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RESUMO 

O presente relatório, realizado no âmbito da unidade curricular Estágio do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas, inclui as principais atividades realizadas na Farmácia 

Portugal onde estagiei, durante o período de estágio (28 de março a 29 de julho de 2016).  

O estágio curricular representa, deste modo, uma das etapas mais importantes do ciclo 

de aprendizagem, sendo o elo de ligação capital entre o conhecimento teórico adquirido ao longo 

dos nove semestres de estudo teórico do percurso académico e a prática profissional. Constitui, 

desta forma, o primeiro contato com a realidade da Profissão Farmacêutica. 

Durante os quatro meses de estágio em farmácia comunitária constatei a enorme 

prevalência de problemas relacionados com o sono na comunidade. Na realidade, de acordo 

com os resultados obtidos em alguns estudos, 28,1% da população portuguesa com mais 18 

anos de idade sofre de sintomas de insónia em, pelo menos, três noites por semana [1]. Desta 

forma, as perturbações do sono serão objeto de estudo neste relatório. 

Em relação ao segundo projeto desenvolvido, optei por abordar o tema infeções urinárias 

por considerar que existe um abuso de consumo de antibióticos por parte dos utentes em 

automedicação para a resolução deste problema, principalmente em regime de infeções 

recorrentes. Desta forma, elaborei um panfleto informativo no qual destaco os sintomas, fatores 

de risco e prevenção – medidas não farmacológicas e suplementos.  
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INTRODUÇÃO   

A farmácia comunitária é o local de primeira escolha do doente para o tratamento de alguns 

problemas de saúde, particularmente no que respeita a patologias caracterizadas por sintomas 

ligeiros e em situações agudas. 

Deste modo, todos os dias o farmacêutico é solicitado a interceder ativamente na 

transmissão de informação sobre saúde, aconselhamento e dispensa de medicamentos que não 

requerem uma prescrição médica. De facto, o farmacêutico tem como dever o acompanhamento 

dos seus doentes auxiliando-os a melhorar o seu bem-estar e qualidade de vida.  

Assim, a Indicação Farmacêutica é fundamental no papel que o farmacêutico cumpre na 

sociedade e é inquestionável que a qualidade dos cuidados que presta é condicionada, de forma 

determinante, pelo empenho profundo numa formação continuada e atualizada. O sucesso desse 

ato e o concomitante reconhecimento pela população dependem da capacidade que o farmacêutico 

tem para absorver o máximo de conhecimentos, seja na formação que lhe é ministrada na faculdade 

como na formação contínua ao longo de toda a sua vida profissional. Considera-se, pois, 

fundamental a transposição destes conhecimentos para a prática profissional para que, em 

colaboração com os doentes, os principais problemas de saúde sejam solucionados. 

Para a realização de estágio curricular optei pela Farmácia Portugal, em Vila Real, onde 

resido. O horário de estágio, acordado com a orientadora de estágio Dr.ª Helena Portugal, constava 

de 7 horas diárias, entre as 9h às 17h, com pausa de almoço entre as12h30 e as 13h30. O 

cronograma das principais atividades encontra-se descrito na Tabela 1. 

Tabela 1 Cronograma das atividades desenvolvidas em estágio curricular. 

Atividade Março Abril Maio Junho Julho 

Receção de 

encomendas 
X X X X X 

Atendimento 

ao público e 

Serviços 

Farmacêuticos 

  X X X 

Projeto I –

Perturbaçoes 

do sono 

    X 

Projeto II – 

Innfeçoes 

urinárias 

    X 
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PARTE I: ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O ESTÁGIO 

1. Farmácia Portugal 

 

1.1. Localização, Direção Técnica e Horário de Funcionamento 

A Farmácia Portugal, outrora situada em Poiares, Peso da Régua, situa-se atualmente na 

Rotunda da Nervir Loja 5, no centro de Vila Real, desde o ano de 2009. A Diretora Técnica, e 

proprietária, é a Dr.ª Maria Helena Portugal. A Farmácia Portugal possui um horário de 

funcionamento de segunda a sábado, das 8h30 às 20h30. 

 

1.2. Instalações e Equipamentos 

As instalações da Farmácia Portugal cumprem as normas descritas nas Boas Práticas 

Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária pelo Conselho Nacional da Qualidade especial, no que 

respeita ao Ponto II “Normas Gerais sobre Instalações e Equipamentos” [2]. 

 

1.2.1.  Espaço interior (Anexo I) 

A Farmácia Portugal dispõe de dois pisos. No piso inferior encontra-se a zona de 

atendimento aos utentes, zona de receção de mercadorias e de armazenamento, laboratório, 

gabinete de apoio farmacêutico e uma casa de banho. No piso superior situa-se o gabinete da 

Direção Técnica, um quarto de descanso e uma casa de banho. 

O interior da farmácia comporta quatro balcões de atendimento e zonas destinadas à 

exposição de dermocosméticos e produtos de higiene. Atrás do balcão encontram-se alguns 

produtos de higiene dentária, alguns Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM), 

produtos dietéticos, multivitamínicos e produtos sazonais. No espaço interior pode ainda observar-

se uma placa com a inscrição “Farmácia Portugal”, o nome da Diretora Técnica e outras informações 

pertinentes. As instalações interiores e exteriores são vigiadas por câmaras de vigilância. 

 

1.2.2.  Espaço exterior (Anexo II) 

A Farmácia Portugal encontra-se devidamente identificada no espaço exterior por um 

letreiro com o nome da farmácia e pelo símbolo “Cruz Verde”. Na porta de entrada estão expostas 

determinadas informações pertinentes como o horário de funcionamento e as farmácias do 

município em regime de serviço permanente e respetiva localização. 
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1.2.3.  Equipamentos  

De forma a garantir o bom funcionamento como farmácia comunitária, a Farmácia Portugal 

dispõe de determinados equipamentos essenciais, de entre os quais computadores que possuem o 

sistema informático Sifarma2000® instalado, um caixeiro e equipamentos apropriados à 

monitorização da Temperatura e Humidade. Possui ainda um osciloscópio de braço para a medição 

da Pressão Arterial (PA) e Frequência Cardíaca (FC), uma balança e demais equipamentos básicos 

como fotocopiadoras, impressora, fax e telefone. Possui entre várias bibliografias a Farmacopeia 

Portuguesa cuja presença é obrigatória em qualquer farmácia [3]. 

 

1.3. Recursos Humanos 

Os Recursos Humanos de uma farmácia são divididos, de acordo com o Regime Jurídico 

das Farmácias de Oficina, em quadro farmacêutico e quadro não farmacêutico [3]. A equipa da 

Farmácia Portugal é constituída por duas farmacêuticas (quadro farmacêutico) e por três Técnicos 

de Diagnóstico e Terapêutica (TDT) e uma empregada de limpeza (quadro não farmacêutico). 

 

1.4. Perfil dos utentes 

De acordo com os dados demográficos da região de Vila Real, cerca de 16% da população 

total possui uma idade igual ou superior a 65 anos [4]. Deste modo, é expectável que a maioria dos 

utentes que se dirige à Farmácia Portugal seja idoso. No entanto, devido à sua localização perto de 

uma escola profissional e nas redondezas de uma Residência Universitária existe uma grande 

percentagem de utentes jovens com idade compreendida entre os 15 e os 25 anos. 

 

2. Gestão em Farmácia Comunitária 

Nos tempos particularmente difíceis que se vivem atualmente é fundamental uma correta e 

prudente gestão de uma farmácia. A gestão de uma farmácia destaca-se pela comunhão da vertente 

comercial e ética impedindo a ocorrência de prejuízos para o utente e para a sua saúde. O 

acoplamento das componentes comerciais e sociais torna-se um desafio cada vez maior uma vez 

que contempla a sustentabilidade da farmácia com a responsabilidade de saúde pública. Desta 

forma, torna-se crucial que o farmacêutico assuma também o papel de gestor sendo que, para tal, 

é necessário adotar medidas que melhorem a rentabilidade da farmácia.  

 

2.1. Aquisição e Armazenamento de Medicamentos e Produtos de Saúde 

A aquisição de Medicamentos e Produtos de Saúde (MPS) é o pilar de uma boa gestão de 

uma farmácia comunitária, na qual os fornecedores desempenham um papel primordial.  
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Assim, a aquisição de MPS pode ser realizada de diversas formas: por encomenda direta 

aos laboratórios ou através de intermediários (distribuidores grossistas). Esta etapa de gestão é 

condicionada preponderantemente pela capacidade de investimento da farmácia, pelo histórico de 

compras e vendas, pela sazonalidade, pelos níveis de stock máximo e mínimo e pelas condições 

que a farmácia dispõe para o armazenamento dos referidos produtos.  

Os critérios de seleção de um fornecedor são definidos por cada farmácia. No entanto, são 

alicerçados sobretudo no serviço prestado, na capacidade de stocks, na capacidade de entrega em 

situações de urgência, no tempo de entrega, no comprimento das datas e horas de entrega, número 

de entregas diárias, na multiplicidade de produtos disponíveis, na facilidade de devolução dos 

produtos e nos preços aplicados. É também importante ter em atenção as condições e facilidades 

de pagamento, descontos e bonificações que o fornecedor faculta.  

A aquisição direta de MPS aos laboratórios oferece uma maior margem de lucro à farmácia. 

Todavia, geralmente, impõe a compra de quantidades mínimas de produto. Pelo contrário, os 

distribuidores grossistas oferecem margens de lucro mais reduzidas mas, na sua maioria, não 

exigem quantidades mínimas de compra e o fornecimento dos produtos é mais célere.  

A Farmácia Portugal possui como distribuidor grossista principal a OCP Portugal®. Não 

obstante, na falta de qualquer produto por este fornecedor, é contactado o fornecedor Alliance 

Healthcare®. A OCP Portugal® disponibiliza cinco períodos de entrega diários: ao início da manhã, 

à hora de almoço e ao início, meio e fim da tarde. A Farmácia Portugal realiza, pontualmente, 

encomendas diretas aos fornecedores: Sanofi®, Tolife®, Isdin®, Dr. Scholl®, entre outros. 

 

2.1.1.  Gestão de Stocks 

             A produção e manutenção de stocks requer um investimento considerável. A manutenção 

dos stocks permite garantir o serviço ao doente no espaço de tempo entre a realização da 

encomenda e o provimento. Assim, a manutenção dos stocks é realizada de forma a permitir 

resposta a situações de procura inesperada, falha no fornecimento e à sazonalidade [5].  

Deste modo, a correta gestão de stocks impulsiona a correta gestão da farmácia, possível 

através do balanceamento dos níveis de stock de forma estratégica para satisfazer as necessidades 

dos utentes e, ao mesmo tempo, evitar o desperdício dos produtos. 

A maior parte dos produtos presentes na Farmácia Portugal possuem um nível de stock 

mínimo e máximo. Quando um produto atinge o nível mínimo, o sistema Sifarma2000® emite um 

alerta para que este produto possa ser pedido ao distribuidor grossista. É de realçar que podem 

ocorrer algumas discrepâncias entre o stock físico e o stock informático (registado no Sifarma2000®) 

que podem ter algumas explicações: erros na entrada de encomendas, erros na marcação e 

dispensa de produtos, devoluções e quebras ou furtos. 

 

2.1.2.  Realização de encomendas 

Como referido na seção anterior, a encomenda de MPS pode ser efetuada diretamente 

aos laboratórios ou a distribuidores grossistas. 
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2.1.2.1. Encomendas realizadas a Distribuidores Grossistas 

Na Farmácia Portugal, as encomendas são, na sua maioria, realizadas ao distribuidor OCP 

Portugal®. A encomenda pode ser realizada através do sistema informático Sifarma2000® ou através 

do telefone. O Sifarma2000® dispõe de três funcionalidades distintas para a elaboração de uma 

encomenda: encomenda diária, encomenda instantânea e encomenda do tipo via verde.  

De acordo com o stock, é elaborada a encomenda diária. No caso de produtos de elevada 

rotatividade, os níveis de stock máximo e mínimo são estipulados e inseridos na seção da Ficha de 

Produto no Sifarma2000®. Assim que o nível de stock mínimo é atingido, o produto é 

automaticamente inserido na encomenda diária. Todavia, a encomenda, antes de ser enviada ao 

fornecedor via modem, é revista e aprovada sendo possível alterar os produtos a encomendar 

(retirar ou inserir) e a sua quantidade. 

As encomendas instantâneas são destinadas aos produtos de procura esporádica e, 

portanto, não se encontram disponíveis na farmácia. Na Farmácia Portugal, a encomenda de 

produtos esporádicos é realizada, comummente, por via telefónica.  

Existem alguns produtos que, por possuírem quota limitada (isto é, nem sempre estão 

disponíveis para abastecimento no fornecedor) podem ser pedidos por encomenda do tipo via 

verde. Desta forma, após selecionar a opção de Encomenda Instantânea – Via Verde do 

Sifarma2000®, o sistema solicita o número da receita que contém o produto, a quantidade a 

encomendar e o fornecedor. A encomenda é então, automaticamente, enviada via modem para o 

fornecedor pretendido. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de realizar algumas encomendas nomeadamente 

encomendas instantâneas e do tipo via verde. De entre as funcionalidades que o sistema 

Sifarma2000® permite realizar, a execução de encomendas é uma peça fundamental e fácil de 

utilizar. 

 

2.1.2.2. Encomendas realizadas diretamente aos laboratórios 

As encomendas efetuadas diretamente ao laboratório são elaboradas, usualmente, na 

presença de um delegado comercial responsável, durante a visita à farmácia. Através do histórico 

de compras e vendas dos produtos em causa, o delegado comercial e a Diretora Técnica 

(responsável pelas compras) em conjunto com os seus colaboradores elaboram uma encomenda. 

É de enfatizar que, habitualmente, os descontos e bonificações deste tipo de encomendas são 

superiores aos efetuados pelo distribuidor grossista. Por outro lado, o tempo de receção da 

encomenda é muito superior. 

 

2.1.2.3. Encomendas manuais 

Existe um terceiro tipo de encomenda que se pode concretizar pelo sistema informático 

Sifarma2000®: as encomendas manuais. Este tipo de encomenda é transversal ao distribuidor 

grossista como aos laboratórios. As encomendas manuais são elaboradas quando a encomenda 
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não está disponível informaticamente e necessita de ser inserida e enviada para o fornecedor via 

modem ou via papel para, posteriormente, ser rececionada. 

 

2.1.3.  Receção e conferência de encomendas  

As encomendas são entregues à farmácia em contentores próprios, discriminados de 

acordo com o fornecedor. Os produtos que necessitam de refrigeração são enviados em contentores 

térmicos distintos dos contentores não térmicos. Cada contentor detém um código interno (código 

de barras) que permite a localização do mesmo. Na parte externa do contentor é colocada a 

informação referente à farmácia (nome e contacto) e um código de encomenda, o que permite 

associar vários contentores à mesma encomenda e, desta forma, à mesma faturação. No ato da 

entrega da encomenda é igualmente entregue a fatura ou guia de remessa da mesma na qual consta 

a seguinte informação: identificação do fornecedor e da farmácia, número do documento, 

identificação dos produtos faturados – código do produto, designação do produto, quantidade pedida 

e quantidade enviada –, Preço de Venda ao Público (PVP), desconto (quando aplicável), Imposto 

sobre o Valor Acrescentado (IVA), Preço de Venda à Farmácia (PVF) e o valor total da encomenda. 

Se algum dos produtos faturados não for enviado, é necessário expor a situação via telefone através 

de uma reclamação. 

A receção de encomendas é realizada através do Sifarma2000®. As encomendas diárias e 

instantâneas são gravadas automaticamente neste sistema informático permitindo uma receção 

automática. No caso de se ter realizado uma encomenda direta ao laboratório ou ao distribuidor 

grossista via telefónica, é necessário criar a encomenda informaticamente (encomenda manual).  

A encomenda é rececionada através do acesso ao menu destinado para tal do sistema 

informático. Seleciona-se a encomenda a rececionar, identifica-se o número da fatura e o valor total 

da fatura (IVA incluído). Procede-se, então, à leitura ótica de todos os produtos e, se necessário, 

atualiza-se a data de validade, o PVF e o PVP dos mesmos. É de realçar que as margens de lucro 

dos produtos sem Preço Inscrito na Cartonagem (PIC) precisam de ser estabelecidas e podem ser 

diferentes consoante a farmácia. Seguidamente, verifica-se se o número de produtos lidos 

oticamente corresponde ao número de produtos faturados e o valor total. Depois de aprovar a 

receção da encomenda, o sistema informático produz, automaticamente, um inventário dos produtos 

em falta na fatura, para que possam ser incluídos na encomenda diária subsequente. A etapa de 

receção e conferência das encomendas é concluída pelo arquivo, em pastas distintas, da fatura 

original e do documento duplicado. A fatura original é enviada para a contabilidade e o segundo 

documento é guardado na farmácia. 

Como referido previamente, quando é detetada alguma discrepância entre a encomenda 

recebida e a faturação realiza-se uma reclamação ao fornecedor por telefone. Após a verificação do 

incumprimento, a reclamação é regularizada pela emissão de uma nota de crédito ou pelo envio do 

produto em falta segundo a escolha do responsável.  

Após a receção ser efetuada pelo sistema informático, o próprio procede à impressão das 

etiquetas dos MPS sem PIC. É de notar que as etiquetas devem ser coladas numa zona da 
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cartonagem sem informação relevante (modo de administração, constituição, prazo de validade, 

lote, entre outras). 

Durante o meu estágio rececionei inúmera encomendas salvaguardando, sempre que 

necessário, a atualização da data de validade, do PVF e do PVP. Tive oportunidade de marcar o 

preço de determinados PIC de acordo com a margem de lucro estabelecida na Farmácia Portugal. 

Penso que esta etapa de gestão é essencial para uma manutenção correta dos stocks da farmácia, 

evitando a ocorrência de erros. Por outro lado, se em qualquer receção de encomendas forem 

notados determinados pormenores (como o valor total da fatura e o número total de produtos) a 

ocorrência de erros é minimizada. 

 

2.1.3.1. Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos 

Para além de determinados procedimentos exclusivos a realizar na dispensa de 

medicamentos estupefacientes e psicotrópicos (ver secção 3.1.5), a receção destes produtos é 

acompanhada por uma requisição específica (documento original e duplicado). O documento 

duplicado desta requisição é assinado pelo responsável, datado e carimbado pela farmácia e pelo 

fornecedor. Esta documentação terá de ser arquivada por ambas as entidades durante um período 

mínimo de três anos [6]. 

 

2.1.4.  Armazenamento 

O armazenamento é a etapa seguinte à receção e conferência dos produtos. Os produtos 

que necessitam de refrigeração (entre 2-8°C) são os primeiros a ser armazenados [2]. Os restantes 

produtos devem ser armazenados numa atmosfera com temperatura inferior a 25°C com 

caraterísticas de humidade nunca superiores a 60% [2]. Estes parâmetros são monitorizados por 

dispositivos adequados. 

O armazém da Farmácia Portugal é constituído por gavetas dispensatórias e estantes 

giratórias. As gavetas dispensatórias possuem os medicamentos de referência (medicamentos não 

genéricos) sob a apresentação de formas farmacêuticas orais sólidas comprimidos e cápsulas, 

dispostos por ordem alfabética do nome comercial. As pomadas e cremes, sistemas transdérmicos, 

colírios, gotas auriculares, supositórios, óvulos vaginais e injetáveis são também armazenados em 

gavetas dispensatórias, por ordem alfabética do nome comercial. 

Nas estantes giratórias são armazenados os medicamentos genéricos ordenados por ordem 

alfabética da Denominação Comum Internacional (DCI). Os produtos de uso externo, xaropes, 

medicamentos granulados, enemas e ampolas são também armazenados estantes giratórias, por 

ordem alfabética do nome comercial. 

