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Resumo 

O relatório surge na sequência do estágio curricular, em farmácia comunitária, inserido 

no Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas e efetuado na Farmácia Porto, no 

período compreendido entre dia 12 de Maio e 12 de Setembro de 2014. 

A seleção desta farmácia, como primeira opção, teve em conta alguns pressupostos 

que entendi como mais valia na aquisição de conhecimentos e competências o mais 

abrangentes possíveis, no contexto de um estágio nesta área e nesta fase do meu 

percurso de transição académico-profissional. 

A sua proximidade e integração no meu ambiente residencial, o seu funcionamento em 

horário alargado e o grande e heterogéneo afluxo de clientes que a ela recorrem, 

permitindo uma vivência de contacto com diversos tipos populacionais e em vários 

espaços temporais, foram dos fatores que contribuiram para a minha decisão. 

Um estágio no âmbito de farmácia comunitária, após uma formação fundamentalmente 

teórica, e diferente do estágio hospitalar, permitiu, para além do contacto e aprendizagem 

inter-pares, desenvolver a relação com o outro, o utente e/ou doente, numa perspetiva 

prática de confronto direto com as questões muito reais colocadas pela “pessoa” e 

nomeadamente em fases quantas vezes de grande fragilidade e/ou vulnerabilidade. 

Na medida em que sinto um enorme “gozo” e um orgulho crescente na minha opção 

pela área das ciências farmacêuticas, considero que a minha passagem pela Farmácia 

Porto foi muito gratificante quando me permitiu trabalhar com uma equipa de profissionais 

alargada, diferenciada e competente, numa estrutura ampla, dispondo e lidando, em 

termos organizacionais e de conhecimento, com um vasto leque de ofertas de produtos e 

contactando com enorme quantidade e diversidade de pessoas. 

Com o presente relatório procuro sumarizar o desempenho de um farmacêutico 

integrado numa equipa e numa farmácia particular, neste caso a Farmácia Porto. 
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1. Trabalhos Desenvolvidos 

Devido à localização (área urbana densamente povoada, zona de grande 

confluência de rotas e movimentação de pessoas e viaturas, nomeadamente 

transportes públicos, fáceis acessos e inserção numa área envolvente de múltiplas 

unidades de saúde, incluindo dois grandes hospitais, um público e outro privado) 

população potencial abrangida e dimensão da Farmácia Porto (FP) (dimensão física 

considerável, disponibilidade de parque de estacionamento próprio, horário contínuo, 

24h por dia, 365 dias por ano, vasto número de recursos materiais e humanos, oferta 

de produtos e equipamentos muito variável), muito do investimento no processo 

formativo, no âmbito da farmácia comunitária, assentou nos aspetos organizativos, 

funcionais e gestionários, para além da componente técnico-científica inerente à 

prática profissional. 

Tendo em conta toda esta potencialidade e numa perspetitiva de rentabilização, os 

produtos fitoterapêuticos, uma opção terapêutica, cada vez mais validada 

cientificamente e procurada pela população geral, quando o estabelecimento até 

possui uma área física específica para a sua exposição, apresentam-se como uma 

mais valia e oportunidade de enriquecimento para a farmácia. 

Perante estes pressupostos entedi como útil propor um melhor aprofundamento 

desta temática, quer por via de formação entre-pares, quer por acréscimo de 

informação com o objetivo de atrair hipotéticos consumidores. 

No que à organização e gestão diz respeito, constatei, no decorrer do estágio, 

algumas dificuldades sentidas quer por parte dos utentes, quer por parte dos 

profissionais, que levaram a propor a criação de algumas soluções tendentes a 

colmatar aspetos nomeadamente interação utente-profissional ou inter-institucional, 

perante a aquisição de produtos. 

Tendo em conta alguns constrangimentos, como a movimentação heterogénia de 

utentes que frequentam a FP, a taxa de formações às quais é possivel ter acesso 

mediante os promotores dos respetivos produtos, o número e variedade de rastreios e 

serviços prestados na farmácia, parecia limitado o leque de opções entendido como 

válido, necessário e potenciador de mais e melhores competências. Contudo, na 

medida do meu envolvimento na dinâmica da instituição, as minhas escolhas 

pareceram-me como janelas válidas de oportunidade com ganhos para profissionais e 
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utentes, como aliás foi demonstrado pelo acolhimento que as mesmas tiveram por 

parte de todos os colegas. 

 

1.1. Fitoterapia 

Como dito na introdução, o tema escolhido e desenvolvido sobre fitoterapia surgiu 

na sequência da referida diversidade destes produtos disponíveis e passíveis de 

serem adquiridos na FP. Perante a constatação de pouca sensibilização de todos para 

este potencial arsenal terapêutico, como disse, com grande desenvolvimento técnico-

científico, com crescente investimento promocional e cada vez mais procura, levou-me 

a criar instrumentos e condições no sentido de estimular uma crescente aquisição 

assente em conhecimento e informação o mais correta e adequada possível. 

 

1.1.1. Enquadramento teórico 

Cada vez mais a população aposta num regime alimentar e medicamentoso 

centrado nos produtos ditos “naturais”, ou seja, baseados em plantas e constituintes 

fornecidos pela natureza para nosso benefício. 

As ciências farmacêuticas englobam uma diversidade elevada de áreas sendo que 

entre as mesmas se encontra o estudo das matérias-primas naturais. Assim inserem-

se neste grupo as plantas medicinais, “plantas que possuindo atividade farmacológica 

podem ser utilizadas para uso terapêutico ou cujos metabólitos podem ser extraidos e 

transformados, pela industria farmacêutica, em moléculas com atividade farmacológica 

e depois eventualmente incluidas em medicamentos.” [1]. 

Ao longo da história o uso de plantas na prática da cura verifica-se desde muito 

cedo, através da experimentação, já nas comunidades primitivas. A primeira referência 

a estas utilizações data de 3000 anos antes de Cristo [1]. 

Povos como o egípcio, chinês e hindu relatam o uso de substância como o ópio, 

sene, rícino, efedra, entre muitos outros, que eram vistos com potencial curativo [1]. 

Mais recentemente, civilizações como a grega, berço de Hipócrates, pai da 

medicina, possuiram grandes pensadores e cientistas que dedicaram grande parte das 

suas vidas ao estudo botânico. A “magia”, muito discriminada, e mistura de culturas 

vindas do oriente enriqueceram o conhecimento nesta área [1]. 

É no renascimento que aparece a verdadeira experimentação, no século XV, com 

jardins botânicos em Universidades e surge a Etnofarmacologia pela “inventiriação das 

práticas tradicionais de preparação e uso de medicamentos à base de plantas usadas 
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para tratamento das doenças que afetam as populações indígenas” e “estudos 

científicos de inventariação e ensaios de atividade biológica” [1]. 

Só nos finais do século passado é que surge a identificação de compostos, criação 

de novas formas farmacêuticas e identificação de estruturas químicas, descoberta de 

novas moléculas com implementação de sistemas de controlo de qualidade e do 

circuito destes produtos, desde a cultura, tendo em atenção cada espécie de plantas e 

seus requisitos, a propagação e os tipos de sementeiras, ao armazenamento, evitando 

contaminação, passando pela colheita, transporte, secagem (pelos vários processos), 

conservação (tempertura, humidade, etc) e avaliação (prazo de validade, controlo de 

qualidade, características específicas) [1-2]. 

Com o aumento da automedicação e informações espalhadas por parte dos media 

de modo a aumentar a adesão do público a este tipo de fármacos torna-se imperativo, 

cada vez mais, investir na segurança, qualidade e eficácia destes produtos, 

elaborando investigações científicas por parte de entidades de referência na área, 

legislação, etc, que abram novos horizontes. Afinal, apesar dos progressos, ainda 

poucas plantas são utilizadas tendo em conta todo o potencial de flora presente no 

nosso planeta ainda que, com a evolução dos métodos industriais e laboratoriais, 

tenha vindo a aumentar o arsenal terapêutico apoiado nestas bases [1-2]. 

O uso das plantas como substâncias medicamentosas pode ser feito de forma 

direta por redução de uma determinada parte da planta em pó e/ou recorrendo a 

processos de extração expecíficos que permitam a obtenção dos compostos ativos 

estudados, ou de forma indireta com a semi-síntese de moléculas sem atividade para 

a formação dos compostos pretendidos [1-2]. 

Partindo dos conhecimentos adquiridos pelo estudo das plantas, foi possível que 

processos de investigação conseguissem o fabrico de fármacos sintéticos [1]. 

Foi neste processo evolutivo técnico-científico que se começou a distinguir planta 

medicinal de fármaco medicinal. O primeiro referente ao uso popular de diferentes 

plantas, como sendo benéficas para a saúde, e o segundo dizendo respeito ao uso 

das mesmas para a preparação de medicamentos inscritos em farmacopeias oficiais 

[1]. 

 

1.1.2. Temáticas Desenvolvidas 

Sendo o tratamento fitoterápico muito abrangente e dirigido aos múltiplos sistemas 

e perturbações/patologias orgânicas e funcionais do ser humano houve necessidade 

de selecionar temáticas pelo que optei por me focalizar naquelas que constatei 
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suscitarem maior procura no meu estágio comunitário, afinal trabalhando o material 

farmacêutico mais disponibilizado na FP, numa relação direta procura-oferta e tendo 

por base as embalagens contendo apenas uma planta. 

 

Sistema Urinário 

 

As infeções do trato urinário são das patologias que mais facilmente afetam os 

humanos, principalmente mulheres (devido à sua anatomia – uretra de menores 

dimensões, colonização vaginal por elementos patogénicos provenientes do trato 

gastrointestinal), e para as quais mais solicitações surgem na farmácia. O trato urinário 

é, usualmente, estéril, podendo ser invadido por microorganismos que levam às 

chamadas infeções urinárias provocando a presença de manifestações indesejadas. 

Incontinência urinária ou obstrução urinária e esvaziamento incompleto da bexiga são 

outros três fatores que podem facilitar/potenciar o aparecimento desta patologia [3]. 

Os indícios do surgimento de uma destas infeção variam bastante, podendo 

caracterizar-se desde aumento da necessidade, frequência e incómodo ao urinar, dor 

abdominal e hematúria. A maioria destas infeções, quando não ocorrem complicações, 

é auto-limitada, resolvendo-se por si. O tratamento centra-se geralmente na 

diminuição dos sintomas associados, podendo, no entanto, ser necessária a utilização 

de antibióticos orais [4]. 

Ao longo da pesquisa efetuada e tendo em conta os produtos disponíveis na FP, 

foquei a minha atenção em duas principais plantas. Estas possuem derivados 

hidroquinínicos, como a arbutina e arbutósido, que, após hidrólise em hiroquinonas, 

possuem um tropismo para as vias urinárias tendo ação anti-sética e anti-bacteriana. 

São elas a Urze (Erica ccinerea) e a Uva-Urzina (Arctostaphylos uva-ursi). Têm ainda 

ação diurética devido aos flavonoides nelas presentes [2,5-6]. 

Ao longo do aprofundamento do tema foi possível encontrar referências ao uso de 

diuréticos, como o Chá-de-Java (Orthosiphon stamineus), que irá ser mencionado em 

tema seguintes, para lavagem do aparelho renal em casos de inflamações [2]. 

Este tipo de infeções são muitas vezes recorrentes, permanecendo os 

microrganismos responsáveis (como sendo a Escherichia coli) em estados latentes no 

interior das células do trato urinário acabando por provocar problemas recidivantes ao 

longo do tempo se não devidamente tratadas. Assim, embora importante o alívio da 

sintomatologia, nunca esquecer que a repetição prolongada dos sintomas pode levar à 

necessidade de aconselhamento médico com posterior tratamento adequado, como 

por exemplo antibioterapia [3]. 
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Sistema Circulatório 

 

O sistema circulatório que irriga todo o nosso organismo é constituido por uma 

intrincada rede de vasos que permite a chegada de elementos essenciais, como por 

exemplo o oxigénio, aos diferentes tecidos. Essa rede é constituida por vasos de 

diferentes calibres e dimensões (artérias-arteríolas-capilares-vénulas-veias) que 

asseguram que todo o corpo se encontra devidamente abastecido de modo a que todo 

o seu funcionamento se dê nas melhores condições, evitando o aparecimento de 

patologias [7]. 

No entanto esta intrincada articulação de vasos é muitas vezes afetada por 

diferentes fatores. Estes são responsáveis pelo início de um processo que 

habitalmente começa com diferentes lesões bioquímicas as quais precedem uma série 

de etapas com alterações celulares, mudanças degenerativas, hipertrofia ou atrofia, 

necrose, inflamação e mesmo calcificação. O principal problema baseia-se na falta de 

oxigenação dos fluidos com pobre perfusão de tecidos e órgãos e possível 

acumulação de substância tóxicas com danos subsequentes [8]. 

Na atualidade, felizmente, podemos contar com uma diversidade de compostos 

pesquisados cientificamente, muitos deles presentes na própria flora do nosso planeta, 

que permitem encontrar soluções. 

 

Problemas Cardiovasculares 

Produtos como o alho (Allium sativum) possuem compostos sulfurosos, como a 

aliina que é transformada in vivo em alicina por uma enzima a alinase, que ajudam no 

aumento da circulação, na diminuição da concentração lipídica, possuindo ação anti-

aterogénica e anti-hipertensiva [2,8]. Existem estudos que apontam ainda para a sua 

ação no sentido do aumento dos níveis de noradrenalina e a atividade mitocondrial do 

tecido adiposo [8]. 

Além deste exemplo existem outros que possuem, por sua vez, especial atividade 

anti-hipertensora, como consequência principal da sua composição em iridoides e 

derivados da colina, como é o caso da Oliveira (Olea europaea) [2]. 

 

Problemas de Irrigação celular 

Como já referido, a rede capilar existente é responsável pela irrigação sanguínea 

de todo o nosso corpo. Um transtorno nestas vias leva a sintomatologias diversas com 

o aparecimento de patologias de diferentes tipos. A circulação nos vasos de menor 
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dimensão – denominada microcirculação - é das principais e mais comumente afetada. 

Sintomas como pernas cansadas, sinais como varizes e mesmo hemorroidas são 

consequência de efeitos negativos nesta microvascularização das diferentes partes 

que nos constituem. 

Os membros inferiores são dos setores mais afetados, sendo irrigados por uma 

rede de veias superficiais e profundas. Ao longo do tempo, por diferentes fatores de 

risco, como hormonais (estrogénio), relacionados com o estilo de vida (tabaco, 

emprego que requeira longos períodos de pé, multiplicidade de filhos, obesidade, 

sedentarismo), idade e genéticos, pode iniciar-se um processo de insuficiência 

venosa, processo esse que pode principiar com simples sintomas como pernas 

cansadas levando ao desenvolvimento das chamadas varizes e podendo chegar ao 

aparecimento de úlceras. Hipertensão, inflamação, problemas valvulares, 

enfraquecimento da parede dos vasos são exemplos de dificuldades que levam a uma 

série de sintomatologias que vão estar dependentes da extensão dos danos ocorridos. 

As veias principalmente atingidas nestes casos são as grandes e pequenas safenas, 

sendo um problema que afeta principalmente mulheres, quer do ponto de vista 

cosmético, por alterações na pele (com hiperpigmentação e cicatrização), quer do 

ponto de vista físico com verdadeiro desconforto e dor provocados pela distensão dos 

vasos, podendo chegar à ocorrência de tromboflebites [9-11]. 

Este tipo de problemas tem sido tratado por quatro grandes grupos de compostos: 

cumarinas, flavonóides, saponósidos e outros extratos de plantas que possuem 

propriedade venoativas reconhecidas na Europa por alteração do tonus e 

permeabilidade vascular [11]. 

Assim, para as pernas cansadas a FP possui a Videira Vermelha (Vitis vinifera), 

com flavonóides na sua constituição; para as varizes o Castanheiro-da-Índia (Aesculus 

hippocastanum) com cumarinas, saponósidos e flavonóides (reduzindo a fragilidade e 

permeabilidade capilar, com o acrescento da ação anti-inflamatória por parte das 

saponinas). Existe ainda a Centela Asiática (Centella asiatica) com a sua ação 

venotónica pela presença de saponinas e o Ginkgo (Ginkgo biloba) pela presença de 

flavonóides [2,5,8]. Apenas a título de curiosidade, a Centela Asiática é principalmente 

conhecida pela sua ação cicatrizante, por ação do asiaticósido presente que atua no 

colagénio e diminindo a fibrose [12]. 

Devido às ações referidas por parte do Castanheiro-da-Ìndia, este também é 

utilizado no tratamento de hemorróidas. Estas são anastemoses arteriovenosas 

presentes no canal anal que podem provocar sintomas quando, por aumento diretos 

dos vasos ou perda de suporte dos mesmos, estes crescem além do tamanho 
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habitual, tornando-se proeminentes e/ou causando dor. Uma grande parte destas é 

assintomática até se tornarem trombosadas. Assim, o uso de um venotónico e anti-

inflamatório torna-se benéfico ao permitir a diminuição dos sinais e sintomas desta 

patologia [2,13]. 

Um outro órgão afetado por problemas ligados à irrigação sanguínea é o cérebro. 

Este necessita que a rede vascular transporte o oxigénio necessário ao seu bom 

funcionamento. Sendo as células cerebrais extremamente sensíveis à falta deste gás, 

a hipóxia cerebral pode levar a falta de atenção, perda de memória, diminuição de 

coordenação, podendo evoluir negativamente para coma e morte se a falta de 

oxigénio permanecer [14]. O Ginkgo aumenta a irrigação sanguínea cerebral através 

da vasodilatação pela via do óxido nítrico, aumentando a resistência capilar e inibindo 

a agregação plaquetária, por ação dos flavonóides e lactonas presentes. Possui ainda 

ação antioxidante e ação inibitória da deposição da proteína beta-amilóide presente na 

doença de Alzhzeimer. Pensa-se atuar também nos acufenos embora não se saiba ao 

certo o mecanismo associado [6]. 

 

Sistema Digestivo 

 

No que toca ao sistema digestivo foquei-me em alguns pontos que considerei 

possuirem maior interesse e para os quais a FP possuia elementos disponíveis para a 

população: obesidade e a tentativa atual de emagrecer de forma rápida e fácil; 

obstipação e o pedido constante de informações e produtos para este problema ao 

balcão da farmácia; entre outros presentes para aquisição e com ação diversa sobre a 

digestão. 

 

Obesidade 

A obesidade é um problema que afeta cada vez mais pessoas por todo o mundo 

sendo responsável por uma elevada taxa de mortalidade e morbilidade com 

associação a uma série de problemas que vão desde os simples aborrecimentos 

estéticos a graves patologias como doenças cardíacas, diabetes e mesmo alguns tipos 

de cancro [16]. 

Assim, cada vez mais a população recorre a produtos “simples” para diminuir de 

peso, escolhendo para isso os produtos naturais. No entanto, para atingir os objetivos 

desejados é essencial um estudo da razão principal responsável pelo aumento de 

peso, razão essa muito variável entre indivíduos, mas essencial reconhecer, de modo 

a utilizar o fármaco mais adequado. Deste modo existem redutores do apetite para as 
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pessoas que possuem, como principal obstáculo, a quantidade de comida ingerida, os 

queimadores de gordura para quem necessita de ajuda a eliminar tecido adiposo e/ou 

auxiliares no processo de diurese, para aqueles que se defrontam com problemas de 

retenção de líquidos. 

Iniciando com os redutores do apetite estes podem atuar de duas formas distintas, 

mecânica ou hormonal. No caso da primeira, a presença de compostos como as 

glucomananas, galactomananas levam a um aumento do volume do conteúdo 

estomacal. Estes compostos podem ser encontrados em plantas como o konjak 

(Amorphophallus konjac) [2]. No entanto, existem outras plantas, como a garcínia 

(Garcinia Cambogia) que possuem ácido hidroxicítrico, composto que se pensa atuar 

na libertação de neurotransmissores como a serotonina, levando a uma diminuição da 

ingestão de alimentos pelo aumento da sensação de saciedade [16]. 

No caso de ser necessário atuar no tecido adiposo existem outras opções de 

tratamento. Nestas encontramos compostos que reduzem a gordura por diferentes 

vias. Uma das principais estudadas foi a potenciação das catecolaminas. Estas 

moléculas são secretadas pela glândula adrenal, seguindo para o tecido onde vão 

atuar provocando um aumento da adenosina monofosfato cíclica (cAMP) que vai 

estimular a enzima lipase. Um exemplo de uma planta possuidora destes compostos é 

o guaraná (Paullinia cupana) usado de forma popular para perda de peso [2,17]. 

No entanto, quando a obesidade se deve fundamentalmente à retenção de líquidos 

os diuréticos são a melhor opção a recorrer. Habitualmente este processo deve-se à 

presença de compostos como os flavonóides, sais potássicos e saponósidos. O rim é 

o principal responsável por manter um meio interno constante por via da eliminação de 

determinados produtos, por regulação do volume, do conteúdo de eletrólitos e do pH 

do líquido extracelular. Ao longo do percurso pelo nefrónio, unidade principal do rim, 

muitas trocas de água e soluto são essenciais ao balanço eletrolítico. Sendo o potásio 

de extrema importância para a função dos diferentes tecidos, a adição de sais desta 

molécula vão provocar alterações do equilíbrio. O aumento da sua concentração leva 

a maior perda de sódio tornando, consequentemente, o ambiente hipertónico 

obrigando à saída e expulsão de água, isto é, provocando um efeito diurético [7]. 

O uso do Chá-de-Java (Orthosiphon stamineus) e Dente de Leão (Taraxacum 

officinale) (atenção no que toca a esta planta, uma vez que é importante verificar se a 

parte utilizada são as raízes, uma vez que as folhas são conhecidas por aumentarem 

o apetite, efeito que no caso em questão atingiria o objetivo contrário), são exemplos 

de diuréticos presentes em diferentes formulações de emagrecimento [2,6]. No que 
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toca à Rainha dos Prados (Filipendula ulmaria), ela é utilizada para ajudar na 

eliminação de água [18]. 

Existem ainda algumas plantas que possuem uma ação mista, conjugando mais do 

que uma destas funcionalidades descritas, como é o caso da alfarroba (Cynara 

scolimus) que, além de reduzir o apetite, ainda retarda a absorção de lípidos [2]. As 

algas marinhas (Fucus vesiculosus) possuidoras de ácido algínico e iodo contribuem 

para a diminuição de peso, quer pela presença do primeiro composto que leva ao 

aumento do volume do conteúdo estomacal, quer pela presença do segundo que, 

atuando na tiroide como estimulante, contribui para a diminuição do peso já que as 

hormonas tiroideias estão diretamente relacionadas com a regularização do 

metabolismo basal, metabolismo lipídico, oxidação lipídica, etc. (hipotiroidismo é uma 

patologia conhecida por levar ao aumento de peso) [2,19]. O chá verde (Camellia 

sinesis), devido aos seus compostos é, além de diurético, potenciador das 

catecolaminas com consequende redução do tecido adiposo [2]. 

No entanto, a utilização desde compostos não é suficiente. Para que haja um bom 

controlo e manutenção de peso é importante associar hábitos de vida saudáveis. A 

luta contra o sedentarismo com a prática de exercício físico tem uma grande 

influência, quer a nível de obesidade, quer na ajuda ao combate de outros problemas 

de sáude ao diminuir tensão arterial, baixar os níveis de colesterol, melhorar a 

capacidade respiratória e muscular, etc. Além disso, a dieta deve ser equilibrada, 

tendo em conta a ingestão das quantidades corretas dos diferentes nutrientes, 

tomando especial atenção a produtos como o sal, as gorduras saturadas, entre outros, 

que influenciam negativamente o controlo do peso [20]. 

De modo a manter o organismo a funcionar nas perfeitas condições é necessário 

também que este esteja capacitado para a realização de uma boa digestão após cada 

refeição, sendo este mais um fator a ter em conta e que pode, em caso de 

necessidade, contar com uma pequena ajuda. Mais à frente falaremos então de 

produtos digestivos. 

 

Obstipação 

A obstipação é um problema que varia de pessoa para pessoa e deve ser 

diagnosticada tendo em conta os hábitos de cada um. É normalmente descrita pela 

população quando há um endurecimento das fezes, com diminuição da frequência de 

defecação e sentimento de esvaziamento incompleto. Surge, geralmente, por 

diminuição dos movimentos peristálticos dos músculos do cólon [20]. 
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A maioria dos casos dá-se em mulheres constituindo, habitualmente, um problema 

ocasional geralmente tratado com laxantes. A população recorre maioritariamente a 

produtos não sujeitos a receita médica, apenas escolhendo o aconselhamento médico 

após períodos prolongados de obstipação [20-21]. 

As causas são várias, como dieta baixa em fibras, medicação (sendo um efeito 

secundário muito reportado), determinadas patologias (que afetem o sistema digestivo, 

o sistema nervoso, o metabolismo, fissuras/hemorroidas, etc) e mudanças de rotina 

[20-21].  

Grande parte das vezes não é necessário recorrer ao uso de laxantes, sendo que 

medidas não farmacológicas como uma dieta equilibrada rica em fibras, ingestão de 

quantidades consideraveis de água, prática de exercícios específicos com uso dos 

músculos abdominais e criação de hábitos de defecação podem ser suficientes para a 

resolução do problema [20]. 

No entanto os laxantes no mercado têm uma vasta gama de produtos disponíveis 

para escolha por parte do consumidor. Os mecanismos de ação são vários existindo 

diversas classes destes fármacos presentes no mercado: laxantes expansores do 

volume fecal e laxantes osmóticos por adição de fibras ou inserção de água, 

respetivamente, e consequente aumento do peristaltismo, laxantes de contacto ou 

estimulantes com consequências diretas no músculo do intestino e laxantes 

emolientes [21-22]. 

Dentro dos produtos disponíveis na FP existem as algas marinhas, já mencionadas 

aquando de problemas de obesidade, que funcionam igualmente como laxante 

expansor do volume fecal com atuação do ácido algínico, quer pela sua capacidade de 

absorção de água, quer como adsorvente (com adsorção e eliminação de substâncias 

tóxicas) [2]. 

O aloé vera (Aloe barbadensis) com derivados hidroxi-antracénicos, comumente 

conhecido pelo seu uso tópico como cicatrizante, atua como laxante de contacto e 

osmótico [2,24]. A cáscara-sagrada (Rhamnus purshiana), com a mesma classe de 

compostos, atua da mesma forma, tendo uma ação irritante sobre a mucosa para 

aumento do peristaltismo (libertação de mediadores de contração) com inibição da 

reabsorção de água e eletrólitos (inativação da bomba de sódio e potássio) [6,25]. 

Não pode deixar de ser tido em conta que o uso abusivo de laxantes pode levar à 

própria obstipação por diminuição da capacidade de contração do cólon e/ou danos 

nos nervos e/ou músculos do intestino grosso [22]. Assim, o seu uso deve ser restrito 

a uma semana a não ser por aconselhamento médico, devendo preferir-se as medidas 

não farmacológicas. No caso de persistência dos sintomas ou aparecimento de novos 
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problemas como dor abdominal forte, nauseas e/ou vómitos é essencial a procura de 

ajuda médica [26]. 

 

Plantas de ação diversa no sistema digestivo 

Para além dos temas mencionados anteriormente existem ainda outros níveis do 

sistema digestivo nos quais os produtos naturais podem exercer a sua ação benéfica. 

Os chamados “digestivos” vão, como o próprio nome indica, facilitar o processo de 

digestão dos alimentos. Temos neste grupo como exemplos a papaia, o ananas e a 

salva. 

A papaia (Carica papaya), graças às suas enzimas proteolíticas e hidrolíticas 

ajudam na digestão dos alimentos [2]. 

Já o ananás (Ananas sativa) apresenta funções diuréticas e digestivas, bem como 

auxiliares de emagrecimento. Todas estas ações se devem ao seu conteúdo rico em 

fibras e bromelaína, esta última uma enzima proteolítica que acelera o processo de 

digestão [2,27]. 

O sistema digestivo é composto por vários órgãos, cada um com uma função 

particular. Entre eles encontram-se a vesícula biliar e o fígado. O sistema biliar é de 

extrema importância para o controlo do colesterol e bom funcionamento hepático, 

sendo que o acúmulo dos fluídos nele formados se constatou ser citotóxico. Assim 

existem disponiveis algumas opções terapêuticas que atuam a nível destes órgãos [8]. 

No que toca à alcachofra (Ceratonia siliqua) esta possui compostos como 

flavonóides e sesquiterpenos com propriedades coleréticas, isto é, com capacidade de 

estimular a formação de bilis, bem como ligeira ação colagoga, eficaz aumento da 

libertação de bilis acumulada na vesícula, sendo usada aquando de problemas biliares 

e/ou de fígado. Uma outra opção botânica é o cardo mariano (Silybum marianum) que 

possui flavanolinhanos, como a silimarina, compostos estes que possuem um efeito 

hepatoregenerador e antagonista de mediadores anti-inflamatórios, fortalecendo a 

membrana do fígado. Esta planta é assim utilizada em doenças inflamatórias 

hepáticas, incluindo casos de cirrose alcoólica [2,5-6,8]. 

A salva (Salvia officinalis) possui a pricrosalvina, um constituinte amargo, que 

funciona como estimulante do apetite, bem como flavonóides e ácidos fenólicos que 

lhe conferem uma ação colerética [2]. 

A bardana (Arctium lappa) é uma planta depurativa. Tem capacidade absorver 

toxinas, sendo igualmente diurética. Estas duas ações combinadas vão facilitar a 

eliminação de substâncias indesejáveis. A sua participação enquanto diurética advem 

da inulina e sais de potássio. A acrescentar a esta importante atuação no sistema 
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digestivo, possui ainda eficácia enquanto colerética pela constituição em ácidos 

fenólicos, adstringente pela sua composição em taninos, bem como digestiva pela 

presença de lactonas. Assim tem um leque abrangente de desempenho no que ao 

sistema digestivo diz respeito, podendo ser utilizada em casos de digestões lentas, 

problemas hepatobiliares, cistites e mesmo tratamentos de fundo que necessitem de 

uma depuração intensiva, como o acne [2,28]. 

A cavalinha (Equisetum arvense) tem ação diurética e hepatoprotetora pelos 

flavonóides e sais de potássio, bem como propriedades remineralizantes como será 

falado mais à frente [6]. 

Já a levedura de cerveja (Sacchromyces cerevisiae), desenvolvida no interior do 

mosto de malta durante o fabrico da cerveja, está indicada para o reequilíbrio da flora 

intestinal. Fornece enzimas e vitaminas do complexo B (quando há carência das 

mesmas verifica-se, usualmente, uma perda de apetite e fadiga generalizada), 

produzindo ácido láctico que vai permitir o crescimento de microflora acidófila, 

favorecendo a absorção de nutrientes. Está indicada em casos de perda de apetite e 

como suplemento alimentar [2,29]. 

 

Sistema Nervoso 

 

A ansiedade é um dos sintomas mais comuns quando ocorre uma alteração no 

sistema nervoso. Esta está associada a uma resposta antecipatória, exacerbada e, por 

vezes, inadequada a estímulos do exterior [7]. O confronto com problemas no 

quotidiano de cada um vai acumulando grandes quantidades de stress no organismo, 

mesmo que de forma silenciosa, aumento esse que, variando de pessoa, para pessoa, 

acaba por apresentar consequências a nível físico, constituindo, atualmente e cada 

vez mais, um fator de risco na qualidade de vida do indivíduo [30]. 

No que toca a este sistema os principais compostos disponíveis possuem funções 

sedativas, calmantes e relaxantes que ajudam a lidar com as diferentes situações do 

dia-a-dia. 

O hipericão ou Erva-de-São-João (Hypericum perforatum) é das plantas conhecidas 

e mais utilizadas nos dias de hoje. O seu efeito sedativo e anti-depressivo é muito 

desejado sendo por isso usado em casos de insónias e depressões ligeiras. Através 

da hiperforina (um derivado do floroglucinol), por inibição da absorção de serotonina, 

dopamina e noradrenalina e da hipericina (uma naftodiantrona) que interage com os 

recetores GABA e com a monoaminoxidase (MAO) (responsável pela estabilização 

dos níveis das monoaminas), esta erva vai possuir um efeito anti-depressivo (uma vez 
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que a depressão é uma patologia que se pensa ter como uma das principais causas a 

diminuição destes neurotransmissores no cérebro, muitas vezes como consequência 

de concentrações elevadas de MAO) [2,31-32]. Assim o seu uso está indicado para a 

ansiedade, depressão e mesmo problemas de sono. No entando é de referir que esta 

planta possui uma grande variedade de interações a ter em conta. Ao ser 

metabolizada pelo citocromo P450, interage com uma série de classes 

medicamentosas, entres elas a dos contracetivos orais, anti-retrovirais e anti-

depressivos tricíclicos (classe esta muitas vezes já prescrita em pessoas que recorrem 

a estes produtos como adjuvantes) [31]. 

A acrescentar a esta última temos ainda como opções quer a passiflora, quer a 

valeriana que possuem efeitos calmantes e sedativos, sendo utilizadas em casos de 

insónia e ansiedade. 

A passiflora (Passiflora incarnata) com os seus flavonóides atua muito bem em 

estados de ansiedade e transtorno, sendo usada igualmente em casos de insónia e 

necessidade de relaxamento muscular. A sua ação anti-depressiva é inespecífica 

[6,31]. 

A valeriana (Valeriana officinalis) tem as mesmas indicações da anterior. Esta atua 

por ação de mono e sesquiterpenos, iridoides, flavonóides, etc, estimulando e 

consequentemente aumentando a síntese de GABA e inibindo a sua destruição na 

fenda sinática [6,31]. 

