, resultando da transmissão vertical do T. gondii da mãe para o feto. As 

deficiências oftálmicas e neurológicas são as consequências mais importantes da 

infeção e podem estar presentes mesmo na ausência de sintomas 6.  

 

Fármaco Mecanismo de ação 

Pirimetamina 7 

A ação antiparasitária da pirimetamina é 

devida à sua atividade específica no 

metabolismo do ácido fólico no parasita 

responsável pela Toxoplasmose - 

Toxoplasma gondii.  

Inibe competitivamente a enzima 

dihidrofolatoredutase com uma afinidade 

maior para o protozoário do que para a 

enzima humana, resultando na inibição 

da síntesedo ácido tetrahidrofólico.  

Sulfadiazina 8 

É um análogo estrutural do PABA, 

utilizado na síntese do ácido fólico pelo 

Toxoplasma gondii. Assim, a sulfadiazina 

inibe competitivamente o PABA 

impedindo a síntese do ácido fólico. Esta 

tem um efeito bacteriostático. 

Folinato de cálcio 9 

Visto que ambos os fármacos 

anteriormente referidos são inibidores da 

síntese/metabolismo do ácido fólico, a 

terapêutica deve ser complementada com 

a administração de folinato de cálcio, para 

o tratamento e prevenção de 

manifestações tóxicas induzidas pelos 

antagonistas do ácido fólico. 

 

Após a análise dos casos clínicos, ficou demonstrada a importância do 

farmacêutico e da unidade de manipulação na preparação de medicamentos adaptados 

às necessidades específicas do doente, personalizando assim a terapêutica 

medicamentosa. Esta é uma realidade que surge na sequência da necessidade de 

preparações que não existem comercializadas pela indústria farmacêutica, e que são 

importantes para o cumprimento do plano terapêutico dos doentes. 
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Anexo XXXI - Análise de uma prescrição de um ciclo de quimioterapia. 

 

 

     Apresentação/análise de uma prescrição médica 

 

 

 Ciclo de mDCF 

Fármacos prescritos Doses prescritas Via e tempo de administração 

 DIA 1 

Docetaxel 65 mg em 500 mL SF Perfusão EV 60’ 

Levofolinato 

dissódico 

326 mg em 250 ml SF Perfusão EV 120’ 

5-Fluoruracilo Bólus: 652 mg (13 ml 5-FU) ------------------------ 

Bomba: 3260 mg (73,6 mL 5-

FU + 18,4 mL SF) 

46h 

Ondasetron 8 mg em 50mL SF Perfusão EV 

Dexametasona 16 mg Perfusão EV 

Clemastina 2 mg Perfusão EV 

Ranitidina 50 mg Perfusão EV 

 

 DIA 3 

SG 5% em SF 1000mL + 1000mL  

Cisplatina 65 mg em 250 mL SF + 125 

mL manitol 20% 

Perfusão EV 120’ 

Furosemida 20 mg Perfusão EV 

Ondansetron 8 mg em 50mL SF Perfusão EV 

Fosaprepitant 150 mg EV 

Filgrastim 5 ampolas SC (após 24h) 

Dexametasona 16 mg Perfusão EV 

 

Docetaxel - é um inibidor mitótico, estimulando a polimerização da tubulina com 

consequente bloqueio da dissociação dos microtúbulos e interrupção da mitose e 

consequente replicação das células neoplásicas. No cancro gástrico é utilizado em 

associação com a cisplatina e o 5-fluorouracilo nos casos em que o cancro se 

disseminou 1-3. 

 

Dados clínicos  Sexo masculino   

 60 Anos 

 Consulta de Oncologia Médica  
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Levofolinato disódico - pertence ao grupo de medicamentos denominados por 

antídotos. São substâncias usadas durante a terapêutica anticancerígena para 

neutralizar a toxicidade dos citostáticos. Também é usado na terapêutica 

anticancerígena para potenciar os efeitos destruidores do 5-fluorouracilo 2,4,5. 

5-Fluoruracilo – O 5-Fluoruracilo é um análogo da base pirimidínica uracilo. O 5-

Fluoruracilo interfere na síntese do DTMP (5’-monofosfato-2’-desoxitimidina), uma vez 

que é convertido num nucleótido falso denominado de monofosfato de 

fluorodesoxiuridina (FDUMP). Este nucleótido falso interage com a timidilato sintetase, 

sendo esta última responsável por converter o 5’-monofosfato-2’-desoxi-5-fluoruridina 

(DUMP) a DTMP. Desta forma, o 5-Fluoruracilo inibe a síntese de DNA. O 5-Fluoruracilo 

é um dos fármacos base usados na quimioterapia contra o cancro gástrico 1,6. 