Na proximidade dos balcões de atendimento ao público, existem prateleiras e armários nos 

quais estão armazenados produtos de higiene íntima, de uso veterinário, chás e infusões, colutórios, 

produtos de higiene dentária, diversos MNSRM, seringas, tampões de ouvidos, ligas, compressas, 
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meias de compressão, tiras e lancetas para controlo da Diabetes Mellitus, preservativos, entre 

outros. 

 

2.2. Controlo dos prazos de validade 

A revisão dos prazos de validade é uma tarefa fundamental para assegurar a qualidade dos 

MPS e a segurança do utente. Através do sistema informático Sifarma2000® é originada uma lista 

dos produtos que expiram a sua validade em breve (consoante o limite de data de validade que o 

operador insere). A confirmação das datas de validade dos produtos é efetuada manualmente para 

que os produtos com prazo de validade mais curto possam ser comercializados mais rapidamente, 

sem prejuízo do utente.  

Durante o meu estágio procedi à confirmação manual dos prazos de validade dos produtos 

constados na lista gerada pelo Sifarma2000®. No entanto, verifiquei que, na maioria dos produtos, 

era necessário somente a atualização da data de validade informaticamente uma vez que os 

produtos a expirar já teriam sido previamente comercializados. 

 

2.3. Gestão de Devoluções 

A devolução de produtos ao respetivo fornecedor pode ser realizada por vários motivos 

entre os quais o prazo de validade curto. Consoante o fornecedor, este processo pode ser mais 

facilitado ou não. No caso do distribuidor OCP Portugal® é possível realizar a devolução da maioria 

dos produtos cerca de dois meses antes de expirar e até dois meses após a expiração da data de 

validade. A devolução é acompanhada de uma nota de devolução.  

A devolução de medicamentos pode ser efetuada por outros motivos designadamente pela 

emissão de circulares de suspensão de comercialização pela Autoridade Nacional do Medicamento 

e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED), pela emissão de circulares de recolha emitidas 

voluntariamente pelo detentor da Autorização de Introdução no Mercado (AIM) e por outros motivos 

(embalagens danificadas, erros no pedido, entre outros). 

O sistema informático Sifarma2000® usufrui de um menu reservado à Gestão de Devoluções 

que permite a criação de uma nota de devolução na qual consta a identificação do fornecedor e dos 

produtos a devolver e o motivo da devolução. A nota de devolução – que terá de ser assinada e 

carimbada – é impressa em triplicado, entre os quais dois exemplares acompanham a devolução 

até às instalações do fornecedor e o terceiro exemplar é guardado numa pasta apropriada na 

farmácia para ser, posteriormente, regularizada. O Sifarma2000® dispõe de um menu de 

Regularização de Devoluções de forma a obter um registo informático sobre a aprovação ou não da 

devolução pelo fornecedor. Caso a devolução seja aceite, pode ser regularizada através de uma 

nota de crédito ou da troca de produtos. Caso não seja aceite, o produto devolvido é reenviado para 

a farmácia juntamente com a devida justificação de forma a poder ser efetuada a quebra do produto. 

 Ao longo do meu estágio realizei diversas devoluções de produtos devido, sobretudo, ao 

curto prazo de validade e a erros no pedido. 
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3. Dispensa de Medicamentos e Produtos de Saúde 

A Farmácia é per si um local de saúde, na qual qualquer produto cedido tem como objetivo 

único a promoção da saúde do utente e da comunidade. Com os custos acrescidos impostos na 

assistência nos hospitais e centros de saúde, as farmácias comunitárias encaram-se com o dever 

crescente de proporcionar saúde e bem-estar aos seus utentes. Para tal, cada vez mais é exigido, 

quer a farmacêuticos como a TDT, um maior grau de conhecimentos.  

Os produtos dispensados, obrigatoriamente, através de uma receita médica podem ter 

várias classificações [3, 7]. O Regime Jurídico das Farmácias de Oficina prevê igualmente a 

dispensa de outros produtos farmacêuticos [3]. 

 

3.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

De acordo com o Estatuto do Medicamento, designa-se por Receita Médica o documento 

pelo qual é prescrito um ou mais medicamentos, por um médico ou, nos casos previstos em 

legislação, por um médico dentista ou odontologista [7]. É de salientar que as indicações, modelos 

ou formatos a que devem obedecer as Receitas Médicas são aprovados por Portaria do Ministério 

da Saúde [7]. 

Um medicamento é designado por Medicamento Sujeito a Receita Médica (MSRM) se 

obedecer a, no mínimo, um dos seguintes critérios [7]: 

 O seu uso pode constituir um perigo para a saúde do doente (direta ou indiretamente), se 

utilizado sem vigilância médica, mesmo se utilizado para o fim apropriado; 

 O seu uso pode constituir um risco direto ou indireto para a saúde do doente se utilizado 

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

destinam; 

 O medicamento contém substâncias ou preparações à base dessas substâncias cuja 

atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar; 

 A administração do medicamento seja efetuada por via parentérica. 

 

3.1.1.    Prescrição: Eletrónica e Manual 

A prescrição de medicamentos pode ser concretizada por via eletrónica, por via manual e, 

mais recentemente, via Receita Sem Papel (RSP). A prescrição pode ser composta por qualquer 

MPS mas aplica-se particularmente aos MSRM, incluindo medicamentos manipulados, 

medicamentos contendo substâncias estupefacientes ou psicotrópicos e outros medicamentos 

comparticipados pelo Sistema Nacional de Saúde (SNS) [8]. Em relação a produtos de autocontrolo 

da doença de Diabetes Mellitus (tipo 1 e tipo 2) e produtos dietéticos é indispensável que a receita 

médica siga o modelo aprovado pelo Despacho n.º 15700/2012, de 30 de novembro [9, 10].  

Os modelos de Receita Médica dividem-se em Receita Materializada e Receita Médica 

Renovável Materializada (ambas informatizadas), Receita Médica pré-impressa (prescrição manual) 

[9, 11] e em Receita Médica Desmaterializada [12]. 
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A Receita Médica Materializada é utilizada para a prescrição de tratamentos de curta 

duração exibindo uma validade de apenas 30 dias [11]. A Receita Médica Renovável Materializada 

possui um máximo de três vias (três exemplares) possuindo uma validade máxima de 6 meses a 

partir da data de prescrição e destina-se à prescrição de medicamento para o tratamento de 

condições de longa duração ou crónicas [11].  

Excecionalmente, a prescrição pode ser realizada manualmente. A prescrição manual é 

prevista nos casos de falência informática, inadaptação do prescritor, prescrição ao domicílio e 

prescrição máxima de quarenta receitas por mês [11]. Nestes casos, é obrigatório verificar a 

existência, na receita manual, da vinheta indicativa do médico prescritor e, quando possível, do local 

de prescrição [10, 11]. 

As Receitas Médicas podem ser ainda classificadas como Receita Médica Especial e 

Receita Médica Restrita, de acordo com o MSRM prescrito. A Receita Médica Especial é utilizada 

para a prescrição de [7]: 

 Medicamentos que possuam, em dose sujeita a receita médica, um princípio ativo 

classificado como estupefaciente ou psicotrópico; 

 Medicamentos que, em utilização indevida, possa criar toxicodependência ou possam ser 

utilizados para fins ilegais; 

As Receitas Médicas Restritas são utilizadas para a prescrição de medicamentos cuja 

utilização é destinada a certos meios especializados [7]. 

 

3.1.2.  Prescrição: Receita Sem Papel 

O processo de desmaterialização das receitas foi iniciado pelo Ministério da Saúde através 

da Portaria n.º 224/2015, de 27 de julho [13]. No entanto, apenas a partir da publicação do Despacho 

n.º 2935-B/2016, de 25 de fevereiro, as receitas foram definitivamente substituídas pelas novas 

Receitas Eletrónicas Desmaterializadas vulgarmente designadas por RSP [12]. A obrigatoriedade 

do uso deste novo modelo de prescrição ocorre desde 1 de abril do ano vigente. Este novo formato 

permite a prescrição de um número ilimitado de diferentes produtos. Todavia, apenas podem ser 

prescritas, no máximo, duas embalagens de cada produto, exceto no caso de medicamentos 

destinados a tratamentos prolongados [14]. 

As RSP permitem ao utente dirigir-se à farmácia com a Guia de Tratamento ou com uma 

mensagem enviada para o telemóvel ou correio eletrónico pelo Ministério da Saúde com os 

seguintes dados essenciais para a dispensa dos produtos: 

 Número da receita; 

 Código de dispensa; 

 Código de direito de opção. 

A mensagem encaminhada para o telemóvel possui ainda informação relativa à forma de 

acesso online à Guia de Tratamento que pode ser igualmente consultada na Área do Cidadão no 

site do SNS. 

As RSP facilitam o processo de prescrição e dispensa minimizando a ocorrência de erros 

de dispensa e evita a falsificação das receitas. Para o utente, este novo formato possibilita o 
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levantamento da medicação apenas quando necessita. É de notar que o utente terá de ter em 

atenção a validade dos produtos da prescrição que, na mesma receita, podem ser diferentes (30 

dias ou seis meses).  

Ao longo dos quatro meses de estágio em farmácia comunitária tive oportunidade de 

dispensar MSRM através de prescrições manuais, eletrónicas e por RSP. Em relação às prescrições 

manuais, por vezes tive dificuldades em perceber a caligrafia do médico. Enfatizo que este tipo de 

prescrição desencadeia um maior número de erros de dispensa uma vez que – para além de nem 

sempre se conseguir entender perfeitamente a prescrição – o sistema informático não nos permite 

verificar se a dispensa foi corretamente concretizada, ao contrário da prescrição eletrónica e por 

RSP.  

Na minha opinião, a prescrição eletrónica surgiu como uma grande inovação pois facilitou o 

processo prescrição e dispensa, tornando-o mais simples e seguro. A prescrição eletrónica é 

realizada informaticamente, o que restringe os erros associados à caligrafia do médico. Em adição, 

ao colocar o número da receita e o código de acesso, o Sifarma2000® gera automaticamente uma 

lista dos produtos que existem na farmácia que podem ser dispensados para uma correta entrega 

do produto. Quando se faz a leitura ótica do produto a dispensar os erros de dispensa são 

minimizados. 

O novo modelo de prescrição (RSP), a meu ver, é mais vantajoso particularmente para o 

utente uma vez que lhe possibilita o levantamento da medicação apenas quando necessita. Desta 

forma, minimiza a ocorrência de erros de duplicação da medicação pelo utente e faz com que o 

utente se desloque mais vezes à farmácia (sendo possível verificar a ocorrência de determinados 

acontecimentos por parte do profissional de saúde). Em relação ao ato de prescrição e dispensa as 

RSP é similar às receitas eletrónicas. 

 

3.1.3.  Validação Da Prescrição Médica 

De forma a que o farmacêutico possa ceder o(s) medicamento(s) prescrito(s) é necessário 

validar a prescrição médica, ou seja, é indispensável verificar a conformidade dos critérios de 

validação cumpridos [10]. Desta feita, a prescrição médica eletrónica pode ser validada somente se 

satisfizer os seguintes requisitos [10, 11]: 

 Número da receita, local de prescrição e identificação do médico prescritor; 

 Dados corretos do utente (nome, número de utente, número de beneficiário); 

 Contiver, se aplicável, o regime especial de comparticipação de medicamentos 

representado pelas letras R e O. A presença da letra R destacada aplica-se aos utentes 

pensionistas abrangidos pelo regime especial de comparticipação. Por sua vez, a letra O 

está presente nas receitas no caso de utentes abrangidos por outro regime especial de 

comparticipação identificado por alusão ao respetivo diploma legal; 

 Identificação do medicamento. Este pode ser prescrito por DCI ou pelo nome do 

medicamento de referência. No caso da prescrição por DCI, a Receita Médica terá de conter 

a informação da DCI ou princípio ativo, dosagem e forma farmacêutica, dimensão da 
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embalagem (número de formas farmacêuticas) e o código representativo que agrupa. Se a 

prescrição for elaborada pelo nome do medicamento de referência terá de conter, 

necessariamente, o nome comercial do medicamento ou do respetivo titular de AIM e o 

número de registo de medicamento; 

 Posologia e duração do tratamento; 

 Comparticipações especiais devendo ser identificado o despacho/portaria aplicável; 

 Número de embalagens, sendo que podem ser prescritos até quatro medicamentos distintos 

num total máximo de quatro embalagens por receita. No máximo podem ser prescritas duas 

embalagens por medicamento. No entanto, se os medicamentos prescritos se apresentarem 

sob a forma de embalagem unitária (apenas uma forma farmacêutica), podem ser prescritas 

até quatro embalagens do mesmo medicamento; 

 Data da prescrição e assinatura do prescritor. 

A prescrição médica através de receita manual deve obedecer aos mesmos critérios 

estabelecidos e referidos para a validação da prescrição eletrónica e, além disso, deve possuir a 

exceção justificativa. É de notar que qualquer rasura, caligrafia diferente, a utilização de cores de 

canetas diferentes e o uso de lápis invalidam a prescrição. A Receita Médica Renovável não pode 

ser emitida por prescrição médica manual. 

Durante a dispensa de produtos ao longo do meu estágio verifiquei os requisitos necessários 

de validação da prescrição médica. Denotei algumas falhas nomeadamente: falta de assinatura por 

parte do médico, ausência de número de beneficiário do utente, erros na data da prescrição e erros 

na prescrição de medicamentos, ausência de despacho/portaria especial de determinadas doenças, 

entre outros. 

 

3.1.4.  Cedência de Medicamentos 

Após a validação da prescrição médica, o produto pode, finalmente, ser dispensado. A 

dispensa de qualquer MPS deve ser acompanhada de toda a informação pertinente e indispensável 

para a correta utilização dos medicamentos [2]. Para tal, o farmacêutico deve avaliar a medicação 

dispensada visando a identificação e resolução de problemas relacionados com os medicamentos 

de forma a evitar possíveis resultados nefastos associados à medicação. Depois de verificar a 

inexistência de eventuais problemas, o farmacêutico deve informar o utente da existência dos 

medicamentos disponíveis na farmácia com o mesmo principio ativo, forma farmacêutica, 

apresentação e dosagem. Com base nesta informação, o utente pode optar, quando a prescrição 

médica assim o permita, por medicamentos genéricos ou por medicamentos de referência. De 

acordo com o Estatuto do Medicamento, as farmácias devem possuir um número mínimo de três 

medicamentos de cada grupo homogéneo para venda, de entre os quais cinco deverão 

corresponder aos preços mais baixos do mercado [7]. O doente detém o direto de optar por qualquer 

medicamento do grupo homogéneo.  

Por outro lado, a prescrição médica pode conter o nome comercial do medicamento de 

referência devendo, nestes casos, ser verificadas as seguintes situações: 
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 No caso do medicamento de referência não possuir qualquer medicamento genérico 

comparticipado, deve dispensar-se o medicamento prescrito; 

 A existência de uma justificação técnica por parte do médico prescritor [7]: 

o Alínea a) – medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito, constando 

na receita a menção “Exceção a) do n.º 3 do art. 6º”; 

o Alínea b) – reação adversa prévia, constando na receita a menção “Exceção b) do 

n.º 3 do art. 6º - Reação adversa prévia”; 

o Alínea c) – continuidade de tratamento superior a 28 dias constando na receita a 

menção “Exceção c) do n.º 3 do art. 6º - continuidade de tratamento superior a 28 

dias”. 

É de notar que no caso da alínea a) e b) é obrigatório ceder o medicamento indicado pelo 

médico. No entanto, a alínea c) admite a escolha do medicamento pelo utente que satisfaça as 

condições da alínea. 

 

3.1.5.  Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos 

Os medicamentos classificados como estupefacientes e psicotrópicos são medicamentos 

que atuam ao nível do SNC, capazes de desencadear dependência. Desta forma, estes 

medicamentos são muitas vezes utilizados para fins ilegais. Os riscos associados à utilização destes 

medicamentos estão descritos nas normas relativas à dispensa de medicamentos e MPS [10] que 

remete a listagem destes medicamentos para o Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro [15] e para 

o artigo 86.º do Decreto Regulamentar n.º 61/94 de 12 de outubro [6]. Estes medicamentos são 

prescritos isoladamente e a receita tem obrigatoriamente de estar identificada como Receita 

Especial com a inscrição RE. O controlo deste tipo de medicamentos é efetuado na receção da 

encomenda e na dispensa do mesmo.  

De acordo com a Portaria n.º 193/2011, de 13 de maio, a dispensa deste tipo de 

medicamentos rege-se por requisitos peculiares de entre os quais a necessidade de verificar a 

identidade do adquirente [16] . No verso da Receita Médica é registado o nome, número e data do 

bilhete de identidade, do cartão de cidadão ou da carta de condução (no caso de estrangeiros, o 

número de passaporte é obrigatório) com a indicação da data de dispensa e assinado pelo 

adquirente. 

No entanto, mesmo que por falha humana o registo não fosse efetuado, o sistema 

informático Sifarma2000® identifica estes medicamentos e gera, automaticamente, um registo no 

qual o profissional de saúde dispensador terá, obrigatoriamente, de preencher com o nome do 

médico prescritor, dados do doente (nome e morada) e do adquirente (nome, morada, idade e 

número de identificação pessoal). Após o término da venda, é atribuído um número sequencial de 

registo e o sistema informático emite a impressão dos dados que devem ser registados no verso da 

receita. A receita é carimbada e assinada pelo dispensador. Adicionalmente, é impresso um recibo 

comprovativo da venda que deverá ser agrafado à fotocópia da receita. Estes documentos são 

arquivados na farmácia, numa pasta exclusiva, durante três anos [6].  
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Se se tratar de uma prescrição manual, é essencial a impressão de um segundo 

comprovativo de venda que é agrafado à receita para ser, posteriormente, enviada para o 

INFARMED juntamente com a lista de saídas mensais [16]. 

Durante o meu estágio tive oportunidade de dispensar medicamentos estupefacientes e 

psicotrópicos e cumprir os critérios de dispensa dos mesmos referidos anteriormente. 

 

3.1.6.  Regimes de comparticipação 

De acordo com a legislação e normas vigentes, a comparticipação de medicamentos pode 

ser realizada através de um regime geral ou de um regime especial [10, 17, 18]. 

 

3.1.6.1. Regime Geral de Comparticipação 

Existem quatro escalões de Regime Geral de Comparticipação. De acordo com o escalão 

de comparticipação, o Estado paga uma percentagem do PVP do medicamento, definida na Portaria 

n.º 195-D/2015, de 30 de junho segundo a classificação farmacoterapêutica do produto [19]. Deste 

modo: 

 Medicamentos de Escalão A são comparticipados a 90%; 

 Medicamentos de Escalão B são comparticipados a 69%; 

 Medicamentos de Escalão C são comparticipados a 37%; 

 Medicamentos de Escalão D são comparticipados a 15%. 

 

3.1.6.2. Regime Especial de Comparticipação  

O Regime Especial de Comparticipação pode ser identificado pela letra R e/ou O. No caso 

dos doentes pensionistas do Regime Especial (R) a comparticipação é acrescida de 5% ao escalão 

A e 15% aos escalões B,C e D [20]. Não obstante, se os medicamentos dispensados 

corresponderem aos cinco mais baratos existentes no mercado, a comparticipação é de 95% do 

PVP do produto.  

No caso de medicamentos prescritos destinados a determinadas patologias ou a 

determinados grupos especiais de utentes (letra O), o regime de comparticipação é diferente, sendo 

obrigatória a indicação na receita, pelo médico prescritor, do diploma referente a essa patologia ou 

ao grupo de utentes em questão [20]. O valor da comparticipação é variável e está definido em 

legislação própria. 