 

Sistema Imunitário e Energizantes 

 

O ser humano é dotado de defesas fisiológicas que procuram destruir ou neutralizar 

qualquer material estranho, quer vivo, quer inanimado. Este sistema imune trata-se de 

um conjunto de células dispersas pelo sangue, linfa e diversos tecidos do corpo. 

Várias destas células têm a capacidade de libertar componentes que intervêm quer 

nas defesas inespecíficas, quer específicas sendo que as defesas inesquecíficas nos 

defendem não reconhecendo os “agressores” enquanto as específicas reconhecem os 

componentes estranhos. Assim uma série de estruturas, nutrientes e mensageiros 

químicos contribuem para evitar que o organismo sofra com as diferentes agressões a 

que é exposto [33]. 

 Por outro lado há que contar com os diversos fatores que contribuem para as 

múltiplas variações na taxa metabólica (gasto energético total por unidade de tempo). 

Se o “viver” já comporta um custo metabólico o mesmo poderá ser altamente alterado 

perante contextos vivenciais fisiológicos (como o crescimento, os períodos de sono, a 
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gravidez e a ingestão de alimentos) e situações anómalas e/ou de agressão de que 

todos podemos ser vítimas (como por exemplo, infeção ou outra doença, acréscimo de 

temperatura ou atividade muscular e stress emocional) [33]. 

A geleia real é um produto segregado pelas abelhas, muito nutritivo possuindo 

água, proteínas, hidratos de carbono, lípidos e vitaminas. A sua ingestão fornece 

energia e resistência sendo utilizado em momentos de cansaço e convalescência. 

Possui ainda propriedades antibacterianas e imunomodeladoras com elevado poder 

anti-oxidante [27,34]. 

O ginseng (Panax ginseng) tem uma ação adaptogénica. Atua sobre o eixo 

hipotálamo-hipófise-cortex suprarrenal, criando resistência a elementos de stress 

aumentando a vitalidade e longevidade celular. Assim, é utilizando como energizante 

em casos de astenia. Possui ainda estudos para o seu uso na estabilização dos níveis 

de colesterol e insulina, bem como como ajudante na disfunção eretil. Uma vez os 

estudos sobre a sua ação não serem totalmente conclusivos, incluindo a sua potencial 

ação hormonal, desaconselha-se o seu uso em pessoas com problemas hormonais 

e/ou cancro [2,35]. 

A lecitina de soja é um constituinte gordo de fosfolípidos retirado da soja (Glycine 

max) sendo utilizada em momentos de cansaço [27]. 

A denominada constipação é um dos problemas mais relatados ao balcão da 

farmácia e a procura por alívio da sintomatologia é muito comum. A equinácea 

(Equinacea purpurea) é um dos produtos utilizados quando se fala na saúde 

respiratória. Infelizmente, os estudos realizados com esta planta possuem muitas 

variáveis (alguns dos problemas encontrados foram: o início do tratamento, o tipo de 

vírus, a dose administrada, a variabilidade dos sistemas imunitários dos indivíduos) o 

que torna os resultados menos fidedignos. No entanto existe uma predisposição 

notória que aponta para uma estimulação do sistema imunitário por parte desta planta 

através de um sistema não específico que ativa a formação de células, como os 

leucócitos e fagócitos, células essas que atuam no combate da infeção. Assim, é 

utilizado como anti-inflamatório e anti-viral na proflaxia e tratamento de sintomas 

gripais [2,5,36]. 

O própolis é um conjunto de resinas recolhidas pelas abelhas que possui uma 

gama alargada de mais de 300 compostos, rica em nutrientes. Tem uma elevada 

atividade anti-inflamatória, possuindo ainda, segundo estudos efetuados, uma ação 

anti-viral como resultado da atuação dos flavonóides presentes. É conhecida como 

“aspirina natural” ajudando na diminuição da dor e febre e tendo uma ação 

inespecífica sobre a histamina e serotonina [27,34]. 
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Atualmente já existem produtos à venda que usufruem da junção da equinácea com 

o própolis, adequando-os para a prevenção e tratamento de sintomas de gripe e 

constipação, convalescência, etc. 

Outras plantas já referidas anteriormente atuam também como energizantes. O 

guaraná, pela sua composição em bases púricas como cafeína e teobromina atua 

como estimulante do sistema nervoso central (SNC) sendo recomendado em casos de 

fadiga física e psíquica. Deve ser tido em atenção que o seu consumo excessivo pode 

originar insónias [2,27]. 

Já a cavalinha, possuindo sais de silício, aumenta as defesas imunitárias, sendo 

ainda remineralizante (em casos de fraturas) e tonificante. Ter no entanto atenção ao 

rótulo da embalagem. A sua composição deve incluir a Equisetum arvense e não outra 

espécie. Esta advertência advém da elevada propensão a falsificações que existe 

relativamente a este produto [2,6]. 

A levedura de cerveja, como já referido, é rica em vitaminas do complexo B que vão 

ajudar em situações de fadiga generalizada [29]. 

Já tocando num tema relativo a outra preocupação…os problemas sexuais. Estes 

estão bem documentados, afetando em larga escala a pessoa dos dois géneros, 

verificando-se no entanto uma maior incidência de procura de ajuda por parte do sexo 

masculino. Este problema afeta os indivíduos quer a nível físico, quer a nível 

psicológico. Para este caso também podemos encontrar soluções na flora do nosso 

planeta. 

A maca (Lepidium meyenii) é um vegetal proveniente do Peru onde é utilizada há 

muitos anos pelas tribos índias. Os estudos demonstram que a sua composição em 

amino-ácidos, alcalóides, glucosinolatos, fitoesterois e fitoestrogénios levam à ação 

deste legume sobre o sistema imunitário e sexual. Os vários testes demonstraram que 

estimula o comportamento sexual homens, bem como o aumento da contagem de 

esperma e mobilidade dos espermatozoides. Assim, é utilizado essencialmente em 

casos de astenia sexual [37-38]. 

 

Sistema Endócrino e Reprodutivo 

 

O sistema endócrino caracteriza-se por um conjunto de glândulas, as glândulas 

endócrinas, que segregam hormonas capazes de, atuando em células recetoras, 

contribuir para determinadas funções. Várias são estas glândulas e diversas são as 

hormonas repartidas em três classes químicas (aminas, peptídeos e proteinas e 
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esteróides) e nas quais destaco os esteróides, principalmente produzidas pelo córtex 

supra-renal e pelas gónadas (testículos e ovários) [33]. 

 No que se refere à mulher a secreção da hormona libertadora da gonadotrofina a 

nível do hipotálamo estimula a produção da hormona folículo-estimulante e da 

hormona luteinizante na adeno-hipófise que por sua vez estimulam a secreção de 

estrogénios e progesterona nos ovários. São estes esteroides sexuais que estão 

envolvidos no ciclo menstrual e na gravidez [7]. 

Aquando da diminuição da função ovárica e consequente quebra dos níveis de 

estrogénios surge a menopausa, por vezes acompanhada de uma série de sintomas 

ou alterações fisiológicas que podem carecer de intervenção no sentido de as 

controlar ou evitar pelo incómodo e eventuais consequências que daí possam advir 

para a mulher [7]. A soja é um produto que possui grandes quantidades de 

isoflavonas, uma classe de diversas estruturas, sendo as principais a genistein e a 

daidzein. Estas são consideradas fitoesteroides devido à sua capacidade de ligação 

aos recetores dos estrogénios. Ao longo do tempo novos mecanismos de ação foram 

descobertos (ação sobre recetores de fatores de crescimento, tirosina-cinase, 

topoisomerases, metabolismo, etc). No entanto o seu uso atualmente é feito tendo em 

conta a sua ação estrogénica, ao minimizar os sintomas da menopausa [2,39]. 

Dentro dos mediadores (da inflamação) temos os eicosanoides e dentro destes 

refiro as prostaglandinas que são sintetizadas pelo endométrio e o miométrio, 

nomeadamente na segunda fase do ciclo menstrual. Pelas suas propriedades 

vasoativas e de contração uterina as prostaglandinas desempenham um papel 

fundamental em duas situações frequentes da menstruação como são a dismenorreia 

(menstruação dolorosa) e a menorragia (perda excessiva de sangue). A onagra 

(Oenothera biennis) é uma planta que possui um óleo retirado das sementes o qual foi 

testado para diferentes atividades, obtendo-se resultados pouco conclusivos. No 

entanto atualmente é utilizado no síndroma pré-menstrual, como anti-inflamatório. Na 

sua composição podemos encontrar uma percentagem relevante de ácido gama-

linolénico. Este atua como pró-fármaco sendo convertido em prostaglandinas E1 no 

organismo, compostos estes que vão atuar como anti-inflamatórios. Além disso vão 

ajudar a inibir a lipoxigenase (enzima responsável pela formação de leucotrienos) e a 

hialuronidase (enzima responsável pela degradação da matrix extra-celular em casos 

de inflamação) [2,7,40-42]. 
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Outros 

 

Existe ainda a luzerna (Medicago sativa) que possui isoflavonas, esteróis e 

vitaminas, que ajudam a fortalecer unhas e cabelos. Devido à sua composição 

especial em vitamina K é muitas vezes utilizada como anticoagulante (uma vez que 

esta vitamina entra na cascata de colagulação sendo essencial na formação dos 

fatores de coagulação II, VII, IX e X) [2,7]. 

Na FP encontramos também a Garra do Diabo ou Harpago (Harpagophytum 

procumbens). Esta é contituida por iridóides, flavonóides e fitosteróis. É utilizada 

principalmente devido à ação anti-inflamatória dos flavonóides e dos fitosterois que 

vão inibir a prostaglandina-sintetase. Deste modo torna-se uma boa opção no que a 

doenças reumatismais e dores do aparelho locomotor diz respeito [2]. 

 

Celulite 

O ananás, falado anteriormente pelas propriedades digestivas, possui enzimas 

proteolíticas, como a bromelaína, que vão despolimerizar as fibras proteicas 

envolvidas no tecido adiposo, permitindo que este se desloque e impedindo a sua 

acumulação [2]. 

 

Incoerências (?) 

 

Laranja Amarga (Citrus aurantium): Em relação a esta planta as pesquisas 

efetuadas vão contra as indicações referidas nas embalagens. Embora no rótulo se 

possa ler informações que determinam o uso do extrato seco da casca para o 

metabolismo de lípidos, o conteúdo científico encontrado determina que o uso desta 

se faz principalmente com a flor, pericarpo e mesocarpo, atuando como sedativa 

estimulantes do apetite e espasmolítica [2,43-44]. 

Rainha dos Prados: apesar de poder, popularmente, ser usada para emagrecer nos 

casos de retenção de liquidos, a sua utilização mais frequente, devido aos salicilatos e 

flavonóides da sua composição, é em estados febris e gripais, bem como no 

tratamento sintomatológico do reumatismo enquanto como febrífugo e anti-

inflamatório[2,6,24]. 

Lecitina de Soja: Está indicada apenas para o cansaço de acordo com o laboratório 

em questão. No entanto existem estudos que indicam que esta ajuda a baixar a tensão 

arterial e os níveis de colesterol [27]. Para reafirmar esta informação, junto a este 

constituinte é usualmente acrescentado (como no caso das cápsulas disponíveis na 
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FP) o cártamo ou açafrão-bastardo (Carthamus tinctorius) como preventivo da 

aterosclerose [2]. Assim, estaria mais apropriado o seu uso para o sistema 

cardiovascular na vez da indicação única de utilização para a astenia. 

 

Curiosidade 

 

Um facto curioso observado aquando da realização deste trabalho foi a 

correspondência visual, e transversal entre laboratórios, existente entre as utilizações 

das diferentes plantas e a cor das embalagens utilizadas. Assim podiam-se organizar 

os temas do seguinte modo: sistema urinário – cor amarela; sistema circulatório – cor 

vermelha, sistema digestivo – cor verde para emagrecimento, cor roxa para digestivos; 

sistema nervoso – cor azul escuro; sistema imunitário e energizantes – cor laranja; 

remineralizantes e vitamínicos – cor azul clara. 

 

1.1.3. Organização 

A FP possui no seu estabelecimento uma sala vocacionada apenas para os 

suplementos alimentares, denominada Sala Natura. Sendo um espaço específico e 

onde se encontram uma grande variedade destes produtos, de vários laboratórios, 

com diversas formulações e apresentações, o mesmo carece de mais suportes 

informativos e formativos à disposição de profissionais e utentes que estimulem a 

adesão e aquisição dos mesmos por parte dos frequentadores e potenciais 

compradores. 

Tem por base uma amostra de produtos que “propagandeiam” plantas isoladas e 

aproveitando a atual “moda” dos sumos e cápsulas “detox”, os quais promovem pela 

sua constituição uma grande variedade de flora e que tanto atraem os consumidores, 

foi feita uma pesquisa bibliográfica sobre o assunto. Cada componente foi estudado 

individualmente, avaliada a sua ação e utilização através de dados científicos e 

comparadas com os propagados usos populares e as informações constantes na 

cartonagem. 

Foi elaborado um poster no qual foram afixados cartões, cada um focalizando a 

informação vista como relevante na aplicação de cada produto, de forma esquemática 

e apelativa visualmente (Anexo 1 e 2). Foram igualmente criados folhetos com 

referências a cada uma das temáticas disponíveis na farmácia a profissionais e 

utentes interessados (Anexo 3 e 4).  
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Proposto e entendido como válido promoveu-se uma ação de formação dirigida a 

todos os profissionais. Assim selecionou-se um dia, previamente divulgado (Anexo 5), 

em que estive disponível, ao longo de duas horas, na Sala Natura, por onde passaram 

os diversos colegas aos quais, através de uma metodologia interativa, realizei e 

repliquei pequenos “tours” pela sala, permitindo o acesso a todos os profissionais, na 

medida em que a farmácia não podia fechar portas para a ação. Além da 

demonstração técnico-ciêntífica, tendo em conta os diferentes produtos, as suas ações 

e potenciais utilizações, procurei sensibilizá-los para a disposição dos mesmos, nos 

expositores, de modo a que tivessem uma lógica baseada nas suas 

categorias/temáticas. 

Dentro da mesma lógica disponibilizei um espaço temporal de informação aos 

utentes que na oportunidade se digiram à FP permitindo-lhes tirar eventuais dúvidas 

ou auxilliando na opção do produto mediante as suas sentidas necessidades. 

1.1.4. Resumo 

Entendendo como muito gratificante a minha passagem pelo estágio no âmbito de 

uma farmácia comunitária, lidando com diferentes profissionais em várias fases do seu 

percurso profissional e com diversas competências acumuladas, bem como com a 

enorme heterogeneidade de utentes, na medida em que cada um é uma pessoa com 

as suas particularidades, entendo que a minha opção por este trabalho, tendo por 

base a fitoterapia, permitiu-me a aquisição de novos conhecimentos. 

Ainda que com alguma especificidade e menor trivialidade, em relação à vivência 

de um farmacêutico no atendimento ao utente que surge com uma prescrição médica, 

investiguei e promovi um campo com potencialidade e com grande margem de 

progressão e na qual nem todos se sentem tão à vontade.  

No final, senti que todo este processo valeu a pena não só para o meu processo 

formativo mas também pelo feedback positivo que me foi demostrado por todos os 

envolvidos. No estabelecimento ficaram disponíveis os folhetos criados (Anexo 3), o 

poster (Anexo 2), mantido na Sala Natura, e as tabelas (Anexo 4) com a informação 

detalhada, disponível para consulta por parte dos profissionais. 

 

1.2. Outros trabalhos: 

1.2.1. Cartão de Utente 

No contexto do “front-office” e com o intuito de potencializar e rentabilizar um cartão 

já existente na FP, que permite disponibilizar ao utente uma série de diferentes 
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registos, como peso, Índice de Massa Corporal (IMC), Tensão Arterial (TA) e valores 

bioquímicos, adequei a sua formatação permitindo um acréscimo de dados a registar, 

por exemplo informação do cartão de cliente, medicação habitual do doente com 

possibilidade de inclusão do laboratório preferido ou habitual e contactos úteis. (Anexo 

6). 

1.2.2. Posologias 

Procurando uma maior adesão terapêutica, pensei e desenvolvi uma tabela 

passível de ser impressa em autocolante e colocada nas diversas embalagens dos 

fármacos, sinalizando as diferentes tomas a efetuar de modo mais esquemático que a 

habitual informação escrita por profissionais na embalagem no decorrer do 

atendimento (Anexo 7). 

1.2.3. Organização e Gestão do Back-Office 

Em relação ao “back-office” constatei uma sentida dificuldade no que respeita à 

organização e gestão de diferentes tarefas relacionadas com a receção de solicitações 

domiciliárias ou de outras instituições, os pedidos requeridos pela FP e a efetivação 

adequada e atempada das respetivas respostas. 

Assim, procurando obviar estes constrangimentos, elaborei duas tabelas 

disponibilizadas em painel próprio, já existente, onde constam os elementos 

considerados necessários para que a informação possa circular de forma responsável 

e comprometendo os diferentes intervenientes (Anexos 8 e 9). 
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2. Farmácia Comunitária 

 

O farmacêutico sendo um profissional que, tendo formação e inerente competência 

em todo o circuito do medicamento, desde a pesquisa por novas moléculas até ao 

fornecimento do fármaco ao destinatário final, que é o doente, ocupa um lugar 

privilegiado de intermediário na relação fármaco/doente/cuidador/familiar. [45] 

Esta competência funcional exige que se zele pelas normas de qualidade, eficácia e 

segurança dos produtos com os quais lida, tendo em consideração e salvaguardando 

os direitos daqueles que buscam ajuda variada no âmbito farmacêutico. [45] 

Seguindo as Boas Práticas Farmacêuticas, este especialista deve manter-se 

informado e atualizado, num processo de formação contínua, evoluindo a cada 

momento, de modo a garantir a resposta adequada no sentido da obtenção de um 

bem-estar que se identifique com uma necessária e procurada/desejada qualidade de 

vida daqueles que o solicitam e pelos quais é responsável. [45] 

Cada vez mais a prestação de serviços na área da saúde deve centrar-se na figura 

do doente, logo o farmacêutico, como elemento desta equipa multidisciplinar, tem e 

deve assumir, responsavelmente, uma série de ações focadas no utente. 

O utente/doente é uma entidade global que carece de múltiplas respostas, desde a 

prevenção até à recuperação, no sentido da homeostasia, sendo então necessária a 

intervenção de várias ciências, saberes e competências, que em atuação convergente, 

trabalhem no sentido deste resultado final. 

Surge assim o conceito de Cuidados Farmacêuticos que “engloba um conjunto de 

processos clínicos tais como a cedência, a indicação, a revisão terapêutica, a 

educação para a saúde, a farmacovigilância, o seguimento farmacoterapêutico e no 

âmbito geral o conceito designado como o uso racional do medicamento.” [45] 

 

 

2.1. Organização da Farmácia Porto 

A Farmácia Porto (FP), na qual desenvolvi o meu estágio comunitário, encontra-se 

integrada numa sociedade, designada Carlos Oliveira e Irmã, Lda. 

Toda a componente de gestão da farmácia é centralizado e assegurado por um 

grupo vocacionado para o efeito, a “Still the Same”. É neste quadro técnico, sediado 

no primeiro andar do mesmo edifício da Farmácia Porto, que se encontram os 
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departamentos de compras, logística, marketing, receituário, etc, permitindo assim 

ganhos a vários níveis, nomeadamente em termos organizacionais, de gestão e 

diminuição da taxa de erros. 

À data, entre contratados e no decurso de estágio curriculares ou profissionais, a 

instituição possui ao seu dispor atualmente 22 profissionais, incluindo 13 

farmacêuticos. Assume a direção técnica a Dra. Adriana Osório, sendo repartidas e 

delegadas as responsabilidades de diversos processos e/ou áreas por diferentes 

profissionais, numa perspetiva de rentabilização de competências, responsabilização e 

incentivo individual, facilitação e rapidez na execução das diversas tarefas. 

A diretora técnica tem como missão gerir os recursos humanos, comerciais, 

financeiros e legais referentes ao funcionamento da farmácia. [46] 

A farmácia comunitária é constituida por duas principais áreas interdependentes e 

numa lógica de trabalho em equipa, continuidade e globalidade funcional. São elas o 

“back e o front-office”. O “back-office” envolve uma série de ações que passam 

despercebidas ao cliente, mas que são essenciais ao correto funcionamento do 

estabelecimento. São delas exemplos a gestão de encomendas, reservas, devoluções, 

créditos e arrumação do espaço. O “front-office” representa o atendimento e 

encaminhamento do utente por via de uma adequada gestão da comunicação e de 

uma série de processos administrativos. Como responsáveis destas áreas: Sr. José 

Azevedo do “back-office” e Dra. Mariana Simões do “front-office”. 

Sendo este espaço um local de consideraveis dimensões, quer físico, quer 

comerciais, e exigindo uma multiplicidade de tarefas processuais e funcionais, é de 

extrema importância a delegação de atividades e procedimentos pela 

responsabilização dos profissionais pelo seu desempenho. 

Como instituição aberta 24h por dia, 365 dias por ano, é de particular importância a 

questão dos horario, exigindo-se que os mesmos sejam cuidadosamente estudados e 

elaborados de modo a que estejam cobertas, nos diversos recursos, todas as 

necessidades e garantidas as respostas às solicitações dos utentes que procuram a 

FP. 

Em termos de organização temporal a farmácia trabalha por turnos, ainda que 

variáveis em termos de horários de entrada e saída, bem como em recursos 

disponiveis, de acordo com as potenciais necessidades de resposta, sendo que para 

cada um é designado um “Responsável de Turno” (RT) e sobre o qual recaem 

diversas responsabilidades, com destaque para a conferência de receitas manuais, 

decisões de fornecimento, anulações, trocas/devoluções, entre outras. 
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Várias componentes físicas ou estruturais e aspetos organizacionais associam-se 

levando a que a FP seja um estabelecimento apelativo ao público alvo quando hoje 

vários são os constrangimentos, tendo em conta o tipo e ritmo de vida de uma 

sociedade moderna. Localizada numa área habitacional importante, dotada de fáceis e 

múltiplas rotas de passagem, inserida em zona com várias unidades de saúde e 

possuindo parque de estacionamento privativo conferem-lhe características de 

acessibilidade e comodidade que potenciadas a tornam um espaço procurado. 

Entre as 8h e as 00h funciona priorizando e selecionando (atendimento geral, 

atendimento prioritário, reservas) o atendimento por via de um sistema de senhas, que 

distribui os clientes por 8 balcões. Disponibiliza ainda dois gabinetes privados onde se 

permitem a realização de diferentes rastreios, administração de injetáveis e um 

atendimento que requeira ou exija maior privacidade. 

Incluido no espaço global de atendimento público existe uma área destinada às 

crianças, junto a uma fonte de água que inspira um ambiente acolhedor, que dispõem 

de material interativo onde se podem distrair enquanto os familiares esperam o 

atendimento. Como forma de distribuição temática, facilitando a visualização, procura 

e seleção, existe uma divisão em secções de acordo com os produtos a disponibilizar 

(homem, dispositivos médicos, cuidados de higiene, dermocosmética, proteção solar, 

higiene oral e MNSRM). Com características específicas dispõe de dois 

compartimentos, a “Sala Bebé” e a “Sala Natura”. No primeiro é possível encontrar os 

produtos relacionados com gravidez, parto e saúde infantil, desde produtos 

alimentícios a variado material que mães e filhos possam necessitar nos primeiros 

anos de vida. No que toca à segunda divisão, esta possui, por sua vez, e por analogia 

com o nome, suplementos dietéticos, chás, próbióticos, medicação homeopática, 

produtos nutricionais e/ou naturais. 

Para a preparação de diferentes manipulados, existe ainda um laboratório equipado 

com o material necessário à sua execução. 

Após a meia-noite e até às 8h, funciona o “Farma-drive” constituido por dois 

balcões que permitem o atendimento através de um “transfer”, sem necessidade de 

abertura das portas do estabelecimento. Durante este período noturno encontra-se ao 

serviço apenas um farmacêutico. 

Na parte traseira e contíguo ao espaço público existem dois armazéns onde se 

“trabalham” os aspetos relacionados com as encomendas e a preparação para a 

exposição final dos produtos.  

A Farmácia Porto tem como mais valia um equipamento robotizado, acessível 

através do sistema informático, no qual estão armazenados grande parte dos 
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produtos, facilitando a dispensa da diferente medicação (com exceção de xaropes, 

ampolas, granulados, dispositivo médicos e alguns MNSRM). 

O armazém possui ligação ao grupo Still the Same, gabinete da Diretora Técnica e 

robot. 

Quanto ao sistema informático, a Farmácia Porto tem instalado o Sifarma 2000® 

nos computadores dos 8 balcões, bem como em dois computadores no armazém e um 

no gabinete da diretora técnica. 

Como medidas de segurança, existência de câmaras estrategicamente localizadas 

no interior e exterior possibilitando a observação e registo quer do atendimento, quer 

do espaço público e envolvente e contratação de profissional da área no período das 

20h-24h. 

Um espaço de convívio, dotado com alguns equipamentos, que permite aos 

profissionais disfrutar de um local onde possam relaxar e fazerem algumas refeições. 

[47] 

Ao longo do estágio tive oportunidade de conhecer as realidades referentes aos 

horários compreendidos entre as 8h e a meia-noite, usufruindo de todo o espaço e 

equipamento presente. 

 

2.2. Fontes de Informação 

Embora o sistema informático esteja equipado com o Sifarma 2000®, e este seja 

um programa que permite o acesso a uma grande diversidade de informação técnico-

científica atualizada sobre vários fármacos, é necessária, em múltiplas situações e 

áreas do conhecimento, específicas ou não, a pesquisa em outras fontes. 

A presença de internet em todos os computadores complementa a busca ao 

permitir o acesso a sites de entidades cientificamente credenciadas como o da 

Autoridade Nacional do Medicamento e outros Produtos de Saúde (INFARMED), 

Laboratório de Estudos Farmacêuticos (LEF), Direção Geral de Saúde (DGS), Drugs, 

etc. 

A consulta de instrumentos físicos como Folhetos Informativos e Prontuário 

Terapêutico são outras opções disponíveis para acesso rápido a informação em falta e 

aos quais tive acesso. Presentes na FP, para consulta em casos de necessidades 

mais específicas, fontes, como por exemplo o Formulário Galénico Português. 

Além destes suportes (in)formativos existem ainda manuais de procedimentos 

desenvolvidos e/ou compilados pela equipa multiprofissional, com os quais pude 

contactar, como instrumentos de apoio para uma melhor organização e gestão de/em 

vários processos. Agregados em dossiers específicos e regularmente atualizados, 
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encontram-se disponíveis para consulta tendo por base procedimentos internos ou 

circulares informativas e normativas emitidas por instituições como a DGS e 

Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), sendo estas igualmente 

enviadas para o e-mail de cada um dos colaboradores e estagiários. 

 

2.3. Medicamentos e outros Produtos 

Tal como referido anteriormente a configuração estrutural e funcional da farmácia 

em muito se relaciona com os diferentes produtos disponíveis e a fornecer por este 

estabelecimento. A variedade e a capacidade de oferta, para além do potencial que 

representam os seus recursos humanos, em muito influenciam a imagem da farmácia 

e o sucesso inerente a uma relação que se situa entre farmacêutico/doente e 

profissional/utente/cliente. 

Assim, a Farmácia Porto, ciente da importância, nesta como em outras áreas, da 

relação oferta/procura, aposta numa multiplicidade de produtos que vão dos 

medicamentos aos dispositivos médicos, passando por elementos relacionados com 

nutrição, cosmética, fitoterapia, entre outros. 

Medicamento é: “toda a substância ou associação de substâncias apresentada 

como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em seres 

humanos ou dos seus sintomas ou que possa ser utilizada ou administrada no ser 

humano com vista a estabelecer um diagnóstico médico ou, exercendo uma ação 

farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções 

fisiológicas” de acordo com o estatudo do medicamento, podendo ser dividido em 

medicamento de referência (“medicamento que foi autorizado com base em 

documentação completa, incluindo resultados de ensaios farmacêuticos, pré-clínicos e 

clínicos”) ou medicamento genérico. (“medicamento com a mesma composição 

qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma farmacêutica e cuja 

bioequivalência com o medicamento de referência haja sido demonstrada por estudos 

de biodisponibilidade apropriados”) [48]. 

Existem produtos com propriedades particulares e distintas, que configuram 

categorizações específicas, como os psicotrópicos/estupefacientes, homepáticos e 

manipulados. 

Quando se enquadram os medicamentos no contexto da dispensa dos mesmos 

podemos subdividi-los em: medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM), e 

medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM). 

No universo dos medicamentos os MSRM são assim denominados por possuirem 

“determinadas características como [48]: 
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 Constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente mesmo 

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

médica; 

 Constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam utilizados 

com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se 

destinam; 

 Conter substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade 

ou reações adversas (RA) seja indispensável aprofundar; 

 Destinarem-se a ser administrados por via parentérica.” 

Refira-se, que para além destes fármacos, existem os produtos não 

medicamentosos de venda livre, que vão desde os protetores solares, cremes, 

material para grávidas, mães e crianças, suplementos alimentares, etc., onde a 

intervenção do farmacêutico e os seus conhecimentos podem ser vistos como uma 

mais valia. 

 

2.4. Encomendas e Aprovisionamento 

No circuito da venda de medicamentos existem os armazenistas aos quais a 

farmácia recorre para a aquisição dos diferentes produtos. Neste mercado livre vários 

são os fornecedores, sendo que as farmácias, por norma, trabalham com alguns deles 

que lhes confiram determinadas garantias e permitam abranger um mais variado leque 

de produtos passiveis de estarem disponiveis, por forma a dar uma resposta adequada 

e célere às solicitações, quantas vezes “urgentes”. A FP tem parceria com os 

armazenistas Alliance HealthCare, OCP e Proquifa. 

Se os grandes fornecedores são os armazenistas é possível a aquisição 

diretamente aos laboratórios sendo então designadas encomendas diretas. 

Relativamente à aquisição aos armazenistas existem meios pelos quais se 

processa a mesma, com recurso ao Sifarma 2000® com ligação direta ao fornecedor 

ou por outro meio, nomeadamente telefone. 

 De acordo com a permência das necessidades, as encomendas são consideradas 

“diárias” ou “instantâneas”. 

As “encomendas diárias” são então geradas de forma automática no final de cada 

dia, tendo em conta aspetos, como as vendas realizadas no mês, o stock máximo e o 

stock mínimo de cada referência. Cabe a um responsável farmacêutico analisar 

periodicamente os pontos de encomenda de cada produto por forma a que cada 

solicitação seja estrategicamente efetuada. Procura-se que cada pedido seja feito 

junto do fornecedor mais adequado, tendo em conta vários fatores (oferta disponivel, 
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garantia de resposta, periodicidade de entrega, bonificações, etc), aumentando ou 

diminuindo as quantidades necessárias. Se quantidades inferiores ao stock mínimo 

prejudica a resposta inerente ao ato farmacêutico, logo a adesão do utente à farmácia, 

stocks de dimensões demasiado elevadas vão levar a hipotéticos gastos ineficientes 

de dinheiro, estagnação de produtos e risco do não escoamento dentro do prazo de 

utilização/validade. 

A par da chegada de encomendas de maior volume, há que gerir a receção dos 

pedidos feitos telefonicamente aos armazenistas, bem como das “encomendas 

instantâneas”, aquelas que resultam da inexistência no momento da disponibilização 

imediata ao cliente, sendo requisitadas através do Sifarma 2000®, e que, no caso da 

FP, se dirigem unicamente à Alliance HealthCare. No ato da dispensa, e perante essa 

impossibilidade, verifica-se a existência ou não do produto nos diferentes armazéns. 

Caso esteja disponível é proposto ao doente uma reserva com a indicação da altura 

em que se torna possível a satisfação do seu pedido. 

Se com a Alliance HealthCare a relação tem em conta os pressupostos já definidos, 

com a Proquifa não são possiveis encomendas com resposta imediata, sendo que os 

pedidos estão condicionados a entregas em dias definidos, específicos e espaçados 

ao longo da semana. 

A OCP apresenta, por sua vez, como particularidade, durante o período noturno, a 

possibilidade de aceder à informação, de forma imediata e por correio eletrónico, da 

existência ou não de produto em stock passivel de ser encomendado posteriormente. 

Não é possivel, portanto, um contacto direto durante este período. 

Aquando da chegada das encomendas há que cumprir alguns passos fundamentais 

num processo que se resume nos seguintes pontos e os quais tive de cumprir ao 

longo do estágio: 

 Receção no sistema: 

o Caso exista nota de encomenda é necessário apenas “rececionar” 

tendo em conta o número da encomenda; 

o Caso o pedido tenha sido feito telefonicamente não existe nota de 

encomenda criada no/pelo sistema, sendo por isso necessária a criação da 

mesma. 

 Sinalizada a receção, preenchimento de determinados dados constantes dos 

programa e formalizando a entrada dos produtos, “picando” com o sistema ótico; 

 Conferência entre o rececionado e o faturado. Caso não se verifique 

conformidade, implementação de medidas tendentes a averiguar a(s) disparidade(s), 

encontrar as suas causas e procurar as melhores soluções (como exemplos: 
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indagação telefónica do sucedido, pedido de fatura de produtos não faturados, pedido 

do envio de produtos faturados, mas não enviados, etc); 

 “Fecho” da encomenda; 

 Impressão do documento de receção, a anexar à fatura; 

 Colocação de etiquetas e arrumação dos produtos. 