Ondansetron - é um antagonista potente e altamente seletivo dos recetores 5HT3. O 

ondansetron tem ação antiemética, sendo usado neste ciclo de quimioterapia para o 

tratamento de náuseas e vómitos, moderados a graves, relacionados com a 

quimioterapia. A opção pelo uso de ondansetron surge quando existe alto risco de 

emese para o doente. Uma vez que está prescrito para o doente a cisplatina, que é 

altamente emetogénica, o uso de ondansetron como antiemético é altamente 

recomendado 7. 

Dexametasona – é um glucocorticóide sintético com uma elevada potência anti-

inflamatória. A dexametasona pode ser usada (para além de muitos outros usos) como 

antiemético em regimes antineoplásicos e para tratamento paliativo em estados 

terminais de doença neoplásica. Neste caso, a dexametasona é utilizada como 

antiemético, exercendo um efeito sinérgico com o ondansetron. O uso conjunto com o 

ondansetron é comum em pacientes com alto risco de emese, como se verifica neste 

caso. É ainda normalmente usado como pré-medicação de fármacos como o docetaxel 

8. 

Clemastina – A clemastina é um antagonista dos recetores H1. A clemastina apresenta 

um potente efeito anti-histamínico e antipruriginoso de rápido início, sendo usado neste 

caso para controlar reações alérgicas a medicamentos como o docetaxel. A clemastina 

apresenta ainda um efeito secundário de sedação 2,9. 

Ranitidina - A ranitidina é um anti-histamínico H2, inibindo competitivamente a ação da 

histamina nos receptores H2 das células parietais. Desta forma, a ranitidina reduz a 

secreção ácida gástrica, evitando problemas gástricas como úlceras. A ranitidina está 

recomendada em doentes que estão a fazer quimioterapia, uma vez que protege o 

doente de úlceras e hemorragias gastrointestinais, que são potenciadas pelos 

antineoplásicos usados 10. 
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Soro glicosado 5% em soro fisiológico – usado para manter a hidratação e aporte de 

eletrólitos do doente. 

Cisplatina – apresenta uma ação análoga à dos agentes alquilantes, impedindo assim 

a replicação e transcrição celular. A cisplatina é um fármaco altamente emetogénico, 

pelo que é aconselhável usar juntamente com este, um antiemético potente como o 

ondansetron. A cisplatina é gravemente nefrotóxica, pelo que se deve instituir esquemas 

de hidratação e diurese (explica o uso de soro glicosilado 5% em SF). Além de 

nefrotóxica, a cisplatina é também ototóxica e mielosupressora, pelo que, normalmente, 

juntamente com a prescrição da cisplatina é comum estar prescrito um fármaco que 

promova crescimento hematopoiético, como o filgrastrim. A cisplatina, neste ciclo 

quimioterapia, é diluída em soro fisiológico e manitol a 20%. O manitol é usado neste 

caso para aumentar a produção de urina, aumentando assim a eliminação da cisplatina 

e diminuindo a sua toxicidade 1,2,5,6. 

Furosemida – é um diurético de ansa potente com um rápido início de ação. A 

furosemida é usada neste caso, para aumentar a excreção dos anti-neoplásicos, 

principalmente da cisplatina que é nefrotóxica. Desta forma, a furosemida permite 

reduzir a toxicidade da cisplatina a nível renal. No entanto, existe um risco aumentado 

de ototoxicidade no caso de administração concomitante de cisplatina e furosemida, 

pelo que é necessário fazer avaliações esporádicas da função auditiva do doente. Além 

disso, tanto a furosemida como a cisplatina, aumentam os níveis sanguíneos de ácido 

úrico, sendo, desta forma, necessário ter em conta se o doente apresenta níveis séricos 

de ácido úrico aumentados ou problemas relacionados, como é o caso da gota 6,11. 

Fosaprepitant - é o pró-fármaco do aprepitant, sendo rapidamente convertido em 

aprepitant quando administrado por via intravenosa. O fosaprepitant é utilizado para 

prevenir náuseas e vómitos agudos e tardios associados a quimioterapia antineoplásica 

altamente emetizante baseada em cisplatina no adulto. O fosaprepitant é normalmente 

usado em associação a um corticosteróide (como a dexametasona) e a um antagonista 

da 5-HT3 (como o ondansetron) 2. 

Filgrastim – O filgrastim é um fator estimulador das colónias de granulócitos (G-CSF), 

que permite aumentar o número de glóbulos brancos após o tratamento com 

quimioterapia, de modo a prevenir possíveis infeções. Além disso, os fármacos 

citostáticos podem provocar mielossupressão, pelo que o filgrastim reduz a neutropenia 

induzida pela cisplatina, 5-Fluoruracilo e docetaxel 2,12. 
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Anexo XXXII - Trabalho desenvolvido pelo grupo de estágio no âmbito dos anti-
infeciosos. 
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