Porém, existem outros regimes de comparticipação [20, 21]: 

 30% do PVP de medicamentos manipulados comparticipados; 

 85% do PVP das tiras-teste para autocontrolo da Diabetes Mellitus; 

 100% do PVP de agulhas, seringas e lancetas para monitorização dos níveis de glicémia 

em doentes da Diabetes Mellitus; 
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 100% do PVP de produtos dietéticos de carater terapêutico prescritos no instituto de 

Genética Médica Dr. Jacinto de Magalhães ou nos centros de tratamentos dos hospitais 

reconhecidos por este. 

Existem, ainda, vários regimes de complementaridade por subsistemas de saúde criados 

no âmbito de vários ministérios: Assistência na Doença dos Miliares, empresas bancárias (Caixa 

Geral de Depósitos), seguradoras (Medis®, Multicare®) e outras instituições prestadoras de cuidados 

de saúde (Serviços de Assistência Médico Social – SAMS e SAMS/Quadros).  

 

3.1.7.  Conferência de Receituário e Faturação 

Após a dispensa de MSRM comparticipados, é impresso um documento de faturação no 

verso da receita contendo as seguintes informações [22]: identificação da farmácia, preço total de 

cada medicamento, preço total da receita, valor a pagar pelo utente por medicamento e respetivo 

total, valor de comparticipação do Estado por medicamento e respetivo total, data da dispensa, 

número de registo do medicamento em caracteres e em código de barras; contém igualmente um 

espaço dedicado às declarações e assinatura do utente. O farmacêutico ou TDT deve carimbar, 

datar e assinar o verso da receita. 

Na Farmácia Portugal, após este processo, as receitas são guardadas provisoriamente em 

gavetas próprias dispostas por organismo para, posteriormente, serem analisadas e detetadas as 

não-conformidades dos critérios de prescrição. Após a confirmação, as receitas são organizadas 

em lotes de 30 receitas anexadas ao verbete de identificação do lote devidamente carimbado [22]. 

No último dia do mês realiza-se o fecho do receituário, sendo efetuado o Resumo Mensal de Lotes 

e a fatura mensal. Estes documentos são datados, assinados e carimbados pelo responsável para 

serem enviados em conjunto com os lotes e os verbetes até ao dia 10 do mês seguinte [22]. É 

emitida uma cópia destes documentos para arquivo na farmácia. As receitas do SNS são enviadas 

para o Centro de Conferência de Faturas na Maia e as receitas que pertencem aos restantes 

organismos são enviadas para a Associação Nacional de Farmácias (ANF) [22]. Depois do envio do 

receituário podem ser detetadas falhas nas receitas. As receitas manuais que contenham erros são 

reenviadas à farmácia para posterior correção. No caso das receitas eletrónicas, as receitas não 

são devolvidas à farmácia e o valor da comparticipação não é pago pelo Estado.  

Durante o meu estágio conferi (após a conferência realizada pelo responsável) as receitas 

antes colocadas nas gavetas. No que concerne à prescrição manual, verificava a conformidade da 

prescrição com o produto dispensado, validade da prescrição e assinatura do médico e do 

profissional de saúde responsável pela dispensa, carimbo e data da dispensa. As receitas 

eletrónicas somente necessitavam de conferência da data de prescrição e assinatura do médico e 

do profissional de saúde responsável pela dispensa, carimbo e data da dispensa. Procedi à 

impressão dos verbetes de lotes e observei o fecho do receituário no último dia do mês.  
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3.2. Medicamento Não Sujeitos a Receita Médica 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 209/94, um MNSRM corresponde a um produto destinado 

a um fim terapêutico não comparticipável, exceto em casos especiais devidamente justificados por 

razoes de saúde pública [23]. O regime de preços aplicados aos MNSRM é regulado pelo Decreto-

Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto [7]. 

Qualquer MNSRM comercializado revelou, em estudos realizados, um impacto positivo na 

relação risco/beneficio, de acordo com o seu perfil de segurança [24]. A comercialização dos 

MNSRM não é exclusiva às farmácias de acordo com o Decreto-Lei n.º 134/2005 que cria e 

estabelece normas sobre a comercialização de MNSRM para além das farmácias [25]. 

Na maioria das situações, os MNSRM são dispensados por Indicação Farmacêutica. De 

acordo com as Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária, a Indicação 

Farmacêutica é o ato profissional pelo qual o farmacêutico se compromete pela seleção de um 

MNSRM e/ou comunicação de medidas não farmacológicas [2]. A Indicação Farmacêutica visa o 

alívio ou resolução de um problema de saúde considerado como um transtorno menor ou sintoma 

menor, entendido como problema de saúde de carácter não grave, autolimitante, de curta duração, 

que não apresente relação com manifestações clínicas de outros problemas de saúde do doente 

[2].   

Ao longo do meu estágio, as Indicações Farmacêuticas realizadas por mim foram, na 

maioria das situações, para o tratamento de problemas menores de sono, constipações, alergias, 

feridas superficiais, queimaduras, cansaço, entre outros.  

 

3.3. Dispensa de outros produtos farmacêuticos  

A Farmácia Portugal comercializa, para além de MSRM e MNSRM, outros produtos que 

pertencem a diferentes categorias de acordo com legislação característica: Produtos Dietéticos [26], 

Produtos para Alimentação Especial [27], Produtos Fitofarmacêuticos [28], Produtos Cosméticos e 

Dermofarmacêuticos [29], Medicamentos de Uso Veterinário [30], Dispositivos Médicos [31] e 

Medicamentos Manipulados [32]. É de notar que na Farmácia Portugal não se preparam 

medicamentos manipulados. Quando requeridos pelo utente, a farmácia encomenda a uma farmácia 

de proximidade com a qual estabeleceu um acordo. 

Ao longo do meu estágio dispensei diversos produtos fitofarmacêuticos para o tratamento 

da obstipação, produtos cosméticos e dermofarmacêuticos principalmente para o tratamento da pele 

atópica e acneica, dispositivos médicos como sacos de urina e algalias e medicamentos de uso 

veterinário para desparasitação. 

 

4. Cuidados farmacêuticos 

De acordo com as Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária, o conceito 

de Cuidados Farmacêuticos refere-se à responsabilidade do farmacêutico na sociedade na 
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integração e articulação de serviços na promoção da saudade da população [2]. Desta forma, existe 

uma centralização do trabalho do farmacêutico no cuidado e na saúde do doente com vista a 

alcançar os resultados esperados da terapêutica medicamentosa e evitar o aparecimento de 

qualquer reação adversa [33]. 

O conceito de Cuidados farmacêuticos inclui diferentes atividades durante as quais o 

farmacêutico pode intervir: Dispensa, Indicação Farmacêutica, Revisão da Terapêutica, 

Reconciliação Terapêutica, Seguimento Farmacoterapêutico, Farmacovigilância e Educação para a 

Saúde [2]. Deste modo, o farmacêutico deve assumir, em qualquer situação, um espírito crítico no 

momento da dispensa de qualquer MPS, avaliando o esquema terapêutico do utente de modo a 

verificar a existência quaisquer Problemas Relacionados com a Medicação (PRM) em três 

componentes: 

 Necessidade: o doente administra o medicamento quando não necessita ou não administra 

quando necessita para determinado fim terapêutico; 

 Efetividade: o utente administra o medicamento errado ou a administração do 

medicamento é realizado em dose, frequência e/ou duração menos à que necessita; 

 Segurança: o utente administra um medicamento que lhe desencadeia uma Reação 

Adversa ao Medicamento (RAM) ou a administração é realizada em dose, frequência e/ou 

duração superior à que precisa. 

Ao longo do meu estágio verifiquei alguns erros de posologia de medicamentos e de outros 

erros importantes para a minha formação. Pude intervir ativamente algumas situações, as quais 

menciono de seguida. 

Caso 1: 

Utente diabético dirige-se à farmácia, como regularmente, para levantar a sua medicação 

habitual. Depois de alguma conversa sobre a sua saúde, referiu-me que andava com alguns 

sintomas “estranhos” que julgou serem causados pelo intenso calor de Verão transmontano de entre 

os quais: suores, nervosismo, calor, fome, taquicardia e fortes dores de cabeça. 

Uma vez que o utente trazia consigo as embalagens dos medicamentos que costumava 

tomar (para que a dispensa fosse mais eficaz), verifiquei que possuía uma caixa de Risidon® 850 

mg (cloridrato de metformina) e Metformina Sandoz® 850 mg. Questionei o utente sobre o porquê 

de ter realizado a troca do medicamento de referência pelo similar genérico (ou vice-versa), o qual 

me respondeu que não teria efetuado nenhuma troca e administrava conjuntamente os dois pela 

manhã ao pequeno-almoço. Desta forma, pude verificar a ocorrência de duplicação da medicação.  

Após explicar ao utente sobre o sucedido e que ambos os medicamentos eram similares e 

poderiam ser a causa dos sintomas descritos anteriormente (sintomas de hipoglicémia 

desencadeada pela toma excessiva de metformina), o utente suspendeu a toma de Metformina 

Sandoz® 850 mg. 

Caso 2: 

 Utente dirige-se à farmácia para medir a tensão uma vez que se teria esquecido de tomar a 

medicação para o tratamento da hipertensão arterial, Bisoprolol Krka® 5 mg. Após acompanhar o 
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utente na determinação da PA verifiquei que os valores de PA estavam aumentados (150/91). 

Através do acesso online ao Resumo das Caraterísticas do Medicamento (RCM) de Bisoprolol Krka® 

5 mg, informei o utente para que evitasse esforços excessivos e situações de stress pois apenas 

poderia retomar a toma do medicamento na manhã seguinte, sem nunca duplicar a dose que se 

esqueceu de tomar [34]. 

Caso 3: 

 Utente dirige-se à farmácia para comprar Yasmin® (3 mg de drospirenona + 0,030 mg de 

etinilestradiol) informando-me que iria iniciar a toma deste ciclo menstrual dois dias após do previsto. 

Depois de confirmar a informação no RCM do medicamento, comuniquei à utente que a eficácia 

contracetiva é distinta consoante o esquecimento se tenha realizado na primeira, segunda ou 

terceira semana de ciclo menstrual. Assim, informei a utente de que deveria começar a toma 

imediatamente e que os restantes comprimidos poderiam ser administrados à hora habitual. Além 

do mais, se praticasse relações sexuais teria de utilizar um método barreira (como o preservativo) 

durante os 7 dias seguintes. Realcei o facto de que se tivesse ocorrido uma relação sexual nos 7 

dias anteriores existiria a possibilidade de uma gravidez [35].  

 

5. Serviços prestados 

A farmácia comunitária é, acima de tudo, um local de Cuidados Primários no qual os agentes 

de saúde, de entre os quais os farmacêuticos, possuem o dever de promoção de saúde e de 

prevenção da doença, descomprometidos de qualquer interesse económico e comercial. 

Os farmacêuticos não são meros dispensadores de medicamentos. Mais, o farmacêutico, 

ao longo da sua preparação académica desenvolveu capacidades e adquiriu conhecimentos que 

lhe permitem ser um pilar essencial na promoção da saúde através da prestação de serviços 

farmacêuticos. Os farmacêuticos, mais do que nunca, devem assumir-se como profissionais de 

saúde que dominam os parâmetros de saúde e são capazes de adotar um espirito crítico nas 

situações do quotidiano. 

Os serviços farmacêuticos que podem ser prestados nas farmácias, definidos na Portaria 

n.º 1429/2007, de 2 de novembro, são os seguintes [36]: 

 Apoio domiciliário; 

 Administração de primeiros socorros;  

 Administração de medicamentos;  

 Utilização de meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica;  

 Administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação; 

 Programas de cuidados farmacêuticos;  

 Campanhas de informação;  

 Colaboração em programas de educação para a saúde. 
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5.1. Medição de Parâmetros Físicos e Bioquímicos em Farmácia Comunitária 

De acordo com o Código Deontológico dos Farmacêuticos, as farmácias comunitárias 

devem praticar o máximo de serviços farmacêuticos possível aos utentes e à comunidade em que 

está inserida [37]. A farmácia comunitária possibilita o contacto próximo entre o utente e o 

farmacêutico permitindo a este atentar a determinados pormenores que melhorem o bem-estar do 

utente. De entre os serviços farmacêuticos, a medição de parâmetros físicos e bioquímicos em 

regime de farmácia comunitária tem revelado um forte impacto na saúde da população e, portanto, 

serão destacados no presente relatório de entre os quais a medição da PA, determinação da 

glicémia capilar e de colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL (indiretamente através da 

fórmula de Friedewald) e triglicerídeos. 

 

5.1.1.  Medicação da Pressão Arterial 

A PA corresponde à pressão que o sangue exerce na parede das artérias por onde circula 

[38]. A PA é definida por dois valores, vulgarmente designada por PA “máxima” e “mínima”, que 

correspondem respetivamente à pressão sistólica e diastólica. Isto é, os valores de PA arterial 

obtidos correspondem ao valor máximo alcançado pela contração do coração (sístole) e ao valor 

mínimo obtido pela distensão e relaxamento do coração (diástole) [38].  

Existem diversos fatores de ordem genética e/ou ambiental que exacerbam a pressão 

exercida nas paredes das artérias pelo sangue (fenómeno de hipertensão arterial). De acordo com 

a Fundação Portuguesa de Cardiologia existem cerca de 2 milhões de pessoas hipertensas em 

Portugal, de entre as quais apenas 50% conhece que sobre desta patologia, 25% é medicada e 

apenas 11% possui a tensão efetivamente controlada [39]. 

Assim, e tendo em conta que a principal causa de morte em Portugal são as Doenças 

Cardiovasculares [39] é imprescindível o papel do farmacêutico no controlo desta patologia. Na 

Farmácia Portugal, a medição da PA é realizada gratuitamente e sempre acompanhada por um 

farmacêutico ou outro profissional de saúde que informa o utente se os valores obtidos de PA se 

encontram dentro das margens expectáveis de valores normais de PA (ver Tabela 2) [39]. 

 

Tabela 2 Classificação da Pressão Arterial de acordo com os valores de Pressão Sistólica e Diastólica. 

Adaptado de [39]. 

 

Pressão Sistólica (mmHg) Pressão Diastólica (mmHg) 
  

Até 120 Até 80 Normal 

120-139 80-89 Pré-hipertensão 

140-159 90-99 Hipertensão Arterial estádio 1 
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> 160 > 100 Hipertensão Arterial estádio 2 

   

Na Farmácia Portugal, para a medição da PA, é utilizado o osciloscópio de braço pois 

confere maior precisão na determinação. Para que a medição da PA seja efetuada corretamente o 

utente deverá: 

 Estar sentado; 

 Apoiar os pés no chão sem cruzar as pernas; 

 Estender o braço sob uma superfície plana; 

 Virar a palma da mão para cima. 

Deste o início do meu estágio pude acompanhar os utentes na determinação da PA. Durante 

este acompanhamento questionava os pacientes sobre a toma de produtos contendo cafeína e/ou 

álcool e tabaco 30 minutos antes da medição. Questionava também sobre a forma de locomoção 

até à farmácia (a pé, de autocarro, de carro). Estas perguntam tinham o objetivo de perceber se 

possíveis resultados alterados de PA poderiam ter alguma origem não patológica e de deixar os 

doentes “à-vontade” comigo enquanto, sem se aperceberem, descansavam durante uns minutos. 

Após a medição informava o utente acerca dos valores de PA obtidos e se, porventura, estivessem 

elevados pedia ao doente para descansar mais uns minutos para efetuar uma nova determinação. 

Se o valor de PA se mantivesse elevado encaminhava o doente para o médico. A todos os utentes 

que eu acompanhava durante a determinação da PA aconselhava à prática de exercício físico 

(evitando esforços excessivos), à diminuição do consumo de sal e gordura, à prática de técnicas de 

relaxamento, entre outras medidas não farmacológicas de controlo de PA. No âmbito de Prestação 

de Cuidados de Saúde, a Farmácia Portugal disponibiliza um guia sobre a Hipertensão Arterial 

contendo informações detalhadas sobre as medidas não farmacológicas a adotar para o controlo 

dos valores de PA (Anexo III). 

 

5.1.2.  Medicação da Glicémia Capilar 

De acordo com a Direção Geral de Saúde, cerca de 1 milhão de portugueses entre os 20 e 

79 anos sofre de Diabetes Mellitus, correspondendo a cerca de 13% da população com idade 

compreendida nessa faixa etária, de entre os quais apenas 7,3% possui diagnóstico declarado [40]. 

Deste modo, a Diabetes Mellitus é uma doença que suscita interesse quer à comunidade científica 

como aos profissionais de saúde.  

A monitorização dos níveis de glicémia através de sangue capilar nas farmácias 

comunitárias tem vindo a adquirir uma enorme importância junto da comunidade. Contudo, é de 

salientar que a medição da hemoglobina glicada A1c (HbA1c) (em laboratório) constitui o melhor 

indicador de diagnóstico uma vez que determina os valores de glicémia sanguínea dos últimos 120 

dias (tempo de semivida dos eritrócitos) [41]. 

De acordo com a Norma DGS n.º 2/2001, de 14 de janeiro, os critérios de diagnóstico de 

Diabetes Mellitus são [42]: 
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Tabela 3 Critérios de diagnóstico de Diabetes Mellitus. Adaptado de [42]. 

Glicemia de jejum ≥ 126 mg/dl (ou ≥ 7,0 mmol/l); 

Sintomas clássicos de descompensação + 

Glicemia ocasional 

≥ 200 mg/dl (ou ≥ 11,1 mmol/l); 

Glicemia às 2 horas, na prova de tolerância à 

glicose oral (PTGO) com 75 g de glicose 

≥ 200 mg/dl (ou ≥ 11,1 mmol/l) 

Hemoglobina glicada A1c (HbA1c)  ≥ 6,5 % 

 

Os sintomas clássicos de descompensação são: sede anormal e secura de boca, micção 

frequente, cansaço/falta de energia, fome constante com perda de peso súbita, feridas de cura lenta, 

infeções recorrentes e visão turva [42]. 

No caso de pessoas assintomáticas, o diagnóstico de Diabetes Mellitus não deve ser 

realizado na base de um único valor anormal de glicemia de jejum ou de HbA1c, sendo necessária 

a confirmação através de uma segunda análise (após 1 a 2 semanas) [42].  

O farmacêutico deverá também ter em atenção os critérios de diagnóstico da Hiperglicemia 

Intermédia (estado de pré-diabetes) [42]: 

 Glicemia em jejum ≥ 110 mg/dl e < 126 mg/dl (ou ≥ 6,1 e < 7,0 mmol/l) – Anomalia da 

Glicemia em Jejum 

 Glicemia às 2 horas após a ingestão de 75 g de glicose ≥ 140 mg/dl e < 200 mg/dl (ou ≥ 7,8 

e < 11,1 mmol/l) – Tolerância Diminuída à Glicose  

Na Farmácia Portugal, a glicémia é determinada através de uma punção de sangue capilar. 

A determinação é efetuada através de um dispositivo automático ContourNext®.  

De acordo com os valores de glicémia capilar obtidos, o farmacêutico deve recomendar a 

adoção de medidas não farmacológicas para o controlo da glicémia, de entre as quais: 

 Restrição do consumo de alimentos ricos em hidratos de carbono simples; 

 Prática de exercício físico (de entre outras vantagens, a prática de exercício físico 

demonstrou aumentar a sensibilidade das células à insulina [43, 44]); 

 Realização de diversas refeições ao longo do dia a fim de evitar a ingestão de grandes 

quantidades de alimentos de uma só vez e consequentemente obter picos de glicémia.  

Existem determinados suplementos que demonstraram efeitos benéficos no controlo dos 

níveis de glicémia como o crómio. Este suplemento incrementa a sensibilidade das células à 

insulina, minimiza os picos de hipoglicemia e, dessa forma, a vontade de ingerir grandes 

quantidades de doces [44].  