 

No processo de receção das encomendas podem ser detetadas anomalias com os 

produtos recebidos e para as quais deve existir a devida sensibilização, entre as quais 

prazos de validade próximos do término, mau estado de conservação do produto e/ou 

embalagem, etc. Nestas situações, se indicado e justificado, é possível devolver o 

produto ao armazenista, emitindo uma nota de devolução que segue junto com o 

produto. Se é possível devolver, esta pode ou não ser aceite. No caso de ser aceite é 

enviada para a farmácia uma nota de crédito ou um produto do mesmo valor, de 

acordo com o interesse das partes. No caso de não ser aceite é reenviado o produto 

original com a devida fundamentação. 

Rececionada a encomenda procede-se à arrumação dos artigos constantes da 

mesma de acordo com regras genéricas e que aqui se definem: 

 Os MSRM e MNSRM que têm lugar no robot são inseridos no mesmo; 

 Os psicotrópicos, dada a necessidade de um controlo específico, são 

colocados em armário próprio; 

 Os xaropes, ampolas e granulados, soluções cutâneas, enemas, produtos 

medicamentosos capilares, produtos de uso ginecológico, parte dos dispositivos 

médicos (material de penso, ligaduras, coletores de urina, canadianas, seringas, 

agulhas, entre outros) e soros são armazenados em prateleiras e gavetas do armazém 

por categoria; 

 Alguns dos MNSRM apresentam-se expostos no espaço público por trás do 

balcão de atendimento; 

 Tudo o que se encontra para lá do balcão e de acessibilidade direta ao público, 

nomeadamente em expositores/gôndolas e zonas temáticas (homem, protetores 

solares, cosmética/dermocosmética, cuidados de higiene, sala natura e sala bebé) é 

devidamente etiquetado e colocado no seu respetivo lugar. 

Aquando da receção de um produto definido e sinalizado como reserva, há que 

aceder à mesma, na ficha de produto, dá-la como rececionada e proceder à impressão 

das etiquetas a colocar nas embalagens e nas quais constam os dados do cliente e 

que permitem notificá-lo, no sentido do seu levantamento. A notificação é possível de 

ser feita por via de sms ou por contacto telefónico. 
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Até ao levantamento, as reservas são armazenados em local definido para tal. 

Reservas com mais de 30 dias determinam o contacto com os interessados 

procurando esclarecer a situação. 

Ao longo da minha estadia na FP permitiram-me a receção de diferentes 

encomendas, realização de reservas, encomendas instantâneas e por telefone, 

notificação de clientes e arrumação dos produtos nos devidos locais. 

 

2.5. Dispensa de medicamentos 

Tratando-se de um dos fundamentais processos na atividade de um farmacêutico, o 

qual desenvolvi durante o meu estágio em farmácia comunitária, e uma vez que 

envolve um conjunto de atividades/tarefas, farei uma abordagem com referências a 

cada uma delas procurando defini-las de uma forma sistematizada e sequencial. 

 

Seleção e priorização do atendimento 

A FP possui um sistema dispensor de senha que permite a chamada sequencial 

dos diferentes utentes, associado a um painel eletrónico que promove a gestão das 

múltiplas filas de acesso aos diversos balcões. 

O utente em espera aguarda que o sistema lhe dê a indicação do número da senha 

e o referencie para o respetivo posto de atendimento.  

 

Interação com o utente 

No seu desempenho funcional, desde logo enquanto farmacêuticos, 

obrigatoriamente, temos necessidade de estabelecer contacto com o utente, afinal 

aquele que solicita a nossa intervenção no sentido de satisfazer as suas 

necessidades, que podem passar pelo simples avio de uma receita até ao possível 

complexo aconselhamento farmacêutico donde a importância do desenvolvimento de 

competências nas áreas da comunicação. Esta área foi das que requereu, da minha 

parte enquanto estagiária, um maior aperfeiçoamento e perceção da realidade 

envolvente. 

De modo a conseguir toda esta interação devo, de forma contínua, aperfeiçoar a 

capacidade de relação interpessoal, tanto como emissor de conteúdo fundamental, 

como recetor de informação importante para o utente, tendente a que a mensagem 

final seja necessária e adequadamente clara para atingir os objetivos requeridos e 

pretendidos. 

Nestes casos é importante a diminuição dos estereótipos e influências externas, 

respondendo de forma assertiva, segura, competente e dinâmica. Nunca esquecer que 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 2014 
 

 

 

30 

neste processo de troca de informação as palavras não são o único meio 

comunicacional, sendo que a componente não-verbal também tem uma função muito 

importante nas relações inter-pessoais, como transmissor de estímulos e respostas 

provocadas. 

A postura frontal, as expressões corporais e faciais, a projeção de uma aparência 

condizente com a nossa função, uma atitude “aberta” e recetiva, o estabelecimento de 

uma distância socialmente aceite e de acordo com a necessidade e circunstância, o 

contacto visual e a entoação da voz, como prova de interesse, são aspetos que tive de 

desenvolver por forma a potenciar o meu papel, quer de emissor, quer de recetor. 

Para além dos fatores inerentes à pessoa, não se podem esquecer as 

componentes estruturais, físicas e ambientais que podem funcionar quer como fontes 

eficazes ou barreiras nesta vertente comunicacional. A componente estrutural (o 

espaço e a sua organização, os dispositivos de acessibilidade), as barreiras físicas 

(balcão, estruturas informáticas, mobiliário, garantia de privacidade), os fatores 

ambientais (limpeza, ruído, luminosidade, fontes de distração) são aspetos que 

revelam muito e que também são essenciais neste contexto inter-relacional, em que 

qualquer inconformidade o pode distorcer. Assim é essencial implementar métodos de 

aborgadem, diálogo com escuta efetiva e empática, saber escutar e questionar as 

diferentes dúvidas, recomendar/aconselhar recorrendo a uma linguagem pertinente, 

segura, confiante, percetivel e adaptada ao interlocutor. 

Ter permanente consciência que lido com pessoas, naturalmente diversificadas em 

várias componentes, que é um processo dinâmico utilizando metodologias que se vão 

adaptando de acordo com os ensinamentos acumulados, torna imperioso manter um 

espírito didático permanente, que passa pela auto e hetero-avaliação evoluindo para 

um desempenho que promova a auto-estima e permita sentir a gratificação, quer pelos 

pares, quer por aqueles a quem me compete servir. 

Muito pertinente neste campo é também a gestão do stress(muito sentido nos 

primeiros tempos ao balcão) inerente, por exemplo, à necessidade de tomada de 

decisões rápidas, à resolução de questões e problemas levantados e à constatação de 

filas de utentes em espera. 

 

Ficha de cliente 

Na Farmácia Porto, desde Novembro de 2013, está implementada a “ficha de 

cliente”. Nesta é possível incluir alguns dados relativos a cada utente, como nome, 

contacto(s), morada, data de nascimento, nº contribuinte, observações (a aparecer em 

pop-up) e perfil comercial (entidades co-financiadoras). 
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Ao atendimento ao utente solicitamos o número de contacto através do qual, por via 

informática, se acede à “ficha de cliente”. No caso de primeira visita à FP, procuramos 

que o doente permita a criação da sua ficha, facilitanto contactos posteriores. 

Assumem-se como vantagens na existência desta ficha de cliente: 

 Recolha de informação que assegure o conhecimento do histórico pessoal de 

cada utente no que diz respeito aos produtos adquiridos, laboratórios preferênciais e 

perfil comercial; 

 Avaliação à adesão terapêutica, potenciando a capacidade de intervenção no 

sentido de deteção de eventuais interações, contradições ou duplicações de fármacos; 

 Motivação promocional, através da acumulação de pontos (1 ponto por cada 

euro, tendo em conta, no caso dos fármacos, o valor não comparticipado da 

medicação), com desconto de 5€, em qualquer produto, por cada 250 pontos 

acumulados. 

 

Receção da prescrição [49-50,52] 

Aquando da receção de uma receita, seja ela eletrónica ou manual, existem 

diferentes requisitos aos quais é importante estar atento tendo em conta os 

pressupostos legalmente definidos. 

Em termos genéricos a prescrição deve obedecer e conter os seguintes critérios: 

número da receita; nome do utente; entidade responsável; número de utente; regime 

de comparticipação; data de prescrição; validade de 30 dias em receita normal e de 6 

meses em receita renovável; assinatura do médico; máximo de quatro medicamentos 

por receita (máximo de dois de cada referência, podendo ir até aos quatro em casos 

de fármacos unidose); inexistência de rasuras ou, no caso da sua presença, rúbrica do 

médico associada; se não apresentação de dosagem e/ou quantidade da embalagem, 

obrigatória a dispensa da dosagem menor e/ou caixa de menor quantidade disponivel. 

No que às eletrónicas diz respeito, salienta-se: local de prescrição, informações do 

médico e sistema informático utilizado, inscritos eletronicamente. 

No que toca às manuais variam os seguintes aspetos: desnecessário o local de 

prescrição, atenção ao regime de comparticipação e obrigatoriedade da vinheta 

identificativa do médico. 

 

Seleção da medicação 

Ainda que a área da farmácia comunitária configure uma atividade comercial, o 

utente/doente é o centro do ato farmacêutico, sendo que a escuta e a resolução dos 
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seus problemas, dúvidas e desejos é das tarefas mais gratificantes que me compete 

enquanto profissional da área de saúde com a sua envolvente bio-psico-social. [51] 

Se não nos devemos abster de ter em atenção os pop-ups que procuram 

sensibilizar e focalizar as vendas para produtos que consubstanciam interesses para a 

farmácia, como entidade privada que naturalmente depende e necessita dos seus 

dividendos é fundamental que a componente técnico-científica surja como 

preocupação major, adequando a oferta ao perfil do utente que a solicita. Como 

condicionante da nossa margem de atuação há que respeitar a existência de exceções 

que limitam a escolha e as quais devem ser sempre ativadas, exceção a), margem de 

segurança estreira; exceção b), reação adversa prévia; exceção c), tratamento 

prolongado, superior a 28 dias. [50] 

Cada medicação pode ser prescrita por Denominação Comum Internacional (DCI), 

sendo neste caso a dispensa baseada na existência ou não de Grupo Homogéneo 

(GH) ou por marca ou titular de AIM que obedece a critéros que se forma esquemática 

apresento em documentos que anexo da autoria do INFARMED/ACSS. (Anexo 10 e 

11) [52] 

 

Comparticipações 

Diferentes são as entidades responsáveis como diversos são as taxas de 

comparticipação de acordo com indicações terapêuticas do medicamento, sua 

utilização, entidades que prescrevem e patologias especiais [53-55]. 

Referira-se como regimes mais prevalentes: o “01 – Sistema Nacional de Saúde 

(SNS)”, o “48 – SNS, Pensionistas” e o “DS – Diabetes” (atribuido no caso de agulhas, 

seringas, lancetas e tiras-teste de sangue para esta patologia). 

A presença de despachos e a existência de determinados seguros de saúde, 

impondo a apresentação de cartões pelos utentes por forma a serem validados, 

atribuem comparticipações especiais, podendo merecer um procedimento 

diferenciado. 

Adicionalmente, alguns laboratórios, como o caso da Novartis, atribuem ainda 

comparticipações adicionais. 

 

Reservas 

A FP permite a realização de encomendas para o próprio dia e produtos não 

disponíveis por via telefónica para a Alliance HealthCare e OCP e por via instantâneas 

para o primeiro. 
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Como complemento, tem ainda acesso, por stock remoto, aos stocks das outras 

farmácias pertencentes ao grupo, ainda que o prazo de entrega seja uma 

condicionante na medida em que poderá ter um tempo de chegada alargado. 

Assim, perante a impossibilidade de entrega imediata a uma solicitação de um 

utente, é possivel propor a sua encomenda com garantia de reserva, que poderá ou 

não, por opção do cliente, ficar liquidada (no caso de não liquidação aquando do 

pedido e tratando-se de uma prescrição médica é importante manter a mesma em 

suspenso até pagamento da totalidade da medicação aí constante). Esta opção 

revelou-se uma mais valia no atendimento e contacto com o utente. 

No caso de psicotrópicos, manipulados e produtos fitoterapêuticos as suas reservas 

não são efetuadas via Sifarma 2000®, mas num documento criado numa dropbox da 

FP onde ficam registados os dados da reserva de modo a permitir um maior controlo 

destas substâncias. 

 

Informação e aconselhamento ao utente 

Qualquer que seja a natureza da intervenção do farmacêutico, a solicitação de um 

utente, pressupõe necessariamente um atendimento pró-ativo do profissional, que 

deve passar por um aconselhamento e seguimento farmacoterapêutico. 

Inquirir, procurando perceber e contextualizar a motivação daquele pedido, permite 

a aquisição de informação mais detalhada que requeira ou facilite uma/a intervenção 

do farmacêutico. Questionando sobre a medicação pretendida, a sua utilização, a sua 

correta posologia e caracterização temporal (tratamento agudo ou crónico, duração do 

tratamento) pude, durante a minha experiência, contribuir para a correta adesão 

terapêutica. Por vezes, foi de igual interesse descrotinar a utilização de outros 

fármacos, MSRM ou MNSRM e se foram ou não recomendados por um profissional de 

saúde, sensibilizando para o risco de contra-indicações, efeitos adversos e/ou 

interações. 

Valorizar a problemática da auto-medicação, sistemática ou de SOS, de modo 

próprio ou por intervenção de terceiros podem ser pistas que nos levem ao encontro 

de fatores influentes em certas queixas ou interferir com determinados sinais ou 

sintomas relevantes.  

Ainda que não seja competência do farmacêutico ter tido uma intervenção similar a 

uma consulta médica, não se pôde abster de ter em consideração, logo indagar, se 

aconselhável, sobre a existência de outras condicionantes ou particularidades clínicas 

que fossem importantes e influentes naquela dispensa. 
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Ao longo do diálogo há que sensibilizar o doente para o benefício/risco de todo e 

qualquer tratamento e a necessidade de aconselhamento por um profissional de 

saúde. 

De modo a garantir uma adesão à terapêutica é importante realçar as vantagens da 

toma dos fármacos, de acordo com a prescrição, não esquecendo de enfatizar a 

necessidade de comunicar a ocorrência de efeitos secundários/reações adversas 

notadas, de modo a que seja possível implementar um serviço de farmacovigilância, 

também da nossa responsabilidade enquanto profissionais de saúde integrados numa 

equipa multidisciplinar.  

Na abordagem do atendimento mostrou-se importante tentar reconhecer 

dificuldades, constrangimentos e receios sentidos pelo doente, manifestados ou não, 

problemas esses que passavam pela recusa a determinadas formulações, dificuldades 

em deglutir, necessidade de ajuda na preparação da medicação, associação do 

fármaco com mitos da sociedade importantes de desmitificar de modo a eliminar 

receios perante efeitos conhecidos ou propagados, fundados ou infundados. 

Pretendendo-se um bom aconselhamento e seguimento, e com ajuda da “ficha de 

cliente”, torna-se imperativa a identificação de interações, duplicações, omissões, 

hábitos e estilos de vida prejudiciais (como alimentação desequilibrada, sedentarismo 

e uso de drogas lícitas e/ou ilícitas), com alertas e incentivos à contenção dos fatores 

de risco e avaliação periódica de valores biométricos/bioquímicos, como a glicemia 

capilar, o colesterol total, os trigliceídeos, a tensão arterial e o IMC. 

 

Contacto com o médico 

Alguns casos podem justificar um contacto com o médico prescritor, formal ou 

informalmente, realizado pelo RT, de modo ao esclarecimento de dúvidas, permitindo 

assim satisfazer a pretensão do utente. Tendo em vista, sempre, o bem-estar físico e 

psicológico de quem nos procura é válido que os diferentes intérpretes do saber na 

área da saúde/doença trabalhem em equipa, afinal, torna-se importante uma 

colaboração entre os diferentes profissionais de saúde tendo em vista a promoção do 

doente. [56] 

 

MNSRM 

MNSRM são considerados fármacos que têm como objetivo “aliviar ou resolver um 

problema de saúde considerado como um transtorno menor ou sintoma menor, 

entendido como problema de saúde de carácter não grave, autolimitante, de curta 
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duração, que não apresente relação com manifestações clínicas de outros problemas 

de saúde do doente.” [45]. 

Ao dispensar este tipo de medicação era indispensável a informação ao utente da 

forma de utilização eficaz e segura, assegurando-me tratar-se de um “transtorno 

menor” (como higiene oral, tosse, rouquidão, herpes labial, micoses interdigitais e 

calosidades) e que houve a perceção que o cliente percebeu a mensagem transmitida 

[57]. No caso de dúvida/suspeita de algo mais grave, ou perante pessoas mais 

vulneráveis ou pertencentes a grupos de risco, como idosos polimedicados, grávidas 

ou crianças com menos de dois anos, sugeria diversas vezes a observação por parte 

de um médico. 

 

Outros Produtos 

Além da medicação sujeita e não sujeita a receita, muitos outros produtos estão 

disponíveis na farmácia que não dispensam um aconselhamento por parte da equipa 

farmacêutica aquando da sua venda. 

Entre estes os produtos cosméticos são muitas vezes solicitados, quer por iniciativa 

própria, quer por orientação da área de dermatologia, para doenças associadas a 

peles atópicas, psoríase, acne, rosácea, etc e cobrindo um vasto leque de formulações 

e indicações que vão desde cremes, emulsões, máscaras de beleza, a produtos 

destinados à higiente corporal e íntima, proteção solar, etc. [58] 

Neste campo, entram também os produtos dietéticos onde se incluem desde os 

suplementos alimentares destinados à população infantil, até à suplementação natural. 

Na alimentação infantil sobressaem os leites e papas, em diferentes formulações, 

como pós e boiões. Sabendo que o aleitamento materno deve ser preferencial e 

estimulado, situações existem que carecem das fórmulas lácteas de alimentação 

infantil, como suplemento ou como alternativa pelo que também aqui, dadas as 

diferenças existentes (por exemplo, leite hipo-alergénico, leite anti-regurgitante, anti-

obstipante e anti-cólicas), pude contribuir para ajudar a mãe a esclarecer dúvidas e a 

selecionar o tipo de leite mais indicado. As papas devem ser inseridas nas alturas 

adequadas, conforme for necessária a introdução gradual de diferentes alimentos. 

Ainda que não verdadeiramente estanque, a suplementação pode ser interpretada 

como uma necessidade efetiva e/ou necessidade sentida. Uma vez que uma e outra 

nem sempre são coincidentes, ao longo da experiência no atendimento entendi como 

importante a procura em aferir as reais motivações da solicitação no sentido de 

adequar a oferta à real necessidade entendida como correta. 
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A suplementação pode dirigir-se a carências nutricionais específicas com base em 

regimes hiperproteícos, hiperlipídicos, de re-hidratação, espessantes alimentares, 

entre outros, pelo que se pressupõe haver reais problemas que aconselham estes 

elementos. 

Se existem suplementos com verdadeira indicação “clínica”, indiscutivelmente 

preconizáveis perante determinados tipos de contextos, muitas são as situações em 

que a procura por compostos vitamínicos e fitoterapêuticos se baseia em vontades 

entendidas como necessárias e destituidas de uma real contextualização. Problemas 

como astenias física e/ou intelectual, obesidade, dores articulares, infeções urinárias, 

sintomas de menopausa, enfraquecimento de cabelo, unhas e/ou pele, etc, são 

manifestações muito frequentes na farmácia comunitária e em cuja decisão deve 

necessariamente intervir o farmacêutico, o profissional que efetivamente tem 

competências para agregar toda uma série de sintomas e sinais que permitam a 

referida contextualização que representa a pessoa, com os diversos órgãos e 

sistemas. 

Como sempre, qualquer atitude terapêutica deve estar associada a estilos de vida 

saudáveis, alimentação rica e equilibrada, atividade física e evicção de hábitos e 

comportamentos de risco. 

A procura por produtos veterinários também uma realidade, ainda que, em muitas 

farmácias, como na FP, a oferta seja limitada, na mesma medida em que, reconheça-

se, a nossa formação está àquem das solicações. Desde medicação, entendida como 

aquela que “possa ser utilizada ou administrada no animal com vista a estabelecer um 

diagnóstico médico -veterinário ou, exercendo uma acção farmacológica, imunológica 

ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas” [59], à 

suplementação alimentar, a busca por produtos para melhorar a vida dos animais de 

companhia é bastante variada. A grande maioria dos produtos que tive ocasião de 

fornecer nesta área estavam relacionados com a desparasitação interna e externa dos 

animais, impedindo a sua proliferação. 

Existe também a secção dos produtos homeopáticos “qualquer produto (…) que 

reuna, cumulativamente, as seguintes características: 

a) Administração por via oral ou tópica;  

b) Grau de diluição que garanta a inocuidade do produto, não devendo este conter 

mais de uma parte por 10000 de tintura-mãe, nem mais de 1/100 da mais pequena 

dose eventualmente utilizada em alopatia para as substâncias activas, cuja presença 

num medicamento alopático obrigue a prescrição médica;  
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c) Ausência de indicações terapêuticas especiais no rótulo ou em qualquer 

informação relativa ao produto.” [60] 

Estão ainda ao dispor dos doentes dispositivos médicos que têm objetivos de 

“diagnóstico ou terapêutico e (…) cujo principal efeito pretendido no corpo humano não 

seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos.” [61]. Os que 

percebi como mais vendidos foram os materiais de penso, ligaduras, pulsos e 

tornozelos elásticos, fraldas para incontinência urinária, frascos de recolha de urina, 

seringas e agulhas. 

 

Trocas, devoluções ou anulações 

Na FP é possível a aceitação dos produtos adquiridos devolvendo o dinheiro 

correspondente ou trocando por outros de valor semelhante. Nesses casos é 

necessário verificar o estado de conservação e a garantia de não violação do produto, 

para determinar a aceitação ou não da troca ou devolução. Sendo aceite é preenchido 

um impresso criado especificamente para estas situações, com os dados do cliente, 

do produto e da justificação que motivou o processo. 

É competência do RT a sua conferência e devida validação. Validado, o documento 

é arquivado juntamente com uma via da fatura original e uma nota de crédito assinada 

pelo cliente. 

Nos casos em que estes produtos advêm de uma receita médica é necessária a 

pesquisa do número da receita e respetivo lote (as receitas são agrupadas tendo em 

consideração o organismo responsável pela comparticipação, em lotes de trinta 

receitas) e informar o departamento de conferência de receitas do grupo “Still Care” de 

modo a que sejam feitas as devidas correções. 

Nos casos de anulação, por “erro” no decorrer do processo de dispensa, é 

necessária a intervenção do RT, aquele que deverá legitimar o procedimento. Como 

nas trocas/devoluções instituido um documento específico a arquivar conjuntamente 

com uma via da fatura original e uma do processo corrigido. 

Ao longo do meu tempo no atendimento ao utente surgiram-me diversos casos em 

que solicitei ao RT a verificação do caso em questão de modo a seguir com o 

processo de troca, devolução ou anulação. 

 

Término 

Consumado o fornecimento do(s) produto(s) constante(s) na(s) receita(s), as 

mesmas passam por um processo de impressão de determinados dados a registar no 
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seu verso, assinadas pelo utente, em local apropriado para o efeito, bem como por 

nós, profissionais, que datamos e carimbamos. 

Algumas receitas abrangidas por organismos de comparticipação específicos, 

requerem procedimentos particulares, como fotocópia das mesmas e/ou respetivos 

cartões de beneficiário associados. 

Os medicamentos psicotrópicos estão abrangidos por um documento próprio e 

constante do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro. 

Ao terminar a sua dispensa é requisito o preenchimento, em meio informático, do 

nome do médico prescritor, dos dados do doente (nome completo e morada) e dos 

dados do utente que está a proceder ao aviamento da receita (nome completo, 

morada, número e validade do documento de identificação e idade). No final é emitido 

um documento em duplicado que deve ser anexado a uma fotocópia da prescrição e 

consequente arquivamento. A receita original deve ser assinada, datada e carimbada 

por um profissional inscrito na Ordem dos Farmacêuticos, devendo incluir o número da 

sua carteira profissional. 

As prescrições feitas em modelos de receita não padronizados, de locais de saúde 

privados e clínicas veterinárias, são arquivadas juntamente com uma segunda via da 

fatura de modo a justificar o fornecimento daquele medicamento. 

No final do turno é necessário fazer o balanço contabilístico (“fazer a caixa”), 

processo no qual se deixa um fundo de maneio estabelecido para o dia seguinte e é 

comparado o valor processado pelo sistema, com o valor em multibanco e numerário 

obtido. Na FP tive direito à minha própria caixa da qual era responsável no final de 

cada turno que realizava. 

 

2.6. Medicamentos e Produtos Manipulados 

Um medicamento manipulado é “…qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal 

preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico.” [62] 

Na FP existe um laboratório no qual é possivel o desenvolvimento de alguns 

manipulados. Quando tal não é possível recorre-se à Farmácia Barreiros, na cidade do 

Porto, que assume a responsabilidade pelo seu fabrico. 

A produção segue as diferentes boas práticas instituidas pela Portaria nº 594/2004, 

de 2 de Junho. 

Os manipulados mais comuns são a preparação de xaropes aquando da sua 

requisição ao balcão, sendo feito no momento da dispensa, com registo de data, 

operador, referência, lote e quantidade de água adicionada. Informação ao utente de 

cuidados a ter (método de conservação, necessidade de agitação antes de usar, etc). 
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O pedido de um manipulado implica uma verificação de incompatibilidades e 

interações conjuntamente com uma análise de exequibilidade. O seu fornecimento 

pressupõe um acordo com o utente em termos de orçamento e prazo de entrega. 

Para a sua realização na FP é necessário adquirir as matérias-primas (MP) (sendo 

fornecedores: Alliance, Materfarma, Cooprofar, MaiaLab, etc) e verificar o seu boletim 

de análise que deve estar de acordo com a Farmacopeia Portuguesa. Atribui-se um 

lote interno, regista-se todo o procedimento numa Ficha de Preparação de 

Manipulados (nº lote, validade das MP, quantidade das mesmas, operações de 

pesagem/medida e dupla verificação e cálculos registados no verso da ficha) e anexa-

se uma fotocópia da receita. 

Disponível o manipulado é mandatório verificar as caracteristicas organoléticas e 

pH antes do acondicionando (em embalagem primária), embalamento e rotulagem 

(com nome do doente, nº lote, fórmula, preço, prazo de validade e data de 

preparação). 

O prazo de utilização deve ser calculado com base em pesquisas bibliográficas 

(tendo em conta a natureza da MP, mecanismos de degradação, embalagem, 

condições de conservação, hidrólise), sendo o mais comum: 

• Preparações líquidas não aquosas e preparações sólidas – 25% do que falta 

para terminar o prazo da industria, até um máximo de 6 meses; 

• Preparações líquidas com água – máximo de 14 dias no frigorífico; 

• Outras preparações – duração do tratamento, até um máximo de 30 dias. 

Em seguida calcula-se o Preço de Venda ao Público (PVP) e verifica-se a 

existência ou não de comparticipação. [63-64] 

Os diferentes protocolos encontram-se na Farmacopeia Portuguesa/Formulário 

Galénico Português. Aquando da existência de dúvidas é possivel contactar o LEF ou 

outras fontes bibliográficas creditadas.  

Durante o estágio realizado tive oportunidade de participar na preparação de uma 

solução aquosa de ácido acético a 2% (Anexo 12). 

 

2.7. Outros Cuidados de Saúde 

Na FP existem outros serviços disponíveis para os utentes que a procuram de 

modo a alargar o âmbito das respostas que um doente carece em termos de 

globalidade e continuidade de cuidados. Nesta pretensão de promover, a par de outras 

competências funcionais, o bem-estar geral e a prevenção da doença, é possível a 

realização de programas de cuidados farmacêuticos e campanhas de informação, bem 

como administração de injetáveis e entregas ao domicilio. [65] 
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Na FP, como oferta complementar de serviços, é possível determinar o peso e 

altura com o cálculo do IMC, avaliar a tensão arterial através do uso de tensiómetros 

ou de um esfingmomanómetro, obter parâmetros bioquímicos como a glicémia, 

colesterol total e triglicéricos, realizar testes de gravidez e administrar injetáveis (três 

farmacêuticas do quadro técnico na FP possuem o curso de preparação e 

administração de injetáveis, podendo assim fazer a aplicação de determinados 

fármacos). O estabelecimento conta com o apoio de outros técnicos que conferem 

aconselhamento nutricional e intervenção em podologia. 

Com a colaboração de outras parcerias, a FP promove a realização de diversos 

rastreios gratuitos, tendo tido oportunidade de constatar rastreios patrocinados pela 

Antistax, às “pernas cansadas”, e rastreios capilares. 

Em casos constatados e solicitados de necessidade de entregas ao domicílio a 

farmácia dispõe-se a facultar essa opção. 

No campo da gestão dos resíduos de actividades desenvolvidas em unidades de 

prestação de cuidados de saúde, naturamente que envolvem a farmácia como 

instituição inserida nesta rede. Resultam das diversas atividades e manipulação de 

materiais, produtos ou equipamentos, diferentes tipos de resíduos que se enquadram 

nos quatro grupos definidos legalmente. Dentro do grupo I temos por exemplo os 

resultantes dos serviços gerais e embalagens e invólucros comuns. No grupo II são 

produzidos os resíduos, por exemplo, resultantes de “embalagens vazias de 

medicamentos ou de outros produtos de uso clínico/comum”. No grupo III são 

constatados na farmácia “resíduos que resultam da administração de sangue e 

derivados, sistemas utilizados na administração de soros e medicamentos, com 

excepção dos do grupo IV” e “material de protecção individual utilizado em cuidados 

de saúde e serviços de apoio geral em que haja contacto com produtos 

contaminados”. No grupo IV predominam os materiais cortantes e perfurantes. [66] 

No contexto da estratégia de gestão de resíduos hospitalares, envolvendo todos os 

profissionais, desde a triagem, acondiconamento, até ao tratamento adequado à 

especificidade do resíduo, a FP tem adjudicada com empresas específicas o 

transporte e tratamento dos resíduos que configuram “risco biológico” e “resíduos 

hospitalares específicos” (“resíduos perigosos”) numa perspetiva de responsabilidade 

do produtor e na base do princípio poluidor/pagador. [66] 

No que toca a embalagens vazias e medicamentos fora de uso, a FP conta com a 

ValorMed, uma empresa vocacionada “para a consciencialização do medicamento 

como resíduo” [67] Relativamente aos resíduos perigosos a repsonsabilidade pelo seu 

transporte e tratamento é da Cannon Hygiene. Dando cumprimento aos requisitos 
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definidos por normas específicas as empresas encarregues do tratamento fornecem 

os sistemas específicos para a recolha dos resíduos e tendo em conta as suas 

particularidades. Assim, a Cannon Hygiene disponibiliza os contentores para 

incineração para os resíduos do grupo IV e as unidades sanitárias hospitalares para os 

do grupo III. [68] 

Na área social promovida uma cooperação com a instituição “Obra do Padre Grilo”, 

conferindo uma vantagem comercial e aviando o receituário com entrega domiciliária 

das suas solicitações. 

Com o tempo que possuí disponivel para atendimento realizei a determinação de 

parâmetros bioquímicos (solicitados, maioritariamente, nos turnos da manhã, devido à 

necessidade de jejum para obtenção de dados viáveis), avaliei por diversas vezes a 

tensão arterial (recorrendo aos dois métodos mencionados), realizei domicílios e 

contribui para o ValorMed sempre que necessário. 

 

2.8. Contabilidade e Gestão 

A contabilidade e gestão em termos genéricos passa pela direção técnica e por 

uma equipa de profissionais, de várias áreas, pertencentes ao grupo “Still the Same”. 

A conferência do receiturário, englobando todas as farmácias do grupo, é 

executada por uma equipa adstrita a um departamento específico, permitindo uma 

maior fluidez de trabalho, diminuição de erros e “padronização” de procedimentos. 

Durante o estágio tive a oportunidade de participar na conferência de receitas e 

identificação de erros. Foi uma oportunidade enriquecedora, alertando-me para 

aspetos de relevância no desempenho da dispensa de MSRM e suas particularidades 

e exigências, permitindo-me, através da constatação dos diversos erros cometidos, 

uma aprendizagem progressiva e formativa para um melhorado desempenho ao 

atendimento. 

 

2.9. Marketing 

A componente marketing não deixa de estar presente e ser considerada como uma 

área a ser desenvolvida, ainda que possa passar despercebida dada a sua subtil 

presença, quando também se procura promover a adesão dos clientes a determinados 

produtos. 

A organização dos diferentes lineares de exposição é pensada ao pormenor de 

modo a atrair o olhar dos clientes para o que se deseja divulgar. Os produtos estão 

distribuidos por áreas tendo em conta a categoria em que se inserem, sendo que a 

sua arrumação não é aleatória (por exemplo os protetores solares são colocados por 
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ordem de fator, existindo espaços distintos destinados aos protetores ditos “normais”, 

aos que apresentam ações específicas, aos after-suns e aos bronzeadores). As 

categorias são sinalizadas de forma apelativa, com os produtos de maior interesse 

colocados em gôndolas distribuidas pelo espaço e pelos diferentes balcões de serviço. 