Ao longo do meu estágio observei e determinei a monitorização dos valores de glicémia 

através da determinação de glicémia capilar. De forma a facilitar o reconhecimento dos sintomas de 

Diabetes Mellitus (nem sempre percetíveis) desenvolvi um guia de orientação ao doente (Anexo IV).  

De entre as complicações resultantes desta patologia, o Pé Diabético é associado a 

marcantes consequências médicas, sociais e económicas para os doentes, para a sua família e 

para sociedade [45]. Esta complicação é articulada à doença vascular periférica e neuropatia 
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periférica conseguinte da Diabetes Mellitus. Desta forma, e devido à grande prevalência desta 

patologia entre os utentes da Farmácia Portugal, desenvolvi de igual forma um guia de apoio para 

o tratamento diário do Pé Diabético (Anexo V). 

  

5.1.3.  Medição do Perfil Lipídico 

O perfil lipídico – colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL e triglicerídeos – é um 

parâmetro usualmente monitorizado nas farmácias comunitárias devido à sua simplicidade.  

A amostra utilizada é uma punção de sangue capilar. A determinação do valor de colesterol 

total é efetuada por um método colorimétrico cujo resultado é determinado pela mistura da amostra 

com a enzima colesterol esterase. Esta determinação é um pouco mais morosa que a determinação 

da glicémia capilar, demorando cerca de três minutos. 

É de realçar que a medição do perfil lipídico requer um jejum de, no mínimo, 12 horas para 

uma correta medição dos valores de triglicerídeos [46]. Os valores de referência de colesterol total, 

colesterol HDL, colesterol LDL e triglicerídeos estão apresentados na Tabela 4 [46]. 

 

Tabela 4 Valores de referência na medição do perfil lipídico. Adaptado de [46]. 

Parâmetro bioquímico Valor de referência 

Colesterol total < 190 mg/dl 

Colesterol LDL < 115 mg/dl 

Colesterol HDL Homem > 40 mg/dl 

 Mulher > 50 mg/dl 

Triglicerídeos < 150 mg/dl  

 

É de enfatizar que o diagnóstico de dislipidemia deve ser confirmado por uma segunda 

avaliação laboratorial em jejum do colesterol total, colesterol HDL e triglicerídeos, realizada em 

laboratório com um intervalo mínimo de 4 semanas, antes de se iniciar qualquer terapêutica [46].  

A hipercolesterolemia pode ter origem genética ou ambiental como a terapêutica 

farmacológica com fármacos imunossupressores e corticosteroides [47].  

Na Farmácia Portugal, as determinações dos parâmetros do perfil lipídico são efetuadas 

através de do aparelho Reflotron®Plus. 

Durante o meu estágio pude observar e determinar o perfil lipídico de alguns utentes. No 

caso de obtenção de valores alterados realizava uma segunda determinação e encaminhava o 

doente para o médico, com a salvaguarda de que deveria praticar exercício físico e restringir o 

consumo de alimentos com elevado teor de gordura. 
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6. Outras atividades 

As redes sociais são, cada vez mais, uma ferramenta de comunicação fundamental para 

qualquer empresa pois permite o contacto mais próximo entre a empresa, nomeadamente a 

farmácia comunitária, e os seus utentes. As redes sociais (utilizadas gratuitamente) permitem a 

promoção de produtos e novidades da farmácia como forma de marketing comercial e social. 

O uso da internet tem crescido exponencialmente transpondo os meios tradicionais de 

comunicação como a rádio e a televisão. Ao contrário do expectável, o uso de redes sociais não se 

delimita aos jovens. De facto, cada vez mais pessoas idosas possuem acesso a um computador e 

a internet.  

 Neste contexto, para além dos projetos desenvolvidos no âmbito da unidade curricular 

Estágio (ver Parte II), criei pequenos folhetos ilustrativos sobre produtos existentes na Farmácia 

Portugal e outras informações (Anexo VI) de forma a serem colocados na página de Facebook da 

farmácia, desatualizada desde junho de 2015. 
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PARTE II  

Projetos desenvolvidos 
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DISTÚRBIOS DO SONO: INSÓNIA 

 

1. Introdução 

Entende-se por insónia a dificuldade em iniciar e/ou preservar o sono num período superior 

a um mês, destacada pela sensação de sono não reparador e diminuição da qualidade de vida da 

pessoa [48].  

A insónia é o distúrbio do sono mais prevalente no adulto, sendo que cerca de 69% dos 

doentes são diagnosticados com esta patologia em Cuidados de Saúde Primários, em Portugal [49]. 

Diversos fatores são determinantes para a ocorrência desta perturbação como o stress, substâncias 

como a cafeína e o álcool e alguns fármacos. 

Apesar de ocorrência mais frequente, a insónia não é o único distúrbio do sono conhecido 

e passível de ser tratado. Existem diversas doenças que podem perturbar a correta eficácia do sono 

como [50]: 

 Hiperinsónia: descrita pela sonolência excessiva durante o dia e dificuldade em adormecer 

à noite; 

 Distúrbio comportamental do sono REM: caracterizado pela ocorrência de 

comportamentos anormais durante o sono REM, de entre os quais vocalizações e 

movimentos bruscos que influenciam o sono do paciente; 

 Síndrome das Pernas Inquietas: caracterizada por grande inquietação dos membros 

inferiores, durante o período da noite, que só é aliviada pelo movimento; 

 Apneia do sono: determinada pela obstrução parcial (hipopneia) ou total (apneia) do fluxo 

aéreo das vias respiratórias superiores (nariz, faringe, laringe) impossibilitando uma normal 

respiração durante o sono. 

Não obstante das consequências médicas e sociais, os distúrbios do sono são, na maioria 

das situações, subvalorizados pela sociedade. Todavia, em 2001 cerca de 14,8% das prescrições 

médicas continham fármacos benzodiazepínicos ou análogos [51], ocorrendo um aumento de 6% 

no consumo de fármacos ansiolíticos, sedativos e hipnóticos no intervalo de tempo entre 2000 e 

2012 [52]. Esta classe de fármacos é o subgrupo de psicofármacos mais administrado em Portugal 

colocando o nosso país no pódio no consumo europeu de benzodiazepinas (3º lugar) [49]. Em 

adição, note-se o facto de que 56% das prescrições destes fármacos são realizados pelo médico de 

família [49]. 

Por estes motivos, optei por abordar este tema no presente Relatório de Estágio, nomeando 

e destacando medidas não farmacológicas e suplementos para o tratamento desta patologia (Anexo 

VII). 
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2. Fisiopatologia do Sono 

Designa-se por sono o estado de consciência, complementar ao da vigília, no qual existe 

repouso normal e periódico, caracterizado pela suspensão temporária da atividade percetivo-

sensorial e motora voluntária [53].  

O estudo do sono realiza-se de acordo com estudos polissonográficos: a 

Electroencefalografia (EEG) – registo das ondas cerebrais –, a Electromiografia (EMG) – medição 

da atividade muscular – e a Electro-oculografia (EOG) – medição da atividade dos movimentos 

oculares [53-55].  

O sono é constituído por os cinco estadios, quatro dos mesmos integram o sono NREM 

(sono sem movimentos oculares rápidos), sendo o quinto estadio o sono REM (sono com 

movimentos oculares rápidos) [53-55] .  

Em relação ao sono NREM (mais frequente no início da noite) é constituído por quatro 

fases. A fase 1, designada como sono leve, caracteriza-se pela existência de movimentos oculares 

circulares lentos, elevado tónus muscular e ondas cerebrais de alta frequência. A fase 2 constitui 

um sono mais profundo, usualmente sem movimentos oculares, na qual ocorre um relaxamento dos 

músculos e existem ondas cerebrais de frequência mista. Durante as fases 3 e 4 (referidas em 

conjunto como sono profundo), não existem movimentos oculares, ocorre diminuição do tónus 

muscular e as ondas cerebrais são de baixa frequência [53-55].  

O sono REM caracteriza-se pela existência de frequências mistas no EEG, tónus muscular 

baixo e movimentos oculares rápidos no estudo polissonográfico. Nesta fase, a pessoa apresenta 

atividade cerebral elevada, respiração irregular, aumento da frequência cardíaca e sonhos vívidos. 

O sono REM é mais frequente na segunda metade da noite [53-55]. 

Do ponto de vista polissonográfico, a insónia promove alterações na indução, na 

continuidade e na estrutura do sono [48]. 

 

3. Mecanismos Reguladores do Sono 

Essencialmente, o ciclo do sono é regulado por dois mecanismos distintos: ritmo circadiano 

e vontade de dormir homeostática. No que concerne ao ritmo circadiano, tem origem no núcleo 

supraquiasmático do hipotálamo anterior, que exerce influência nos níveis de cortisol e melatonina, 

e é afetado pela quantidade de luz [53]. É de realçar que existem notáveis diferenças interpessoais 

no ritmo circadiano [54].  

Por outro lado, a vontade de dormir homeostática é determinada pela quantidade de sono 

anterior, ou seja, é determinada pelo tempo e qualidade de sono [54]. Adicionalmente, existem 

diversos fatores ambientais como o stress, café, tabaco e álcool responsáveis por influenciar 

negativamente este mecanismo regulador [53]. 
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4. Perturbações no sono com a idade 

Com o avançar da idade, os problemas de sono tornam-se mais incisivos sendo que 50% 

das pessoas com idade igual ou superior a 65 anos possuem queixas de insónias [56].  

Na realidade, a partir dos 50 anos de idade, o tempo total de sono diminui em cerca de 27 

minutos por década, resultado da perda de eficácia do sono nas fases 3 e 4 do sono NREM e do 

sono REM [57]. Em adição, os níveis de melatonina sofrem uma redução significativa, tornando os 

níveis diurnos e noturnos equiparáveis [57]. Portanto, é expectável que ocorram variações no tempo 

e qualidade do sono ao longo da vida. Todavia, a insónia não é de ocorrência natural, significando 

sempre um problema de saúde [56].  

É de enfatizar que os distúrbios de sono nos idosos podem ser desencadeados pela 

administração de determinados fármacos como certos antidepressivos e bloqueadores dos canais 

de cálcio [58]. Os problemas de sono nos idosos podem desencadear o aumento da propensão para 

quedas e acidentes, problemas de memória, depressão e ansiedade, podendo, inclusivamente, 

exacerbar o aparecimento de determinadas condições e doenças como o défice de atenção, 

demência, irritabilidade, hipertensão, entre outras [58]. 

 

5. Aconselhamento Farmacêutico 

O farmacêutico, como agente de saúde, tem o dever de compreender os primeiros sinais de 

distúrbios do sono, mesmo nos casos em que os sintomas se manifestam lenta e gradualmente. 

Assim, numa primeira avaliação, o farmacêutico poderá intervir aconselhando medidas não 

farmacológicas (higiene do sono) e indicando suplementos e MNSRM para o tratamento de insónias, 

inclusive antes de encaminhar o utente para o médico. 

 

5.1 Higiene do Sono 

Designa-se por Higiene do Sono o conjunto de comportamentos, condições do ambiente 

envolvente e outros fatores relacionados com o sono conformes ao tratamento da insónia. O objetivo 

final é promover o aumento da quantidade e, sobretudo, da qualidade do sono [59]. 

A educação da comunidade sobre estas medidas deverá ser da responsabilidade do 

farmacêutico e do médico, constituindo a primeira linha de tratamento da insónia [60, 61]. Desta 

forma, o conceito de higiene do sono concerne às medidas não farmacológicas que toda a 

comunidade pode conciliar no seu quotidiano. 

Desta forma, algumas das alterações do estilo de vida de forma a proporcionar um 

incremento na quantidade e qualidade do sono são [59, 61]: 

 Respeitar o ciclo circadiano do sono; 

 Criar horários fixos para dormir; 

 Evitar fazer sestas de duração superior a 30 minutos durante o dia; 

 Evitar o consumo de bebidas alcoólicas – mesmo em quantidade reduzida, o consumo 

ocasional de álcool poucas horas antes de dormir pode afetar a qualidade do sono; 
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 Evitar a ingestão de líquidos antes de dormir – mesmo em quantidade reduzida pode 

desencadear o despertar durante a noite por vontade de urinar; 

 Ingerir alimentos leves antes de dormir de forma a evitar má disposição; 

 Manter o quarto arrumado e a temperatura para que o quarto possua um ambiente 

confortante para o doente; 

 Evitar possuir televisão no quarto – o quarto deve ser reservado ao descanso; 

 Evitar bebidas estimulantes como a cafeína, capazes de retardar a vontade de dormir e 

poder provocar o despertar durante a noite; 

 Evitar fumar antes de dormir – a abstinência da nicotina promove uma melhoria na 

qualidade de sono. No entanto, é de salientar que nas primeiras fases de cessação tabágica 

podem ocorrer alguns sintomas de privação como irritabilidade excessiva que poderá 

ocasionar insónia; 

 Praticar exercício físico durante o dia; porém, evitá-lo poucas horas antes da hora de 

dormir; 

 Tomar um banho quente 1h a 2h antes de dormir; 

 Levantar da cama após acordar – permanecer na cama durante, no máximo, 15 minutos; 

 Efetuar terapias de relaxamento antes de dormir – estão descritas na literatura as 

vantagens de efetuar terapias de relaxamento como a musicoterapia, ioga, entre outras;  

 Evitar situações de stress e preocupação antes de dormir – estimulam o aumento da 

FC e PA, ansiedade e vigilância, aumentando o tempo de latência do sono; 

 Evitar o barulho nas horas de sono. 

 

5.2 Suplementos e Medicamentos não sujeitos a receita médica para o tratamento da 

insónia 

O aconselhamento farmacêutico para o alívio dos sintomas de insónia pode resultar na 

Indicação Farmacêutica de determinados suplementos e/ou MNSRM. Existem diversos 

suplementos e MNSRM disponíveis comercialmente de entre os quais destaco [62, 63]:  
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6. Tratamento Farmacológico 

De acordo com a DGS, o tratamento farmacológico é utilizado somente em casos de insónia 

patológica, em conjunto com medidas não farmacológicas de promoção do sono [64]. Assim, a 

Figura 1 demonstra o diagrama utilizado para o tratamento da insónia.  

Angelicalm® (laboratórios Theralab)

• Existe na formulação de spray e cápsulas

• Classificado como suplemento;

• Produto natural contendo Melatonina (estimulante
natural do sono), Valeriana (sedativo) e Passiflora
(calmante).

Advancis® Passival Sono (laboratórios
Farmodiética)

• Classificado como suplemento;

• Produto natural contendo Melatonina, Valeriana,
Passiflora, Nêveda, Lúpulus e Laranjeira (calmantes).

5-Hidroxitriptofano

• Classificado como suplemento alimentar;

• Precursor bioquímico da melatonina.

Valdispert® Noite (laboratórios Vemedia
Manufacturing B.V.)

• Classificado como suplemento;

• Produto natural contendo melatonina.

Valdispert® (laboratórios Vemedia Manufacturing
B.V.)

• Todas as dosagens são classificadas como MNSRM;

• Contém extrato seco de raiz de Valeriana officinalis,
indicado para o alívio da tensão nervosa ligeira e para
a dificuldade em adormecer;

Dormidina® (laboratórios Esteve Farma)

• Classificado como MNSRM;

• Anti-histamínico com efeitos sedantes marcados.

• Contém doxilamina que é eficaz na redução do tempo
de inicio do sono e no aumento da duração do mesmo.
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Figura 1 Diagrama de tratamento da insónia patológica. Adaptado de [64]. 

 As benzodiazepinas são fármacos de primeira linha farmacológica no tratamento da 

ansiedade e insónias [65]. Porém, enfatize-se o facto de que não deve ser administrada 

concomitantemente mais do que uma benzodiazepina ou fármaco análogo. O tratamento deve ser 

iniciado pela administração da menor dose eficaz [64].  

 O consumo de benzodiazepinas e fármacos análogos está associado à ocorrência de 

défices cognitivos e pode afetar a capacidade de condução, a mobilidade e as atividades diárias. 

Similarmente, o consumo destes fármacos está associado ao aumento da ocorrência de quedas, 

especialmente em idosos [64, 66]. Ao contrário do expectável, podem ocorrer determinadas reações 

paradoxais, de entre as quais a insónia, ansiedade, pesadelos, taquicardia, alucinações, entre 

outras [64].  

 De acordo com a DGS, o tratamento da insónia através de benzodiazepinas ou outros 

fármacos análogos poderá ter um tratamento de duração máxima de 4 semanas, incluindo período 

de descontinuação [64]. A síndrome de abstinência destes fármacos pode estender-se até três 

semanas após a suspensão [64]. 

 

6.1 Benzodiazepinas: contextualização histórica 

 As benzodiazepinas foram introduzidas na prática clínica durante a década de 1960. O 

composto clordiazepóxido foi a primeira molécula da classe de fármacos benzodiazepínicos 

conhecida e foi sintetizada em 1954 por Leo Sternbach [65]. Este composto foi desenvolvido na 

Indústria Farmacêutica Roche e comercializado com a designação Librium®. Mais tarde, em 1963, 

INSÓNIA 
PATOLÓGICA
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melhorar?

Sim

Redução 
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interrupção das 
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Não

Enviar utente para 
reavaliação em 

consulta de 
psiquiatria

Administração de 
benzodiazepinas 

hipnóticas ou 
fármacos análogos
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o composto diazepam foi aprovado para comercialização, sendo este considerado o verdadeiro 

protótipo das benzodiazepinas [65]. 

 Inicialmente os cientistas consideravam estes fármacos como desprovidos de efeitos 

laterais, em contraste com os fármacos barbitúricos utilizados até então. No entanto, não tardaram 

a aparecer os primeiros efeitos secundários das benzodiazepinas como a tolerância e a 

dependência [67]. Porém, a depressão do centro respiratório, associada ao consumo de fármacos 

barbitúricos, não está descrita na utilização de benzodiazepinas [67]. 

  

6.2 Benzodiazepinas e fármacos análogos: mecanismos de ação 

 As benzodiazepinas são fármacos classificados como hipnóticos (capazes de induzir o 

sono), ansiolíticos (capazes de diminuir a ansiedade) e sedativos (capazes de produzir ambos os 

efeitos) [68].  

 O zolpidem é um fármaco hipnótico análogo das benzodiazepinas. Apesar do mecanismo 

de ação similar, o zolpidem pertence à classe das imidazopiridinas [69], não possuindo o scaffold 

benzodiazepínico característico. Este fármaco é absorvido rapidamente, por via oral, e possui um 

tempo de semi-vida muito curto. Desta forma, deve ser administrado pouco antes de dormir [69].  

 As benzodiazepinas e fármacos análogos são utilizados na prática clínica para a indução 

do sono visto que diminuem a sua latência e evitam a fragmentação do sono durante a noite [68]. 

Estes fármacos atuam por agonismo do complexo de neurotransmissão do ácido gama-amino-

butírico (GABA) que corresponde ao principal sistema de neurotransmissão inibitório do Sistema 

Nervoso Central (SNC) [67, 68]. Desta forma, é de fácil compreensão a interação entre estes 

fármacos e o álcool e outras drogas inibidoras do SNC [69]. 

 As benzodiazepinas e fármacos análogos ligam-se aos canais de cloro, assim como o 

sistema GABA, proporcionando a abertura dos referidos canais. Desta forma, ocorre uma 

hiperpolarização da célula pelo aumento do influxo do anião cloro para o espaço intracelular. É de 

notar que as benzodiazepinas, o GABA e os fármacos análogos às benzodiazepinas ligam-se a 

locais distintos do canal de cloro (Figura 2) [67, 68].  

   

 

Figura 2 Locais de ligação de diferentes moléculas ao canal de cloro. Adaptado de [70]. 
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 É de destacar que  as diferenças relativas às diferentes benzodiazepinas comercializadas 

são determinadas pela sua farmacodinâmica e farmacocinética, pelo que a administração de uma 

benzodiazepina ao invés de outra é dependente da situação clínica [67]. 

 

6.3 Perfil de consumo de benzodiazepinas em Portugal 

De acordo com o relatório da Organização Internacional de Controlo de Estupefacientes e 

em conformidade com os indicadores do INFARMED, Portugal apresenta um dos níveis mais 

elevados de consumo de benzodiazepinas [65]. De acordo com um estudo realizado pelo 

INFARMED, é possível verificar a discrepância de valores na utilização de diversos psicofármacos 

em Portugal em relação a outros países da União Europeia (Dinamarca, Noruega e Itália), 

destacando-se as benzodiazepinas (Figura 3) [52]. 

 

Figura 3 Comparação internacional dos níveis de utilização de psicofármacos por Sub-Grupo Terapêutico, 

em 2012 [52]. 

Este facto sugere a relevância de uma análise aprofundada e precisa sobre a prescrição e 

utilização de benzodiazepinas em Portugal, de acordo com o risco beneficio que a sua administração 

conduz. Na realidade, a responsável pela Aliança Europeia Contra a Depressão enfatiza o desejo 

de que Portugal deixe de comparticipar estes fármacos, após conhecer que, em 2015, mais de 11 

milhões de embalagens de ansiolíticos, sedativos e hipnóticos foram vendidos nas farmácias 

portuguesas [71]. 

Para o tratamento da insónia, em Portugal existe um consumo superior de benzodiazepinas 

ansiolíticas em comparação com as benzodiazepinas hipnóticas [52], facto explicado por um 

predomínio de insónia desencadeada por estímulos nervosos [65]. Na realidade, o fármaco 

benzodiazepínico mais comercializado em Portugal é o Alprazolam (benzodiazepina ansiolítica de 

curta duração) [65]. 

 

7. Insónia: conclusão 

Depois da realização deste projeto sobre distúrbios do sono, de entre os quais foi dado 

destaque à insónia, é possível verificar a estreita relação entre a qualidade do sono e a saúde. A 
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diminuição da eficácia do sono gera problemas físicos e psíquicos que poderiam ser minimizados 

ou, até, totalmente evitados.  

Assim, é da responsabilidade do médico uma correta ponderação entre os riscos e 

benefícios que a administração de fármacos benzodiazepínicos ou análogos pode desencadear, se 

utilizados cronicamente.  

Na minha opinião, é indispensável a existência de campanhas de sensibilização de doentes 

e profissionais de saúde que demonstrem as vantagens e desvantagens da utilização destes 

medicamentos e que promovam a utilização racional dos mesmos. Seria prudente destacar as 

medidas não farmacológicas estudadas que revelam melhorias significativas na quantidade e 

qualidade do sono através de pequenas alterações do estilo de vida. Os suplementos 

comercializados são por vezes controversos, no entanto têm demonstrado benefícios na promoção 

do sono. É da responsabilidade do médico e do farmacêutico (que desfruta de uma relação mais 

próxima com o utente) a promoção destas medidas. 

Desta forma, optei por realizar um panfleto (Anexo VII) no qual destaquei as medidas não 

farmacológicas e suplementos e medicamentos não sujeitos a receita médica indicados no 

tratamento da insónia. Disponibilizava um panfleto a cada doente que se deslocava à farmácia com 

uma prescrição de uma benzodiazepina ou fármaco análogo durante o mês de Julho. 

Adicionalmente, distribuía o panfleto a utentes que relatavam problemas em adormecer durante 

várias noites por semana e, por tal, pediam auxílio ao farmacêutico. Neste contexto, uma senhora 

deslocou-se à Farmácia Portugal para me informar que após seguir alguns conselhos descritos no 

panfleto e após a toma de Valdispert® Noite (laboratórios Vemedia Manufacturing B.V.) os problemas 

em adormecer suavizaram e que, naquele momento, se sentia melhor física e psiquicamente. 
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INFEÇÕES DO TRATO URINÁRIO 

 

1. Introdução 

Designa-se por infeção urinária um processo inflamatório de origem bacteriana de um órgão 

do aparelho urinário: uretra (uretrite), bexiga (cistite) e rins (pielonefrite). A infeção do trato urinário 

mais comum é a cistite [72]. Cerca de 95% das infeções urinárias são de origem bacteriana. A 

bactéria responsável pela generalidade das infeções urinárias, em particular por infeções urinárias 

recorrentes, é a Escherichia coli (presente fisiologicamente no trato gastrointestinal do indivíduo) 

[72, 73].  

Apesar da sua prevalência em Portugal e no Mundo, ainda existe tabu na sociedade 

portuguesa acerca deste tema. Desta forma, optei por abordar este tema no presente Relatório de 

Estágio pelo qual elaborei um folheto informativo sobre a definição, causa, fatores de risco e 

sintomas e sobre formas de prevenção desta patologia (Anexo VIII). 

 

2. Epidemiologia 

Ocorrem aproximadamente 150 milhões de casos de infeções do trato urinário em cada ano 

em todo o mundo, incluindo casos de reincidência da infeção [74]. Num panorama geral, 90% dos 

pacientes manifestam cistite, enquanto 10% desenvolvem pielonefrite [74]. Casos graves de 

pielonefrite podem desencadear lesões renais e, inclusive, insuficiência renal. Em adição, cerca de 

15% dos óbitos por insuficiência renal no mundo são resultado de lesões secundárias associadas a 

pielonefrites [74].  

As infeções urinárias atingem aproximadamente 48% das mulheres portuguesas. A 

probabilidade de desenvolver infeção aumenta com a idade, sendo particularmente importante nos 

adultos idosos [75]. Todos os dias são prescritos medicamentos para a prevenção ou tratamento 

desta condição. A automedicação é uma prática comum em Portugal, sendo de especial importância 

incidir sobre a automedicação de antibióticos, suscetível de gerar resistências que dificultam o 

tratamento de infeções posteriores.  

 

3. Fatores de risco 

O principal fator de risco de infeções urinárias é o género feminino devido às características 

anatómicas da mulher. A uretra da mulher é mais curta que a do homem (permitindo um transporte 

mais rápido da bactéria para a bexiga). Adicionalmente, a uretra feminina encontra-se mais próxima 

do ânus, o que favorece a infeção [76]. 

A obstrução urinária provoca a diminuição do fluxo urinário impedindo a eliminação das 

bactérias. A obstrução urinária é particularmente importante no homem a partir dos 50 anos de idade 

quando ocorre um aumento do tamanho da próstata e, consequentemente existe um favorecimento 
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da retenção urinária [72, 73, 75]. É de notar que a presença de cálculos renais também promove 

obstrução urinária. 

A inserção de corpos estranhos na uretra (como a introdução de sondas vesicais) é um 

veículo de transporte de bactérias para o interior do trato urinário que aderem e proliferam [72, 73, 

75].  

Durante a gravidez o sistema imunitário da mulher fica comprometido. Em adição, o 

aumento da concentração de progesterona proporciona um relaxamento da bexiga o que possibilita 

a estase urinária [72, 73, 75]. 

A Diabetes Mellitus facilita a presença de glucose nos glomérulos renais devido à sua 

concentração em excesso no sangue. Em condições fisiológicas, a glucose é filtrada e não está 

presente em qualquer porção renal. Este açúcar atua como “nutriente” para as bactérias permitindo 

a sua rápida proliferação [72, 73, 75]. 

Durante a menopausa, os níveis de estrogénio diminuem provocando um aumento do pH 

vaginal. Suplementarmente, a diminuição dos níveis de estrogénio promove a secura vaginal. Estes 

processos facilitam alterações na flora bacteriana da vagina e a ocorrência de irritações promovendo 

a suscetibilidade de adesão de outras bactérias (patogénicas) [72, 73, 75]. 

As doenças sexualmente transmissíveis desencadeiam alterações significativas no 

organismo humano, alterando a eficácia de proteção do sistema imunitário contra agentes 

patogénicos e oportunistas [72, 73, 75]. 

 

4. Sintomatologia 

A sintomatologia de infeção urinária pode ser diversificada consoante a gravidade da 

infeção. Porém, os sintomas mais comuns são [72, 73, 75, 77]: 

 Desconforto ao urinar (dor e/ou sensação de ardência); 

 Necessidade urgente de urinar com maior frequência; 

 Dor na bexiga, costas e baixo-ventre (em casos mais graves); 

 Enjoos, náuseas e fraqueza (em casos mais graves); 

 Febre (em casos mais graves a febre atinge valores elevados); 

 Hematúria (particularmente em caso de pielonefrite); 

 Alterações de cor da urina. 

Em adição aos sintomas mencionados, as crianças com idade inferior a um ano podem 

também apresentar outros sintomas como hipotermia, apneia, bradicardia e letargia [73]. 

Em suma, saliente-se a importância de consultar o médico assim que alguns sintomas 

referidos ocorram pois, em particular as pielonefrites, podem desencadear condições graves como 

lesões renais. 
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5. Prevenção 

Não obstante da grande prevalência de infeções urinárias em todo o mundo, existem 

determinados procedimentos simples de adotar que são eficazes na prevenção desta patologia, de 

entre os quais medidas não farmacológicas e a administração de suplementos alimentares. 

 

5.1 Medidas não farmacológicas 

As medidas não farmacológicas que se podem adotar para a prevenção de infeções 

urinárias são baseadas em pequenas alterações do estilo de vida no quotidiano, como [73, 77, 78]: 

 Ingerir grande quantidade de líquidos – de forma a evitar a retenção urinária, facilitando 

a excreção de bactérias presentes no trato urinário; 

 Evitar a retenção urinária – evitar reter a urina por longos períodos de tempo, isto é, urinar 

assim que sentir necessidade; 

 Higienizar a região perianal frequentemente, nomeadamente após as evacuações; 

 Higienizar a região da vagina – a higienização da região vaginal deve ser realizada com 

alguns cuidados como o de evitar o duche direcionado para a vagina pois pode desencadear 

a deslocação de bactérias desta região para o interior do organismo. É de notar que uma 

higienização exacerbada pode facilitar alterações da flora vaginal facilitando a adesão de 

bactérias patogénicas;  

 Evitar o uso de roupas íntimas sintéticas e demasiado justas que retenham calor e 

humidade (ambiente propício à proliferação de bactérias); 

 Evitar a utilização de produtos na região vaginal que facilitam a irritação desse local 

– os produtos que podem ser utilizados nesta região deverão ter o comprovativo de 

utilização na região íntima da mulher. Evitar a impregnação de produtos químicos como 

desodorizantes e perfumes na região da vagina; 

 Praticar relações sexuais protegidas – não obstante, é de enfatizar que alguns 

espermicidas podem aumentar o risco de desenvolver infeções urinárias; 

 Urinar após as relações sexuais – por forma a que eventuais bactérias que possam ter 

sido introduzidas possam ser eliminadas; 

 Trocar regularmente de tampão vaginal; 

 Evitar o uso de diafragma como método anti-contracetivo – pois promove a retenção 

urinária; 

 Restringir o consumo de substâncias que irritam o trato urinário como o tabaco, álcool, 

temperos fortes e cafeína; 

 Limpar a vagina com papel higiénico num movimento de frente para trás, em direção 

ao ânus – por forma a evitar o contacto das bactérias presentes no ânus com a vagina; 

 Utilizar cremes vaginais contendo estrogénios (por exemplo, Ovestin® - laboratórios 

Organon Portuguesa) após a menopausa;  

 Evitar o uso indiscriminado de antibióticos. 
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5.2 Suplementos 

Atualmente a resistência a antibióticos é um dos assuntos que mais concerne preocupação 

à comunidade científica e aos profissionais de saúde. A crescente falta de eficácia de antibióticos 

no combate a determinadas patologias é um problema emergente de saúde-pública pois conduz a 

um perigo acrescido, ao sofrimento prolongado do doente e ao aumento dos custos dos cuidados 

de saúde por aumento da permanência do doente no hospital. A resistência aos antibióticos está 

associada a um aumento significativo da mortalidade por infeções e afetam todas as regiões do 

globo e pessoas de todas as idades [79]. A resistência aos antibióticos ocorre naturalmente. No 

entanto, o uso indiscriminado de antibióticos em humanos e animais impulsiona este processo. 

Por este motivo, urge a necessidade de desenvolvimento técnico e científico de produtos à 

base de plantas nomeadamente no que respeita à prevenção e/ou terapêutica de infeções urinárias. 

Existem evidências clinicas que demonstram o potencial terapêutico de algumas espécies 

vegetais, de entre as quais: Arando Vermelho, Uva-Ursina, Urtiga, Vara-de-ouro, Cavalinha e chá 

de Java. Conhece-se o potencial antimicrobiano (atribuído à arbutina e óleos essenciais), diurético 

(concedido pelos flavonoides, saponinas, sais de potássio e taninos), antioxidante e antiradicalar 

(associado aos flavonoides) próprios das espécies supracitadas [80].  

Desta forma, existem no mercado farmacêutico suplementos alimentares que contém 

determinadas espécies vegetais, de entre os quais destaco: 

 Cistisil® (laboratórios Silfarma): possui na sua composição extrato seco de Arando 

Vermelho, Cavalinha, Uva-Ursina e fruto-oligossacáridos. Este suplemento é administrado 

de 12 em 12 horas e atua dificultando a adesão das bactérias aos recetores das células 

uroepiteliais das paredes da bexiga [81]. 

 Prevecist® (laboratórios Labomar): é um suplemento alimentar que contém Arando 

Vermelho, Lactoferrina e fruto-oligossacáridos. Previcist® deve ser administrado duas vezes 

por dia antes das refeições principais (almoço e jantar). Este suplemento atua, similarmente 

ao anterior, por dificultar a adesão das bactérias ao trato urinário. Adicionalmente, por ação 

da lactoferrina, possui a capacidade de promover a reconstituição da microflora intestinal e, 

desse modo, evitar a colonização de bactérias do trato gastrointestinal ao trato urinário [82]. 

 Uroprev® (laboratórios Xamane, S.A.) e Monurelle Cranberry® (laboratórios  Zambon): 

suplementos alimentares distintos com a mesma composição (Arando Vermelho e Vitamina 

C). Ao contrário dos anteriores, estes suplementos possuem Vitamina C que auxilia o 

sistema imunitário do organismo impedindo a proliferação bacteriana [83]. Uroprev® e 

Monurelle Cranberry® são indicados na prevenção de infeções urinárias e como adjuvantes 

da antibioterapia em infeções urinárias graves. A administração pode ser realizada entre 

uma a duas vezes por dia. 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante  39 

6. Diagnóstico 

O diagnóstico de infeção das vias urinárias é realizado segundo critérios baseados na 

sintomatologia do paciente e em métodos laboratoriais. 

Assim, o diagnóstico é confirmado quando o doente apresenta um dos seguintes sintomas: 

febre, micção imperiosa, polaquiúria, disúria ou tensão suprapúbica e, no mínimo, um dos seguintes 

resultados [84]: 

 Urocultura positiva (>105 colónias por mililitro) com um máximo de dois microrganismos 

distintos; 

 Tira reativa para a esterase leucocitária e/ou nitratos positiva, na urina; 

 Piúria (utilizando a objetiva de grande ampliação na urina não centrifugada: >10 leucócitos 

por mililitro ou >3 leucócitos por campo); 

 Observação de microrganismos na coloração de Gram da urina não centrifugada. 

Note-se que uma cultura positiva presente na ponta da algália não é considerada como 

método de diagnóstico de infeção. As amostras de urina para análise laboratorial devem ser colhidas 

através de técnica apropriada [84].  

Adicionalmente existem métodos que auxiliam a seleção da terapêutica a utilizar como o 

teste de sensibilidade in vitro a antimicrobianos. Este teste é complementar ao exame de urocultura. 

A vantagem deste teste é colossal em caso de resistência à antibioterapia, em caso de pielonefrite 

e em infeções urinárias hospitalares. Este teste permite conhecer qual o método terapêutico mais 

eficaz a utilizar [85]. Em caso de pielonefrite pode inclusivamente efetuar-se o exame de 

hemocultura que permite conhecer o risco de septicémia [85, 86]. 

Em casos mais críticos, podem ocorrer alterações estruturais e funcionais do sistema 

urinário passiveis de serem observadas em exames de imagem como a ultrassonografia, a 

tomografia computadorizada e a ressonância magnética [85]. Em casos de infeções urinárias 

recorrentes é imprescindível averiguar a presença de modificações do aparelho excretor que 

promovem perturbações urodinâmicas. Na mulher deve, inclusive, proceder-se à avaliação 

ginecológica e à determinação do estado da mucosa vaginal [77]. 

Apesar de não ser considerado um método de diagnóstico, as suspeitas de infeção urinária 

aumentam na presença de urina turva e de cor avermelhada, com cheiro característico [85, 86]. 

 

7. Tratamento farmacológico 

De acordo com a DGS, o tratamento farmacológico é variável de acordo com o quadro de 

infeção urinária, como se pode observar na Tabela 5 [77]. 
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Tabela 5 Tratamento Recomendado por Indicação Terapêutica em situação de Infeção Urinária. Adaptado de 

[77]. 

Diagnóstico Fármaco Dose Duração 

Cistite aguda não 

complicada da mulher 

não grávida 

Nitrofurantoína 100 mg de 6h em 6h 5 a 7 dias 

Fosfomicina 3000 mg por dia 1 dia 

Amoxicilina + Ácido 

clavulânico* 

625 mg (500+125mg) 

de 8h em 8h 
5 a 7 dias 

Cistite aguda não 

complicada da mulher 

grávida 

Fosfomicina 3000 mg por dia 1 dia 

Amoxicilina + Ácido 

clavulânico# 

625 mg (500+125mg) 

de 8h em 8h 
5 a 7 dias 

Pielonefrite – casos 

ligeiros a moderados 

Ceftriaxona 

Cefuroxima-axetil 

1 g IV ou IM (1 toma) 

500 mg de 12h em 12 h 
7 a 14 dias 

Pielonefrite – casos 

ligeiros a moderados 

(intolerância a β-

lactâmicos) 

Levofloxacina 750 mg por dia 5 dias 

Pielonefrite – casos 

graves (com 

septicémia) 

Ceftriaxona 2 g por dia IV ou IM 
Decisão em meio 

hospitalar 

Pielonefrite – casos 

graves (intolerância a 

β-lactâmicos) 

Gentamicina seguida 

de antibioterapia 

dirigida para 

antibiograma 

5 mg/kg por dia IV 
Decisão em meio 

hospitalar 

 

*antibioterapia alternativa, ou seja, administrada somente em caso de os antibióticos referidos estiverem 

indisponíveis ou contraindicados 

#deve ser evitada no primeiro trimestre de gravidez 

 

7.1 Tratamento Farmacológico: Mecanismos de ação  

A nitrofurantoína é indicada para o tratamento de cistites na mulher não grávida [77]. O 

mecanismo de ação da nitrofurantoína é associado à presença de enzimas nitrorredutases no 

interior das células bacterianas. Estas enzimas provocam a conversão da nitrofurantoína em 

intermediários eletrofílicos muito reativos que atacam proteínas ribossomais da bactéria provocando 

uma completa inibição da síntese proteica. Os intermediários eletrofílicos formados possuem, ainda, 



Relatório de Estágio Profissionalizante  41 

a capacidade de atuar ao nível do DNA bacteriano provocando alterações na expressão genética 

da bactéria [87]. 

A fosfomicina é indicada na profilaxia e tratamento de cistites não complicadas [88]. Este 

fármaco atua por inibição da biossíntese da parede celular da bactéria ao atuar nos estádios iniciais 

da síntese de peptidoglicanos [89]. 