Como já referido, ainda que possa nem sempre ser valorizado, pude constatar a 

implementação de simples “truques“ que apesar da sua simplicidade podem parecer 

óbvios mas que, no fundo, surgem de uma necessária reflexão “técnica”. Dou como 

exemplos a exposição dos produtos feita com formato em pirâmide, formato esse mais 

atrativo ao olhar; a colocação dos produtos de interesse ao nível dos olhos; a 

apresentação de produtos infantiss de forma condizente com a sua altura e promoção 

de exemplares e/ou folhetos de produtos em zonas estratégicas de observação quase 

obrigatória. 
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51.Ministério da Saúde: Lei n.º 11/2012, de 8 de Março. Diário da República, 1.ª 

série, n.º 49, 8 de Março de 2012 

52.Normas técnicas relativas à prescrição de medicamentos e produtos de saúde 

53.Ministério da Saúde: Decreto-Lei n.º 48-A/2010, de 11 de Maio. Diário da 

República, 1.ª série, n.º 93, 11 de Maio de 2010 

54.Ministério da Saúde: Portaria n.º 45/2014, de 21 de Fevereiro. Diário da 

República, 1.ª série, n.º 37, 21 de Fevereiro de 2014 
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55.INFARMED: Medicamentos Comparticipados - Dispensa exclusiva em Farmácia 

Oficina, acessível em: www.infarmed.pt  [acedido a 17.9.2014] 

56.Ministério da Saúde: Decreto-Lei n.º 288/2001, de 10 de Novembro Estatuto da 

Ordem dos Farmacêuticos. Diário da República, 1ª série, n.º 261, 10 de Novembro de 

2001 

57.Ministério da Saúde: Despacho n.º 17690/2007, de 23 de Julho. Diário da 

República, 2.ª série, n.º 154, 10 de Agosto de 2007 

58.Ministério da Saúde: Decreto-Lei n.º 189/2008, de 24 de Setembro. Diário da 

República, 1.ª série, n.º 185, 24 de Setembro de 2008 

59.Ministério da Saúde: Decreto-Lei n.º 148/2008, de 29 de Julho. Diário da 

República, 1.ª série, n.º 145, 29 de Julho de 2008 

60.Ministério da Saúde. Decreto-Lei n.º 94/95, de 9 de maio. Diário da República, 

Série I-A, n.º 107. 

61.Ministério da Saúde: Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de Junho. Diário da 

República, 1.ª série, n.º 115, 17 de Junho de 2009 

62.Ministério da Saúde: Decreto-Lei n.º 95/2004, de 22 de abril. Diário da 

República, 1.ª Série-A, n.º 95. 

63.INFARMED – Gabinete Jurídico e Contencioso, Portaria n.º 769/2004, de 1 de 

Julho. 2004, Legislação Farmacêutica Compilada. 

64.Ministério da Saúde: Despacho n.º 18694/2010, 18 de Novembro. Diário da 

República, 2.ª série, n.º 242, 16 de Dezembro de 2010 

65.Ministério da Saúde: Portaria n.º 1429/2007, de 2 de Novembro. Diário da 

República, 1.ª série, n.º 211, 2 de Novembro de 2007 

66. Ministério da Saúde: Portaria n.º 43/2011 de 20 de Janeiro. Diário da República, 

1.ª série, n.º 14, 20 de Janeiro de 2011 

67.ValorMed, acessível em www.valormed.pt [acedido a 10.6.2014] 

68.Cannon Hygiene, acessível em www.cannonhygiene.pt [acedido a 16.9.2014] 
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Anexos 

Anexo 1 – Cartões 

       

 

    

       

Figuras 1-6 – Cartões associados a cada planta, função e utilização 

Alcachofra 

Diurética, 
colerética 

(Problemas digestivos) 

Alfarroba 

Redutora do 
apetite 
(Obesidade) 

Algas 
Marinhas 

Promotora da 
sensação de 

saciedade, laxante 
(Obesidade, obstipação) 

Alho 

Protetor 
cardiovascular 

Aloé Vera 

Laxante 

(Obstipação) 

Ananás 
Digestivo e 

despolimerizante 

 

(Pele "casca de laranja") 
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Figuras 7-12 – Cartões associados a cada planta, função e utilização 

Bardana 

 
Depurativa 

Cardo 
Mariano 

Protetor 
hepático 

Cáscara 
Sagrada 

Laxante 
(Obstipação ocasional) 

Castanheiro 
da Índia 
Ativadora da 

circulação sanguínea 

(Hemorroidas) 

Cavalinha 
Remineralizante, 

diurética e 
depurativa 

(Edemas, osteoporose, 
doenças intestinais) 

Centela 
Asiática 

Anti-celulítica e 
venotónica 

(Celulite) 
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Figuras 13-18 – Cartões associados a cada planta, função e utilização 

Chá de Java 
(Orthosiphon) 

 
Diurético 

(Edemas, obesidade) 

Chá Verde 

Antioxidante, 
degradador de 

lípidos 
(Obesidade) 

Dente de Leão 
(Taraxaco) 

 
Diurético 

 
(Obesidade) 

Equinácea 
Promotora da 
defesa e saúde 

respiratória 
(Gripes e constipações) 

Hipericão 
(Erva de S. João) 

Sedativo 
(Insónias) 

Passiflora 

Calmante, 
sedativo 

(Ansiedade, insónias) 
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Figuras 19-24 – Cartões associados a cada planta, função e utilização 

Garcínia 

Redutora do 
apetite 
(Obesidade) 

Harpago 
(Garra do Diabo) 

Anti-inflamatório, 
analgésico 

(Problemas dolorosos 
locomotores) 

Geleia Real 
Revitalizante, 

energética 
(Convalescência, 
esgotamentos) 

Ginkgo 
Promotora da 

irrigação celular 
(Problemas cerebrais de 

irrigação) 

Ginseng 
Revigorante 

 
(Fadiga física e sexual) 

Guaraná 
Estimulante, 

queimador de 
gorduras 

(Cansaço, obesidade) 
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Figuras 25-30 – Cartões associados a cada planta, função e utilização 

Konjac 

Redutor do 
apetite 
(Obesidade) 

Laranja 
Amarga 

Queimadora 
de Gorduras 

(Obesidade) 

Levedura 
de Cerveja 
Harmonizadora da 

flora intestinal 

Luzerna 

Vitamínica, 
remineralizante 

(Unhas e cabelo) 

Maca 

Revitalizante 

(Astenia física, sexual) 

Oliveira 

Hipotensora 

(Hipertensão) 
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Figuras 31-36 – Cartões associados a cada planta, função e utilização 

Onagra 

Produtora 
hormonal 
(Síndrome pré-

menstrual) 

Papaia 
Digestiva, 

redutora de 
gorduras 

(Obesidade) 

Propolis 

Anti-
inflamatório 

(Constipações) 

Rainha dos 
Prados 
(Ulmária) 

Drenante, anti-
inflamatório 

(Obesidade, estados 
gripais) 

Salva 

Relaxante e 
digestiva 

(Problemas digestivos e 
ansiedade) 

Isoflavonas 
de Soja 

Estrogénicas 
(Menopausa) 
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 Figuras 37-42 – Cartões associados a cada planta, função e utilização 

Lecitina de 
Soja 

Estimulante 
(Cansaço intelectual) 

 

Urze 

Favorecedora 
da função renal 

(Infeções urinárias) 

Uva Ursina 
Antibacteriana 

e anti-
inflamatória 
(Infeções urinárias) 

Valeriana 

Sedativa, 
tranquilizante 
(Insónias, ansiedade) 

Videira 
Vermelha 
Venotónica 

(Saúde vascular, pernas 
casandas) 
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Anexo 2 – Poster 

 

Figura 43 - Poster 

 

Figura 44 – Verso do cartão 
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Anexo 3 – Folhetos 

 

Figura 45 – Folheto de informação (face exterior) 

 

Figura 46 – Folheto de informação (face interior) 
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Anexo 4 – Tabela de plantas organizada 

Tabela 1 – Plantas e suas características 

Constituinte 

Quantidade 
presente nas 
cápsulas da 
TheraLab e 

Arkocapsulas 

Dose Parte Constituintes Ação Uso/Indicações 
Cuidados a 

ter 

Alcachofra 
Cynara scolimus 

150mg 
a 

200mg 

6 caps 
 
 

0,3-0,5g em 
cap 

 2/3x dia 

Extrato seco 
Folhas 

Ésteres do ácido 
cafeico 

 
Flavonoides 

(Silimarina, cinarina) 
 

Lactona 
sesquiterpenica 

amarga 
(Cinaropicrina) 

Colerética 
Diurética 

Antioxidante (impedem 
radicais livres no figado) 

Hipocolesteromiante 
(cinarina) (Impedem 

produção endogena de 
colesterol), aumenta fluxo 

biliar, Digestiva 
(cinaropicrina) 

Problemas digestivos 
Problemas hepaticos 

(polifenois) 
(Outros: Uricemia, gota, 
anorexia Prevençao da 

arteriosclerose, 
diabetes, raquitismo) 

 

 

Alfarroba 
Ceratonia siliqua 

 0,5/1g 
Goma das 
sementes 

Glúcidos - 
galactomananas 

Retarda absorção de 
lípidos, aumenta 

saciedade, reduz apetite, 
facilita movimento 

intestinal por aumento do 
volume 

Laxante, obesidade, 
hipercolesterolinémia 

 

Algas Marinhas 
(Bodelha) 

Fucus 
vesiculosus 

250mg 

6 caps 
 

Extrato seco: 
0,3-1g dia 

Extrato seco 
talo 

Oligoelementos 
(laminaria), sais 

minerais, bromo, 
iodo, Ácido algínico 

 

Diurética (sais de potássio) 
Laxante mecânica 

Produzem sensação de 
saciedade (ácido algínico) 

Outros: Ação sobre a 
tiroide, hipolipemiante e 

Obstipação, obesidade. 
Outros: problemas de 
acidez gástrica, refluxo 
e irritaçao da mucosa 

(tiroide), hipofunção da 
tiroide 

Problemas de 
tiroide 
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Constituinte 

Quantidade 
presente nas 
cápsulas da 
TheraLab e 

Arkocapsulas 

Dose Parte Constituintes Ação Uso/Indicações 
Cuidados a 

ter 

hipocolesterolemiante 
(polissacaricos) 

Alho 
Allium sativum 

1g/430mg 

2 a 3 caps 
 

600-900mg de 
alho 

 
Pó: 1-3g/dia 
(caps 300-

500mg) 

Óleo/ 
pó 

bolbos 

Compostos 
sulfurosos (aliina, 

alicina - produto da 
hidrolise da aliina) 

 
Fructosanas 

Destoxificante 
Anti-setico (óleo), facilita 
digestão, vasodilatador, 

antioxidante, diminui 
agregação plaquetaria 

(compostos sulfurados e 
aminoácidos), aumenta 
atividade fibrinolitica, 

melhora 
circulaçãodiuretico 

(fructosanas), estimula 
produção de insulina 
(hipoglicemiante) e 

enzimas de digestão, 
antihiperlipidémica 

Outros: estimula o sistema 
imune, expectorante, 

antibiótico (alicina) 

Inibe aterosclerose 
Hipertensao 

Hiperlipidemias 
Proteção cardiovascular 

 
Outros: Problemas 

digestivos, Dispepsia, 
acalma bronquite 
(popular), cistite 

Anticoagulantes 

Aloé Vera 
Aloe barbadensis 

250mg 2 caps 

Extrato seco 
Folhas 
Suco 

concentrado 
e liofilizado 

Derivados 
hidroantracenicos 

(aloinas e 
aloinosidos) 

10-50mg = digestivo e 
colagogo 

100mg = laxante 
200mg = purgativo 

Ajuda digestão e regula 
metabolismo 

Obstipação  
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Constituinte 

Quantidade 
presente nas 
cápsulas da 
TheraLab e 

Arkocapsulas 

Dose Parte Constituintes Ação Uso/Indicações 
Cuidados a 

ter 

Ananás 
Ananas sativa 

500 a 325mg 4 caps 

Extrato seco 
 

Pó 
Talo 

 
Parte central 

do fruto! 

Fibras 
bromelaína 

Auxilia a digestão, 
nutritivo, diurético, 

desintoxicante 
Outros: inibe agregação 

plaquetária e 
despolimeriza as fibras 

proteicas do tecido 
celulítico, anti-

inflamatório 

Digestivo, melhora a 
pele 

Outros: celulite, 
emagracimento (fibras), 

anemia, artrose 

 

Bardana 
Arctium lappa 

260mg 
4 caps 

 
2 a 5g/dia 

Pó 
Raiz 

Folhas 
sementes 

Polissacáricos, 
inulina 

Lactonas 
sesquiterpenicas, 

mucilagens, acidos 
fenólicos 

Absorção e expulsão de 
toxinas, diurética (acidos 

fenólicos + inulina), 
colerética (acidos 

fenólicos), depurativo, 
digestivo (lactonas) 

Outros: Antibacteriano e 
antifungico, aperitivo, 

diaforético 

Bom para figado 
Outros: problemas 
inflamatórios como 

artrite e gota 

 

Cardo Mariano 
Silybum 

marianum 

500 a 300mg 
 

4 caps 
 

4-9g 

Extrato seco 
 

Pó 
Frutos 

Flavolinhanos 
(Silimarina, 
silibinina) 

Flavonoides 

Protetora hepatica, 
fortalecedora da 

membrana, estimula 
regeneração hepatica, 

anti-inflamatória (regula 
antagonistas de recetores 

de mediadores 
inflamatórios) 

Problemas hepáticos 
(doença inflamatoria, 

cirrose) 
Outros: dores de costas, 

varizes, enxaquecas, 
antidoto em 

intoxicações por 
amanitas (silibinina) 
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Constituinte 

Quantidade 
presente nas 
cápsulas da 
TheraLab e 

Arkocapsulas 

Dose Parte Constituintes Ação Uso/Indicações 
Cuidados a 

ter 

 
Outros: Antioxidante, 

hemostática, venotónica, 
desloca  alfa-amanita por 
competiçao no recetor da 

enzima polimerase 
(silibinina) 

Indigestões 

Cáscara 
Sagrada 
Rhamnus 
purshiana 

300mg 

1 caps 
 

50-100mg/caps 
20-30mg 

cascarósido/dia 

Extrato seco 
Casca 
Caule 

Ramos 

Compostos 
antraquinónicos - 
hidroxiantracenos 
(cascarosido A e B) 

Ação colagoga/laxante 
(pró-fármacos – transf a 

antronas) 
 (aumenta peristaltismo, 
aumento da sintese de 

histamina e 
prostaglandinas que 

aumentam contratura 
muscular + inibição da 

Na+/K+ com diminuiçao 
da reabsorçao de agua) 

Ação purgativa 

Obstipaçao ocasional 
Purgativo para limpeza 

intestinal 
 

Castanheiro da 
Índia 

Aesculus 
hippocastanum 

250mg 

3 caps 
 

200 a 
600mg/dia 

Extrato seco 
Cascas 
Folhas 

Sementes 

Heterósidos 
hidroxicumarinicos 

(esculósido) 
saponinas (escina), 

flavonoides 

Vasoconstritora 
Diminui fragilidade capilar 

por reduzir atividade de 
enzimas que a 

decompoem (escina e 
esculosido), venotónica, 
antiexsudativa (previne 

Problemas de circulação 
venosa, hemorroidas, 

varizes, flebites, edemas 
Anticoagulantes 
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Constituinte 

Quantidade 
presente nas 
cápsulas da 
TheraLab e 

Arkocapsulas 

Dose Parte Constituintes Ação Uso/Indicações 
Cuidados a 

ter 

edemas – escina e 
esculosido), reduzem 

permeabilidade capilar e 
atividade da hialuronidase 
Anti-inflamatoria por inibir 

produçao endogena de 
substancias (escina) 

Cavalinha 
Equisetum 

arvense 

250mg 
(2caps) 

2 caps 
Extrato seco 

Partes 
aéreas 

Heterósios 
flavonoides 

(isoquercitrina, 
isoquercitrósido), 

derivados do ácido 
cafeico e sais 

minerais (silícicos, 
potássio), taninos 

Diurética (flavonoides e 
sais silícivos) 

 
Outros: remineralizante, 

tonificante, melhora 
elasticidade e consistência 

dos tecidos, aumenta 
defesas imunitarias, 

antiaterogénica 
adstringente (taninos), 

antioxidante, 
hepatoprotetora, 

sedativa, 
anticonvulcionante, anti-

microbiana 

Edemas pos-
traumaticos (diuretico), 
depurativo em doenças 
inflamatorias urinarias e 

areias renais. 
Outros: osteoporose, 
doenças reumaticas, 

convalescencia 

Hipotensores 
ou 

cardiotónicos 
+ 

gastrites 

Centela 
Asiática 

Centella asiatica 
100mg 

2 caps 
 

400 a 
500mg/dia 

Extrato seco 
folhas 

Saponósidos 
triterpénicos 
(asiaticósido) 

Venotonica, diminuição da 
fragilidade capilar, 

psicotrópico 

Interno – celulite, 
insuficiência venosa,  

Outros: antidepressivo, 
fraturas + reforçar 
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Constituinte 

Quantidade 
presente nas 
cápsulas da 
TheraLab e 

Arkocapsulas 

Dose Parte Constituintes Ação Uso/Indicações 
Cuidados a 

ter 

concentração, 
reumatismo, indigestão, 

edemas, inflamações 
urinárias 

 

Chá de Java 
 

Orthosiphon 
Orthosiphon 

stamineus 

250mg 

4 caps 
 

0,3-1g/ 2 a 
3xdia 

Extrato seco 
Pó 

 
Folhas e  
caules 

Metoxiflavonas 
(sinensetina) 

Ácidos orgânicos, 
sais de potássio 

Diurética 

Eliminações do 
organismo, drenagem 

de água: edemas, 
obesidade, inflamações 

urinárias; Melhora 
funcionamento 

hepatico 

Insuficiência 
renal ou 
cardíaca 

Chá Verde 
Camellia sinesis 

300mg 4 caps 
Pó 

Folhas 

Metilxantinas 
(cafeína), polifenois, 

flavonoides 
(catequinas), 

taninos (L-teanina) 

Antioxidante (polifenóis), 
degradação de lípidos, 

eliminação renal de água, 
(relaxamento e bem estar 

- L) 
Outros: antimutagénica, , 
hipoglicemiante, ajudam 
na estimulante do SNC e 

cardiorespiratório, 
antidiarreica (taninos), 

venotónica, vasoprotetora 
(flavonoides), 

antibacteriana, 

Obesidade. 
Outros: Astenias 

funcionais, Diarreias 
 

Ansiedade + 
gastrites 
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Constituinte 

Quantidade 
presente nas 
cápsulas da 
TheraLab e 

Arkocapsulas 

Dose Parte Constituintes Ação Uso/Indicações 
Cuidados a 

ter 

Dente de Leão 
Taraxaco 

 
Taraxacum 

officinale 

  Raiz e folhas 

Raiz: Constituintes 
amargos, polifenois, 

inulina 
Folhas: flavonóides, 

constituintes 
amargos 

Estimulante do apetite 
(constituintes amargos) 
Colerético e diurético 

(polifenois) 
Laxante (inulina) 

Raizes: disfunção 
hepatobiliar, 

estados que beneficiam 
de diurese (afeções 

fenitourinarias, 
obesidade com 

retenção de liquidos) 
Folhas: perda de 
apetite, dispepsia 

Cálculos renais 
 

Equinácia 
Equinacea 
purpurea 

500 a 250mg 

Extrato 150-
300mg/dia (1g 

extrato = 5g 
planta) 

Pó 
raiz 

Derivados do ácido 
dicafeico 

(equinacósidos) e 
polissacáridos 
(equinacinas) 

ácidos fenolicos 
(ácido clorogenico) 

Imunoestimulante, anti-
inflamatório, protetora do 

colagénio 

Profilaxia e tratamento 
da gripe e bronquite 
Ajuda nas defesas e 
saude respiratoria 

 

Erva-de-S. João 
 

Hipericão 
Hypericum 
perforatum 

185mg 
3 caps 

 
0,3-1g/dia 

Extrato seco 
Sumidades 

floridas 

Naftodiantronas 
(hipericina), 
flavonóides 

(hiperósido), 
derivados do 
floroglucinol 
(hiperforina) 

Antidepressiva por 
inibição da seretonina, 

noradrenalina e dopamina 
– hiperforina e da MAO– 

hipericina 
Outros: Anti-inflamatório, 
espasmolítico, venotónico, 

vasoprotetor capilar, 
antiradicalar – flavonoides 

e proantocianidinas 

Ansiedade, depressão, 
agitação, equilibrio 

emocional, humor, sono 
Outros: Cólicas 

gastrointestinais, dores 
musculares 
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Constituinte 

Quantidade 
presente nas 
cápsulas da 
TheraLab e 

Arkocapsulas 

Dose Parte Constituintes Ação Uso/Indicações 
Cuidados a 

ter 

Flor da Paixão 
 

Passiflora 
Passiflora 
incarnata 

230mg 
Pó: 0,5-2g/2 a 

4xdia 

Pó 
Partes 
aéreas 

(folhas e 
caules) 

Flavonoides 
(vitexina) e 
alcaloides, 
glucósidos 

cianogénicos 

Sedativa, depressora 
inespecifica 

(benzodiazepina-like) do 
SNC – sedação e 

relaxamento muscular 
Outro: Antiespasmodica 

Ansiedade, nervosismo, 
insonia!, enxaqueca, 

calmante do intestino 
em doses 

baixas/transtornos 
intestinais, depressão 
Outros: Alcoolismo, 

asma, neuralgias, dores 
musculares, taquicardia, 

hipertenção 

Alcool + 
sedativos + 

anti-
histaminicos 

Garcínia 
Garcinia 

Cambogia 
  

Casca e 
polpa do 

fruto 

Ácido hidroxicítrico, 
lactonas 

hidroxicítricas, 
glúcidos 

Bloqueio da sintese de 
ácidos gordos (acido 

hidroxicítrico bloqueia 
ATP-citrato líase), estimula 

neoglicogénese, reduz 
apetite 

Casca: hiperlipedemias, 
emagrecimento 
Polpa do fruto: 

emagrecimento, 
suplemento para 

desportistas 

 

Garra do Diabo 
 

Harpago 
Harpagophytum 

procumbens 
 

Harpadol 
(arko) 

Harpagophytum 
radix 

350 a 435mg 

4 caps 
 

Pó: 2 a 3g/ 3x 
dia 

Tubérculos 
Pó 

Raiz 

Iridóides 
(harpagósidos), 

Flavonoides, 
fitosterois 

 
glucoridoides 

Anti-inflamatória, 
analgésico 

(fitosterois inibem 
prostaglandina-sintetase) 

Outros: Espasmolítica, 
diurética, anti-oxidante 

Problemas 
degenerativos 

dolorosos do sistema 
locomotor! (artroses, 

dor lombar, artrite 
reumatoide) 

 
Outros: Transtornos 
digestivos, anorexia, 

perda de apetite 

Úlceras e 
problemas 

biliares 
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Constituinte 

Quantidade 
presente nas 
cápsulas da 
TheraLab e 

Arkocapsulas 

Dose Parte Constituintes Ação Uso/Indicações 
Cuidados a 

ter 

Geleia Real 
+ 

Polen 
Pollantinum 

64mg 
+ 

28mg 
(3caps) 

 Pó + polen 
Proteinas, frutose, 

glucose, oligo-
holosidos, lipidos 

Revitalizante, energético, 
estimulante, tonificante 

Convalescencia, 
esgotamentos, 

depressoes nervosas, 
Outros: 

envelhecimento, 
perturbações 

cardiovasculares 

 

Ginkgo 
Ginkgo biloba 

200 a 180mg 
 

4 caps 
 

40 a 80mg/ 2 a 
3xdia 

 
Extrato seco: 

0,3-1g/dia 

Extrato seco 
e Pó 

 
Folha 

Flavonoides, 
 

Terpenos, 
 

Lactonas 
(ginkgólidos) 

Vasodilatadora periférica 
(via NO), aumentam 
resistência capilar e 

diminui permeabilidade e 
inibem agregação 

plaquetária (inibiçao do 
fator de ativação 

plaquetaria - lactonas), e 
eritrocitária, melhora 

irrigaçao celular e; 
potencia a ação da 
acetilcolinesterase, 

previne peroxidação 
lipidica 

Outros: ativa metabolismo 
Antioxidante (complexam 

radicais e inibem 
lipoperoxidaçao, 

flavonoides – rutina e 

Alzheimer, demencia 
ligeira, vertigens, 

acufenos, dores de 
cabeça, problemas 
cardiovasculares, 

previne atereosclerose, 
sexuais, fibrose 

hepatica, problemas 
cerebrais de irrigação 
(insuficiência vascular 

cerebral) 
Outros: doenças 

venosas, reduçao de 
edemas, redução de 

lesões na retina 
Antidepressivo? 

Antiagregantes 
plaquetários 
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Constituinte 

Quantidade 
presente nas 
cápsulas da 
TheraLab e 

Arkocapsulas 

Dose Parte Constituintes Ação Uso/Indicações 
Cuidados a 

ter 

lactonas), vasoconstritora 
venosa inibe deposiçao 

beta amiloide 

Ginseng 
Panax ginseng 

300mg 4 caps 
Pó 

Raiz 

Saponósidos –
ginsenósidos Rb1 e 

Rb2 

Revigorante,Aumenta 
resistência a doenças e 

stress (ação 
adaptogénica). 

Outros: aumenta 
longevidade, antiviral, 

antiagregante plaquetária, 
anti-radicalar (previne 
peroxidação lipídica), 

tónica cardíaca 

Stress, Astenia fisica, 
sexual 

Outros: diabetes, 
hipercolesterolemia, 
tonico em anemias e 
imunodeficiências, 

adaptogénico 

Hipertensão, 
insonia, febre + 

ansioliticos e 
esmulantes 

Guaraná 
Paullinia cupana 

500mg 100mg/dia 
Sementes 

Extrato seco 
Frutos 

Alcalóides - 
Metilxantinas 

(cafeína, guaranina, 
teobromina), 

taninos 

Estimulante SNC e 
cardiovascular, leva à 
combustão de ácidos 

gordos, diurética e 
favorece secreções 

gástricas,  

Cansaço, Obesidade. 
Outros:aliviar sede e 

fome, aumenta  
concentração e 

rendimentos, melhora 
dores de cabeça, 

diarreia, febre 

 

Konjac 
Amorphophallus 

konjac 
500mg 6 caps 

Pó da goma 
dos rizomas 

Glucomananas, 
mucilagens 

Diminuição do apetite 
(por aumento de volume 
no estomago), laxante. 

Outros: emoliente, 
hipolipidémico 

Emagrecimento em 
regime alimentar de 

baixo valor energético, 
regulador da função 

intestinal. 
Outros: hiperlipidemias 

Obstrução 
intestinal 
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Constituinte 

Quantidade 
presente nas 
cápsulas da 
TheraLab e 

Arkocapsulas 

Dose Parte Constituintes Ação Uso/Indicações 
Cuidados a 

ter 

Laranja 
Amarga 

Citrus 
aurantium 

50mg 4 caps 

Extrato seco 
Casca,folha, 

fruto 
flor 

Sinefrina 
Flavonoides 
(naringósigo, 

diosmina e rutina), 
óleo essencial 

Estimula disgestão, 
aumenta apetite, ajuda a 

metabolizar gorduras, 
sedativo. 

Outros: antiflatulência, 
antiespasmódico, 

protetora vascular, 
diurética 

Melhora digestão, 
obesidade, stress, 

insónias. 
Outros:diminui 

flatulencia, dispepsia, 
cólicas e dores de 

cabeça, falta de apetite 
(anorexia), insuficiênia 

venosa, varizes 

 

Levedura de 
Cerveja 

Sacchromyces 
cerevisiae 

400mg a 340 
mg 

6 a 4 caps 
Fungo da 
casca de 

alguns frutos 

Diversos nutrientes 
e enzimas 

(vitaminas: tiamina, 
acido nicotinico, 

acido pantotenico, 
riboflavina, 

pirodoxina, aicod 
folico, biotina, 
inositol, colina, 

acido 
paraminabenzoico) 

Transforma açúcares em 
aminoácidos, fornece 

enzimas minerais e produz 
vitaminas, ácido láctico, 

favorece absorção de 
nutrientes e crescimento 
da microflora intestinal, 

fornece energia e 
regenerador, depurativo e 
remineralizante (cabelo e 
pele), melhora digestão, 

hipoglicemiante 

Perturbações da flora 
intestinal. 

Outros: Anemia, tensao 
nervosa, stress, queda 

de cabelo, perda de 
apetite 

 

Luzerna 
Medicago sativa 

  Parte aéreas 
Isoflavonas, 

esteróis, vitamina 
K1, saponinas 

Anti-hemorrágica, 
Vitamínica, 

remineralizante 

Fortelece unhas e 
cabelo 

Outros: anemias, 
hemorragias, 

osteoporose, astenias, 

Estrogénios, 
lupus 

anticoagulantes 
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Constituinte 

Quantidade 
presente nas 
cápsulas da 
TheraLab e 

Arkocapsulas 

Dose Parte Constituintes Ação Uso/Indicações 
Cuidados a 

ter 

emagrecimento 
 

Maca 
Lepidium 
meyenii 

  raizes 

Glucosinolados de 
p-metoxibenzilo, 

flavonoides, 
alcaloides 

Revitalizante 
Afrodisíaco, cansaço 

físico e mental, astenia 
sexual 

Hipertensão 

Oliveira 
Olea europaea 

210mg 
4caps 

 
1-2g/dia 

Pó 
folhas 

Iridoides 
(oleuropeína), 

derivados de colina, 
flavonoides, 
constituintes 

amargos 

Hipotensora/vasodilatora 
periférica (iridoides e 

colina). 
Outros: espasmolítica, 
diurética (flavonoides) 

Hipertensão 
Outros: prevenção da 

aterosclerose e 
reumatismo 

 

Onagra 
Oenothera 

biennis 
1g 

2 caps 
 

4-6g 
5-8g em caps 

de 500mg 

Óleo das 
sementes 

Ácidos gordos 
insaturados 
linoleicos e 

linolénicos (AGL) 

Produção hormonal 
Outros: Contem 

percurssores de acidos 
araquidonicos 

(metabolismo de 
substancias inflamatorias, 

prostaglandinas, 
leucotrienos, 

tromboxanos), bom 
funcionamento do sistema 

imune, anti-agregante 
plaquetário, estabilização 

de membranas, 
antioxidante 

Síndrom pre-menstrual, 
Prevenção de doenças 

cardiovasculares. 
Outros: 

neurodermatite, 
hiperatividade, 

prevenção 
aterosclerose, diabetes, 

acne, artrite 
reumatoide, diarreia, 

transtornos estomacais, 
tosse convulsa, asma, 

alergias, prevenção 
envelhecimento 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 2014 
 

 

 

68 

Constituinte 

Quantidade 
presente nas 
cápsulas da 
TheraLab e 

Arkocapsulas 

Dose Parte Constituintes Ação Uso/Indicações 
Cuidados a 

ter 

Papaia 
Carica papaya 

300mg 4 caps 

Pó 
Folha 

Latex dos 
frutos e 

sementes 

Enzimas 
proteolíticas 
(Papaína) e 
hidrolíticas, 

Fruto – rico em 
vitamina C e A 

Digestivo, reduz gordura 
corporal 

Outros: purifica 
organismo, anti-

inflamatório 
(latex - proteolitico) 

Obesidade 
Outros: Dispepsias, 

prevenção do 
tromboebolismo, anti-
helmintico (sementes) 

anticoagulantes 

Propolis 500mg 2 caps 

Resina de 
rebentos e 
cascas das 

árvores 

Nutrientes variados 
Cicatrizantes e anti-

inflamatória 

Constipações 
Outros: 

Otorrinolaringologia, 
estomatologia, 
dermatologia 

 

Rainha dos 
Prados 

 
Ulmaria 

Filipendula 
ulmaria 

250mg 
Dose 2,5-3,5g 
Extrato seco 

300mg/1-6xdia 

Pó 
Sumidades 

floridas 

Derivados do ácido 
salicílico (no óleo 

essencial) 
flavonoides  (rutina, 

rutosido, 
espeireósido, 

hiperosido), taninos 

Diurético, febrífugo, anti-
inflamatório (ao bloquear 

enzimas), analgésico. 
Outros: antiagregante 

plaquetário (inibem 
prostaglandinas e fator de 
ativaçao), anticoagulante, 

auto-imune (estimuna 
histamina e serotonina), 
adstringente (taninos), 

diaforético 

Eliminação urinária, 
Tratamento sintomático 
do reumatismo, artrite, 
gota, estados febris e 

gripais! (conhecido por 
“aspirina natural”) 
Outros: problemas 
renais, bronquite, 

edemas 
Problemas digestivos 

(flatulência, 
hiperacidez) 
Diaforético 

 

Salva 
Salvia officinalis 

220mg 
 

4-6g de folhas 
Extrato seco: 

Pó 
Folhas, 

Flavonoides, 
isoflavonas acidos 

Espasmolítica (acidos 
fenolico, confirmada), 

Problemas digestivos 
(dispepsias, flatulência), 

Insuficiência 
renal + 
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Constituinte 

Quantidade 
presente nas 
cápsulas da 
TheraLab e 

Arkocapsulas 

Dose Parte Constituintes Ação Uso/Indicações 
Cuidados a 

ter 

Salvia 
lavandulifolia 

0,2-1g dia 
Pós: 1-4g 

partes 
aéreas 

floridas e 
óleo 

essencial 

fenólicos, taninos, 
oleo essencial, 
monoterpenos 
(tuiona, cineol, 

canfora), 
constituintes 

amargos 
(picrosalvina) 

colerética, 
depurativo/diuretico, 
digestivo, estimula o 
apetite (substâncias 

amargas) 
Outros: anticolinérgica, 

antisudorípera, 
tranquilizante, estrogenica 

(isoflavonas) 
Antimicrobiana, 

antioxidante, anti-
inflamatória (acido 
rosmarínico – acido 

fenolico) 

relaxante 
Outros: Transtornos 

hormonais (normalizar 
ciclos menstruais, 

menopausa) e 
circulatorios (infusao), 

amenorreia, 
dismenorreia, falta de 

apetite, excesso de 
suor(taninos),  
Artrite, gota. 