A combinação terapêutica de amoxicilina e ácido clavulânico (500 mg + 125 mg) é indicada 

para a terapêutica de infeções bacterianas causadas por bactérias resistentes à amoxicilina devido 

à presença de β-lactamases (no entanto sensíveis à combinação de amoxicilina com ácido 

clavulânico) [90]. A amoxicilina é um fármaco da família da penicilina. O seu mecanismo de ação 

rege-se pela ligação a proteínas de ligação à penicilina localizadas no espaço intracelular. A 

amoxicilina inibe, por acilação, o complexo transpeptidase-C sensível à penicilina, através da 

abertura do anel β-lactâmico. A inibição deste complexo previne a formação de ligações cruzadas 

entre duas cadeias de peptidoglicanos, inibindo as fases finais de síntese da parece celular 

bacteriana. Por fim, ocorre lise celular por enzimas autolíticas da célula [91]. O ácido clavulânico 

possui, em monoterapia, uma atividade antibacteriana fraca. No entanto, em combinação com a 

amoxicilina aumenta a sensibilidade das bactérias à amoxicilina. Este facto é explicado pela 

capacidade de inibição irreversível de enzimas β-lactamases intra e extracelulares pelo ácido 

clavulânico [92]. Desta forma, o ácido clavulânico proporciona uma “proteção” à amoxicilina contra 

a inativação desta por enzimas β-lactamases.  

A ceftriaxona é um fármaco que pertence à família das cefalosporinas de 3ª geração. A 

ceftriaxona é administrada para o tratamento de infeções graves nomeadamente pielonefrites, com 

ou sem septicémia [93]. A ceftriaxona possui um mecanismo similar a outros antibióticos β-

lactâmicos, de entre os quais se destaca a amoxicilina. A ceftriaxona possui um espectro mais 

alargado contra bactérias Gram-negativos quando comparada a cefalosporinas de 1ª e 2ª geração 

[94]. 

A cefuroxima axetil é utilizada em infeções bacterianas, nomeadamente em infeções do 

trato urinário superior (pielonefrites) de grau leve ou moderado [95]. Este fármaco é um antibiótico 

β-lactâmico, isto é, possui um mecanismo de ação similar à amoxicilina e à ceftriaxona [96].  

A levofloxacina é uma fluorquinolona utilizada na terapêutica de infeções de gravidade 

ligeira a moderada [97]. No tratamento de infeções do trato urinário, a levofloxacina é administrada 

em doentes cuja intolerância aos fármacos β-lactâmicos foi previamente demonstrada [77]. 

Similarmente ao mecanismo de ação de outras fluorquinolonas, a levofloxacina inibe a enzima 

bacteriana DNA girase (topoisomerase do tipo II), impedindo, dessa forma, a multiplicação 

bacteriana [98].  

Em situações graves de pielonefrite de doentes intolerantes aos antibióticos β-lactâmicos é 

indicada a administração de gentamicina [99]. Este fármaco pertence à classe de antibióticos 

aminoglicosídicos. O mecanismo de ação associado à gentamicina concerne na ligação irreversível 

deste fármaco à fração 30S dos ribossomas. Desta forma, pode ocorrer inibição da síntese proteica 

ou produção de proteínas defeituosas não funcionais ou tóxicas para a bactéria [100].  
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8. Infeções urinárias: conclusão 

Apesar de afetar aproximadamente metade das mulheres, no mínimo uma vez na vida, e 

possuir uma taxa de reincidência a cada 12 a 18 meses, as infeções urinárias são um problema de 

saúde subvalorizado pela população [77]. Apesar de a sua prevalência ser menor, as infeções 

urinárias no sexo masculino são de destacar. Existe uma dificuldade óbvia de abordar este tema 

devido à sua localização no organismo e estar, muitas vezes, associada a comportamentos de 

higiene e de saúde incorretos.  

A temática da resistência aos antibióticos surge como um dos problemas associados à 

recidiva desta patologia e à falha na terapêutica. Em Portugal, existe uma taxa elevada de 

resistência aos antibióticos, inclusive, às quinolonas (cerca de 30%) [77]. Este facto é causado, 

provavelmente, pelo uso indiscriminado destes antibióticos nas últimas décadas. 

É fundamental informar a comunidade acerca dos riscos do uso excessivo de antibióticos 

em saúde pública. Todavia, o uso indiscriminado de antibióticos é, muitas vezes, erro dos 

profissionais de saúde como médicos e farmacêuticos devido à banalização da sua prescrição e 

dispensa. 

Neste contexto, elaborei um panfleto (Anexo VIII) com informações de contextualização das 

infeções urinárias, sintomatologia, fatores de risco e medidas de prevenção (adoção de medidas 

não farmacológicas e suplementos existentes no mercado farmacêutico). Entregava um panfleto a 

cada utente que considerava “utente de risco” para o desenvolvimento de infeção urinária como 

mulheres diabéticas em pós-menopausa. Aos utentes com prescrição médica de suplementos (na 

maioria das vezes Cistisil® dos laboratórios Silfarma) também aconselhava a levar consigo um 

panfleto explicativo acerca deste tema. Penso que a realização deste panfleto trouxe muitas 

vantagens quer aos utentes como à equipa da Farmácia Portugal por facilitar a comunicação entre 

os profissionais de saúde e os utentes sobre este tema, muitas vezes encoberto pelos utentes. 
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CONCLUSÃO 

 

 Termino uma das etapas mais fogazes do meu percurso académico e pessoal com a 

sensação de “dever cumprido”. Durante estes meses de estágio tornei-me mais apta para poder ser 

um agente de saúde pública na comunidade. Porém, sinto que ainda me falta aprofundar mais 

conhecimentos que não foram possíveis de consumar durante estes anos de percurso académico 

e que, a prática profissional, me auxiliará.  

 A grande mais-valia do estágio curricular é, para além do aprofundamento de 

conhecimentos, é o incremento das capacidades de comunicação e de espirito crítico. Na farmácia 

comunitária aprendi que mais do que saber falar é necessário ouvir pois qualquer pormenor pode 

ser relevante na melhoria da saúde do utente e da comunidade. Os utentes reconhecem a 

importância do farmacêutico na sociedade mas, ao contrário do que ocorre com a maioria dos 

médicos, os utentes verificam no farmacêutico um profissional de saúde “amigo” com quem têm 

confiança e partilham a sua dor.  

Durante estes meses reconheci o valor da minha própria profissão a qual me foi incumbida 

pela entrada na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto no ano de 2011 e da qual me 

despeço com gratidão cinco anos depois.  
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INTRODUÇÃO   

 A Unidade Curricular Estágio está contemplada no Plano de Estudos do Mestrado Integrado 

em Ciências Farmacêuticas, consistindo no culminar de cinco anos de curso. 

 Os Serviços Farmacêuticos são o pilar de um Hospital. No espaço físico dos Serviços 

Farmacêuticos o medicamento completa todas as etapas do circuito de medicamento, desde a 

receção até à dispensa do mesmo. Deste modo, é da responsabilidade do farmacêutico hospitalar, 

em comunhão com outros profissionais de saúde, intervir na seleção, aquisição, armazenamento e 

distribuição do medicamento visando a promoção e proteção da saúde na comunidade. Da mesma 

forma, o farmacêutico hospitalar é responsável por detetar erros de prescrição e por apelar ao uso 

racional dos medicamentos. 

 Assim, optei por realizar Estágio Curricular em Farmácia Hospitalar no Centro Hospitalar de 

Trás-os-Montes e Alto Douro, na Unidade de Vila Real. Durante o estágio, que decorreu de 18 de 

janeiro a 24 de março, participei em diversas funções de farmacêutico hospitalar, as quais me 

proporcionaram uma visão profunda sobre a importância dos Cuidados Farmacêuticos a nível 

hospitalar. 
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CENTRO HOSPITALAR DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO   

O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) é constituído cinco 

unidades hospitalares [1]: 

 Hospital de S. Pedro, em Vila Real, onde está localizada a sede social (Figura 1); 

 Hospital Distrital de Chaves, em Chaves; 

 Hospital de Proximidade de Lamego; 

 Unidade de Cuidados Paliativos em Vila Pouca de Aguiar; 

 Hospital D. Luiz I, no Peso da Régua. 

 

 

Figura 1 Hospital de S. Pedro, em Vila Real. 

A Unidade Hospitalar de Vila Real do CHTMAD possui uma área de cerca de 120 000 m2, 

constituída por um edifício principal e oito pavilhões complementares. Adicionalmente, foi construído 

recentemente o Centro Oncológico e a nova Urgência Geral, Urgência Pediátrica, Unidade de 

Cuidados Intensivos Polivalentes (UCIP) e Unidade de Cuidados Intensivos Coronários (UCIC) [1]. 

O CHTMAD presta serviço a cerca de 300 000 pessoas, em especial da região transmontana de 

Portugal [1]. 

O órgão máximo do CHTMAD é o Conselho de Administração que é responsável pelo 

controlo das atividades do hospital. O Conselho de Administração é constituído pelo presidente e 

seus vogais. Em suplemento, existem Comissões de Apoio – de entre as quais se destaca a da 

Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) –,Gabinetes de Gestão, um Conselho Consultivo, um 

Auditor Interno e um Fiscal Único [1]. 

Note-se que o CHTMAD (Unidades de Vila Real, Peso da Régua, Lamego e Chaves) obteve 

a Acreditação pela  Joint Commission International, em outubro de 2010. A Joint Commission 

International é considerada uma das mais importantes entidades mundiais para a acreditação de 

padrões assistenciais da qualidade de serviços de saúde no sentido de melhorar a qualidade da 

assistência em saúde internacionalmente. 
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1. SERVIÇOS FARMACÊUTICOS  

Os Serviços Farmacêuticos (SF) de um hospital não corresponde a um espaço meramente 

físico que armazena e distribui medicamentos. De acordo com o Decreto-Lei nº 44 204, de 2 de 

fevereiro de 1962, designa-se Farmácia Hospitalar o “conjunto de atividades farmacêuticas 

exercidas em organismos hospitalares ou serviços a eles ligados para colaborar nas funções de 

assistência que pertencem a esses organismos e serviços e promover a ação de investigação 

científica e de ensino que lhes couber” [2]. 

Assim, como Farmácia Hospitalar, os SF da Unidade de Vila Real do CHTMAD possuem 

um corpo profissional constituído por 23 colaboradores, de entre os quais oito Farmacêuticos, sete 

Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT), três Assistentes Técnicos (AT) e cinco  Assistentes 

Operacionais (AO).  

O espaço físico dos SF encontra-se no piso 1 do Edifício Geral e encontra-se dividido nas 

seguintes secções: Gabinetes, Sala de Reuniões, Área de Ambulatório, Área de Distribuição, 

Laboratório e zona de reembalagem Armazém e Zona de receção de encomendas e Armazém de 

injetáveis de grande volume. As secções, exceto esta última, são intercomunicáveis. Todas as 

seções dos SF encontram-se a poucos metros do acesso ao exterior a fim de facilitar o transporte 

das mercadorias que chegam à zona de receção. O horário de funcionamento é das 8h30 às 18h00 

nos dias úteis. No entanto, existe um farmacêutico de prevenção nos dias úteis das 18h00 às 24h00 

e aos fins-de-semana e feriados das 9h00 às 24h00 [3]. 

As atividades realizadas nos SF do CHTMAD são regularizadas pela CFT. A CFT é um 

órgão de apoio, sendo responsáveis pela avaliação da utilização de medicamentos de acordo com 

as necessidades dos doentes e a capacidade do CHTMAD [3]. 

De acordo com as Boas Práticas da Farmácia Hospitalar, os SF de um hospital são 

responsáveis pela [4]:  

 Gestão do medicamento – seleção, aquisição, armazenamento e distribuição – bem como 

de outros produtos farmacêuticos (dispositivos médicos, reagentes, etc.); 

 Implementação e monitorização da política de medicamentos, instruída no Formulário 

Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM) e pela CFT; 

 Gestão dos medicamentos experimentais e dos dispositivos utilizados para a sua 

administração. 

De acordo com o mesmo documento, os farmacêuticos hospitalares têm como funções 

fundamentais [4]: 

 Produção de medicamentos e análise de matérias-primas e produtos acabados;  

 Participação em Comissões Técnicas (Farmácia e Terapêutica, Infeção Hospitalar, Higiene 

e outras);  

 Participação em Farmácia Clínica, Farmacocinética, Farmacovigilância, a prestação de 

Cuidados Farmacêuticos e a colaboração na elaboração de protocolos terapêuticos; 

 Participação nos Ensaios Clínicos;  

 Colaboração na prescrição de Nutrição Parentérica e sua preparação;  
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 Contribuição na Informação de Medicamentos;  

Embora disciplinados ao Conselho de Administração, os SF possuem autonomia técnica e 

científica. O desempenho do seu serviço tem como objetivo primordial assegurar a terapêutica 

medicamentosa, a qualidade e eficácia da mesma de acordo com o custo-benefício da mesma [2, 

5]. Todos os SF de um hospital são chefiados por um Farmacêutico Hospitalar que, no caso 

particular do CHTMAD, é a Dra. Almerinda Alves. 

 De acordo com a Norma ISO 9001:2008, o CHTMAD implementou um Sistema de Controlo 

de Qualidade nos SF do CHTMAD de acordo com as exigências da norma ISO 9001:2008 para um 

melhor controlo de qualidade dos medicamentos [3]. Para complementar este sistema, existe um 

Manual de Qualidade no qual constam as normas e procedimentos a adotar. 

 

2. CÓDIGO HOSPITALAR NACIONAL DO MEDICAMENTO 

A Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED) implementou o 

Código Hospitalar Nacional do Medicamento (CHNM) através da Portaria n.º 155/2007, de 31 de 

janeiro [6]. O CHNM – regularizado pelo  Regulamento do Código Hospitalar Nacional de 

Medicamentos – é um sistema de codificação imputado a todos os medicamentos com Autorização 

de Introdução no Mercado ou com Autorização de Utilização Especial. O CHNM é disponibilizado 

aos hospitais para que estes possam, de forma automática, aceder a um conjunto de informações 

relevantes para a prática da farmácia hospitalar [6]. Este código permite um controlo mais apertado 

dos medicamentos, uma vez que apenas circulam pelas instituições do Sistema Nacional de Saúde 

(SNS). 

 

3. CICLO DOS MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACÊUTICOS  

3.1. Sistema de Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia 

A gestão de medicamentos executada pelos SF de um hospital corresponde ao conjunto de 

processos que visam o uso e dispensa dos medicamentos adequados aos doentes em perfeitas 

condições [5]. A gestão dos medicamentos nos hospitais é atualmente realizada informaticamente. 

O sistema informático utilizado nos SF do CHTMAD para a gestão do circuito do medicamento, 

esquematizado na Figura 2, é o “Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia”, designado 

comumente por GHAF. 
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Figura 2 Fases do Circuito do Medicamento. 

Este sistema informático permite a comunhão de todas as atividades dos SF de cada um 

dos serviços do hospital. Esta plataforma informática permite a validação das prescrições dos 

utentes pelos farmacêuticos, a manutenção de stocks pelos farmacêuticos e TDT e a realização de 

encomendas pelos AT. Cada um dos farmacêuticos, TDT ou AT possui um utilizador de acesso e 

uma palavra-chave. O GHAF funciona em rede, integrando todas as atividades em tempo real e a 

sua manutenção é da responsabilidade do Gabinete de Informática do CHTMAD. 

 

3.1.1. Seleção 

A seleção dos produtos farmacêuticos a adquirir pelos SF do CHTMAD é da 

responsabilidade da Diretora Técnica (DT) dos SF, a Dr.ª Almerinda Alves, com recurso ao FHNM 

[2, 5]. A elaboração do FHNM é realizada pela Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica 

(CNFT) fundada de acordo com o Despacho nº2061-C/2013, de 1 de fevereiro [7]. 

Suplementarmente, é da responsabilidade deste órgão a análise da utilização de medicamentos não 

abrangidos pelo FHNM, através dos relatórios enviados pelas CFT dos Hospitais do Serviço 

Nacional de Saúde e das Administrações Regionais de Saúde [8]. Caso o medicamento não faça 

parte dos grupos terapêuticos discutidos na CNFT, a análise é realizada exclusivamente pela CFT 

[9]. 

O CHTMAD realiza a seleção dos medicamentos através do Sistema de Aprovisionamento 

que trabalha em cooperação com os SF. Atualmente, os medicamentos são adquiridos de acordo 

com as previsões de consumo anual do ano sequente. As conjeturas são elaboradas pelo Diretor 

de Serviço e pela DT dos SF consoante as necessidades de medicamentos e dispositivos médicos, 

sendo submetidas à aprovação pelo Conselho de Administração do CHTMAD. Após a aprovação, 

o Sistema de Aprovisionamento em conjunto com a DT dos SF elaboram o Caderno de Encargos 

(documento no qual consta toda a informação relevante sobre os processos de compra, 

nomeadamente critérios de seleção e de desempate na escolha de determinado fornecedor para 

determinado medicamento) para que o processo de compra possa prosseguir. Os fornecedores 

interessados elaboram uma listagem de preços e caraterísticas de cada produto entre outras 

condições, as quais são analisadas pelo Sistema de Aprovisionamento e pela DT dos SF. As 

propostas de adjudicação final são enviadas ao Conselho de Administração para aprovação. 

Seleção

Receção e 
Conferência

Armazenamento

Dispensa
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No entanto, e realçando o facto de os processos de compra de medicamentos serem 

baseados em previsões, podem surgir algumas necessidades não contempladas, como 

medicamentos específicos ou medicamentos novos aprovados. Neste caso, a DT dos SF confirma 

a presença do produto no catálogo da Administração Central do Sistema de Saúde e, caso conste, 

o fornecedor com melhores condições comerciais e sem avaliação negativa é contactado. A este 

procedimento designa-se “Ajuste Direto”. 

No caso de rutura de stock de um medicamento urgente nos CHTMAD, este pode ser pedido 

emprestado a um hospital próximo, nomeadamente aos Centros Hospitalares de São João e do 

Porto. 

A aquisição de fármacos do grupo das benzodiazepinas, psicotrópicos e estupefacientes é 

regulada por leis próprias. Assim, é necessário elaborar um documento específico presente no 

Anexo VII da Portaria n.º 981/98, de 8 de Junho (Anexo I) que é enviado ao fornecedor por correio, 

juntamente com a nota de encomenda original [10].  

 Adicionalmente, existem protocolos terapêuticos cujos medicamento(s) não está(ão) 

incluído(s) na agenda do FHNM. Nestes casos é necessário a avaliação por uma comissão própria: 

a CFT, da qual faz parte integrante a Diretora dos SF. Assim, a CFT recebe o pedido de introdução 

solicitado e/ou validado pelo Diretor do Serviço que julgue pertinente a sua utilização e emite um 

parecer sobre o mesmo, segundo critérios fármaco-terapêuticos e económicos. Se o parecer for 

positivo, a ata da CFT é enviada ao Conselho de Administração para ser homologada e a 

autorização de compra é concedida. 

 

3.1.2. Receção e conferência de encomendas 

 Os produtos farmacêuticos são rececionados e conferidos no armazém da farmácia por AO 

e/ou TDT, exceto no caso de medicamentos de ensaios clínicos, medicamentos psicotrópicos, 

estupefacientes ou benzodiazepinas os quais têm de ser conferidos por um farmacêutico. Estes 

profissionais conferem os produtos com o auxílio de, no mínimo, um documento enviado pelo 

fornecedor juntamente com a encomenda: a guia de remessa ou a fatura. Se o produto 

encomendado corresponder ao recebido é imprescindível conferir as unidades recebidas, o lote e a 

data de validade assim como as condições especiais de transporte se pertinente: baixas 

temperaturas, medicamentos frágeis (por exemplo: ampolas de vidro) e/ou medicamentos tóxicos e 

inflamáveis.  

No caso particular de medicamentos tóxicos, como os citotóxicos, é necessário um cuidado 

especial de transporte, quer até ao hospital como dentro do hospital. Estes devem ser transportados 

separadamente dos restantes fármacos numa mala específica rotulada com a inscrição “Citotóxicos” 

até à Unidade Centralizada de Preparação de Citotóxicos (UCPC) [11]. 