Constipações, catarro, 
garganta inflamada 

estrogénios 

Soja: 
Isoflavonas de 

Soja 
Glycine max 

175mg 
 

2 caps 
 

400mg/2xdia 

Extrato seco 
 

Glicósidos de 
isoflavonas 
(genisteína) 

Isoflavonas 
(agliconas) e 

daidzeinal 
(glicosídeo) 

Estrogénica, antioxidante Menopausa  

Soja: 
Lecitina de 

Soja 
Glycine max 

Cártamo 
Carthamus 
tinctorius 

400mg 
+ 

20mg 
4 caps Fosfolípidos  

Degrações que levam à 
diminuição dos niveis de 

colesterol. 

Cansaço intelectual. 
 

Outros: 
Hipercolestererolemia 
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Constituinte 

Quantidade 
presente nas 
cápsulas da 
TheraLab e 

Arkocapsulas 

Dose Parte Constituintes Ação Uso/Indicações 
Cuidados a 

ter 

Urze 
Erica ccinerea 

 
Calluna vulgaris 

230mg 4 caps 
Pó 

Sumidades 
floridas 

Flavonóides 
(quercetol), 

glucósidos da 
hidroquinona 
(arbutósido), 

taninos 

 
Anti-setica com tropismo 

para as vias urinárias 
(hidroquinonas), diurético 

(flavonoides), 
adstringente (taninos) 

Problemas renais e 
urinários. 

Outros: HBP, 
hiperuricémia, gota!, 

reumatismo, 
hipertensão 

 

Uva Ursina 
Arctostaphylos 

uva-ursi 
270mg 

4 caps 
 

Dose diária - 
400-840mg 
0,3-1g/dia 

Pó 
Folhas 

Derivados 
hidroquinónicos 

(arbutina, 
arbutósido), 

taninos, flavonóides 

Antibacteriano - Hidrolise 
de heterósidos dão 

hidroquinona eliminada 
pelas vias urinárias, 

combatendo infeção, anti-
inflamatória (arbutósido). 

Outros: Adstringente 
(taninos), diurética 

(flavonóides) 

Infeções urinárias! 
 

Outros: Diarreias e 
irritações intestinais 

Gastrites + 
fármacos que 
acidifiquem a 

urina 

Valeriana 
Valeriana 
officinalis 

270mg 

3 caps 
 

270mg/dia 
Extrato seco: 
0,3-1,2g/dia 

Extrato seco 
Órgãos 

subterrâneos 

Monoterpenos e 
sesquiterpenos 

(ácidos valerianicos, 
ex. ácido valerénico) 

 
Iridoides e 
flavonóides 

 
óleo essencial 

Depressora central, 
Sedativa, tranquilizante, 

ansiolitico, relaxante 
(ação sobre os recetores 

GABA promovendo 
libertação e inibindo 

recaptação). 
Outros: espasmolítica, 

anticonvulsiva 
citotóxica 

Estados de agitação, 
ansiedade e insónias 

Medicação que 
atue no SNC + 

alcool 
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Constituinte 

Quantidade 
presente nas 
cápsulas da 
TheraLab e 

Arkocapsulas 

Dose Parte Constituintes Ação Uso/Indicações 
Cuidados a 

ter 

Videira 
Vermelha 

Vitis vinifera 

300mg a 270 
mg 

3 a 4 caps 
 

Extrato seco: 
300mg/1-4x 

dia 

Extrato seco 
Pó 

Folhas 
sementes 

Taninos, flavonoides 
Polifenóis 

Venotónico, adstringente, 
hepatoprotetor 
(antocianidinas) 

Saúde vascular (afeções 
venosas, problemas 

micro-circulação, 
edemas, hemorroidas) 
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Plantas Medicinais: 

Para que servem? 

Quer saber um pouco mais sobre os 

elementos naturais disponíveis para… 

 

Sistema Digestivo? 

 

Sistema Circulatório? 

 

Sistema Imunitário? 

 

Sistema Nervoso? 

 

SSSiiisssttteeemmmaaa   UUUrrriiinnnááárrriiiooo???   

Anexo 5 

15h-17h, Dia 12 de Setembro 
Figura 47 – Painel apelando à participação em ação informativa 
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Anexo 6 – Cartão de Utente 

 

Figura 48 – Cartão de Utente (face exterior) 

 

Figura 49 – Cartão de utente (face interior) 

 

Anexo 7 –Posologias 

Tabela 2 – Tabela de Posologias 

Nome __________________ Data de Nascimento ________ 

Ficha de Cliente – Contacto __________________________ 
Comp/Desc_______________________________________ 

Méd. Família_________________ Inst._________________ 

Contactos úteis ______________________ 

Informações_________________________ 

___________________________________ 

 

 

farmáciaporto 
 Estrada Interior da Circunvalação nº 14075 

4100-179 Porto 

 +351 222 001 782 

Email: hello@farmacia-porto.com 

Cartão 

de 

Utente 

Adira ao nosso cartão e 

permita-nos ajudá-lo 

sempre que precisar. 

Por si e para si...! 

 www.facebook.com/FarmaciaPorto 
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Anexo 8 – Domicílios 

Tabela 3 – Tabela de Domicílios 

Domicílios 

Data Produtos Local 
Modo 
Pag. 

Troco Faturado por Entrega 
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Anexo 9 – Pedidos 

Tabela 4 – Tabela de pedidos a outras farmácias 

Pedidos a outras farmácias do grupo 

 

Data Farmácia Produto(s) Reservado por Combinado com 
Previsão de 

entrega 
Reserva 
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Anexo 10 – Prescrição por DCI 

 

 

Figura 50 – Fluoxograma de dispensa de medicamentos aquando da sua prescrição por 

DCI [52]. 
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Anexo 11 – Prescrição por marca ou titular de AIM 

 

 

Figura 51 – Fluoxograma de dispensa de medicamentos aquando da sua prescrição 

por marca ou titluar de AIM [52]. 
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Anexo 12 – Ficha de Preparação da Solução Aquosa de Ácido Acético 2% 

MEDICAMENTO MANIPULADO 
Solução Aquosa de Ácido Acético 2% (m/V) 

 
NOME DO DOENTE/CLIENTE 

António Francisco Linhares Ferreira  
 

MÉDICO 
Dr. Sérgio Vilarinho 

 
FORMA FARMACÊUTICA: Solução     QUANTIDADE A PREPARAR: 20 ml 

 
VERIFICAR A LIMPEZA/ARRUMAÇÃO DO LABORATÓRIO ANTES DE INICIAR 

Rubrica Operador _______ 
 
 

MATÉRIAS 
– PRIMAS 

FABRICANTE/ 
DISTRIBUIDOR 

Nº DE LOTE BOLETIM 
DE 

ANÁLISE 

 

VALIDADE QUANTIDADES 
PESADAS/ 
MEDIDAS 

(em mg, g ou 
ml) 

RUBRICA 
DO 

OPERADOR 

VERIFICAÇÃO 
(Farmacêutico) 

Ácido 
Acético 

Panreac 
Quimica 

SAU 

0000288249  11/16 0.136 g   

Água 
pur. 

José 
Manuel 
Gomes 
Santos 

00052014  06/15 qbp 20 mL   

   
 

     

   
 

     

   
 

     

 
 
 

             PREPARAÇÃO:                    
 
              Rubrica do operador: 
 

Em hotte, medir para um matraz rolhado, previamente tarado, o volume de Ác. 
Acético Glacial equivalente à massa pretendida; 

 

Verificar, por pesagem, a quantidade de Ác. Acético Glacial medida para o 
matraz; 

 

Adicionar cerca de 10ml de água purificada ao Ác. Acético Glacial e agitar 
manualmente; 
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Transferir para proveta rolhada;  

Lavar o matraz com água purificada e juntar à restante solução previamente 
preparada; 

 

Completar o volume com água purificada e agitar manualmente.  

  

  

  

  

 
 

FORMA DE ACONDICIONAMENTO, EMBALAGEM E CAPACIDADE: 

Frasco conta-gotas de vidro âmbar tipo III 

PRAZO DE UTILIZAÇÃO: 

2 meses 

CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO: 

Conservar à temperatura ambiente em frasco de vidro âmbar bem fechado. 

OBSERVAÇÕES: 

Gotas auriculares 

 
NOME DO OPERADOR:  
 
 
 

      CONTROLO DO PRODUTO ACABADO:                                                                                                                                                                                    

CARACTERÍSTICAS 

RESULTADO 

OBSERVAÇÕES 
Conforme 

Não 
Conforme 

Caracteres organolépticos (cor, cheiro, 
aspecto geral..) 

   

pH    

Quantidade/massa/volume 
conforme com a prescrição 
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CONCLUSÃO:  ___________________________________      Data: ___ / ___ / ___    
 
RUBRICA DO OPERADOR:________________ 
 
 

VERIFICAÇÃO: 
 
FARMACÊUTICO: 
______________________________________________________________________  Data: ___ / 
___ / ___ 
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Unidade Local de Saúde de Matosinhos – Hospital Pedro Hispano 

Cláudia Ferreira Vieira 
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Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

 

 

 

 

Relatório de Estágio Profissionalizante 

 

Unidade Local de Saúde de Matosinhos 

Hospital Pedro Hispano 

Março de 2014 a Abril de 2014 

 

 

 

Cláudia Ferreira Vieira 

 

Orientador : Dra. Carla Mendes Campos 

 

__________________________________ 

 

Tutor FFUP: Prof. Doutor Paulo Lobão 

 

__________________________________ 

 

Setembro de 2014 
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1. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS 

 

1.1. SERVIÇO FARMACÊUTICO DA ULSM 

 

A Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULSM) não se limita ao Hospital Pedro 

Hispano (HPH) sendo constituída pelas seguintes unidades de prestação de cuidados: 

 Agrupamento de Centros de Saúde de Matosinhos – (ACES): 

o Centro de Saúde de Leça da Palmeira, que inclui: 

 Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) 

Perafita, UCSP Santa Cruz, Unidade de Saúde Familiar (USF) 

Dunas, USF Leça, USF Maresia, Unidade de Cuidados 

Continuados (UCC) e Equipa de Cuidados Continuados Integrados 

(ECCI); 

o Centro de Saúde de Matosinhos, que inclui: 

 UCSP, USF Horizonte, USF Oceanos, UCC, ECCI; 

o Centro de Saúde de S. Mamede de Infesta, que inclui: 

 UCSP, USF Infesta, USF Porta do Sol, UCC; 

o Centro de Saúde de Senhora da Hora, que inclui: 

 UCSP, USF Lagoa, UCC; 

o Centro de Diagnóstico Pneumológico (CDP); 

o Unidade de Saúde Pública (Sanidade e Fronteiras – Porto de 

Leixões); 

o SASU. 

 Hospital Pedro Hispano (HPH); 

 Unidade de Convalescença (situada no Hospital Magalhães Lemos). 

Nota: Antes existia também um protocolo com o Instituto da Droga e 

Toxicodependência que consistia na venda de produtos farmacêuticos so mesmo. 

Atualmente a Administração Regional de Saúde fornece-lhes os produtos necessários. 

Os Serviços Farmacêuticos (SF) nos quais se realizou o estágio hospital encontram-se 

integrados no Hospital Pedro Hispano assumindo diferentes funções essenciais no dia-a-

dia do estabelecimento, fornecendo assistência e participando na investigação, docência 

e gestão, abrangendo as diferentes áreas do medicamento e respeitando as boas 

práticas clínicas. 
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Este departamento encontra-se situado no piso -1, junto ao Serviço de Compras e 

Logística (SCL) o que permite uma melhor gestão do serviço. 

O horário de funcionamento interno é das 8h30 às 24h nos dias úteis. Ao fim-de-

semana e feriados o horário é das 9h às 17h, existindo um telemóvel de prevenção, ou 

seja, um número que acompanha um farmacêutico destacado para o qual é possivel ligar 

no caso de necessidade, entre as 17h e as 24h. O ambulatório tem um horário 

compreendido entre as 8h30 e as 17h30 nos dias úteis, encerrando ao fim-de-semana e 

feriados. 

Está organizado da seguinte forma: 

 Receção – Local onde se receciona as encomendas, ou seja, onde se dão 

entrada dos produtos e de onde estes partem para serem armazenados nos diferentes 

locais. 

 Armazém, constituido pelas diferentes zonas: 

o Zona de Injetáveis de Grande Volume (IGV)/Soros 

o Antissépticos (uso oral e tópico); 

o Medicamentos de uso oftálmico (Pomadas, colírios);  

o Soluções orais e xaropes;  

o Antídotos; 

o Anestésicos; 

o Produtos usados em exames de diagnóstico;  

o Produtos de aplicação tópica (cremes, pomadas, pensos, etc);  

o Contracetivos Orais; 

o Benzodiazepinas; 

o Métodos Contracetivos não orais; 

o Nutrição; 

o Armazém Geral; 

o Zona dourada – zona de maior rotatividade que serve de apoio à Dose Unitária 

(DU). Nesta zona a medicação já se encontra convertida em dose unitária; 

o Dose Unitária: 

 “Zona amarela” – stock de dose unitária; 

 “Zona verde” – stock de dose unitária; 

 “Zona das malas” – local onde podemos encontrar as malas 

com as gavetas individualizadas para cada doente; 

 Zona de consolidação – local onde determinados produtos 

aguardam por determinada ação (verificação, conversão, etc); 
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 Zona de alterações – local onde se encontram as caixas que irão 

receber as alterações preparadas e que devem ser enviadas aos serviços nas 

horas estipuladas. 

 Sala de estupefacientes – zona de acesso restrito a farmacêuticos; 

 Frigorifico aberto; 

 Frigorífico fechado – zona de conservação no frio de medicação especial com 

acesso restrito a farmacêuticos (ex, anticorpos, hemoderivados,…); 

 Salas de Validação – sala de computadores onde se validam prescrições, 

alterações, tratam-se encomendas urgentes, empréstimos, etc; 

 Atendimento Interno – entrega de pedidos de falta de medicação por alterações 

efetuadas pela equipa médica (nos casos de existência de DU), de fármacos necessários 

ao doente e não pertencentes ao stock habitual do serviço, de pedidos eletrónicos 

urgentes, de derivados de plasma e de estuptafcientes; 

 Atendimento Externo – onde os utentes levantam a sua medicação, com a 

privacidade de uma sala individual, onde se encontram os fármacos anti-retrovirais, 

contra hepatite, para a Insuficiência Renal Crónica (IRC),… 

 Sala de reembalamento; 

 Zona de preparação da dose unitária – onde assistentes operacionais convertem 

a medicação vinda do laboratório/fornecedor em formato passível de ser fornecido por 

dose unitária; 

 Distribuição clássica – Onde se rececionam pedidos eletrónicos, se prepara o 

Omnicell, etc. 

 Unidade de Preparação de Citotóxicos (UPC); 

 Unidade de Preparações Estéreis (UPE); 

 Laboratório; 

 Armazém de produtos não farmacêuticos; 

 Gabinetes; 

 WC. 

 

1.2. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

A equipa é constituida por 1 diretora de serviço, 10 farmacêuticos, 9 técnicos de 

diagnóstico e terapêutica (TDT) e 8 assistentes operacionais (AO). O serviço possui 

ainda farmacêuticos tarefeiros que ajudam e cobrem determinados horários. 
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A escala de trabalho é criada mensalmente com uma rotatividade de tarefas. Cada 

farmacêutico está apto a desempenhar grande parte das funções de modo a que todos 

se ajudem mutuamente. No entanto existem farmacêuticos responsáveis por 

determinados serviços (gestão de qualidade, comissões técnicas, grupos de trabalho, 

farmácia clínica, formação, devoluções, prazos de validade, distribuição interna e externa, 

produção e controlo, ensaios clínicos) os quais possuem responsabilidades acrescidas no 

que toca a essas funções. 

 

1.3. GESTÃO DE RECURSOS ECONÓMICOS 

 

Os Serviços Farmacêuticos estão organizados de modo a serem independentes dos 

serviços financeiros e gestão de compras. No entanto o contacto é essencial na 

elaboração de planos para que haja uma correta gestão financeira, visto que o controlo 

de produtos farmacêuticos é uma grande porção do orçamento geral da ULSM. 

Assim, nos SF é efetuado um controlo de stocks, consumos, ruturas, perdas, 

devoluções, receituário de ambulatório, etc, que é enviado posteriormente aos serviços 

correspondentes, serviços esses responsáveis pela gestão económica. 

 

2. SELEÇÃO, AQUISIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS 

 

2.1. GESTÃO DE EXISTÊNCIAS 

 

A gestão de existências está ligada a uma diversidade de ações que vão desde a 

presença à movimentação dos diferentes produtos. Neste “departamento” é feita uma 

análise periódica das necessidades, rotações e existências, identificando flutuações de 

consumos, comparando níveis de stock, identificando materiais inutilizados que deverão 

ser devolvidos ou destruidos, bem como materiais extraviados, elaborando inventários, 

de modo a evitar tanto ruturas como excessos de produtos, permitindo uma gestão 

económica do serviço. 

É feita ainda uma gestao física dos produtos através das diferentes zonas: zona da 

receção, zona de armazens e zona de materiais para devolução ou abate. 

Outro dos itens englobados neste setor são as condições de higiene e segurança que 

deverão garantir a melhor qualidade dos produtos ao longo do seu circuito na ULSM. 

Toda esta gestão é facilitada pelo sistema kaizen e programa informático: 
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Sistema kaizen 

 

O chamado sistema KAIZEN tem proveniência japonesa e visa uma melhoria contínua 

e gradual. A implementação deste sistema levou a uma reformulação dos espaços e 

armazenamento de material com vista a minimizar as deslocações, aumento da 

produtividade, diminuição do tempo de picking e melhoria da organização dos recursos. 

Assim, foram implementados dois sistemas principais: 

 Sistema de dupla caixa – para cada referência existem duas caixas com stock 

estudado para as necessidades. As caixas estão devidamente identificadas com a 

designação, código e código de barras do produto, serviço e localização. Existem 

diferentes tipos de caixas: O, A, B, C, D, EM, EL. Do O ao D aumentam 

progressivamente de tamanho. As EM e EL são as apropriadas para envelopes/pensos 

(sendo que, neste caso, a caixa em stock que não está a ser utilizada deve ficar virada 

para trás). 

 Kanban – O kanban consiste numa etiqueta com a designação do produto, código, 

localização, serviço, código de barras, ponto de encomenda (PE) e quantidade a 

encomendar (QE). 

 

Este sistema facilitou a gestão dos produtos, melhorando desde o armazenamento, à 

distribuição, como será falado posteriormente. 

 

Programa informático 

 

É de referir que as existências presentes nos SF do hospital estão introduzidas no 

sistema informático: Sistema de Gestão Integrada do Circuito do Medicamento (SGICM) 

onde cada cada produto possui uma ficha. Nesta é possivel encontrar as informações dos 

mesmos como: identificação por Denominação Comum Internacional (DCI), código, forma 

farmacêutica, dosagem, stocks, preços, etc. A informação científica como métodos de 

administração, preparação, estabilidade, etc, pode ser adicionada. Tudo isto facilita toda 

a tarefa de gestão das existências e cedência de informação aos profissionais de saúde. 

 

2.2. SISTEMAS E CRITÉRIOS DE AQUISIÇÃO 

 

A medicação adquirida na ULSM baseia-se num catálogo fornecido pelo Serviço 

Partilhado do Ministério da Saúde que atua a nível de compras, logistíca, questões 
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financeiras, etc, de forma a centralizar a aquisição de bens e serviços do Sistema 

Nacional de Saúde (http://spms.min-saude.pt/).  

 Os pedidos de medicação são geralmente feitos quando se atinge o “ponto de 

encomenda” estipulado para esse produto, sendo feita encomenda da quantidade inscrita 

no parâmetro “quantidade a encomendar”. O ponto de encomenda é criado tendo em 

conta vários factores, como o stock existente nos SF, a média de distribuição para os 

serviços clínicos de cada medicamento e o tempo de entrega de cada fornecedor. 

Sempre que se atinge o ponto de encomenda deve ser retirado o kanban referente ao 

produto, kanban este que deve então ser colocado nos locais apropriados de “Produtos a 

encomendar”. No início do dia seguinte são recolhidos e é feita a encomenda. 

 

Os pedidos são conferidos e efetuados pela Direção dos Serviços Farmacêuticos. É 

feit um pedido de compra que é transformado em nota de encomenda pelo Serviço de 

Compras e Logística. 

 

2.3. EMPRÉSTIMOS 

 

Quando ocorre a inexistência de determinado produto, por rutura de stock ou outros, 

pode ser necessário recorrer a um pedido de empréstimo, geralmente efetuado a 

serviços farmacêuticos de outros hospitais, ou vice versa, ou seja, pode ocorrer a 

necessidade de ser o HPH a ceder um empréstimo a outras unidades.  

 

Empréstimos Obtidos: 

 

O pedido inicia-se por contacto telefónico ou e-mail seguido do preenchimento de um 

registo e um impresso, cujo duplicado segue para o hospital em causa. 

A chegada do empréstimo deve ser conferida com especial cuidado tendo em conta a 

quantidade, prazo de validade e lote do(s) produto(s). Em seguida, dá-se entrada das 

existências obtidas e são arquivados os registos, impressos e documentos de entrada. 

A devolução de empréstimos obtidos deve ser feita logo que possível. 

 

Empréstimos Concedidos: 

 

Aquando do pedido telefónico ou por e-mail é necessário verificar a possibilidade de 

concessão do produto e emitir o documento associado ao empréstimo, arquivando o 

registo da saída. 
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Periodicamente é enviada uma lista dos produtos em falta aos hospitais devedores. 

O pagamento deve ser feito preferencialmente com a mesma marca comercial ou 

mesmo laboratório/forncedor. 

 

2.4. Autorização de Utilização Excecional (AUE) 

 

No ambiente hospitalar, por vezes, é necessária a utilização de medicação que não 

possui Autorização de Introdução no Mercado (AIM) no nosso país ou que, embora 

possuindo AIM, já não é comercializada. Nestes casos tem de ser pedida uma AUE, ou 

seja, uma solicitação à Autoridade Nacional do Medicamento e Outros Produtos de 

Saúde (INFARMED) para a sua importação. Estas autorizações são passadas por 

medicamento, isto é, cada fármaco possui uma AUE diferente. Até ao momento cada 

hospital fazia a estimativa das suas necessidades, enviando-a ao INFARMED. 

Atualmente existem tentativas de centralização do processo de forma a reunir as 

necessidades globais dos hospitais. 

Esta autorização especial costuma ser enviada com o prazo de 1 ano, isto é, todos os 

anos, por volta do mês de Setembro é feita uma análise das exigências do hospital e feita 

uma estimativa das necessidades para o ano seguinte de modo a que, no início do ano, 

em Janeiro, o pedido de AUE tenha sido entregue e aceite e o hospital possua os 

produtos farmacêuticos. 

A medicação em causa é solicitada pela equipa médica aos Serviços Farmacêuticos 

que procuram obter o fármaco em questão. O pedido de AUE é enviado à Comissão de 

Farmácia Terapêutica (CFT) e posteriormente à Direção Clínica que analisa a situação e 

a devolve novamente SF que são então responsáveis pelo seu envio ao INFARMED, 

juntamente com informação da existência de toda a documentação necessária ao uso do 

fármaco no hospital, disponível para ser revista caso seja solicitado. A documentação 

necessária depende da existência ou não de AIM para a medicação desejada noutro país 

ou não. 

Os medicamentos pedidos encontram-se muitas vezes presentes no Formulário 

Hospitalar Nacional do Medicamento (FHNM), no entanto este não limita a prescrição 

podendo ser necessário o pedido de produtos que não constem nesse formulário 

orientador. Nestes casos é necessário o preenchimento de um impresso próprio pelo 

médico e assinada pelo Diretor de Serviço, onde explica a necessidade do fármaco. 

Após estar completo, o documento tem de ser autorizado pela CFT e Conselho de 

Administração (CA) do HPH, seguido da aceitação pelo INFARMED que reenvia a 

autorização. Esta passa novamente pela Direção Clínica antes de ser entregue à 
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Farmácia. Os SF enviam assim a autorização ao laboratório para obtenção do 

medicamento. 

A distribuição dos farmacos desejados é realizada por empresas de distribuição por 

grosso, quer portuguesas, quer do país de onde é importado o fármaco, geralmente 

pertencente à União Europeia. 

A Autorização possui, por norma, duas cópias: uma que permanece arquivada no 

hospital e outra, possuindo a autorização alfandegária que permite o transporte do 

fármaco, que é enviada para o laboratório. 

Quando há falta de medicação ao longo do ano é necessário o envio de adendas, isto 

é, solicitações ao INFARMED, devidamente justificadas, de importação de uma maior 

quantidade de fármaco. 

 

2.5. RECEÇÃO E CONFERÊNCIA DE PRODUTOS ADQUIRIDOS 

 

A receção avalia os produtos entregues pelos fornecedores, comparando com as 

faturas ou guias de remessa e procedendo ao armazenamento dos mesmos. Controla 

igualmente as devoluções e toda a documentação enviada juntamente com os produtos. 

A verificação deve ter em conta: a instituição, medicamento, quantidade, prazo de 

validade, lote, condições de transporte, embalagem e documentação (da encomenda e 

guia de remessa/guia de transporte). Deve proceder também a uma inspeção da 

qualidade, verificando o estado do medicamento. 

Existem alguns casos especiais aos quais se deve tomar especial atenção: 

 No caso de estupefacientes e citotóxicos, estes, bem como a documentação 

associada, devem ser conferidos por parte de um farmacêutico. Os estupefacientes e 

citotóxicos dão sempre entrada por lote. 

 No caso dos hemoderivados deve ser conferida também a existência de um 

certificado de Autorização de Utilização de Lote, iguamente por um farmacêutico. 

 Todos os produtos, com exceção dos anteriormente referidos, são rececionados 

pelos AO que carimbam no verso da fatura original ou na guia de remessa, assinando e 

datando. 

 No que toca a medicamentos de ensaios clínicos, a receção é conferida, por um 

farmacêutico, neste caso responsável pelo ensaio, que deve verificar o lote, validade, 

código do protocolo, número de unidades e forma farmacêutica, via e cuidados de 

administração, conservação, laboratório produtor, diretor técnico e presença de 

identificação em embalagens internas caso existam. Depois de conferida e dada entrada 

é importante informar o investigador da presença do produto. 
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Todas as guias devem ser reunidas, com exceção das referentes aos ensaios clínicos,  

para recolha pelo serviço de compras e logistica. 

Assim, os diferentes produtos entram nos serviços farmacêuticos na receção, onde 

são verificados informaticamente sendo enviados os registos para o SCL onde 

administrativos dão a entrada dos produtos farmacêuticos informaticamente. No entanto 

pode ser necessária a utilização dos produtos antes da sua entrada informática estar 

concluida, ou seja, sendo necessários no momento em que se encontram fisicamente 

presentes, mas ausentes informaticamente. Nestes casos é possível dar saída 

informática mas o programa informa da sua “inexistência”, gerando os Movimentos 

Pendentes que são processados, pelo menos uma vez por dia. 

 

2.6. ARMAZENAMENTO DOS PRODUTOS 

 

De modo a que haja um correto armazenamento dos diferentes produtos nos Serviços 

Farmacêuticos este deve seguir algumas regras de modo a uniformizar e melhorar o 

processo. Cada produto deve ser corretamente idenficado, sendo colocado no espaço 

adequado. Devem ser tidas em consideração as particularidades de determinados 

fármacos, como por exemplo, conservação no frio, proteção da luz, produtos inflamáveis 

em zonas específicas, etc. 

As temperaturas dos diferentes locais de armazenamento são continuamente 

controladas devendo permanecer entre os seguintes valores: menor ou igual a 25ºC no 

armazém geral, entre 2-8ºC nos frigoríficos e inferior a -15ºC nas arcas congeladoras. As 

temperaturas dos frigoríficos e arcas congeladoras devem ser registadas todos os dias, 

sendo emitido um alerta para os diferentes farmacêuticos através do programa 

informático Calmetric (IT2) no caso destas sairem dos limites estipulados. O sistema 

regista continuamente as temperaturas dos diferentes frigorificos e arcas congeladoras 

inseridas no mesmo. 

A humidade não deve ultrapassar os 60%.  

É de ter em conta que, ao proceder ao armazenamento do material, certos fármacos 

devem ser mantidos em zonas restritas a determinados elementos do serviço e/ou 

específicas devido a certas características que os distinguem. Assim, cada material tem o 

seu devido local, estando o armazém dividido nas seguintes áreas: 

 Zona dos Injetáveis de Grande Volume – onde são armazenados, como o próprio 

nome indica, os produtos injetaveis que pela dimensão e volume de utilização não 

chegam a sair das caixas que os transportam até à ULSM. 
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 Antissépticos (uso oral e tópico); 

 Medicamentos de uso oftálmico (Pomadas, colírios.);  

 Soluções orais e xaropes;  

 Antídotos; 

 Anestésicos; 

 Produtos usados em exames de diagnóstico;  

 Produtos de aplicação tópica (cremes, pomadas, penso, etc);  

 Contracetivos Orais; 

 Benzodiazepinas; 

 Métodos Contracetivos não orais; 

 Nutrição; 

 Estupefacientes – encontram-se numa sala de acesso restrito a farmacêuticos e 

onde se encontram outros produtos que necessitam de controlo especial como 

medicamentos usados na Interrupção Voluntária da Gravidez (IVG) (misoprostol, 

mifepristona), Sugamadex, Sildenafil, etc. ; 

 Medicamentos de ensaios clínicos – presentes em locais próprios no firgorífico 

fechado e/ou sala de estupefacientes 

 Citotóxicos – citostáticos, anticorpos, fármacos adjuvantes em quimioterapia. 

 Produtos de Frio – estão distribuidos por três frigoríficos, o dos citotóxicos que se 

encontra na UPC e dois na zona de dose unitária, um aberto e outro fechado, sendo que 

este último de acesso restrito a farmacêuticos. Aqui podemos encontrar alguns 

excendentes de citotóxicos, imunoglobulinas, derivados de plasma, epoetinas, etc. 

 Armazém Geral; 

 Zona Dourada - zona de produtos com maior rotatividade. 

 Ambulatório – Medicação que é fornecida a doentes no âmbito da Unidade de 

Farmácia de Ambulatório. 

 

O armazenamento realiza-se por ordem alfabética da DCI e tendo em conta a regra 

FEFO – First Expired, First Out. É de referir que este serviço segue também o chamado 

sistema KAIZEN que se baseia em dois sistemas principais (como descrito na gestão de 

existências): 

 Sistema de dupla caixa + kanban – para cada referência existem duas caixas com 

stock estudado para as necessidades (stock convertido para o Sistema de Distribuição 

Individual Diária em Dose Unitária (SDIDDU)) 
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Deve ser tido em atenção, ao armazenar, que o processo de picking dá-se de cima para 

baixo, da frente para trás, da esquerda para a direita. 

 Kanban – O kanban deve ser colocado no limite/ponto de encomenda. 

 

Este sistema facilitou igualmente a distribuição como será falado a posteriori. 

 

2.7. CONTROLO DE STOCKS E PRAZOS DE VALIDADE 

 

Este controlo é efetuado de modo a reduzir o desperdício e optimizar a gestão dos 

produtos que são da responsabilidade dos Serviços Farmacêuticos. 

Assim, deve ser analisado periodicamente o nivel de rotação das existências, 

inspecionando armazéns e serviços, identificando materiais a adquirir, obsoletos e/ou 

danificados, de modo a proceder a inventários. Os inventarios são feitos anualmente para 

todas as referências ou com periodicidade específica para referencias com maior rotação 

e valor, e para classes pré-definidas como estupefacientes, anti-retroviricos, citotóxicos, 

hemoderivados, medicação de ensaios clínicos. 

Todos os meses os farmacêuticos dirigem-se aos serviços/unidades pelas quais são 

responsáveis, incluindo os próprios Serviços Farmacêuticos, verificando os stocks e 

prazos de validade dos produtos, anotando casos de validades próximas do fim e às 

quais poderá ser necessário estar atento nas próximas visitas. Sempre que se verifica a 

aproximação da expiração do prazo de validade de um produto é importante verificar a 

sua rotatividade, sendo colocada uma nota no local do seu armazenamento de modo a 

que seja feito o alerta para a presença deste, permitindo uma maior atenção no processo 

de picking, de modo a ser recolhido o de menor prazo aquando das distribuições (no SF) 

ou consumo (nos serviços). 

No entanto é muitas vezes necessário tentar solicitar ao fornecedor uma nota de 

crédito ou uma troca por um prazo de validade superior. Nestes casos é feita uma 

devolução do produto aguardando-se pela troca/crédito. 

Nos casos em que não se torna possivel fazê-lo é de especial importância tentar 

escoar estes produtos em primeiro lugar, contactando os serviços e outros hospitais que 

estejam interessados na troca, sendo feito à consignação. Quando não se consegue 

realizar a troca devem ser dados saída para abate, sendo enviados para incinerar, após a 

autorização do Departamento de Gestão Financeira (DGF) do hospital, do CA e das 

Finanças. 

Os estupefacientes são uma exceção sendo controlados lotes, validades e stocks 

todas as semanas, confrontando os dados com as existências informaticamente e registo 
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em folha própria. Trimestralmente é enviado um registo de consumo por parte dos 

serviços ao INFARMED. No caso de ser efetuado o abate, procede-se na mesma forma 

que para os outros medicamentos. No entanto, nestes casos tem de estar presente um 

membro do CA, ou um representante, um ou mais elementos do DGF, a Diretora de 

Serviço dos SF e um elemento das Finanças, ou um representante.  