Existem ainda alguns medicamentos que necessitam do envio de outros documentos para 

poderem ser utilizados pelos SF como os certificados de libertação de lote, certificados de controlo 

de matérias-primas, entre outros. No caso particular dos medicamentos hemoderivados é 

necessário que o fornecedor conceda o boletim de análise e o certificado de libertação do lote 
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aprovado pelo INFARMED. Os medicamentos que necessitam de boletim de libertação de lote para 

o seu uso, como também são exemplo as vacinas, têm de ser necessariamente conferidos por um 

farmacêutico.  

Para terminar a etapa de aquisição do medicamento, as guias de remessa ou faturas são 

datadas e assinadas para serem inseridas posteriormente no stock dos SF por um AT [11]. 

No caso do produto encomendado não corresponder ao recebido é necessário preencher 

um impresso próprio para enviar ao fornecedor correspondente. De acordo com as normas de 

qualidade, existe uma classificação semestral atribuída aos fornecedores pelo serviço prestado. 

  

3.1.3. Armazenamento  

Depois de adquiridos e conferidos, os produtos farmacêuticos são armazenados quer no 

armazém geral (dispostos por ordem alfabética) quer no Kardex®. Nos SF do CHTMAD existem dois 

sistemas Kardex®, implementados para auxiliar o processo de distribuição unitária (ver seção 3.6.2), 

funcionando assim como instrumentos de armazém e de dispensa de medicamentos. 

 Um correto armazenamento dos produtos farmacêuticos é essencial para uma correta 

dispensa dos mesmos. O armazenamento é realizado de acordo com dois princípios fundamentais 

[12]:  

 Fist Expired First Out (FEFO), o que significa que a dispensa de um medicamento é 

realizada de acordo com a data de validade mais curta; 

 First in First out (FIFO), sendo que o produto farmacêutico que foi recebido primeiro nos 

SF é o primeiro a ser dispensado, se as datas de validade forem idênticas. 

Desta forma, os produtos são armazenados de modo a que o prazo de validade mais curto 

ou o produto que foi recebido nos SF há mais tempo seja mais facilmente visível para quem 

dispensa. 

 

3.1.3.1. Armazenamento de medicação de alto risco  

É fundamental o conhecimento dos produtos farmacêuticos para um armazenamento 

correto dos mesmos, particularmente dos produtos de alto risco. Desta forma, são considerados 

produtos farmacêuticos de alto risco: medicamentos e reagentes que exijam refrigeração, 

citotóxicos, estupefacientes, psicotrópicos e benzodiazepinas, gases medicinais e outros produtos 

inflamáveis e concentrados de eletrólitos [11]. 

As benzodiazepinas, estupefacientes, psicotrópicos, hemoderivados, medicamentos contra 

a Hepatite C e os medicamentos utilizados em ensaios clínicos estão armazenados numa sala 

específica dos SF. Cada grupo de medicamentos é guardado em armários diferentes fechados, à 

exceção dos fármacos estupefacientes e psicotrópicos que são armazenados no mesmo cofre. Os 

medicamentos que carecem refrigeração são armazenados em dois frigoríficos. No caso dos 

produtos inflamáveis, estes são armazenados numa sala exclusiva, equipada com armários antifogo 

e bacias de retenção bem como uma porta antifogo que permanece sempre fechada [11]. 
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As soluções de eletrólitos concentrados são armazenadas numa zona própria. É de salientar 

a obrigatoriedade da existência de um rótulo com a inscrição “Deve ser diluído” nestas embalagens. 

Caso esta inscrição não esteja presente, o produto não está em conformidade e é efetuado um 

registo de erro de medicação [11]. 

 Os valores de humidade e temperatura nos locais de conservação dos produtos 

farmacêuticos (incluindo nos frigoríficos-armazém) são registados várias vezes ao dia, pelo aparelho 

Sirius Stockage®. A este sistema está associado um alarme que informa a Central de Segurança se 

algum parâmetro registado estiver acima do desejado.  

 

4. PRODUÇÃO E CONTROLO DE MEDICAMENTOS 

Designa-se por Farmacotecnia a ciência que estuda a formulação e a preparação de 

medicamentos seguros e eficazes [13]. A produção e manipulação de formas farmacêuticas estéreis 

e não estéreis exigem o cumprimento de normas de acordo com os requisitos legais em vigor 

referidos na Farmacopeia Portuguesa e Farmacopeia Europeia [13]. Não obstante, em 2005, o 

Conselho Executivo da Farmácia Hospitalar elaborou o Manual da Farmácia Hospitalar que 

regulamenta e define as instalações e os equipamentos, as normas e procedimentos e os recursos 

humanos necessários [14]. 

Deste modo, existem fármacos dispensados pelos SF do CHTMAD que necessitam de ser 

preparados. Isto é, requerem procedimentos adicionais que lhe permitam ser dispensados em 

segurança, como o fracionamento de unidades, a reembalagem e a rotulagem, regulamentadas pelo 

Decreto-Lei n.º 90/2004, Decreto-Lei n.º 95/2004 e pela Portaria n.º 594/2004 [15-17]. Todavia, 

devido a melhoria das metodologias técnicas e científicas e o consequente aumento da 

disponibilidade de fármacos pela Indústria Farmacêutica, os procedimentos de Produção e Controlo 

de Medicamentos são realizados somente [13]: 

 No inadequo dos medicamentos comercializados às características fisiopatológicas de 

determinados grupos de doentes com necessidades específicas; 

 No requerimento de condições especiais de manipulação; 

 Na necessidade de procedimentos de reembalagem que garantam a sua correta utilização; 

 Na descontinuação ou na não introdução no mercado de determinado fármaco. 

 

4.1. Preparação de Formas Farmacêuticas Não Estéreis 

A preparação de formas farmacêuticas não estéreis corresponde aos processos de 

reembalagem de doses unitárias sólidas, preparação de doses individuais e específicas (para 

determinados grupos de doentes), preparação de medicamentos manipulados e de preparações 

asséticas (soluções ou diluições de desinfetantes) efetuados em ambiente controlado não 

esterilizado. 
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4.1.1. Reembalagem de doses unitárias sólidas 

Qualquer produto farmacêutico dispensado nos SF do CHTMAD está devidamente 

identificado com a Denominação Comum Internacional (DCI), lote, data de validade e laboratório 

fornecedor. No entanto, os blisters dos medicamentos nem sempre estão adaptados à distribuição 

unitária e, nesses casos, é necessário proceder à reembalagem. Estes procedimentos têm como 

objetivo facilitar o armazenamento e posterior distribuição dos medicamentos, diminuindo a 

ocorrência de erros de medicação e aumentando a racionalização dos medicamentos quando estes 

são devolvidos aos SF. 

 A reembalagem também é efetuada quando o fornecedor não dispõe da dose prescrita e é 

necessário fracionar, em metade ou em quarto, os comprimidos de uma dose mais elevada. Este 

processo é realizado numa área específica dos SF, separada fisicamente das restantes. O 

equipamento de rotulagem é acoplado a um sistema informático no qual se insere as informações 

pertinentes para serem impressas no novo invólucro. Antes de iniciar o procedimento – realizado 

por um TDT supervisionado por um farmacêutico – é determinante garantir as condições de higiene 

da bancada de trabalho e de todo o material a utilizar, aplicando álcool a 70% (v/v) [11]. 

No procedimento de reembalagem é necessário ter em atenção à data de validade do 

medicamento a reembalar. Quando o medicamento a reembalar não for removido do blister, a data 

de validade do medicamento permanece igual à data que o fabricante indica. No entanto, nos casos 

em que é necessário fracionar o medicamento, a data de validade sofre alterações. Tal decorre da 

alteração das condições de armazenamento (pressão, luminosidade e humidade) do medicamento 

quando é removido do blister. Assim, a nova data de validade a inserir não deverá ultrapassar [11]: 

1. 25% do tempo restante entre a data de reembalagem e o prazo de validade indicado pelo 

fabricante. Por exemplo, se a reembalagem for realizada durante o mês de março de 2016 

e a data de validade do produto íntegro for de março de 2017, ao fracionar o medicamento 

a nova data de validade não poderá exceder os 3 meses; 

2. 6 meses após a reembalagem, se 25% da diferença de tempo entre a reembalagem e a 

data de validade indicada pelo fornecedor for maior ou igual a seis meses. Por exemplo, se 

a reembalagem tiver sido realizada durante o mês de março de 2016 e a data de validade 

do produto íntegro for de julho de 2018, 25% desse tempo (32 meses) é 8 meses. No 

entanto, como a nova data de validade não pode exceder os 6 meses, a nova validade 

datará de setembro de 2016. 

No final do procedimento, o farmacêutico avalia a qualidade do medicamento reembalado, 

verificando se existem “não-conformidades” ou erros de reembalagem assim como a integridade do 

rótulo [11]. 

 

4.1.2. Preparação de medicamentos em doses individuais e específicas  

A preparação de medicamentos em doses individuais e específicas em pequena escala 

assume particular importância na especialidade de Pediatria. O grupo de doentes abrangidos 
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apresenta diferenças fisiológicas proeminentes durante o seu desenvolvimento que invalidam a 

extrapolação da investigação científica, realizada maioritariamente em ensaios clínicos na 

população adulta [13]. Note-se que 30 a 90% dos medicamentos não têm indicação ou o seu uso é 

completamente desaconselhado em crianças, denotando a falta de evidência da segurança e 

eficácia [18].  

Adicionalmente, a evidente dificuldade de deglutição das cápsulas e comprimidos impõe a 

necessidade de produzir formulações que facilitem a administração dos fármacos neste grupo etário 

[13]. Deste modo, os medicamentos produzidos em doses individuais, vulgarmente designados por 

“papéis medicamentosos”, são obtidos por pulverização das formas sólidas orais comercializadas e 

pela preparação de formulações líquidas orais extemporâneas. 

 

4.1.3. Medicamentos Manipulados 

Nos SF do CHTMAD, os medicamentos manipulados são produzidos num espaço exclusivo. 

Este procedimento é executado exclusivamente na presença de uma prescrição médica prévia. 

Desta forma, antes de iniciar, é essencial analisar a prescrição médica a fim de certificar a segurança 

da preparação, especialmente em relação à dose e incompatibilidades. A produção de 

medicamentos manipulados é executada por um farmacêutico ou por um TDT que se responsabiliza 

pela realização e confirmação dos cálculos necessários à preparação, pela correta elaboração e 

pelo preenchimento do registo na folha de Preparação de Medicamentos Manipulados [11]. Antes 

de iniciar qualquer atividade, é fundamental garantir as condições de limpeza próprias da bancada 

e do material de trabalho. Além disso, é importante observar se as matérias-primas estão 

convenientemente identificadas de modo a minimizar a ocorrência de erros [11]. 

O produto final obtido para poder ser dispensado terá de satisfazer os requisitos da 

prescrição médica e de estar de acordo com as exigências solicitadas na monografia galénica da 

forma farmacêutica inserida na Farmacopeia Portuguesa [17]. Se o produto final possuir esses 

requisitos, é então rotulado com as informações convenientes: nome do local de trabalho (SF do 

CHTMAD), nome do DT do mesmo, a DCI, forma farmacêutica, dosagem, quantidade dispensada, 

data de validade, nome do doente ou número do processo clinico (se possível) entre outras 

informações pertinentes. Se existirem condições de conservação especiais estas devem ser 

reportadas. 

Nos SF do CHTMAD é produzido um pequeno número de medicamentos manipulados, 

frequentemente soluções ou suspensões. O medicamento manipulado mais solicitado nos SF do 

CHTMAD é a designada Suspensão IPO para o tratamento de mucosites constituída por nistatina 

(antifúngico), lidocaína a 2% (anestésico) e bicarbonato de sódio a 1,4% (corretor do pH). No caso 

de uma requisição mais particular, o medicamento manipulado é produzido por uma Farmácia 

Comunitária nas imediações com a qual o CHTMAD estabeleceu um protocolo. 
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4.2. Preparação de Produtos Estéreis 

Durante a preparação de produtos estéreis – nomeadamente de medicamentos citotóxicos 

e misturas para nutrição parentérica – decorrem problemas associados à estabilidade e esterilidade.  

A manipulação de produtos estéreis, obrigatoriamente sob supervisão farmacêutica, requer 

um ambiente controlado (sala limpa) a fim de evitar potenciais contaminações microbiológicas e a 

presença de produtos pirogénicos [13]. Assim, para a realização de técnicas em ambiente asséptico, 

é necessário que os fatores ambientais sejam devidamente controlados: temperatura, humidade e 

pressão.  

 

4.2.1. Produção de medicamentos citotóxicos 

Nos SF do CHTMAD a produção de medicamentos estéreis é realizada exclusivamente na 

UCPC. A UCPC produz a medicação necessária para o Hospital de Dia e para o Internamento da 

Unidade de Oncologia dos CHTMAD. Adicionalmente, são preparados medicamrntos biológicos de 

administração intravenosa para Medicina Auto-Imues, Reumatologia e Gastrologia. 

A sala limpa destinada à produção de citostáticos para fins terapêuticos pertence à classe 

A. A sala de preparação de citostáticos no CHTMAD está equipada com o material necessário 

incluindo uma Câmara de Fluxo Laminar de Segurança Biológica (CFL-SB) de classe II tipo B 

equipada com um filtro High Efficiancy Particle Air com capacidade de reter 99,97% das partículas 

com um diâmetro superior a 0,3 μm. A CFL-SB está sempre ligada de modo a minimizar o 

aparecimento de aerossóis. O acesso a esta câmara é efetuado de acordo com o Manual da 

Farmácia Hospitalar possuindo, desta forma, uma antecâmara de passagem obrigatória munida com 

o material de proteção. Antes e após a produção de citostáticos, a sala é limpa com álcool a 70% 

(v/v) [5, 11, 19]. O controlo microbiológico do material, do ambiente e dos operadores é realizado 

semanalmente na UCPC. 

Para a transferência de material do exterior para o interior da sala existe uma janela de 

dupla porta com um sistema de duplo encravamento de forma a manter a pressão negativa no 

interior da sala de preparação [11]. Na UCPC do CHTMAD a preparação de citostáticos é da 

responsabilidade de dois TDT – um TDT operador e um TDT de apoio ao operador – 

supervisionados por um farmacêutico que se encontra no exterior da sala limpa. Os citostáticos são 

produzidos exclusivamente na presença da prescrição médica detalhada na qual está incluído todo 

o ciclo de quimioterapia do doente – incluindo fármacos adjuvantes como fármacos anti-eméticos, 

anti-inflamatórios e de proteção gástrica – e o diagnóstico [11]. 

O farmacêutico recebe o protocolo, analisa-o e valida-o antes da preparação. A preparação 

de fármacos citostáticos na UCPC do CHTMAD é realizada por volumetria ao invés da gravimetria. 

Assim, durante a análise do ciclo de quimioterapia é necessário ter em atenção os cálculos 

necessários para a diluição ou reconstituição dos fármacos, geralmente de acordo com a superfície 

corporal do doente. No caso de ser detetado algum erro de prescrição este deverá ser reportado ao 
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médico responsável [11]. Depois da análise detalhada do ciclo de quimioterapia é elaborado o 

respetivo rótulo do citostático. 

Numa folha específica são registados os fármacos utilizados, as doses, os lotes e as 

validades. Os lotes e validades dos sistemas spike e de material de apoio como os soros são 

também registados. De seguida, o farmacêutico envia ao TDT, através da janela de dupla porta, o 

citostático, o diluente (cloreto de sódio 0,9% ou solução de glucose a 5%), o líquido de reconstituição 

(se pertinente), o sistema de administração e o rótulo identificativo [19]. 

No interior da sala o TDT de apoio ao operador confirma os cálculos e o material recebido, 

adicionando outro material conveniente: agulha, sistema anti-gotagem (spikes) ou seringa, de 

acordo com o indicado para cada fármaco [19]. As medições efetuadas pelo TDT operador são 

conferidas pelo TDT de apoio que verifica também a presença de partículas suspensas ou coloração 

que podem inviabilizar a administração do medicamento. Deste modo, é necessário conhecer as 

particularidades de cada medicamento pois existem fármacos com coloração. Exemplos são a 

doxorrubicina que em solução apresenta uma cor avermelhada e o paclitaxel-albumina que, após 

preparado, apresenta um aspeto leitoso.  

Uma segunda confirmação é realizada pelo farmacêutico, a partir do exterior da sala através 

de uma janela transparente. Este verifica o nome do doente e do fármaco, o volume a qualidade da 

preparação. Depois de verificado, o medicamento é colocado num invólucro de transporte de 

citostáticos no qual é colocado o rótulo identificativo e é identificado com a inscrição “Cistostáticos” 

[11, 19]. O produto final é recolhido pelo farmacêutico, através da janela de dupla porta, e é colocado 

numa mala de transporte devidamente identificada com “Citostáticos”. A mala é entregue a um 

auxiliar, juntamente com o livro de registos no qual o enfermeiro responsável pela administração 

assina a aquisição dos produtos.  

Existem algumas situações em que o fármaco não é utilizado pelo doente para o qual estava 

destinado. Nestes casos o medicamento pode ser reutilizável para outro doente ou, se não for 

possível a reutilização, o medicamento é inutilizável e é preenchido um impresso próprio designado 

“Folha de Registo de Inutilização”, com o nome do fármaco e o volume [19]. O fármaco é então 

incinerado.  

 Dentro da sala limpa existem dois contentores de resíduos distintos: um contentor pequeno 

amarelo – que se encontra dentro da Câmara de Fluxo Laminar – e um contentor maior no qual é 

descartado o lixo remanescente dos invólucros dos materiais. Os resíduos provenientes de ambos 

os contentores são posteriormente incinerados [11].  

 No caso de ocorrer algum acidente com um fármaco citostático é necessário preencher um 

documento específico (Anexo II), destacando-se o nome do fármaco, a lesão apresentada e as 

medidas de socorro efetuadas [19].  

 

4.2.2. Nutrição parentérica 

Devido à vasta comercialização de produtos de nutrição parentérica na Indústria 

Farmacêutica, a produção destes em ambiente hospitalar é cada vez menos requerida. No CHTMAD 
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o número de doentes que necessita destes produtos farmacêuticos é muito limitado. Mais 

detalhadamente, a requisição destes produtos farmacêuticos, no CHTMAD, é limitada ao serviço de 

Neonatologia pelo que estes pedidos são encaminhados para o Centro Hospitalar de S. João no 

Porto, com o qual o CHTMAD estabeleceu um protocolo de cooperação. 

 

4.3. Distribuição de medicamentos 

 

A distribuição dos medicamentos é a última etapa do ciclo do medicamento. Nesta etapa o 

medicamento é entregue ao doente para ser administrado para determinado fim terapêutico.  

De acordo com as Boas Práticas em Farmácia Hospitalar do Colégio da Especialidade da 

Ordem dos Farmacêuticos, a distribuição dos medicamentos num hospital divide-se em três 

categorias [20]:  

 Distribuição em regime de ambulatório; 

 Distribuição em regime de internamento: 

o Sistema de Reposição de Stocks Nivelados ou Reposição por Níveis; 

o Sistema de Distribuição Individual em Dose Unitária (DIDU); 

 Distribuição individualizada – na qual se destaca a distribuição de medicamentos sujeitos a 

legislação especial (estupefacientes, psicotrópicos, benzodiazepinas, hemoderivados e 

medicamentos destinados a ensaios clínicos). 

Para a dispensa de medicamentos pelos SF do CHTMAD é necessário uma prescrição 

médica online, no sistema informático do hospital em DCI. A receita deve ser impressa, assinada e 

colocada no Processo Clínico do Doente. A prescrição verbal é exclusiva a situações de emergência 

ou no Bloco Operatório, no entanto a prescrição terá de ser realizada no prazo de 24h. Os 

medicamentos são dispensados meramente depois da validação realizada pelo farmacêutico.  