 

3. SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

 

A distribuição é um dos sub-sistemas dos serviços farmacêuticos com maior 

visibilidade e que permite à farmácia coordenar as suas funções e chegar aos diferentes 

serviços que dela dependem, através de uma verificação rápida e reabastecimento 

quando necessário. Existem diferentes tipos de distribuição, sendo as principais: a 

Distribuição Clássica, a Reposição de Stock por Níveis, a Reposição de Stocks Semi-

automatizada, o Sistema de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (SDIDDU), a 

Distribuição de medicamentos a doentes em ambulatório e os Medicamentos sujeitos a 

controlo especial. 

 

3.1. DISTRIBUIÇÃO CLÁSSICA 

 

Neste sistema a farmácia funciona como armazém geral a partir do qual é enviada 

medicação para pequenos espaços em cada serviço onde a medicação é armazenada 

em grandes quantidades. Apesar de exigir uma menor quantidade de recursos humanos 

possui a grande desvantagem da falta de controlo de administração, prazos de validade, 

perfil farmacoterapêutico, etc, o que leva a um maior número de erros e consumos 

excessivos. Assim tem caído em desuso (sendo usado nos serviços que não têm 

reposição de stock por níveis, no caso de ser necessária medicação não exisente em 

stock ou quando esta é precisa em quantidade superior à pré-definidida, efetuando-se, 

nestes casos, pedidos eletrónicos) 

 

3.2. REPOSIÇÃO DE STOCK POR NÍVEIS 

 

Esta metodologia é aplicada a três tipos de material farmacêutico, correspondentes a 

três rotas: material de penso, soros e desinfetantes. Para além destes existem ainda 

alguns serviços que, pelas suas características, possuem a distribuição da medicação por 

este método. São elas a Unidade Rápida de Diagnóstico, Grávidas de Risco e Exames 
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Especiais de Gastroentereologia. Nestes casos, a instabilidade dos doentes não permite 

que o envio seja feito para 24h sendo então organizado de acordo com protocolos 

predefinidos. Neste tipo de distribuição a medicação encontra-se já no serviço sendo 

solicitada ao enfermeiro pelo médico que a vai buscar diretamente. 

Neste tipo de distribuição o Diretor de Serviço, o Enfermeiro-Chefe e a Diretora dos 

SF, junto com o farmacêutico responsável pelo serviço, estabelecem a lista de 

necessidades, ou seja, a medicação que é necessária estar presente no serviço, bem 

como uma periodicidade de contagem de stocks. Uma ou duas vezes por semana estes 

têm de ser revistos de modo a serem reabastecidos, sendo para isso necessário 

percorrer todas as referências, tornando o processo moroso. Além disso, o facto de se 

contar e reabastecer para períodos mais longos implica a existência de stocks maiores, o 

que possibilita, por exemplo, um maior número de falhas no que toca a prazos de 

validade, dificultando a gestão. 

Surgiu então a metodologia Kaizen. Tal como já referido no âmbito da gestão e 

armazenamento, o kaizen baseia-se em dois sistemas principais: 

 Sistema de dupla caixa – permite saber e repor apenas aquilo que foi 

efetivamente consumido, com visitas diárias ao serviço (rotas) que procedem à recolha 

das caixas vazias e reposição das recolhidas no dia anterior, com possibilidade de 

centralização da medicação num único espaço e diminuição dos stocks. Esta visita aos 

serviços faz-se todos os dias da semana, um vez ao dia, às 9h. 

O processo de picking dá-se de cima para baixo, da frente para trás, da esquerda para a 

direita. Terminando, a caixa deve ser recolhida para abastecimento passando a utilizar-se 

a de trás.  

 Kanban – Este é enviado para o reabastecimento quando a medicação em causa 

termina ou quando se atinge a quantidade apartir da qual se sabe ser necessário efetuar 

nova encomenda. O kanban deve ser colocado no limite/ponto de encomenda, sendo 

retirado quando este é atingido. 

 

Como já referido, a ULSM é responsável por alguns Centros e Unidade de Saúde. 

Mensalmente um farmacêutico responsável por grupos pré-definidos de unidades 

desloca-se aos locais de modo a verificar as condições de armazenamento, prazos de 

validade e stocks existentes. Nestes locais já se encontra implementado o sistema 

kaizen, facilitando o processo. É de referir que medicação que necessite de ser mantida 

no frio deve ser enviada em mala térmica com termómetro e acumulador de gelo 
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3.3. REPOSIÇÃO DE STOCKS SEMI-AUTOMATIZADA 

 

No serviço de Urgência de Observação (OBS) é utilizado um sistema semi-

automatizado denominado “Omnicell” que permite o acesso apenas a pessoal autorizado, 

com reconhecimento da impressão digital ou introdução de um código pessoal e 

intransmissivel. Este sistema possui um stock pré-definido reposto duas vezes por dia em 

dias úteis e uma vez aos sábados e domingos. Às 9h15 e 15h30 para sotcks críticos (ou 

15h no fim de semana) é emitida uma listagem com as necessidades.  

A dispensa da medicação é feita pela enfermagem de acordo com o perfil de cada 

doente associado às diferentes prescrições médicas. O sistema possui a informação 

necessária à dispensa. Esta metodologia tem diversas vantagens como permitir um maior 

controlo dos stocks e rotatividade, uma menor quantidade de fármacos em rota e menor 

erro associado à administração. Este sistema é reposto por um farmacêutico. 

 

3.4. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL DIÁRIA EM DOSE UNITÁRIA 

(SDIDDU) 

 

Neste sistema a medicação é individualizada, por doente, para 24h, exceto no sábado 

em que é enviada para domingo e segunda. Esta metedologia permite um circuito doente 

– médico (que prescreve) – farmacêutico (que valida a prescrição) – técnico (que prepara 

a medicação) – enfermeiro (que administra), aumentando a segurança, diminuindo os 

erros pela presença de um maior número de “filtros”, acrescentando uma participação 

ativa do farmacêutico e controlo pelos SF. Permite ainda um maior conhecimento e 

racionalização da terapêutica e individualização do perfil do doente, bem como redução 

de custos. 

É importante ter em atenção que muita medicação não vem da indústria preparada 

para ser utilizada neste sistema. Assim, existem AO que se dedicam à individualização 

dos fármacos, garantindo que cada um destes vai devidamente identificado com o nome 

da(s) substância(s) ativa(s), lote e validade. 

Este sistema está presente na maioria dos serviços com exceção da Urgência, Bloco 

Central, Unidade de Convalescência, Bloco de Partos, OBS, Serviço de Medicina Intesiva 

(SMI), Emergência de Ginecologia e Obstetrícia e Cirurgia de Ambulatório. 

Este método inicia-se com a receção, análise e validação da prescrição médica por 

parte dos farmacêuticos (8h30-9h30; 11h30-12h30) – (Ver anexos Receção e Validação 

de Prescrições). 
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Após este primeiro passo vão sendo impressos os mapas de distribuição de 

medicamentos que correspondem à medicação desse dia até à mesma hora do dia 

seguinte (13h30-13h30 ou 16h-16h). Este mapa pode ser agrupado por cama ou por 

medicamento sendo utilizado para o aprovisionamento das malas, na unidose, por parte 

dos TDT, malas essas que possuem a medicação de cada utente separada em gavetas 

individuais. Qualquer dúvida que surja pode ser esclarecida com a equipa farmacêutica. 

A saída da medicação é feita às 12h30 com exceção do 4º piso (Medicina M, Urologia e 

Otorrino/Oftalmologia) e da Unidade de Convalescência cuja medicação só sai as 16h. As 

malas são enviadas para o serviço às 13h30 ou 16h (no caso do 4º piso). Nessa altura 

são efetuadas as saidas informáticas da medicação que é enviada nas malas. 

A partir das 14h os farmacêuticos procedem a novas validações que são impressas 

em mapas de alterações. Estes vão apresentar os fármacos que foram acrescentados ao 

plano terapêutico do doente e que devem ser enviados para o serviço (representados 

pelo símbolo (+)) e medicação que foi retirada (representada pelo símbolo (-)). Nesta 

última situação, caso a mala ainda não tenha subido, estes fármacos devem ser 

removidos da gaveta individual do doente, caso a mala já se encontre no serviço a 

medicação será devolvida com a mesma, quando esta regressar à farmácia. As 

alterações são preparadas (até às 17h45 por TDT’s, seguido de farmacêuticos até às 

24h), em envelopes devidamente identificados com o nome do serviço, nome do doente, 

nº do processo e nº da cama, bem como uma indicação de conservação no frio caso seja 

necessário e colocadas na zona respetiva. São enviadas às 16h30, 18h30, 20h e 23h30. 

Alguns casos devido à especificidade dos materiais farmacêuticos exigirem a 

assinatura do enfermeiro que os recebe no serviço. São eles: epoetinas, anti-retrovíricos 

e antibióticos de uso restrito (tigeciclina e linezolide, por exemplo). 

No turno da tarde, nunca esquecer que de cada vez que é impresso um mapa de 

alterações, deve ser efetuada a saída da medicação porqeu a mala já não se encontra 

nos SF (eceto nos casos dos serviços que são entregues às 16h). 

Além deste sistema existe ainda a possibilidade de solicitação de “Pedidos de 

Medicação em Dose Unitária” nos quais o serviço preenche uma requisição e envia-a por 

parte de um AO à farmácia para a levantar. Esta requisição deve incluir o nome do 

processo do utente, serviço, cama, medicação solicitada, motivo e quem fez o pedido. Os 

motivos podem ser vários, entre eles, inutilização, o não envio nas malas, envio incorreto, 

etc. Antes do fornecimento dos fármacos solicitados deve ser confirmada a necessidade 

do mesmo, conferindo a prescrição do doente em causa. 

Ver mais no anexo 1. 

 



Relatório do Estágio Hospitalar na ULSM – Hospital Pedro Hispano 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

 

16 
 

3.5. DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A DOENTES EM AMBULATÓRIO 

 

O atendimento externo, ou ambulatório, é o serviço que permite aos utentes com 

doenças crónicas levantarem medicação comparticipada a 100% pelo estado, medicação 

esta referente a consultas externas de especialidades do HPH e que se encontra regida 

por determinados despachos (presentes no INFARMED). A medicação abrangida por 

este sistema está legislada, sendo por assim regida por diversos despachos, sendo 

contemplada medicação anti-retrovirica, anti-vírica, para a Hepatite C, IRC, carcinoma da 

próstata, cancro da mama, artrite reumatoide, psoriase, acromegalia, artrites, etc. 

(NOTA – Ver: 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO

/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBUL

ATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/Dispensa_exclusiva_em_Farmacia_H

ospitalar) 

Esta atividade realiza-se num espaço privado que permite um maior 

acompanhamento, individualização do atendimento e um maior conforto para os doentes 

que vêm levantar este tipo de medicação. 

Neste âmbito inicia-se o processo por verificar a prescrição do utente que deve ser 

passada eletronicamente com medicação até à data da consulta seguinte, sendo apenas 

dispensada quantidade suficiente, em norma, para um mês, com exceções que podem, 

através de autorizações especiais ao CA, levar para dois meses. Para além da prescrição 

o doente deve apresentar o cartão de cidadão ou bilhete de identidade e cartão de 

utente, bem como o cartão de entrega de medicação, nos casos em que é necessário. 

Nas situações em que não é o próprio a levantar os fármacos, é importante apresentar a 

sua identicação, bem como número de utente do doente ao qual se destina o 

levantamento. Ao entregar, a pessoa em questão deve assinar um comprovativo de 

receção. Na primeira visita devem assinar ainda uma declaração de “Termo de 

Responsabilidade”. 

Na dispensa dos diferentes fármacos é importante informar sobre posologia, eventuais 

interações medicamentosas (ter sempre em consideração qualquer medicação extra que 

o utente possa estar a fazer, questionando sempre o assunto) e/ou com alimentos, 

efeitos adversos mais comuns, sem alarmar o doente e com linguagem apropriada, 

sendo uma ótima oportunidade para avaliar a adesão da terapêutica. Os esquemas 

posológicos referentes a estas patologias devem ser seguidos rigorosamente por parte 

do doente, com risco de consequências graves, sendo assim essencial que este a 

cumpra o melhor possível. 
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Caso apareçam queixas relativas a determinado(s) medicamento(s) deve ser feita uma 

pesquisa e uma recolha pormenorizada das informações por forma a notificar os efeitos 

adversos (ver Farmacovigilância). 

Além do controlo habitual, aguma medicação necessita de controlo especial. Alguns 

exemplos: 

 Antiretrovíricos – Exige a apresentação de um cartão de medicação e o doente 

deve fazer-se acompanhar em cada visita das caixas vazias da medicação levantada na 

vez anterior. 

 Talidomida - possui um formulário especial que necessita de ser preenchido: uma 

das versões fica guardada e outra fica anexada ao kanban de modo a que esta 

medicação seja apenas encomendada quando existe prescrição e autorização passadas. 

 

Para questões de contabilidade há que ter em conta que faturas que não são do 

Concelho de Matosinhos e referentes a medicação para IRC, Esclerose Lateral 

Amiotrófica e Medicamentos Biológicos, têm de ser reencaminhadas para o 

Departamento de Gestão Financeira para serem reembolsadas. 

Nas prescrições de doentes com medicação biológica, externos à Instituição, 

nomeadamente as prescrições associadas ao Despacho n.º 18419/2010, de 2 de 

Dezembro, é necessária a prescrição com vinheta médica e vinheta do local de 

prescrição, com consulta certificada e médico autorizado.  

 

3.6. MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLO ESPECIAL 

 

3.6.1. PSICOTRÓPICOS E ESTUPEFACIENTES 

 

Os estupefacientes são enviados para os diferentes serviços em cofres fechados, 

estando a chave apenas na posse dos serviços farmacêuticos e da enfermagem do 

serviço respetivo. A distribuição é feita de acordo com um calendário, estando 

estipulados diferentes dias da semana consoante o serviço. 

Os pedidos são feitos agtravés do Livro de Estupefacientes no qual é preenchida a folha 

de requisição - Anexo X5 - onde é registado o fármaco, a quantidade fornecida a cada 

doente, a quantidade a fornecer por serviço e os lotes enviados. Esta deve ser assinada 

pelos enfermeiros que recebem o cofre, pelo farmacêutico que o envia e pelo médico que 

solicitou a medicação (na maioria dos serviços um médico assina por toda a requisição. 

No Bloco Central, Bloco de Ambulatório e Viatura Médica de Emergência e Reanimação 

(VMER) cada dose administrada de comprimido ou ampola é assinada individualmente). 
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Nos casos dos injetáveis para a Emergência e OBS, por norma, é enviada uma ampola 

por paciente, ou mais caso necessário. Já nos blocos (central e ambulatório) existe 

muitas vezes reaproveitamento de ampolas, ou seja, cada ampola pode ser usada para 

mais do que um paciente. 

Nesta classe de medicamentos temos ainda a possibilidade de fornecimento no âmbito 

do atendimento externo, como o caso da Metadona. Nestes casos a solicitação deve ser 

feita através do Sistema Informático (prescrição méica por utente). 

É de referir que trimestralmente o INFARMED é notificado dos consumos destas 

substâncias por serviço. 

 

3.6.2. HEMODERIVADOS 

(albuminas, cola de fibrina, fibrinogénio+trombina, imunoglobulinas) 

 

Este tipo de medicação necessita de um registo apertado, como referido no Despacho 

conjunto n.º 1051/2000, de 14 de Setembro. É obrigatório o preenchimento por parte do 

farmacêutico da folha modelo nº 1804, quadro C, com identificação, lote e código de 

autorização de utilização de lote pelo Infarmed. Esta folha possui duas vias, uma que 

permanece arquivada nos serviços farmacêuticos, como comprovativo, e outra que segue 

para o serviço em questão, que é preenchida, a cada administração, pelo enfermeiro 

responsável e arquivada no processo do doente. 

Alguns destes produtos encontram-se armazenados num frigorífico fechado (albumina, 

cola de fibrina e imunoglobolinas espedíficas) e outros na sala de estupfacientes de 

acesso restrito (fibrinogénio, imunoglobolinas inespecíficas), devendo o fármaco seguir 

para o serviço com uma indicação de frio. Após entrega, dá-se saída do produto e 

arquiva-se. 

No caso de não serem administradas todas as tomas, o serviço faz o registo da 

devolução no duplicado. É tirada uma cópia que fica arquivada, junto com a entrada 

informática, ficando o duplicado anexado ao processo do doente. 

 

3.6.3. MEDICAMENTOS DE ENSAIOS 

 

A este tipo de medicação apenas costumam aceder os farmacêuticos encarregues do 

ensaio em questão. Aquando da sua distribuição devem ser registadas as quantidades 

fornecidas por doente, bem como as devoluções efetuadas, em registo próprio. 

Encontram-se armazenados em locais de acesso restrito e com temperatura e humidade 

controladas. 
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3.6.4. MEDICAÇÃO IVG 

 

Esta medicação consiste no Misoprostol e Mifepristona e, tal como no caso dos 

estupefacientes, é enviada para o serviço em cofres aos quais apenas os farmacêuticos e 

médicos encarregues do serviço (neste caso consulta externa de Obstetrícia/Ginecologia) 

têm acesso. No interior do cofre existem envelopes selados possuindo doses pré-

definidas de medicação. A este está associado um kanban que deve ser devolvido aos 

SF juntamente com a prescrição médica quando for dispensado de modo a que o stock 

seja reposto com justificação (a folha possui um local onde o utente assim em como lhe 

foi administrada esta medicação). 

 

3.6.5. PROTOCOLOS DE ANALGESIA DOMICILIÁRIA 

 

Estes consistem em envelopes devidamente identificados com medicação que os 

utentes levam para casa para administração, após cirurgia de ambulatório, permitindo 

uma maior comodidade. Junto à medicação deve ir uma lista com as informações 

relevantes ao utente para que este cumpra o plano terapêutico. Os envelopes são 

etiquetados com informações de lotes e quantidades e enviados para o serviço para 

serem entregues aos doentes em questão. Todos os protocolos enviados ficam 

registados de acordo com os seguintes parâmetros: Protocolo, nº de protocolos enviados, 

medicamentos, dosagens, lotes, prazos de validade e quantidades. 

Os protocolos fornecidos são os seguintes: 

1. Paracetamol 1g comprimidos, de 6 em 6 horas 

2. Paracetamol 1g comprimidos, de 6 em 6 horas + Ibuprofeno 400 mg, de 8 

em 8 horas 

3. Paracetamol 1g comprimidos, de 6 em 6 horas + Metamizol magnésico 575 

mg cápsulas, de 8 em 8 horas 

4. Paracetamol 1g comprimidos, de 6 em 6 horas + Ibuprofeno 400 mg 

comprimidos, de 8 em 8 horas + Tramadol 50 mg cápsulas, de 8 em 8 horas 

5. Paracetamol supositórios 250 mg 

6. Metoclopramida 10mg comprimidos, de 8 em 8 horas 
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3.6.6. OUTROS 

 

Existe medicação dispensada em regime de atendimento interno e/ou DU que 

necessita de um controlo especial. Alguns exemplos: 

o  Sugamadex (Bridion®) - Este fármaco possui uma folha de registo especial, na 

qual é marcada a justificação para a sua utilização, folha essa que deve ficar arquivada. 

o  Eritropoetinas – as prescrições a elas associadas são impressas e arquivadas 

numa pasta própria de modo a que a sua preparação seja feita no dia anterior e enviada 

para o serviço correspondente de modo a que esteja disponível à hora da toma. Estas 

são enviadas com identificação do doente, cama e serviço e com uma indicação de 

conservação no frio. Deve ir agrafado o registo da sua saída informática. No serviço, 

quando da receção da medicação é assinada a confirmação de chegada dos fármacos, 

confirmação essa que regressa aos SF para ser arquivada Esta preparação deve ser 

realizada por um farmacêutico. 

 

3.7. PEDIDOS ELECTRÓNICOS 

 

Alguns serviços realizam pedidos elétrónicos que são enviados informativamente para 

os Serviços Farmacêuticos, sendo preparados por TDT. Os pedidos urgentes são 

levantados no serviço de Atendimento Interno por AO do respetivo serviço. Os não 

urgentes são impressos a partir das 11h, preparados e entregues no serviço da parte de 

tarde. Os pedidos que forem efetuados após as 12h só são fornecidos no dia seguinte. 

Procede-se à saída dos produtos e é enviado um duplicado da guia de saída juntamente 

com os produtos. 

 

NOTA… 

A saída dos produtos pode ser dada por doente ou por serviço. Por doente dá-se 

quando este se encontra internado, através do nº do processo. Caso esse não seja o 

caso tem de ser dado por serviço, colocando os nºs dos processos dos doentes, nas 

observações. 

Nos casos de estupefacientes, citotóxicos, hemoderivados e sugadamex, a saída deve 

ser dada sempre por serviço e no caso dos três primeiros também por lote. 
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4. DEVOLUÇÕES 

 

Todas as devoluções são devidamente registadas e atualizadas nos registos de 

existências e contabilísticos. Estas podem ser feitas: 

DO(S) SERVIÇO(S) AOS SF 

IdentifIcação pela enfermagem, preenchimento de registo, envio à farmácia. Caso não 

se encontre em bom estado de conservação é enviado para abate. Caso contrario é 

integrado no stock. 

Ter atenção a medicamentos especiais, como: hemoderivados, os quais devem ser 

devolvidos aos SF se não forem administrados 24h após o envio; estupefacientes, cuja 

devolução por inutilização deve ser acompanhada de um registo no livro de 

estupefacientes, bem como do envio do medicamento inutilizado como prova; 

medicamentos de ensaios clínicos, nos quais se deve proceder ao registo em impresso 

próprio de modo a avaliar a adesão dos participantes, bem como ajudar na contabilização 

dos produtos. 

DOS SF AO(S) FORNECEDOR(ES) 

Caso seja realizada no momento da entrega não se procede à entrada do material 

sendo a devolução feita no momento. Quando se dá a posteriori é solicitado ao SCL a 

devolução informática e é acondicionado para devolução. 

 

5. PRODUÇÃO E CONTROLO DE MEDICAMENTOS 

 

5.1. CONCEITO INTEGRADO DE GARANTIA DE QUALIDADE 

 

A ULSM implementou um Sistema de Gestão de Qualidade da qual fazem parte 

elementos da equipa farmacêutica. Este núcleo rege-se pela Normalização de 

Procedimentos e Processos ISO 9001 dando apoio aos diferentes serviços com o 

objetivo principal da melhoria contínua, aumentando o nível de prestação de cuidados 

para um aumento de efeitos desejáveis e diminuição de resultados negativos com vista 

num acréscimo de valor para a unidade. Este grupo iniciou-se com o controlo do serviço 

de esterilização estando agora implementado em quase toda a ULSM. 

A atuação por parte deste grupo assenta em dois pontos principais: 

 A gestão documental – com a definição de requisitos, realização de 

regulamentos, fluxos de trabalho, políticas, procedimentos padronizados e 
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protocolados, que devem ajudar a mostrar evidência dos atos realizados pelos 

profissionais. 

 Não conformidades – quando é tomada uma ação que se encontra fora do 

padronizado, é efetuado o seu registo, seguindo-se uma análise da causa, 

procurando-se tomar uma medida, acompanhar o desenvolvimento e terminar a 

ocorrência com um resultado positivo. Todo este circuito tem por base: 

o Medidas corretivas – ações imediatas e que pretendem dar 

resposta a curto prazo ao sucedido; 

o Medidas preventivas - oportunidades de melhoria a longo prazo. 

Para a realização desta gestão e apoio aos diferentes serviços, o núcleo é 

responsável pela gestão de risco (com participação na elaboração de planos de 

emergência), efetuando auditorias regulares, identificando pontos críticos, implementando 

planos de atividades, dando formação aos profissionais, de modo a que sejam cumpridas 

as boas práticas clínicas com satisfação de profissionais e utentes (avaliada muitas vezes 

em inquéritos realizados por diferentes departamentos, duas vezes por ano ou 

semestrais). 

 

5.2. PREPARAÇÃO DE MISTURAS INTRAVENOSAS 

 

5.2.1. MISTURAS PARA NUTRIÇÃO PARENTÉRICA TOTAL PARA NEONATOS 

 

O serviço de neonatologia não tem acesso a prescrição eletrónica, sendo por isso feita 

a prescrição manualmente de todas as bolsas de nutrição parentérica total necessárias. A 

prescrição é enviada para os Serviços Farmacêuticos onde são conferidas, através de 

um sistema informático, as quantidades dos diferentes componentes, bem como 

calculadas quantidades mensuráveis, tendo em conta perdas, purga do cateter, 

necessidade de perfusão 24h, mantendo sempre a proporção. 

O único serviço que estas preparações é o de neonatologia para a nutrição de 

neonatos (bebés pré-termo) que necessitam de suplementos para o seu normal 

desenvolvimento. 

As bolsas são habitualmente constituidas por duas soluções independentes: a solução 

hidrófila e a solução lipófila. Os constituintes mais comuns são: 

 Solução 1: 

o Primene – Aminoácidos 

o Glicerofosfato de Na – fonte de sódio e fosfato 

o Sulfato de Magnésio 
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o Peditrace –suplemento de oligoelementos e minerais 

o Gluconato de zinco – adiciona zinco à formulação (importância revelada 

por conclusões recentes) 

o Soluvit – vitaminas hidrossoluveis 

o Heparina – 0,5U/ml 

 Solução 2: 

o Lipofundina - LCT/MCT - lípidos de cadeia longa e média 

o Vitalipid – Vitaminas lipossoluveis 

 

Os constuintes são adicionados nas quantidades prescritas que dependem de 

indivíduo para indivíduo, não sendo sempre adicionados todos os elementos (por 

exemplo, o peditrace apenas é acrescentado ao fim do 14º dia de alimentação 

parentérica total). É de referir que a glucose não é adicionada às bolsas. 

Antes da preparação devem ser criadas a ficha de preparação bem como as etiquetas. 

A ficha de preparação tem a indicação do nome e idade do bebé, número do processo, 

data, peso, volumes de cada constituinte adicionado (bem como intervalo recomendado), 

volume total e ritmo de perfusão (ml/h). As etiquetas que são coladas na bolsa 

propriamente dita, bem como na bolsa protetora que a envolve posteriormente têm o 

nome do bebé, número do processo, dada, quantidade de cada constituinte e ritmo de 

perfusão. 

As bolsas costumam ser de 500mL, sendo que os valores adicionados variam entre 50 

a 100mL habitualmente. As soluções lipídicas são acndicionadas em seringas. 

As bolsas de nutrição parentérica são preparadas em câmaras de fluxo laminar 

horizontal de modo a proteger a preparação de quaisquer contaminações que possam 

ocorrer. Estas encontram-se em salas com antecâmaras de passagem obrigatória onde 

os operadores se equipam adequadamente Atualmente a câmara de fluxo da ULSM 

encontra-se em reparação, sendo por isso necessária a deslocação ao Hospital de São 

João, duas vezes por semana, para a preparação adequada destas formulações. 

Na câmara de fluxo laminar horizontal vão sendo aditivadas as substâncias tendo em 

conta uma ordem específica que considera diversos fatores, entre eles: 

 Volumes superiores – os primeiros a ser adicionados; 

 Iões - devem ser aditivados pela seguinte ordem: primeiro os monovalentes 

seguidos dos bivalentes; 

 Vitaminas - são as últimas a adicionar devido à sua grande instabilidade por 

fotossensibilidade e cor que mascara a formação de qualquer precipitado. 

Ao adicionar cada substância ter em conta os requisitos de cada uma. Por exemplo: 
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 Soluvit - vem na forma de liofilizado amarelo que deve ser reconstituido em 10mL 

de H20 para preparação de injetáveis (ppi); 

 Heparina - vem em soluções de 5000U/ml em frascos de 5ml. Esta é diluida em 

100mL de NaCl a 0,9% de modo a criar a concentração desejada (0,5 U/ml) 

 Algumas soluções vêm em ampolas de vidro que têm de ser partidas. Assim,é 

essencial a filtração, acoplando filtros às seringas (0,20mcg para o sulfato de magnésio 

ou 1,2mcg para os lípidos). 

 

Deve ser sempre verificada a homogeneidade da solução aquando da adição de cada 

substância e após finalizar a preparação. 

No final são retiradas aliquotas de 2 ml para controlo microbiológico. Ao longo da 

preparação são cumpridos todos os procedimentos utilizando técnica assética. No final é 

registado o tempo de preparação/manipulação. Já a totalidade das informações relativas 

aos produtos usados (lotes, validades, quantidades) é registada antes do início do 

processo. 

As bolsas são armazenadas no frigorífico, ao abrigo da luz, não esquecendo que a sua 

estabilidade é de 72h, com exceção das que contêm vitaminas solução 2), cuja 

estabilidade é de apenas 24h. 

A administração da solução hidrófila e da lipídica é habitualmente feita em Y. 

 

5.2.2. MANIPULAÇÃO DE FÁRMACOS CITOTÓXICOS 

 

A Unidade de Preparação de Citotóxicos corresponde ao serviço integrado nos 

Serviços Farmacêuticos que serve de apoio ao Hospital de Dia. Este último está 

associado a esquemas de quimioterapia que são administrados aos doentes oncológicos 

que necessitando deste regime terapêutico se deslocam ao hospital nos dias acordados 

para realizar os tratamentos em sala própria para o efeito. 

Na preparação da medicação necessária são manipulados fármacos citotóxicos com 

utilização de uma câmara de fluxo laminar vertical com ar 100% renovado, equipadas 

com filtros HEPA (classe II, tipo B2). A preparação é realizada por farmacêuticos, estando 

um de apoio na gestão dos pedidos enviados pelo Hospital de Dia e um operador na 

câmara (no HPH toda a preparação é realizada por farmacêuticos). Duas vezes por 

semana (segunda e quarta) é feita a dupla verificação durante a parte da manhã. Esta 

consiste na presença de uma farmacêutico de apoio também no interior da câmara que 

ajuda na verificação do trabalho efetuado pelo operador, auxiliando nos registos e 

colocação do material necessário.  
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O procedimento desta unidade faz-se do seguinte modo: 

 Registo da temperatura do frigorífico, temperatura, humidade e pressão da sala 

exterior e da câmara; 

 Preparação do farmacêutico de apoio (farda própria, touca, luvas, proteção de 

calçado); 

 Preparação do farmacêutico operador na antecâmara com lavagem adequada de 

mãos e braços e colocação do equipamento (farda própria, touca, máscara de 

autofiltração bico de pato P2, bata com reforço à frente, luvas não estéreis, proteção de 

calçado); 

 Registo da hora de entrada na câmara por parte do operador com posterior registo 

da hora de saída; 

 Preparação da câmara por parte do farmacêutico operador (passagem por álcool, 

colocação do campo, colocação de um segundo par de luvas, neste caso luvas estéreis, 

etc); 

 Entrata da prescrição médica no sistema informático; 

 Validação pela enfermagem telefonicamente (verificação da presença do utente 

no hospital) com envio da informação ao serviço farmacêutico para que este possa 

preparar o(s) fármaco(s); 

 Registo da hora da validação, nome do utente, protocolo a realizar, número de 

preparações, ordem de validação; 

 Validação farmacêutica da prescrição; 

 Impressão de rótulos (dois rótulos: um para o saco da preparação e um para a 

bolsa que vai abrigar da luz) e Mapa de Produção (com as informações necessárias para 

a preparação. Neste apenas se imprimem os fármacos que vão ser preparados, no 

entanto é possivel imprimir todo o arsenal terapêutico que o utente em questão está a 

fazer); 

 Verificação dos cálculos das quantidades (calcular volumes necessários, tendo 

em conta a dose e concentração); 

 Registo dos lotes utilizados; 

 Preparação de tabuleiros (com fármacos, soro se necessário e rótulos) e envio 

pelo transfer para a câmara de fluxo (nunca esquecendo de pulverizar com álcool a 70º 

antes do envio); 

 Colocação do mapa de produção de forma visivel ao interior; 

 Preparação do fármaco: verificação de quantidades, registo das doses de cada 

fármaco no registo de exposição individual do operador, preparação da bolsa, verificação 

visual da homogeneidade, colocação de um dos rótulos, assinatura de ambos os rótulos); 
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 Inspeção visual no exterior para procura de partículas suspensas (rejeitar caso se 

encontrem); 

 Registo de ampolas poupadas caso ocorra; 

 Embalamento em bolsa que protege da luz e etiquetar; 

 Registo da Receção dos citotóxicos (com nome do utente, nº do processo, 

fármacos enviados, doses, hora de saída da UPC) que é enviado juntamente com as 

bolsas (acondicionadas numa mala térmica, opaca, com gelo) para o serviço onde é 

assinada pela enfermagem com registo da hora de chegada; 

 No final o farmacêutico operador deve fazer uma limpeza da câmara com álcool, 

verificando se todo o material rejeitado está devidamente acondicionado em contentores 

próprios que são mais tarde enviados para incinerar. 

 O farmacêutico de apoio efetua a saída informática dos produtos utilizados (os 

fármacos citotóxicos possuem um controlo especial, devendo ser verificado cada um de 

acordo com o utente para o qual foi usado e dando saída por lote), arquiva os processos 

e faz o registo de fluxo de preparação do dia seguinte no qual ficam preparadas as folhas 

dos utentes que estão programados para esse dia, por ordem alfabética, bem como uma 

lista com as preparações a realizar de modo a facilitar o trabalho. 

 O material que foi gasto nesse dia deve ser reposto para o dia seguinte fazendo-

se registo da entrada de todo o material clínico (luvas, filtros, bombas infusoras, 

comprensas, seringas, agulhas, etc), bem como dos IGV.  

NOTA:Os IGV não se dão saída por paciente uma vez que se regista a entrada deles 

na UPC, aquando da necessidade de reposição de stock,realizando-se nesse momento a 

saída informática. 

 É de referir que todos os dias se realiza uma limpeza da sala da câmara. Todos 

os dias se limpam as superfícies, sendo feita uma limpeza mais profunda, com paredes e 

chão à sexta feira. Esta limpeza é feita por um AO.  

 

As prescrições da quimioterapia já estão, quase todas, a ser realizadas de forma 

eletrónica de modo a parametrizar os diferentes protocolos, havendo, no entanto, ainda 

alguns que são passados manualmente. Nestes casos é necessária a impressão de 

rótulos manuais. 

Aquando da validação ter em conta os diferentes protocolos instituidos, doses, fatores, 

vias de administração, condições especiais, tempo de administração, etc, gerindo o 

tempo e a ordem das preparações de modo a que os utentes não permaneçam 

demasiado tempo à espera e que as continuações possam ser dadas rapidamente. 
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Para além das preparações citotóxicas são também enviados, apartir da UPC, o 

Ondasetrom oral 8mg, Capecitabina oral e Folinato oral. Os comprimidos vão embalados 

e etiquetados com dose, posologia, nome do utente e nº do processo para o utente levar 

e fazer em casa. 

Antes era utilizado o Aprepitant 125mg. No entanto foi instituido o Fosaprepitant, um 

pró-fármaco, que é feito de forma EV, 150mg, preparado no serviço pelos enfermeiros e 

administrado 30min antes da quimioterapia, com efeito de 72h. 

 

Controlo microbiológico 

 

Todos os dias é retirada uma amostra de 5ml de uma preparação inoculada em meio 

próprio para envio ao laboratório de microbiologia que verifica a esterilidade da mesma. 

Também é realizado o controlo microbiológico das luvas do operador através da 

recolha de amostra com uma zaragatoa conservada em seguida em meio esteril. 

No que toca ao ar e superfícies, o controlo é efetuado por uma equipa externa 

contratada. 

 

Derramamento 

 

Caso ocorra algum “acidente” existem kits de derramamento de citotóxicos que 

possuem o material necessário à sinalização, inativação e limpeza do local. 

 

Ver mais no anexo 2. 

 

5.2.3. PREPARAÇÕES EXTEMPORÂNEAS ESTÉREIS 

 

Lucentis® - Ranibizumab 

 

Este fármaco é utilizado por administração intravítrea para o controlo da 

degenerescência macular relacionada com a idade (DMI) neovascular (húmida) e na 

perda de visão por edema macular diabético (EMD). Inicialmente era preparada uma 

ampola por paciente, sendo rejeitado o resto da substância. Atualmente é realizado o 

fraccionamento das ampolas por farmacêuticos. Uma vez que a estabilidade após 

abertura ser de apenas 2/3h (tempo máximo que deve ocorrer desde o fraccionamente 

até à administração), no HPH criou-se a possibilidade da presença dos farmacêuticos no 
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ambiente controlado da sala de Cirurgia de Ambulatório, para realização do 

fraccionamento, permitindo a administração do fármaco logo após a preparação. 

Este procedimento realiza-se duas vezes por semana, por um farmacêutico operador e 

um de apoio, que são responsáveis por todo o processo. Este consiste na preparação 

dos farmacêuticos (equipamento apropriado – farda, touca, máscara, luvas, protetores de 

pés - e lavagem de mãos e braços de acordo com técnica própria e antes da colocação 

de bata e luvas), preparação do local de trabalho (colocação do campo e material 

necessário), seguido do fraccionamento no qual se faz a separação de alíquotas de 

0,05ml em seringas de 1ml, que são administradas após verificação da identificação do 

doente e preparação do mesmo. 

Neste processo é registado o número de ampolas gasto, o nome e nº do processos 

dos pacientes, as horas de fraccionamento, bem como as horas de administração. 

NOTA: Não esquecer que as ampolas devem ser sempre conservadas no frio antes da 

sua utilização. 

 

Eylea ®- Aflibercept 

 

Este fármaco é utilizado por administração intravítrea para o controlo da DMI 

neovascular (húmida). O processo assemelha-se ao anteriormente referido para o 

Ranibizumab. 

 

Visudyne ®- Verteporfina 

 

Este fármaco é administrado por via parentérica para o controlo DMI neovascular 

(húmida). O tratamento realiza-se em duas fases, sendo a administração desta 

substância a primeira fase. Numa segunda fase dá-se a ativação do fármaco por laser, 15 

minutos após o início da perfusão. É feito o cálculo da dose, baseado na superfície 

corporal do doente, reconstituindo-se o fármaco com 7ml de H2O ppi, retira-se o volume 

necessário e dilui-se até 30ml com glicose a 5% 

 

5.3. PREPARAÇÕES NÃO ESTÉREIS 

 

Muitas vezes são realizadas preparações não estéreis no laboratório dos Serviços 

Farmacêuticos. Estas são efetuadas por um TDT com supervisão de um farmacêutico. 

Atualmente as preparações cingem-se essencialmente à preparação de doses 

pediátricas, fraccionamento de dietas modulares e espessantes, soluções e diluições. 
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As preparações possuem protocolos pré-definidos, que devem ser seguidos, que se 

encontram “introduzidos” num sistema informático próprio, que permite a impressão das 

fichas de preparação e rotulagem. Neste programa devem ser inseridos as informações a 

constar em cada registo. 

Assim, cada ficha de preparação deve possuir os dados relativos ao medicamento 

manipulado, ao doente em causa, ao médico prescritor, ao medicamento preparado, com 

informação dos lotes e validades das matérias-primas utilizadas, sendo criado um lote 

interno para cada manipulado que permite a rastreabilidade das preparações. Deve 

também incluir a descrição do procedimento, materiais utilizados, resultados dos 

controlos efetuados, rúbrica e data de quem preparou e supervisionou. 

Já a rotulagem deve possui a informação necessária ao doente ou a quem vai 

administrar o medicamento (ex. prazo de utilização, via de administração), bem como 

informações da manipulação (ex. número do lote, identifcação da farmácia) 

 

5.4. RADIOFARMÁCIA 

 

Inicialmente era realizada a preparação dos radiofármacos nos SF da ULSM. Era 

utilizado o molibdénio, preparado em câmara própria. No entanto, por motivos logísticos 

como a falta de condições para o isolamento exigido do doente, deixou de ser realizado. 

 

5.5. REEMBALAGEM  

                                                                                                                                                  

A opção de reembalar determinados fármacos suporta-se em diferentes fatores, entre 

eles a não existência da dose prescrita, a possibilidade de fracionamento da forma 

farmacêutica, os custos associados, etc. 

Quando se opta por este método é necessário ter em conta a quantidade que será 

gasta, bem como o histórico de prescrições para aquela dosagem, uma vez que o prazo 

de validade fica alterado após a abertura do blister. Os cálculos para o novo prazo de 

validade são feitos tendo em conta o original, fazendo-se sempre ¼ do prazo original, até 

um máximo de 6 meses. 

Antes do processo de reembalagem regista-se data, hora, identificação do produto 

adquirido e do produto a reembalar e identificação do operador. No final, o supervisor 

assina e toma registo, anexando-se um exemplar da amostra e da embalagem original. 

Ao contrário do que se passa com as preparações estéreis, no caso o reembalamento 

não há a criação de lotes internos. 
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Para o processo propriamente dito o operador, o TDT deve estar devidamente 

preparado e equipado. O medicamento a preparar e a sala devem estar nas condições 

essenciais às boas práticas. 

O processo de reembalamento é efetuado por uma ordem que segue determinadas 

regras: inicia-se com o fármaco com menos efeitos secundários para o que possui mais 

efeitos; começam-se por reembalar formas farmacêuticas que irão corresponder a formas 

inteiras, seguido dos 1/2, 1/4, etc. Ter especial cuidado com fármacos, como os 

corticosteroides, os quais possuem uma série de efeitos secundários e interações a ter 

em conta. Assim deve-se ter especial atenção em não deixar particulas dos mesmos para 

a reembalagem seguinte, apesar da máquina ser higienizada emtre cada reembalagem. 

No caso do HPH é utilizada uma máquina embaladora automática que possui um 

sistema informático apropriado. Esta imprime automáticamente o rótulo à medida que vai 

reembalando. Este deve possuir sempre a identificação do medicamento reembalado, 

bem como dosagem, prazo de validade, lote, código de barra e o nome do laboratório. 

 

6. INFORMAÇÃO SOBRE MEDICAMENTOS E OUTROS 

ATIVIDADES DE FARMÁCIA CLÍNICA 

 

6.1. CONSULTAS DE INFORMAÇÃO, BASES DE DADOS, INTERNET. 

 

O HPH conta com uma biblioteca de livros, dos mais variados temas, que permitem a 

consulta mais aprofundada e estudo de determinados temas. Nesta é possivel requerer 

determinados artigos científicos aos quais não e possivel ter livre acesso através das 

páginas convencionais da internet. 

Os SF também possuem uma coleção de livros e documentos, aos quais podem 

aceder aquando da existência de dúvidas. Alguns dos livros e documentos mais 

utilizados, de acordo com a área: 

Dose Unitária 

 “Formulário Hospitalar Nacional do Medicamento” 

 “Prontuário Terapêutico” 

 “Martindale” 

 “Handbook of Drug and Administration via Enteral Feeding Tubes” 

 “Antibiotics Essencials” – Burke A Cunha, MD, MACP, Physicians’s Press 

10th edition, 2011 
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 “Guia de Preparação e Administração de Medicamentos Via Parentérica” – 

Ana Paula Dinis, 2ª edição, 2004 

 “Handbook of Injectable Drugs” - Trissel 

Atendimento Externo 

 “Guidelines – Clinical Management and Treatment of HIV – infected Adults 

in Euripe – EACS” 

 “Recomendações Portuguesas para o tratamento da infeção por VIH1 e 

VIH2, 2012” – Ministério da Saúde 

 “Boas Práticas de Farmácia Hospitalar no âmbito da Infeção VIH/SIDA” – 

Coordenação Nacional para a Infeção VIH/SIDA ‘08 

 “Despacho 13382/2012” 

 

UPC: 

 “Chemotherapy Protocols 2013 – Current protocols and targeted therapies” 

 “Drug Information – Handbook of Oncology” – Lexi-comp 

 

Outros: 

 “Farmacovigilância em Portugal” 

 

Além dos habituais livros são muitas vezes consultdas páginas da Internet como: 

 www.infarmed.com (incluindo Infomed) 

 www.stabilis.org 

 www.drugs.com 

 www.nynjaetc.org 

 aidsmeds.com 

 www.medscape.com 

 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

 

Quando as dúvidas persistem é habitual o contacto com o laboratório de determinado 

fármaco a solicitar mais informações. Este contacto pode dar-se via telefone ou via email. 

Os SF contam ainda com um sistema informático, a Intranet, que permite uma gestão 

documental, de protocolos e manuais de atuação, bem como acesso às prescrições e 

apontamentos médicos dos serviços clínicos. Possui ainda programas informáticos para 

uma melhor funcionalidade, facilitando tarefas como o armazenamento e distribuição, 

validação de prescrições, manipulação de preparações de nutrição clínica, preparações 

não estéreis, etc 
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6.2. FARMACOVIGILÂNCIA 

 

A ULSM possui um protocolo com a Unidade de Farmacovigilância do Norte. Em cada 

computador encontra-se, no ambiente de trabalho, um link que dirige os profissionais 

diretamente à página da Unidade onde é possivel aceder a informação detalhada sobre o 

tema, facilitando a tarefa de notificação. 

A atuação do farmacêutico nesta área, no HPH, faz-se por diferentes vias, passando 

pela notificação das reações adversas e/ou suspeitas das mesmas e pela formação de 

outros profissionais de saúde e utentes sobre a melhor forma de o fazer, realçando a 

importância da notificação na deteção precoce de problemas, no controlo de grupos de 

risco, na aprendizagem mais aprofundada dos perfis de segurança dos fármacos. 

Esta ação de notificar as reações adversas ou suspeitas das mesmas pode ser feita a 

nível do ambulatório. Neste caso o farmacêutico possui contacto direto com a pessoa que 

está a tomar a medicação em causa podendo questionar sobre o sucessido, tentando 

perceber a situação, com toda a informação disponivel. A notificação na ULSM é feita 

pelo método de Notificação Espontânea, ou seja, voluntária, na qual o profissional, 

tomando conhecimento preenche um formulário (simples – mais rápido e com menos 

informação - ou completo) com os dados do utente (na versão simplificada exigindo 

apenas as iniciais do nome do doente em causa), medicamento e reação e envia para a 

Unidade de Farmacovigilância que mais tarde poderá contactar o profissional procurando 

saber mais dados e/ou acompanhar o caso. Assim, no atendimento ao público é 

importante tentar perceber a reação das diferentes pessoas à medicação que utilizam, de 

modo a que seja possivel resolver qualquer problema associado a fármacos da 

terapêutica instituida, tentando formar os utentes na perceção da importância do 

conhecimento de possiveis reações adversas. Relembrar que os utentes possuem 

atualmente a possibilidade de notificar as reações em casa apartir do site da unidade de 

farmacovigilância, sem necessidade de registo. 

A identificação de reações adversas pode ainda ser feita no âmbito da Dose Unitária 

aquando da validação de prescrições. Nestas estão muitas vezes presentes os 

chamados “Tracer Drugs”. Estes fármacos como: anti-histamínicos, laxantes, anti-

diarreicos, antídotos, etc, são muitas vezes prescritos de modo a tratar sintomas relativos 

a reações adversas causadas por outros fármacos. Nessas situações é importante 

perceber o que está a causar determinados sintomas, de modo a notificar essas reações 

caso seja necessário. Diminuições de doses, suspensões de medicação são outros 

alertas a ter em conta. 
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Para além da validação das prescrições, é ainda possivel seguir um fármaco nos 

diferentes serviços, ou seja, escolher uma classe de fármacos que se constatem estar a 

levar à presença de determinados sintomas ou que estejam a ser utilizados para o 

tratamento de reações adversas e verificar a sua utilização noutros serviços tentando 

compreender se as reações adversas em causa, têm sido transversais no HPH. 

Para além destas opções existe ainda a intervenção nas equipas multidisciplinares das 

quais fazem parte farmacêuticos, como por exemplo, no Grupo de Trablho de 

Infecciologia (consulta multidisciplinar de infecciologia), com a sensibilização dos 

profissionais para a realização das notificações ou mesmo responsabilização de um 

membro do grupo por esta tarefa. 

 

6.3. PARTICIPAÇÃO DO FARMACÊUTICO EM ENSAIOS CLÍNICOS 

 

Para que um ensaio clínico seja aprovado em Portugal tem de ser avaliado obtendo 

um parecer positivo do INFARMED, Comissão de Ética para a Investigação Clínica 

(CEIC), com emissão de parecer pela Comissão de Ensaios Clínicos (CEC) e Comissão 

Nacional de Proteção de Dados (CNPD). A nível hospitalar é necessária a aprovação de 

um contrato financeiro pelo CA, sendo essencial a existência de um médico (investigador 

principal) e equipa disponível. Há ainda uma avaliação a nível de pessoal, equipamento e 

espaço de modo a saber se é, ou não, possível a realização do ensaio. Na ULSM existe 

uma equipa multi-disciplinar responsável pelos ensaios clínicos, da qual fazem parte 

farmacêuticos, dos quais um é responsável.  

O SF, enquanto entidade responsável pelo circuito do medicamento, torna-se vital 

aquando da realização de ensaios clínicos, sendo responsável por várias das etapas do 

percurso dos fármacos: receção, armazenamento, distribuição, controlo e devolução. 

Assim, aquando da receção, como já referido, o farmacêutico deve fazer a verificação 

de todos os dados e documentação, armazenando os fármacos em local apropriado. 

Junto aos mesmos é necessário estar sempre presente um equipamento de leitura de 

temperaturas devendo, todos os dias, ser registada a temperatura no momento do 

registo, a temperatura máxima e mínima detetada, fazendo reset após anotação. 

No caso dos injetáveis administrados no Hospital de dia, o farmacêutico não tem 

contacto direto com o paciente. No entanto, nos outros casos pode exercer o seu papel 

de formação e acompanhamento. 

Toda a documentação deve ficar arquivada num dossier contendo todos os protocolos, 

documentos de aprovação e conclusão, justificações, prescrições e registos (como 

temperaturas e visitas de monitorização). 
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Neste momento, no HPH estão a decorrer vários ensaios, entre eles: 

 Prefmab: comparação da via de administração do Rituximab IV vs SC; 

 Denosumab 120mg sub-cutâneo/placebo vs. Ácido Zoledrónico IV 

perfusão < 15min /Placebo em mieloma múltiplo. 

 

6.4. ACOMPANHAMENTO DA “VISITA MÉDICA” 

 

O acompanhamento da visita médica permite um maior contacto com o doente, um 

melhor conhecimento da história clínica e terapêutica, bem como dos resultados das 

ações tomadas. 

É possivel intervir na reconciliação terapêutica, evitando duplicação de medicação 

e/ou erros na transcrição da medicação que os doentes fazem no domicílio e por vezes 

até erros de omissão. 

Cada intervenção farmacêutica deve ser registada e verificada, procurando saber se 

dela resultou uma alteração da prescrição, ou não. São várias as intervenções que se 

podem ter sendo as mais frequentes relacionadas com erros na prescrição (erros de 

dosagens, frequência, duplicação, incompatibilidades, falta de data de fim nos 

antibióticos, etc). 

Assim, é importante efetuar a reconciliação farmacêutica na entrada do utente no 

serviço de internamento, realizada por farmacêuticos. Verificar a medicação extra-

formulário e compará-la com a medicação prescrita no internamento, analisar o que se 

pode prescindir de domicílio e a que deve ser mantida, verificar interações com nova 

medicação administrada, etc. 

Por exemplo, as estatinas são uma classe de fármacos que tem estado em estudo, 

discutindo-se a importância da sua manutenção aquando do internamento hospitalar 

(médicos defendem que o utente, tendo uma dieta controlada no ambiente hospitalar, 

pode prescindir destes fármacos. No entanto surgem estudos que apontam para 

consequências da descontinuação desta medicação); os anestésicos, muito utilizados a 

nível hospitalar, são uma classe de fármacos muito sujeita a interações medicamentosas 

 

6.5. EBUG 

 

Nos últimos anos a ULSM tem participado na iniciativa E-bug. Este projeto é realizado 

a nível internacional, tendo como principal objetivo a diminuição do aparecimento de 

resistências a antibióticos, através de programas de educação sobre microbiologia, 
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higiene, tratamento e prevenção das doenças, consciencializando para a importância das 

medidas e consequências do seu incumprimento. 

A equipa de enfermagem e a equipa farmacêutica é convidada a participar num 

percurso pedagógico em diferentes escolas do concelho. Neste projeto, as equipas 

deslocam-se às salas de aula onde dão pequenas “palestras” aos alunos sobre os 

diferentes assuntos em causa, avaliando no final os conhecimentos adquiridos. 

A iniciativa realiza-se todos os períodos, para cada turma, sendo avaliado igualmente 

a aprendizagem global do projeto. 

O projeto possui ainda uma plataforma informática que permite aos professores e 

alunos terem acesso a fichas informativas, testes, etc. 

 

6.6. “COMISSÕES TÉCNICAS” EXISTENTES NO HOSPITAL E SUAS 

ATIVIDADES. 

 

De acordo com o Regulamento ULSM, EPE de 9 de Julho de 2013, o Hospital Pedro 

Hispano possui uma lista de órgãos de apoio técnico, entre eles diferentes comissões às 

quais pertencem diversos membros desta Unidade de Saúde. Destas, destacam-se, por 

integração de um farmacêutico na equipa, as seguintes: 

 

 Comissão de Catástrofe: com competências no âmbito do planeamento de 

emergências internas e externas; elaboração de planos e relatórios; coordenação de 

exercícios; monitorização, divulgação e avaliação de ações em situações de emergência; 

emissão de pareceres; etc. 

 

 Comissão de Controlo de Infeção e de Antimicrobianos, atualmente denominada 

de CCIRA – Comissão de Controlo de Infeção e Resistência a Antimicrobianos: 

tendo por base o Despacho 15423/2013 e com o principal objetivo de “prevenir e 

controlar as Infeções associadas aos cuidados de saúde” esta comissão tem vindo a ser 

adaptada de acordo com o aparecimento exponencial de resistências e uma maior 

necessidade de controlo da higienização e prescrição antibiótica, especialmente de 

quinolonas e carbapenemos. Possui várias áreas de atuação, entre as quais a vigilância 

epidemiológica, a implementação de procedimentos e boas práticas, a formação de todos 

os que frequentam o Hospital, desde profissionais, a visitas e doentes, consultadoria e 

apoio. 
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 Comissão de Ética para a Saúde (CES): que pretende tomar especial atenção 

aos padrões de ética da prática das ciências da sáude, de forma a proteger e garantir a 

dignidade e integridade humanas. 

 

 Comissão de Farmácia e Terapêutica: tendo em vista o tratamento eficaz, 

compete a esta comissão as ações associadas ao Formulário Nacional de 

Medicamentos, desde rotinas a adendas de aditamentou ou exclusão, procedimentos 

relacionados com o Manual de Farmácia em uso e Protocolos Terapêuticos, controlo da 

terapêutica e prescrição, bem como dos custos associados, escolha dos fármacos que 

deverão estar disponíveis e a sua aquisição, etc. esta comissão reúne-se com uma 

periodicidade mínima mensal. 

 

Comissões multidisciplinares 

Estes grupos constituidos por membros de diferentes equipas não são obrigatórios por 

lei, estando organizados no sentido de dar apoio em áreas específicas. Algumas destes 

grupos possuem farmacêuticos na sua constituição. Alguns exemplos são: 

 Consulta Multidisciplinar de Infecciologia 

 Unidade de Dor Crónica 

 Grupo de Nutrição – a integrar a Comissão de Farmácia e Terapêutica 

 Grupo de Tratamento de Úlceras 

 

7. FORMAÇÕES 

 

Ao longo do estágio curricular na ULSM foi permitida a participação em algumas 

formações, formações essas que permitem aos profissionais das diferentes áreas de 

atuação expandirem conhecimentos, discutirem abordagens, tomarem conhecimento de 

novas formulações, metodologias, etc, bem como tomarem conhecimento da situação da 

ULSM em diferentes áreas. 

Assim, ao longo do estágio seguiram-se as seguintes ações: 

 18/03/2014: Eviplera
®

 - da Gilead - Fármaco usado no tratamento do HIV; 

 02/04/2014: Ecologia Microbiana 2013 e evolução de resistências na 

ULSM; 

 08/04/2014: Stribild
®
 - da Gilead – Fármaco usado no tratamento do HIV; 

 14/04/2014: Perjeta
®

 – da Roche – Fármaco usado no tratamento do 

cancro da mama; 
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 14/04/2014 e 21/04/2014: Formação em Investigação Clínica e criação de uma 

Unidade de Investigação Clínica; 

 22/04/2014: Plano de Emergência dos Serviços Farmacêuticos; 

 28/04/2014 e 29/04/2014 – XVI Congresso Anual da Associação Portuguesa de 

Nutrição Entérica e Parentérica.  
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PARTE 2 

 

Durante o estágio foram desenvolvidos pequenos trabalhos os quais serão 

mencionados em seguida: 

 

1. Remodelação do stock da Medicina M pelo Método Kaizen 

Durante o estágio participei na remodelação do stock do serviço da Medicina M pelo 

Método Kaizen. Nesta foram alteradas as caixas, os stocks, reetiquetando e reformulando 

o espaço disponível. (Anexo 3) 

 

2. “Look alike” 

Aquando do estágio foi-nos apresentado um problema com o qual os profissionais se 

deparam todos os dias. A medicação vinda dos diferentes laboratórios chega aos SF com 

apresentações muito semelhantes entre dosagens e mesmo entre fármacos diferentes, 

sendo os chamados “look-alike” Como distinguir? Alguns dos produtos que são 

convertidos, à chegada, em dose unitária são etiquetados com cores diferentes de modo 

a distinguir diferentes dosagens. No entanto há certas formas que não são convertidas… 

Ao longo de alguns dias realizei uma recolha de imagens de modo a comparar 

fármacos potencialmente mais perigosos possíveis de serem trocados de forma a estudar 

um método/procedimento a estabelecer para serem mais fáceis de identificar (sendo 

assim mais difícil a sua troca). (Anexo 4) 

 

3. Trabalho sobre a Insuficiência Renal Crónica 

No decorrer do estágio foi ainda realizado um trabalho em conjunto com duas colegas 

estagiárias relativo à Insuficiência Renal Crónica que pode ser visto no Anexo 5. 

 

4. Reorganização 

Tive ainda oportunidade de “reorganizar” a zona de devoluções e artigos à espera de 

resposta do laboratório (Anexo 6). 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 – Receção e Validação de prescrições 

 

Na prescrição eletrónica, aquando da validação, cada fármaco, vem com indicação de: 

 Alt – caso se trate de uma alteração à prescrição anterior e que necessita de ser 

validada. 

 Trad – Medicação que não é enviada habitualmente pela DIDDU uma vez existir 

stock no serviço (são exemplos: as insulinas, pomadas, IGV, alguns xaropes), enviadas 

pela distribuição clássica 

 

Ter em atenção às camas PPP, isto é, camas pendentes de utentes com internamento 

programado, mas que ainda não se encontram no serviço. Estas camas são validadas 

até os doentes darem entrada. 

Existem ainda vários pontos a ter em conta aquando da validação de prescrições. 

Alguns exemplos: 

 Dieta: 

o O uso de sonda e onde é que esta termina (se é nasogástrica, jejunal, etc) 

condiciona o uso de determinados fármacos, nomeadamente a sua forma farmacêutica. 

 Xarope vs. Solução Oral – xarope é mais viscoso, devendo ser 

evitado por poder obstruir a sonda; 

 Comprimidos – Comprimidos de libertação prolongada, gastro-

resistentes, orodispersíveis, etc não podem ser fraccionados para serem 

administrados por sonda, devendo ser trocados (ex. o pantoprazol apresenta-

se muitas vezes na forma de comprimidos gastro-resistentes, deve por isso 

ser trocado pelo esomeprazol). 

o Passagem da dieta de sonda para via oral – alteração de alguns fármacos, por 

exemplo: 

 Paracetamol Intra-Venoso (IV) – passa a oral (mais barato, mais 

leve de transportar até ao serviço, maior comodidade para o doente). 

 Posologia: 

o SOS – Comprimidos de libertação prolongada não são habitualmente prescritos 

para estes casos, com algumas exceções (tramadol retard pode ser utilizado em SOS 

quando se prevê que a pessoa venha a ter dores fortes à noite, sendo assim 

administrado ao deitar) 

o Antibióticos – devem ter data de fim! (dez dias) 
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 Quantidades: 

o Metilprednisolona – estabilidade por 24h após abertura (ex. ampola de 40mg, 

dose de 4mg 3 vezes ao dia num total de 12mg, enviar uma por dia) 

 Cremes/pomadas – quando a posologia indica a sua utilização por vários 

dias, várias vezes ao dia deve ser enviado apenas um e calenderizar os próximos 

envios. 

 Notas de cada serviço: 

o Oftalmologia/Otorrino 

 Dexametasona (fosfato) IMV 5mg – Não enviar da Dose 

Unitária (stocks no serviço) 

 Colírios e Pomadas oftálmicas - Não enviar da Dose Unitária 

(stocks no serviço) 

 Paracetamol IV - Não enviar da Dose Unitária (24h depois, 

oral!) (stocks no serviço) 

o Ginecologia/Cirurgia I 

 Paracetamol IV SOS – Não enviar. (stocks no serviço) 

 Paracetamol IV em horário definido – Enviar máximo de 2 

unidades/dia 

o Ortopedia 

 Dexametasona IMV 5mg – ENVIAR 

 Paracetamol IV – Enviar para 24h, seguido de oral 

o Cirurgia B 

 Paracetamol IV SOS 

 Paracetamol IV em horáro definido – enviar no máximo 2 

unidades/dia 

 Captopril comprimidos SOS – Não enviar 

 Sorbitol + Dioctilsulf. Sódico 13,4+0,01 SOS – Não enviar 

 Dexametasona IMV 5mg – Não enviar 

o Cirurgia C 

 Paracetamol IV SOS – Não enviar 

 Paracetamol IV em horário definido – enviar como indicado na 

prescrição 

 

Existem diferentes protocolos compilados em manuais que relacionam determinados 

fármacos com serviços/patologias e que permitem uma mais fácil prescrição e validação. 

Alguns exemplos: 
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 Anestesia epidural – Anestésico local + Opióide (ex.: Ropivacaína + 

Sufentanil) 

 Via Verde – medicação que é dada ao doente logo à entrada das emergências, de 

acordo com os sintomas (casos de Enfarte do Miocárdio e Acidentes Vasculares 

Cerebrais). 

 Cirurgia – de acordo com o tipo de intervenção cirurgica a realizar, a medicação 

varia. Algumas classes costumam estar presentes como: 

o Analgésicos: 

 Paracetamol IV por 24h, seguido de oral; 

(IV é uma administração mais demorada, menos cómoda e mais cara) 

 Opióides: Tramadol, Petidina 

o Antieméticos: 

 Metoclopramida (associada, p. ex. Tramadol), 

 Ondasetron (associado, p. ex. Petidina). 

o Enoxaparina sódica – até 24h antes da cirurgia; 

o Antibióticos: 

NOTA: profilaxia durante 24h, tratamento 10 dias (tendo em conta o número de tomas!), 

com exceção de casos de endocardite em que os tratamentos podem ir de 15 dias a 1 

mês. Nunca esquecer que a antibioterapia usada para prevenção não pode ser a mesma 

que a administrada em situações de tratamento! A escolha do melhor agente terapêutico 

tem como princípio básico a associação empirica dos agentes mais prováveis, agindo 

apartir dessa informação. Exs: 

 cefoxitina – profilaxia colo-retal, esofágica, ano-retal, 

amputações; 

 cefazolina – profilaxia ortopédica; 

 Ceftriaxona + Ciprofloxacina - urologia (devido à maior 

probabilidade de urosepsis, uso de uma cefalosporina de 3ª geração com 

uma fluoroquinolona). 

NOTA: Ciprofloxacona – depuração renal, logo usado muitas vezes em 

infeções urinárias. 

o Anti-inflamatórios (por vezes): 

 Cetorolac – máximo de 5 dias 

 Parecoxib – máximo de 3 dias 

o Protetor Gástrico – Pantoprazol 

o Benzodiazepina (por vezes): 

 Diazepam 
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 Bromazepam (24h antes da cirurgia) 

 Disfagias – uso de espessante 

 Outros casos: 

o Clindamicina – quando há alergia a penicilina; 

o Tramadol – associar metoclopramida; 

o Haloperidol – SOS quando o doente está agitado; 

o Vacinas: 

 Anti-pneucócica polivalente, anti-meningocócica, anti-haemophilus 

influenza – uso em esplenectomias. 

Deve ser também tida em conta a medicação de formulário e medicação extra-

formulário. A medicação extra-formulário consiste na que é habitualmente trazida pelo 

doente de casa ou pedido a familiares, não sendo fornecida pelo SF por não existir no 

hospital. Em algumas situações excepcionais, caso exista, poderá, no entanto, ser 

enviada pelos SF para continuação do plano terapêutico. Caso não exista, a medicação 

extra-formulário pode ser alterada pelo médico para um equivalente terapêutico. 
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Anexo 2 - UPC 

 

Protocolos 

 

Estes são utilizados de acordo com a patologia em questão. São feitos por ciclos (de 

8, 15 ou 28 dias) sendo que as preparações podem variar de acordo com o dia do ciclo.  

Alguns exemplos: 

 FEC – 5-FU + Epirrubicina + Ciclofosfamida 

 R-CHOP – Rituximab + Ciclofosfamida + Doxirrubicina + Vincristina 

 FOLFOX – Oxiplatina + 5-FU com levofolinato + bomba infusora de 5-FU 

 FOLFIRI – Irinotecano + 5-FU com levofolinato + bomba infusora de 5-FU 

 Antieméticos: 

o Risco elevado – Ondasetrom + Dexametasona + Aprepitant 

o Risco moderado – Palonossetrom + Dexametasona (+ Aprepitant como 

terapêutica de resgate); 

o Risco baixo – Dexametasona 

NOTA: Palonossetrom tem um t ½ de 72h, funcionando melhor no risco mederado e 

sendo mais barato que o ondassetrom. 

 

Fármacos –Alguns exemplos e particularidades: 

 

 Cisplatina – fármaco com administração prolongada (1h de pré-hidratação; 2h de 

infusão; 1h de pós-administração). Normalmente dos primeiros a ser preparado. 

 Rituximab – fluxo lento no ínicio (1mg/ml, sendo que o fluxo pode variar ao longo 

do tempo de administração) seguido de fluxo rápido após primeoro tratamento. Este 

fármaco necessita muitas vezes de medicação adjuvante. 

 Epirrubicina – muito viscoso. 

 Etoposido – ter em atenção nas observações o intervalo de concentrações 

desejado: 0,2-0,4. Se não se satisfizer este intervalo com as doses/volumes calculados 

ajustar a quantidade de soro. 

 Paclitaxel – existem duas formulações: 

o 6mg/mL - mais agressivo e necessita de medicação adjuvante; 

o 5mg/ml em albumina (Abraxane®) - mais seguro devido ao revestimento das 

moléculas pela proteína, necessitando de ser reconstituido, mas não precisando de 

medicação de suporte. 
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 Trastuzumab - necessita de ser reconstituido em 7,2 mL de água ppi. 

Alguns fármacos necessitam de ser reconstituidos na câmara existindo tabelas que 

ajudam na preparação dos mesmos. O trastuzumab é apenas um exemplo. 

Outros não necessitam da adição de soro após a reconstituição. São deles exemplos o 

Cetuximab e o Paclitaxel 5mg/mL com albumina. 

Terapêuticas mais agressivas necessitam de medicação adjuvante como anti-

histaminicos, hidrocortisona, paracetamol, etc, dependendo dos sintomas/reações 

associadas. 

 

Cálculos: 

 

As doses são calculadas de acordo com peso (anticorpos), área sob a curva (AUC) 

(carboplatina) ou Superfície Corporal (maioria) dependendo do fármaco em questão. 

 Cálculo do Volume para a maioria dos fármacos: 

 

 Para fármacos que necessitam de ser reconstituidos, usando o exemplo do 

trastuzumab 150mg que é reconstituido em 7,2mL de água ppi: 

 

 Para fármacos com intervalos de concentração, verificar se é necessário o ajuste 

do volume de soro. Usando o exemplo do Etoposido que deve estar numa concentração 

entre 0,2 e 0,4: 

Se Dose desejada = 250mg e Volume de Soro = 500 mg: 

 uma concentração final fora do intervalo. 

Procede-se então à alteração do volume de soro para 560mL: 

. 

 Para fármacos, que necessitam de uma concentração final fixa, como por 

exemplo: 

o Rituxumab num protocolo de fluxo lento que exige uma concentração final de 

1mg/ml. Se o fármaco se encontrar numa concentração de 10mg/mL, com uma 

concentração final desejada de 675mg/675mL: 
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Ter em atenção que o fármaco irá ser adicionado a um saco de soro que já contém 

500ml. Assim, para termos 607,5mL de soro: 

 

deveremos adicionar ao saco 107,5mL que devem ser colocados juntamente com o 

fármaco na preparação. Nestes casos, verificar sempre a capacidade máxima do saco de 

soro pois pode ser necessário o ajuste! 

o Infliximab é um exemplo de um fármaco que deve ter um volume final constante. 

Assim, sabendo que a dose é de 275mg, que o volume final deve ser de 250mL e a 

concentração é de 10mg/mL: 

 

Ter em atenção o Volume das bombas infusoras! Embora as bombas tenham 

registado volumes de 100mL e 250mL, os volumes finais a considerar são de 92mL ou de 

215mL, respetivamente. Isto deve-se à duração dos ciclos efetuados e do fluxo utilizado. 

Ex.: 

- Ciclo de 96h com um fluxo de 2,2ml/h vai corresponder a um volume de 211,2mL. 

Usando a bomba de 250mL, significaria que ficavam 250-211,2=38,8mL de fármaco por 

administrar no final. Assim, ajusta-se o volume tendo em conta o volume final para que, 

ao fim do tempo de administração restar muito pouco fármaco na bomba (bomba com 

215mL, sobrando apenas 3,8mL). 
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Anexo 3 - Fármacos 

 

Tabela 1 - Lista de fármacos pesquisados ao longo do estágio 

 

 

Grupo Fármaco Uso FF e Posologia Farmacocinética 
Mecanismo de 

Ação 
/Farmacodinâmica 

Efeitos adversos/ 
Desvantagens 

Vantagens 

Antibióticos 

Cefazolina 

Profilaxia peri-
operatoria 
ortopédica, 

hepato-bilio-
pancreática, 

mama, gástricas 
sem 

esvaziamento, 
varizes, nariz. 

Antes da cirurgia (1g, 
30min antes) 

Durante 
(cirurgias > 2h) 

Após a cirurgia (até 
24h após) 

 

Aeróbios Gram (+): 
SA e Strptococcus 

Alguns Gram (-): E. 
Coli e K. 
pneumoniae 

  

Cefoxitina 
(2ª G) 

Profilaxia 
cirurgias: colo-

retal, esofágica, 
ano-retal, 

amutações 

  

Espetro de ação 
alargado: aeróbios 

Gram (–) e 
anaeróbios: 

Bacterioides fragilis 
(flora do colon) 

  

Ceftriazona 

Uso com 
fluoroquinolona 
(ciprofloxacina) 
para urospesis 

Meningites 

Habitualmente 
1g, 1id 

2 a 4g/dia 2id – 
infeções graves 

como meningites 

    

Cefotaxima  8/8h     
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Grupo Fármaco Uso FF e Posologia Farmacocinética 
Mecanismo de 

Ação 
/Farmacodinâmica 

Efeitos adversos/ 
Desvantagens 

Vantagens 

Antibióticos 

Ceftobiprole 
(5ªG) 

Contra MRSA, 
Streptococcus 
pneumoniae 

resist à penicilina, 
Pseudomonas e 

Enterococos 

     

Ciprofloxacin
a 

Combinação com 
ceftriazona em 

profilaxia 
urosepsis 

 Depuração renal    

Clindamicina 
Alergia à 
penicilina 

     

Colistina 

Acinetobacter e 
Pseudomonas 
aeruginosa em 
doentes com 
fibrose cística 

Até 60kg: 
50000 U/kg/dia até 

75000 U/Kg/dia 
(máx 4,5MU/kg/dia) 

    

Linezolida 
MRSA 

Alternativa à 
vancomicina!! 

Formulação oral  
Penetra no tecido 

pulmunar  
 

Possui FF oral, 
penetra no 

tecido 
pulmunar 

melhor que a 
vancomicina 

Imipenemo  
1g 6/6h 

Associar à cisplatina. 

Degradado pelas 
dipeptidases 

renais. 
 

Maior risco de 
convulsões 

A associação 
com cisplatina 
inibe a enzima 
que degrada 

este antibiótico 



Relatório do Estágio Hospitalar na ULSM – Hospital Pedro Hispano 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

 

48 
 

Grupo Fármaco Uso FF e Posologia Farmacocinética 
Mecanismo de 

Ação 
/Farmacodinâmica 

Efeitos adversos/ 
Desvantagens 

Vantagens 

Antibióticos 

Meropenem
o 

 1g 8/8h     

Ertapenemo  1g 24/24h   

Sem açao contra 
Pseudomonas 

(um dos 
principais agentes 

das inf. 
nosocomiais) 

 

Azitromicina 
Muito usado na 

Pediatria 
   

Alerta de 
Segurança: 

Prolongamento 
QT! 

 

Claritromicin
a 

 
Normal – 2id 

OD – 1 id 
    

Mupirocina 
Contra MRSA e 

outros cocos 
gram (+) 

Pomada - Aplicação 
no nariz durante 5 

dias, 3id 
    

Trimetropim 
+ 

Sulfametoxa
zol = 

Cotrimoxazol 

Evitar infeções 
oportunistas em 
doentes com HIV 

CD4 < 500). 
Contra 

Pseudomonas 
jivorecci 

Profilaxia: 3x/sem 
Tratamento: todos 

os dias 
    

Vancomicina  
Manter entre os 15-

20mg/ml 
  

Necessária 
monitorização 
apertada (vale) 

uma vez que 
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Grupo Fármaco Uso FF e Posologia Farmacocinética 
Mecanismo de 

Ação 
/Farmacodinâmica 

Efeitos adversos/ 
Desvantagens 

Vantagens 

níveis baixos 
levam ao 

aparecimento de 
MRSA e níevis 
altos levam a 

nefrotoxicidade e 
ototoxicidade 

 Etambutol Tuberculose      

 Rifampicina 

Associação usada 
na tuberculose 

     

 Isoniazida   

Interfere com Vit 
B6 formando 

hidrazona que 
inibe a cinase 

piridoxal fosfato. É 
portanto um 

antagonista do 
cofator das 

transaminações e 
descarboxilações. 
descarboxilações - 

GABA -  
excitação nervosa  

Nevrites (evitadas 
com associação 
com piridoxina) 

 

Anticonvulciva
ntes 

Etossuximida 

Pediatria 
 

Crises de 
ausência da 

epilépsia 

  
Bloqueio dos canais 

de cálcio tipo T 
  

Antifúngicos Fluconazol Meningite 400 mg dia 1 seguido     
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Grupo Fármaco Uso FF e Posologia Farmacocinética 
Mecanismo de 

Ação 
/Farmacodinâmica 

Efeitos adversos/ 
Desvantagens 

Vantagens 

de 200-400mg 
6/8sem 

800mg em infeções 
que colocam a vida 

em risco 
 

Doente com HIV 
associar Flucitosina 

Antifúngicos Flucitosina Meningite 

Associar com 
Anfoterina B ou 

Fluconasol em casos 
com HIV 

    

Protetores 
Gástricos 

Pantoprazol  
Perfusão 40mg 2-

15min 

Inibe CYP2C19 – 
cuidado com 
interferências 

 
Não pode ser em 

perfusão 
contínua 

 

Esomeprazol 

Esofagite de 
refluxo 

 
Terapêutica 

endoscópica das 
úlceras gástricas 

ou úlceras 
duodenais agudas 

sangrantes 

Perfusão 40mg 10-
30min 

Perfusão contínua 
8mg/h durante 72h 

Bólus 

   

Tem a 
estabilidade 

necessária para 
ser 

administrado 
em perfusão 

contínua 

Antidepressiv
os 

ISRS 
Escitalopram   

Metabolização 
pela CYP2C19! 

   

 Furosemida edema      
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Grupo Fármaco Uso FF e Posologia Farmacocinética 
Mecanismo de 

Ação 
/Farmacodinâmica 

Efeitos adversos/ 
Desvantagens 

Vantagens 

Relaxante 
Muscular 

Tiocolquicósi
do 

 

8mg 2id oral (máx. 7 
dias) 

 
4mg 2id IM 

(máx. 5 dias) 

  

Alerta de 
Segurança: 

Genotoxicidade - 
aneuploidia 

 

Imunoglobulin
as 

Ig humana 
normal 

Terapia de 
substituição em 

síndromes de 
imunodeficiência, 

mielomas ou 
leucemias 
linfocíticas 

crónicas e em 
crianças com 

SIDA congénita 
ou inffeções 
recorrentes. 

Imunomodelação 
em púrpula 

trombocitopénica
, Síndrome de 
Guillain-Barré, 

Doença de 
Kawasaki 

     

Hormonas Tiamazol 
Mais usados no 
hipertiroidismo 

     

 
Propiltiourac

ilo 
     

 Levotiroxina Hipotiroidismo IV (apenas quando a Absorção no  Margem  
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Grupo Fármaco Uso FF e Posologia Farmacocinética 
Mecanismo de 

Ação 
/Farmacodinâmica 

Efeitos adversos/ 
Desvantagens 

Vantagens 

via oral esta 
comprometida a 

longo prazo) – 50 a 
75% da dose oral 

 
Dose estabelecida 

pelo 
endocrinologista por 

semana, devido à 
grande ligação às 

proteínas 
plasmáticas (99%). 

Repartida pelos 
diferentes dias 

jejuno e íleo 
superior – 

atenção em 
pacientes com 
íleo paralítico 

t1/2=7h 

terapeutica 
estreita 

 
Leuprorrelin

a 
Cancro da 
próstata 

Em conjunto com a 
ciproterona 

 

Agonista dos 
recetores da GnRH 

da pituitária, 
dessensibilizando-

os 

  

 Octreótido Acromegalia Injeção  

Mimetiza a 
somatostatina, 

inibindo a hormona 
de crescimento. 

  

Inibidores da 
aromatase 

Anastrozol Cancro da mama   
Diminui a produção 

de estrogénio 
  

Anti-
androgeneos 

Flutamida       

Bicalutamida 
Cancro da 
próstata 
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Grupo Fármaco Uso FF e Posologia Farmacocinética 
Mecanismo de 

Ação 
/Farmacodinâmica 

Efeitos adversos/ 
Desvantagens 

Vantagens 

Ciproterona 
Cancro da 
próstata 

Em conjunto com a 
leuprorrelina 

    

Anticorpos Ustecizumab 
Psoríase em 

placas 
     

Trombolíticos 
Alteplase 

Uso em 
protocolos de via 

verde, num 
choque inicial, 

antes da perfusão 

 Ação rápida! Ativadores do 
plasminogénio! 

 Ação rápida 

Tenecteplase      

Inibidores da 
Agregação 
plaquetária 

Ticagrelor       

Agentes 
redutores de 

plaquetas 
Anagrelid 

Contagens 
elevadas de 
plaquetas 

0,5mg 2id   

Sobredosagem dá 
taquicardia, 

vómitos, 
hipotensão 

 

Antiepiléptico
s 

Levotiraceta
m 

  

Não 
metabolizado 
pelo fígado – 

menos interações 
(vantagem em 

epiléticos, devido 
à grande 

quantidade de 
medicação usada) 

   

 Valproato   
Metabolização 

hepática 
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Grupo Fármaco Uso FF e Posologia Farmacocinética 
Mecanismo de 

Ação 
/Farmacodinâmica 

Efeitos adversos/ 
Desvantagens 

Vantagens 

Citotóxicos 

Mitomicina 
Tumores da 
bexiga,… 

IV – 4 a 10mg, 
intervalos 1 a 

6semanas 
TUMOR:20-40mg 

dissolvidos, 
instilados na bexiga 

por algália, 1 a 3 
vezes/sem total de 

20 vezes 

  

Mielossupressão 
cumulativa 

Extravasamento 
provoca celulite e 

ulceração. 

 

Capecitabina 

1ª linha: cancro 
coloretal 

metastático. 
Cancro gástrico, 
mama avançado. 

FF oral 
 

Coloretal:monoterap
ia; Mama: com 

docetaxel; 
Gástrico: com 

platina. 

Pró-fármaco do 5-
FU; 

Metabolizado nos 
tecidos tumorais 

pela enzima 
timidina 

fosforilase 

 
Não se provou 

mais seguro que 
o 5-FU 

Mais 
económico e 
com FF oral 

5-FU  Parentérico     

Cisplatina  
1h pré hidratação 

2h infusão 
1h pós hidratação 

    

Rituximab  Fluxo rápido ou lento     

Antivíricos Aciclovir 
Herpes Simplex 
Varicela Zoster 

200mg 4id – herpes 
 

800mg 4id – Varicela 
ou Zona 

    

 Valaciclovir 
Herpes Simplex 
Varicela Zoster 

     

 Ribavirina Hepatite C Combinado com  Análogo nucleósido   
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Grupo Fármaco Uso FF e Posologia Farmacocinética 
Mecanismo de 

Ação 
/Farmacodinâmica 

Efeitos adversos/ 
Desvantagens 

Vantagens 

crónica interferão alfa-2b 

 
Interferão 

alfa-2b 
(PegIntron) 

Hepatite C 
crónica 

Combinado com 
Ribavirina ou com 

Ribavirina e 
Boceprevir 

 
Monoterapia apenas 
quando intolerância 

à Ribavirina. 

 
Inibe replicação 

viral 
  

Antiretrovirais 

Teno
fovir 
(Vire
ad) 

Tr
u

va
d

a 

Hepatite 
B 

HIV 

Monotera
pia 

HIV 

  

Problemas renais 

 

Emtri
citabi

na 
HIV     

Efavirenz 
(Stocrin) 

HIV    

Muitos efeitos 
secundários como 
insónias, enjoos, 

sonhos estranhos, 
problemas 
ósseos,etc 

Muito potente 

 
Abac
avir 

K
iv

ex
a 

 

HIV 

   
Não usar com 
CD4 > 100000 

 

 
Lami
vudi
na 

Hepatit
e B 

100mg    

Antiretrovirais Ganciclovir     Teratogénico!  
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Grupo Fármaco Uso FF e Posologia Farmacocinética 
Mecanismo de 

Ação 
/Farmacodinâmica 

Efeitos adversos/ 
Desvantagens 

Vantagens 

(manusear com 
cuidado!) 

Maraviroc 
Em HIV em 

estirpes que 
usem o CCR5 

 Antagonista CCR5    

 
Citrato de 
Potássio 

Para manutenção 
da urina alcalina 

por longos 
periodos (cálculos 

de cistina ou 
ácido úrico) + 
nefropatia em 
doentes com 

hiperuricosúria 

     

 
Citrato de 

Cafeína 

Parturientes – 
enxaquecas 
Neonatais – 

apneia do sono 

     

Corticosteróid
e 

Triancinolon
a 

 
Off-label – Intra-

vitreo 
    

 
Abiraterona 

(Zytiga®) 

Cancro da 
prostata 

metastático 
quando há 
falência da 

terapêutica de 
privação de 

testosterona 

1g 1id, 2h após 
refeição, ingerir 

alimentos apenas 1h 
após a toma. 

 
Associar à 

prednisolona! 

Pró-fármaco: 
acetato de 

abiraterona 
convertido in vivo 

em abiraterona 

Inibidor da 17alfa-
hidroxilase 

(CYP17), ou seja, 
inibidor da síntese 

de androgénios, 
impedindo a 
produção de 

testosterona nas 

Cuidado com a 
lactose e sódio! 
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Grupo Fármaco Uso FF e Posologia Farmacocinética 
Mecanismo de 

Ação 
/Farmacodinâmica 

Efeitos adversos/ 
Desvantagens 

Vantagens 

glândulas supra-
renais e no próprio 

tumor 

 
Sugammade

x 
(Bridion®) 

Uso em vez da 
neostigmina 

    
Melhor acordar 

dos doentes 

Anti-
inflamatório 

Betametason
a 

Para maturação 
pulmunar do feto 

24h antes do parto 
Toma única diária 

  
NOTA: 

descontinuada 
 

Dexametaso
na 

Em vez da 
betametasona. 

   
Osteomalácia nos 

fetos? 
 

Anestésicos Ropnacaína 
Epidural 

     

Opióides 

Sufentanil      

Morfina 

Dor crónica, 
neuropática e 
aguda (após 

trauma ou parto), 
dor da 

fibromialgia como 
anestésico geral. 

 

Metabolizado no 
fígado por 

glucuronidação. 
Morfina-3-

glucuronido = 
inativo mas leva a 

dependência 
Morfina-6-

glucuronido = 
agonista 

Agonista dos 
recetores miu-

opioides do córtex 
cerebral, tálamo e 

substância cinzenta 
(recetor 1 – 

analgesia, euforia, 
sedação; 2- 
bradicardia, 

obstipação, dep. 
Respiratória, 

dependência) e k. 

  

Opióides 

Pasta de 
Cocaina 

Pelo otorrino 
como 

hemostático 
     

Petidina Dores fortes   Ligação ao miu   
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Grupo Fármaco Uso FF e Posologia Farmacocinética 
Mecanismo de 

Ação 
/Farmacodinâmica 

Efeitos adversos/ 
Desvantagens 

Vantagens 

Antagonista 
opioide 

Metilnaltrex
ona 

Obstipação 
induzida por 

opioides 
  

Antagonista 
seletivo das 

ligações opioides-
recetor 

  

Vitaminas 

Fitomenadio
na (Vitamina 

K) 
Antihemorrágico      

Sulbutiamina 
(Arcalion) 
(Vitamina 

B1) 

Astenias      

Outros 

Pidolato de 
magnésio 

Cãibras em 
grávidas ou 
contrações 

uterinas 

     

Filgastrim 

Diminuição da 
duração da 

neutropenia e 
diminuição da 
incidência da 

neutropenia febril 

Administração como 
a insulina – SC. 

 
5 dias quando usado 

isoladamente. 

 

Estimulação das 
colónias de 
granulócitos 

humanos 

Conservação no 
frio. 
 
Dores ósseas 

 

Verteporfina 
Degeneração 

macular 

IV, seguido algum 
tempo depois por 

radiação ocular 
    

 Misoprostol 

Preven
ção da 
úlcera 

gástrica 

IVG   
Análogo da 

prostaglandina E1 
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Grupo Fármaco Uso FF e Posologia Farmacocinética 
Mecanismo de 

Ação 
/Farmacodinâmica 

Efeitos adversos/ 
Desvantagens 

Vantagens 

 Mifepristona    
Antiprogestativo e 
antiglucorticoide 
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Anexo 3 - Remodelação de stock da Medicina M pelo método kaizen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 1-5 – Stock do serviço de Medicina M, pelo Método Kaizen 
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Anexo 4 - Look-alike 

 

Tabela 2 – Fármacos, suas dosagens, formas farmacêuticas (FF) e imagem 

 

Fármaco Dosagem e FF Imagem da FF 

ANESTÉSICOS 

Bupivacaína 

5mg/ml 
10ml 

      

5mg/ml 
4ml 

 

Cetamina 500mg/10mL 

 

 
 

Cloreto de Etilo Spray de Frio 
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Fármaco Dosagem e FF Imagem da FF 

Etomidato 
Lipuro 
 
2 mg/ml 

 
 

Levobupivacaína 

2,5mg/ml 

 

5mg/ml 

 

Lidocaína 
1% 
Sol. Injetavel 10mL 
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Fármaco Dosagem e FF Imagem da FF 

Lidocaína 

2% 
Sol. Injetavel 10mL 

 

10% Sol para 
Pulverização 

 

 
 

Lidocaína 2% + 
Adrenalina 
SC Anestubos 
(31,14mg+22,5mcg) 
1,8mL 

 

 
 

20mg/g 
Gel cutâneo 

 

 
 

2% Geleia Cutânea 
Esterilzada 
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Fármaco Dosagem e FF Imagem da FF 

Lidocaína + 
Prilocaína 

25mg/g + 25mg/g 
5g 
Creme 

 

 
 

25 + 25mg Penso 
Cut P.EST. 

 

 
 

Mepivacaína 3% SC ANT 1,8mL 

 

 
 

Procaína 
Sol. Injetavel 5mL 
SC 

 

 
 

Propofol 
Lipuro 
 
0,5% 100mg/20mL 
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Fármaco Dosagem e FF Imagem da FF 

Propofol 

1% 

 

 
 

1% 10mg/ml 

 

 
 

Ropivacaína 

2mg/ml 

 
 

 
 
 

40mg/20ml 
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Fármaco Dosagem e FF Imagem da FF 

75mg/10ml 

 

 
 

100mg/10mL 

 

 
 

Sevoflurano 

250ml 
Líquido para 
inalação por 
vaporização 

 

 
 

Tiopental 
0,5g/10ml 
IV 

 

 
 

 
 
 
 
 

ANTIARRÍTMICOS 
 
 
 
 



Relatório do Estágio Hospitalar na ULSM – Hospital Pedro Hispano 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

 

67 
 

Fármaco Dosagem e FF Imagem da FF 

Adenosina 6mg/2ml EV 

 
 
 

 
 
 
 

Amiodorona 

200mg Oral 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

50mg/ml 3ml 
IV 

 
 

 
 
 

Atropina 0,5mg/ml 1ml 
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Fármaco Dosagem e FF Imagem da FF 

Diltiazem 60mg comp 

 

 
 
 

 

 
 

Diltiazen 

90mg comp 

 
 

 
 
 

 
 
 

150mg comp 
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Fármaco Dosagem e FF Imagem da FF 

Etilefrina 7,5mg/ml Sol.Oral 

 
 

 
 

Flecaínida 100 mg 

 
 

 
 
 

 
Lidocaína 
 

Ver Anestésicos 

Quinidina 200mg 

 
 
 

 
 
 

Sotalol 160mg 
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Fármaco Dosagem e FF Imagem da FF 

Verapamilo 

5mg/2ml AMP 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

40mg comp 
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Fármaco Dosagem e FF Imagem da FF 

Verapamilo 

80mg comp 

 
 

 
 
 

 
 
 

120mg comp 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
ANTIHEMORRÁGICOS 

 

 
Antifibrinolíticos 
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Fármaco Dosagem e FF Imagem da FF 

Ácido 
Aminocapróico 

3g carteiras/pó 

 

 
 

  
 

2,5mg/10ml AMP 

 

 
 

 
 

 
 

 
Hemostáticos 

 
 
 

Fitomenadiona 2mg/0,2ml AMP 
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Fármaco Dosagem e FF Imagem da FF 

 

 
 

10mg/ml AMP 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Anticoagulantes 
 
 
 
 

Dalteparina 2500 UI SC SER 

 

 
 

Enoxaparina 

20mg/0,2ml SC SER 

 
 

  
 
 

40mg/0,4ml SC SER 

 

 



Relatório do Estágio Hospitalar na ULSM – Hospital Pedro Hispano 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

 

74 
 

Fármaco Dosagem e FF Imagem da FF 

60mg/0,6ml SC SER 

 

  
 

80mg/0,8ml SC SER 

 

  
 

Nadroparina 
2850 UI 0,3ml SC 
SER 

 

  
 

Fondaparinux 
2,5mg/0,5ml SC/IV 
SER 

 

   
 

 
 

ORAIS 
 
 

Acenocumarol 4mg comp 
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Fármaco Dosagem e FF Imagem da FF 

Varfarina 5mg comp 

 

 
 

 
 

 
ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS 

 

Acetilsalicilato de 
Lisina 

900mg AMP 

 

 
 

Ácido 
Acetilsalicílico 

100mg comp 

 

   
 

150mg comp 
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Fármaco Dosagem e FF Imagem da FF 

500mg comp 

 
 
 
 

    
 
 
 

Alprostadilo 

10mcg po e solv 
para sol. injet 

 

 
 
 

 
 
 

20mcg po e solv 
para sol. injet 

 
 

 
 

 
 
 

Clopidogrel 75mg comp 
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Fármaco Dosagem e FF Imagem da FF 

Dipiridamol 75mg comp 

 

   
 

Iloprost 

10mcg Sol. Inalação 

 

 
 

50mcg/0,5ml AMP 

 
 

  
 
 

 
 
 

Ticagrelor 90mg comp 
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Fármaco Dosagem e FF Imagem da FF 

Tirofibano 
50mcg/ml Sol 
perfusão 

 

 
 

 
 

FIBRINOLÍTICOS 
 
 

Alteplase 
50mg FR (pó e solv 
para sol. Inj e perf) 

 

 
 

 
 

BENZODIAZEPINAS 
 
 

Alprazolam 

0,25mg comp 

 
 

  
 
 

0,5mg comp 
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Fármaco Dosagem e FF Imagem da FF 

Bromazepam 

1,5mg comp 

 

 
 

3mg comp 

 
 

  
 
 

Clobazam 10mg 

 
 

  
 
 

Clonazepam 1mg/ml amp 

 
 

 
 
 

Clonazepam 0,5mg comp 

 
 

    
 
 



Relatório do Estágio Hospitalar na ULSM – Hospital Pedro Hispano 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

 

80 
 

Fármaco Dosagem e FF Imagem da FF 

2mg comp 

 
 

    
 
 

Clorazepato 
dipotássico 

5mg 

 

 
 

 
 

Clorazepato 
dipotássico 

10mg 
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Fármaco Dosagem e FF Imagem da FF 

 
 
 

15mg 

 

 
 

 
 

15mg 
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Fármaco Dosagem e FF Imagem da FF 

Diazepam 

5mg 

 
 

  
 
 

10mg 

 
 

 
 
 

10mg/2ml amp 

 
 

   
 
 

5mg/2,5ml sol retal 
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Fármaco Dosagem e FF Imagem da FF 

Diazepam 
10mg/2,5ml sol 
retal 

 

 
 

 
 

Estazolam 2mg 

 

 
 

 
 

Flurazepam 

15mg 

 

 
 

30mg 
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Fármaco Dosagem e FF Imagem da FF 

Lorazepam 

1mg comp 

 

  
 

2mg comp 

 

  
 

Midazolam 

15mg/3ml 

 

   
 

50mg/10ml 

 

   
 

15mg comp 
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Fármaco Dosagem e FF Imagem da FF 

Oxazepam 

15mg 

 

   
 

50mg 

 

 
 

Zolpidem 10mg 

 

 
 

 
 

ESTUPFACIENTES 

Alfentanilo 1mg/2ml 
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Fármaco Dosagem e FF Imagem da FF 

 
 

Buprenorfina 

35µg/h 

transdérmico 

 

  
 

52,5µg/h 

transdérmico 

 
 

  
 
 

70 µg/h 

transdérmico 

 
 

  
 
 

Buprenorfina 2mg sub-lingual 
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Fármaco Dosagem e FF Imagem da FF 

8mg sub-lingual 

 

  
 

Fentanilo 

100 µg 

 

 
 

200 µg 

 

 
 

12 µg/h (2,1mg) 

transdérmico 

 

   
 

25 µg/h (4,2mg) 

transdérmico 
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Fármaco Dosagem e FF Imagem da FF 

50 µg/h (8,4mg) 

transdérmico 

 

 
 

75 µg/h (12,6mg) 

transdérmico 

 

   
 

100 µg/h (16,8mg) 

transdérmico 

 

   
 

Etosuximida 
250mg/5ml 
Sol.Oral 

 
 

 
 
 

Etosuximida 250mg 
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Fármaco Dosagem e FF Imagem da FF 

Fenobarbital 

15mg 

 
 

 
 
 

100mg 

 
 

 
 

40mg/ml amp 

 

 
 

Fenobarbital 200mg/2ml amp 
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Fármaco Dosagem e FF Imagem da FF 

Fentanilo 

0,5mg/10ml amp 

 

     
 

0,1mg/2ml amp 

 

   
 

0,5mg/10ml amp 

 

    
 

0,25mg/5ml amp 

 
 

    
 

Metadona 5mg 
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Fármaco Dosagem e FF Imagem da FF 

10mg 

 

 
 

Pasta de Cocaína 10% 

 
 

 
 
 

Sulfato de 
Morfina 

10mg 

 

 
 

20mg 

 

 
 

Sulfato de 
Morfina 

10mg LP 
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Fármaco Dosagem e FF Imagem da FF 

 
 

30mg LP 

 

 
 

 
 

60mg LP 

 
 

 
 

 
 
 

Sulfato de 
Morfina 

10mg LP 
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Fármaco Dosagem e FF Imagem da FF 

 
 
 
 

Morfina 

10mg/ml amp 

 
 

    
 
 

40mg/2ml 

 
 
 

    
 
 

Petidina 50mg/2ml amp 
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Fármaco Dosagem e FF Imagem da FF 

Sulfentanil 0,01mg/2ml amp 

 

  
 

 

2mg frasco inject. 

 

    
 

5mg pós para perf. 

 

 
 

 
 
 

MEDICAÇÃO ESPECÍFICA 
 
 
 

Sulfato de 
Magnésio 

2000mg/10ml 
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Fármaco Dosagem e FF Imagem da FF 

5000mg/10ml 

 
 

 
 
 

Oxitocina 

5UI/ml amp 

 
 

      
 
 

40UI sol. pulv. nasal 

 
 

 
 

Nitroprussiato de 
Sódio 

50mg (amp+frasco) 
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Fármaco Dosagem e FF Imagem da FF 

Cloreto de 
Potássio 

600mg 

 

 
 

 
 

75mg/ml (7,5%) 

 
 

 
 
 

Fosfato de 
Potássio 

1M, 10ml 

 
 

 
 
 

Prometazina 50mg/2ml amp 
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Fármaco Dosagem e FF Imagem da FF 

Desmopressina 

0,004mg/ml amp 

 

   
 

0,1mg/ml (2,5ml) 
sol.pulv.nasal 

 

 
 

Cloreto de Sódio 

0,9% (10ml) 

 

 
 

20% (20ml) 

 
 

 
 
 

Insulina 100UI/ml (10ml) SC 
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Fármaco Dosagem e FF Imagem da FF 

100UI/ml (10ml) 
SC/IV 

 
 

 
 
 

Água ppi 

2ml 

 
 
 

 
 
 
 

3ml 

 
 
 

 
 
 
 

5ml 
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Fármaco Dosagem e FF Imagem da FF 

Água ppi 

6ml 

 

 
 

10ml 

 

         
 

20ml 

 

        
 

100ml 

 
 

 
 

500ml 
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Fármaco Dosagem e FF Imagem da FF 

Água ppi 1000ml 

 

 
 

 
RELAXANTES MUSCULARES 

 

 
Ação Central 

 

Baclofeno 

10mg/5ml amp 

 

 
 

10mg comp 

 

 

 
 

25mg comp 
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Fármaco Dosagem e FF Imagem da FF 

 
 

Ação Periférica 

Besilato de 
atracúrio 

25mg/2,5ml 

 

 
 

50mg/5ml 

 

   
 

Besilato de 
Cisatracúrio 

2mg/ml amp 

 

 
 

Brometo de 
rocurónio 

10mg/ml 
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Fármaco Dosagem e FF Imagem da FF 

Brometo de 
Vecurónio 

10mg 

 

 
 

Toxina Butulínica 
A 

 

 

 
 

500U 

 

 
 

Ação Direta 

Dantroleno 20mg 
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4. Trabalho sobre IRC 

 

Figura 6 – Folheto a entregar aos utentes sobre IRC (parte exterior) 
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Figura 7 – Folheto a entregar aos utentes sobre IRC (parte interior) 
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Figura 8 – Apresentação sobre o Trabalho relacionado com a IRC 
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Anexo 6 – Indicações para arrumação de produtos 

 

FARMÁCIA – ARRUMAÇÃO 

 

MEDICAÇÃO 

FORA DE PRAZO 

VALIDADE 

 

DEVOLUÇÃO ACEITE 

AGUARDAR RECOLHA DO 

LABORATÓRIO 

 

FARMÁCIA – ARRUMAÇÃO 

 

MEDICAÇÃO 

FORA DE PRAZO 

VALIDADE 

 

A AGUARDAR RESPOSTA 

LABORATORIAL 
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FARMÁCIA – ARRUMAÇÃO 

 

REGULARIZAÇÃO: 

 

PRODUTOS A REGULARIZAR 

POR PRAZO DE VALIDADE 

EXPIRADO 

 

Figura 9 – Esquemas de arrumação 

 

 

 

 