 

4.3.1. Distribuição em Regime de Ambulatório 

A distribuição do medicamento em Regime de Ambulatório possibilita ao doente continuar o 

tratamento em ambiente familiar, reduzindo, dessa forma, o custo do internamento hospitalar e o 

risco inerentes a um internamento (como a ocorrência de infeções nosocomiais) [14]. 

Todavia, a dispensa de medicamentos em Regime de Ambulatório é regida por leis próprias 

que determinam quais os medicamentos e o número limite de medicamentos que podem ser 

dispensados [21]. Os medicamentos dispensados por este regime englobam um conjunto vasto de 

medicamentos desde medicamentos comuns – que podem ser adquiridos em qualquer Farmácia 

Comunitária – aos medicamentos de dispensa exclusiva em Farmácia Hospitalar. Estes últimos são 

salvaguardados por lei própria, estando descritos em Anexo (Anexo III). Estes medicamentos são 

isentos de qualquer pagamento por parte do doente.  

A farmácia de ambulatório dos SF do CHTMAD possui uma entrada exterior para os doentes 

e está próxima de circulação vertical. A sala de dispensa encontra-se separada da sala de espera 

e das restantes divisões dos SF, de forma a promover maior privacidade e confidencialidade entre 
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o doente e o farmacêutico hospitalar. Existem dois postos de atendimento no ambulatório dos SF 

do CHTMAD, cada um equipado com um computador com acesso ao GHAF. Os farmacêuticos 

trabalham neste local em regime de turnos sucessivos. A sala de dispensa possui armários de 

armazenamento dos medicamentos e dois frigoríficos.  

Os doentes que se dirigem a este local necessitam de uma prescrição médica de 

determinado serviço, consulta ou Hospital de Dia. A dispensa da medicação é da responsabilidade 

do farmacêutico que tem o dever de identificar o doente, o médico e a conformidade da receita. A 

prescrição dos medicamentos é efetuada até ao dia da próxima consulta. No entanto, a Circular 

Normativa n.º 01/CD/2012 estabelece um limite de dispensa para um máximo de 30 dias, embora 

em situações excecionais, devidamente autorizadas pelo Conselho de Administração, a dispensa 

possa ser realizada de modo a abranger um período de tempo mais longo [14, 21]. 

No início de uma nova terapêutica a um doente, os medicamentos têm necessariamente de 

ser dispensados ao próprio a fim de assegurar a correta instrução da posologia e outras informações 

pertinentes. Sempre que possível a medicação deve ser fornecida dentro da cartonagem original 

contendo o folheto informativo correspondente. Posteriormente, a medicação pode ser levantada 

por um (ou mais) cuidador(es) sendo registada a sua identificação na receita e no processo do 

doente no sistema GHAF [11]. O farmacêutico regista na Receita Médica e na Guia de Tratamento 

ao Doente (entregue ao paciente ou cuidador) as quantidades dispensadas, o lote e validade da 

medicação, a data da dispensa. O farmacêutico é também responsável por debitar no stock as 

quantidades dispensadas. A receita é, por fim, arquivada em pastas organizadas por serviço e por 

ordem alfabética do nome do paciente.  

 

4.3.2. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária  

A DIDU carateriza-se pela distribuição da medicação prescrita diariamente a cada doente 

para um período de 24 horas, 48 horas (se feriado no dia seguinte) ou 72 horas (todas as sextas-

feiras, de modo a incluir a medicação do fim-de-semana). A DIDU permite conhecer melhor o perfil 

farmacoterapêutico dos doentes, diminuir os riscos de interações, racionalizar a terapêutica e os 

recursos humanos e reduzir os desperdícios [14]. 

Este tipo de distribuição envolve uma grande quantidade de profissionais de saúde, de entre 

os quais: o médico prescritor, o farmacêutico que valida as receitas online através do sistema GHAF, 

o TDT responsável pela preparação da medicação, o AO que transporta a medicação até aos 

serviços e o enfermeiro que administra o medicamento ao doente [14]. 

 O médico prescritor é responsável por inserir, no processo clinico do doente, toda a 

informação relativa à terapêutica: substância ativa, via de administração, posologia. O 

médico deverá ainda elucidar sobre o diagnóstico clínico assim como fornecer informações 

sobre alergias, interações medicamentosas e justificações clínicas quando conveniente 

[14]; 

 O farmacêutico é responsável pela validação da prescrição. Através do FHNM, Resumo 

das Caraterísticas do Medicamento (RCM) e do Prontuário Terapêutico, o farmacêutico 
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corrobora a dose, a frequência, a via de administração e a duração do tratamento. Após a 

validação da prescrição, é elaborado um perfil farmacoterapêutico do doente, o qual é 

informaticamente enviado para o Kardex® [14]; 

É de salientar que durante a preparação da DIDU podem ocorrer alterações nos serviços 

como altas, mudanças de cama, prescrições revistas e alteradas. Nestes casos, é da 

responsabilidade do farmacêutico verificar no sistema GHAF a ocorrência de tais alterações de 

modo a ser realizado um mapa de diferenças para a sua correção [11]; 

 O TDT é responsável pela preparação da medicação. Após a receção da informação pelo 

Kardex® a medicação é disposta em malas de transporte adequadas com gavetas 

individualizadas devidamente identificadas com o nome e número do processo clínico do 

doente. Em caso de ausência de medicação no sistema Kardex® é emitido um mapa de 

incidências e a medicação pode ser recolhida nas gavetas de apoio aos dois sistemas 

Kardex®. Podem existir situações em que a medicação não está disponível em todo o 

conjunto dos SF, sendo elaborado um Alerta da Farmácia que é enviado na gaveta do 

doente correspondente [14]; 

 O enfermeiro é responsável pela conferência da medicação recebida de acordo com o perfil 

farmacoterapêutico e administração da mesma. Se alguma irregularidade for detetada 

deverá ser reportada e corrigida imediatamente [14].. 

A medicação que exija um maior controlo como as benzodiazepinas, os estupefacientes, os 

psicotrópicos e a medicação de SOS não são distribuídos por regime de DIDU [11]. 

 

4.3.3. Distribuição Clássica ou Tradicional e Reposição de Stocks Nivelados ou 

Reposição por Níveis 

No CHTMAD, o Regime de Distribuição Clássica ou Tradicional foi substituído pelo Regime 

de Reposição de Stocks Nivelados ou Reposição por Níveis. Atualmente, o Regime de Distribuição 

Clássica ou Tradicional é apenas utilizado em algumas situações do quotidiano nos SF mediante 

um pedido pelo Enfermeiro Chefe do serviço em questão [11]. O farmacêutico ou o TDT prepara a 

medicação solicitada, embora no caso de uma requisição de soros, a preparação possa ser 

realizada por um AO com supervisão de um TDT. Após a preparação da medicação, o AO 

transporta-a até ao serviço no qual a requisição é verificada, assinada e devolvida aos SF para ser 

armazenada em pastas próprias. A atualização informática dos stocks dos produtos farmacêuticos 

é realizada pelo AT.  

No CHTMAD, o Regime de Reposição por Níveis é assegurado pelo sistema Pyxis 

Medstation 3500®, vulgarmente designado por Pyxis®. É de realçar que existem alguns serviços do 

CHTMAD nos quais não está implementado este sistema, sendo ainda utilizado o Regime de 

Distribuição Clássica dos produtos farmacêuticos [11].  

No entanto, em quase todos os serviços do CHTMAD está implementado um sistema Pyxis® 

constituído por armários informatizados semi-automáticos de armazenamento de medicamentos. 

Este sistema visa suplementar o regime de DIDDU nos casos em que é necessário administrar um 
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medicamento não contemplado na DIDDU desse doente, por alteração da medicação após o 

encerramento dos SF ou em caso de surgimento de um novo doente. Em cada Pyxis® encontram-

se armazenados os medicamentos previamente definidos pelo médico, farmacêutico e enfermeiro 

chefe, responsáveis pelo serviço em questão, de acordo com as necessidades específicas do 

serviço. São estabelecidos limites máximos e mínimos do número de um determinado medicamento 

armazenado no Pyxis®. O controlo dos armários é efetuado através de um painel e de um software 

integrado no sistema. Todos os produtos farmacêuticos armazenados no Pyxis® estão integrados 

no stock dos SF até ao momento da sua dispensa ao doente, efetuada pelo enfermeiro. O acesso 

ao sistema Pyxis® é limitado e é necessário a posse de um número de utilizador e de uma palavra-

passe ou impressão digital de modo a que qualquer atividade de reposição e/ou dispensa seja 

devidamente controlada. 

A gestão dos medicamentos do Pyxis® é efetuado por um farmacêutico que tem acesso ao 

relatório de necessidades de medicamentos (Anexo IV) disponibilizado através da consola geral de 

controlo de todo o sistema, situada no espaço físico dos SF. Durante o processo de reposição dos 

medicamentos, efetuada por um farmacêutico, é necessário ter em especial atenção as datas de 

validades, a fim de assegurar os princípios FEFO e FIFO. 

 

4.3.4. Distribuição Individualizada de Medicamentos sujeitos a Legislação Restritiva 

A distribuição individualizada é efetuada para determinados medicamentos como 

Estupefacientes, Psicotrópicos, Benzodiazepinas (nos serviços nos quais o Sistema Pyxis® não está 

implementado), Hemoderivados, Estimulantes da Eritropoiese e Material de Penso. Dependendo do 

tipo de medicação a dispensar, é exigido um modelo específico de distribuição, Justificação Extra-

formulário (Anexo V) ou um Modelo de Requisição de material de penso (Anexo VI) [5]. 

 

4.3.4.1. Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas 

No Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, a Lei Portuguesa salvaguarda todas as 

substâncias consideradas Estupefacientes e Psicotrópicos [22]. A Lei Portuguesa prevê um controlo 

muito restrito desta medicação devido à forte dependência que podem causar, aos efeitos adversos 

e ao tráfico comum deste tipo de medicamentos. A utilização deste tipo de fármacos, segundo a 

Portaria n.º 981/98, de 8 de junho, exige o registo do Modelo n.º 1509 num Livro de Requisições 

(Anexo VII) que só pode ser adquirido através da Imprensa Nacional – Casa da Moeda [10]. O 

modelo n.º 1509 contém informações sobre o medicamento requisitado, destacando-se o DCI, forma 

farmacêutica, dosagem, quantidade necessária e informação do doente (nome e número de 

processo). O modelo é preenchido em duplicado e assinado pelo requisitante e pelo Diretor dos SF, 

sendo arquivado em pastas próprias.  

No caso de necessidade, estes medicamentos podem ser adquiridos através de uma 

prescrição realizada pelo médico responsável pelo preenchimento do modelo para o emitir aos SF 

[11]. Adicionalmente, este tipo de medicação pode ser recolhido pelo Pyxis® por um enfermeiro. Não 

obstante, é necessário uma autorização do INFARMED para que exista uma desobrigação de 
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preenchimento do modelo, de forma a possibilitar a existência destes medicamentos no programa 

Pyxis®. 

A transferência de estupefacientes e psicotrópicos entre as diferentes unidades do 

CHTMAD requer igualmente o preenchimento do modelo em questão. Nos SF do CHTMAD estes 

medicamentos são armazenados num cofre ao qual apenas os farmacêuticos têm acesso [11]. 

 

4.3.4.2. Estimulantes da hematopoiese (Hormona Eritropoietina) 

A prescrição, distribuição e a comparticipação de medicamentos estimulantes da 

hematopoiese a doentes renais crónicos é legislada pelo Despacho n.º 10/96, Despacho n.º 9825/98 

e Despacho nº 11619/2003 [23-25]. 

No CHTMAD, a dispensa de medicamentos estimulantes da hematopoiese ocorre 

diariamente de acordo com a sessão de diálise do doente. Assim, o nefrologista é responsável por 

efetuar uma lista para determinado dia com o nome dos doentes, número de processo, medicamento 

e dose (prescrição). A lista é entregue ao farmacêutico responsável pelo serviço de Nefrologia que 

valida e dispensa a medicação para cada um dos doentes (devidamente identificada) numa mala 

refrigeradora devidamente rotulada com a inscrição “Nefrologia – Hemodiálise”. 

 

4.3.4.3. Hemoderivados 

Os medicamentos hemoderivados – regulados pelo Despacho do Ministro da Saúde n.º 5/95 

– são constituídos por proteínas plasmáticas de interesse terapêutico. São obtidos através plasma 

de dadores humanos saudáveis por um processo tecnológico adequado de fracionamento e 

purificação [26]. Atualmente, este processo é centralizado, sendo da responsabilidade do Instituto 

Português do Sangue e da Transplantação. Os principais medicamentos hemoderivados 

dispensados são: a albumina, imunoglobulinas, vacina anti-tetânica, vacina contra a hepatite B, 

vacina contra a varicela, vacina contra o antigénio D, vacina contra o citomegalovírus e vacina contra 

o tétano e fatores de coagulação (Fator VII, Fator VIII, Fator IX e complexos pró-trombínicos). Todos 

estes medicamentos são acompanhados do certificado de libertação de lote emitido pelo laboratório 

do INFARMED e a sua utilização solicita o preenchimento do modelo n.º 1804 (Anexo VIII) [27]. 

 

4.3.4.4. Medicamentos Extra-Formulário 

No caso de medicamentos extra-formulário a distribuição é individualizada. Como referido 

anteriormente, estes medicamentos requerem um impresso especifico no qual consta a justificação 

clínica do mesmo para apreciação e aprovação ou reprovação pela CFT ou, quando necessário, 

pela CNFT. 
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5. ENSAIOS CLÍNICOS 

A Lei n.º 21/2014, de 16 de abril, regula a investigação clínica, abrangendo, dessa forma, 

os Ensaios Clínicos. De acordo com a Lei n.º 21/2014, designa-se Ensaio Clínico à investigação 

realizada com vista a descobrir ou a verificar os efeitos clínicos, farmacológicos, farmacodinâmicos 

e/ou farmacocinéticos de um ou mais medicamentos experimentais de forma a asseverar a 

segurança e eficácia dos mesmos [28]. Ao longo de um Ensaio Clínico, o medicamento atravessa 

cinco fases indispensáveis, demonstradas na figura 3. 

 

 

Figura 3 Fases dos Ensaios-Clínicos 

A supervisão dos Ensaios Clínicos é da responsabilidade do INFARMED. Todavia, a 

definição dos princípios de boas práticas clínicas e orientações científicas relativas aos Ensaios 

Clínicos é da responsável da Comissão de Ética para a Investigação Clínica [28]. Para se iniciar um 

ensaio clinico é um necessário um processo burocrático no qual se destaca a elaboração da 

brochura da investigação. Nesta, constam as seguintes informações: nome da empresa e do 

respetivo representantes responsável, finalidade, objetivos e metodologia do ensaio, a população a 

que se destina, entre outras informações pertinentes [11]. 

A receção do Medicamento Experimental é efetuada nos SF juntamente com a informação 

do promotor pelo farmacêutico responsável. Depois da conferência do medicamento – quantidade 

recebida, lote, validade, acondicionamento e número de randomização (quando aplicável) – o 

farmacêutico responsável procede ao preenchimento de um norma associada e da ficha do ensaio 

clinico [11]. Estes medicamentos são armazenados num armário próprio fechado.  

Os Ensaios Clínicos que se realizam no CHTMAD são de fase II e fase III, ou seja, o 

medicamento é exclusivamente administrado a pessoas doentes. Cada doente que participa num 

ensaio clinico no CHTMAD é proposto pelo médico (investigador) o qual é encarregue de explicar 

FASE PRÉ-

-CLINICA

Testes em animais não-humanos

FASE I

Avaliação da segurança do medicamento

Realizada no âmbito da Toxicologia e Farmacologia Clínica

20 a 80 pessoas saudáveis

FASE II

Avaliação da segurança e eficácia do tratamento

Investigação Preliminar da Eficácia Terapêutica

100 a 300 pessoas doentes

FASE III

Segurança, Eficácia e benefício terapêutico

Comparação com terapêutica existente no mercado

Farmacoepidemiologia Experimental

FASE IV

Eficiência e verificação de efeitos adversos

Vigilância Pós-Comercialização
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detalhadamente todo o procedimento incluindo os riscos do processo. O doente se pretender 

participar, assina um consentimento informado para ser incluindo no estudo experimental [28]. É de 

salientar que a qualquer momento o paciente pode desistir do ensaio sem qualquer contrapartida. 

As Normas dos SF do CHTMAD alertam para a necessidade de ser respeitada a dignidade das 

pessoas, o consentimento livre informado, a boa vontade e o voluntariado assim como a privacidade 

e a confidencialidade do processo e dos doentes [11]. Os doentes que participam em Ensaios 

Clínicos realizam mais frequentemente exames clínicos e consultas, nas quais se verificam 

eventuais efeitos secundários da medicação. Na ocorrência de alguma reação e/ou acontecimento 

adverso grave, o investigador é responsável por informar o promotor, no prazo de 24 horas [28]. A 

Lei n.º 21/2014 delineia a existência de uma plataforma online – Registo Nacional de Estudos 

Clínicos – na qual todos os ensaios clínicos a decorrer em Portugal estão inseridos, permitindo a 

intercomunicação fácil entre os diferentes grupos de investigação [11, 28]. No CHTMAD decorrem 

atualmente sete ensaios clínicos nas especialidades de Oncologia (um), Hematologia (um), 

Cardiologia (dois), Pneumologia (um) e Medicina Interna (dois). 

 

6. ERROS NA MEDICAÇÃO 

Um Erro de Medicação designa-se como qualquer ocorrência evitável que possa causar ou 

induzir uso inapropriado que possa desencadear qualquer prejuízo ao doente [29]. Quando se 

verifica a ocorrência de um erro de Medicação qualquer profissional de saúde – mais 

frequentemente farmacêuticos, médicos e enfermeiros – pode reportá-lo e efetuar o seu registo 

(Anexo IX).  

Os erros de Medicação são classificados de acordo com a sua gravidade [4, 11]: 

 Erro do Tipo A: quando as situações podem causar erro. Por exemplo, na rotulagem de 

um medicamento; 

 Erro do Tipo B: quando o erro ocorreu mas o medicamento não foi entregue ao doente; 

 Erro do Tipo C: quando o erro afeta o doente. 

Um erro do Tipo C deve ser imediatamente comunicado ao médico responsável pelo serviço 

em questão com vista a verificação da situação clinica do doente. Deverá ser enviado um relatório 

do acontecimento ao gestor do erro de medicação. Dependendo do caso, o Gestor do Erro de 

Medicação adequa as medidas necessárias [4, 11]. 

Todos os meses é enviado um relatório de Erros de Medicação pelo Gestor do Erro de 

Medicação à CFT, ao Gabinete de qualidade e aos Diretores e Enfermeiros-Chefe dos serviços. Se 

o erro pertencer à categoria A ou B, ou seja, quando o doente não é afetado, é elaborado um 

impresso pelo profissional de saúde que o detetou, ficando o seu registo armazenado [11]. 

 

7. EMERGÊNCIA HOSPITALAR E OS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS 

Os SF do CHTMAD providenciam medicação durante 24 horas por dias a qualquer situação 

de emergência através dos Carros de Emergência presentes em qualquer serviço do CHTMAD. Um 
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Carro de Emergência é uma estrutura física móvel de fácil acesso equipada com um conjunto de 

equipamentos (nomeadamente de reanimação cardiorrespiratória) e fármacos. Na primeira gaveta 

encontram-se fármacos de primeira linha a utilizar em situações de emergência de acordo com as 

normas do CHTMAD [11]. Os Carros de Emergência possuem técnicas de manutenção e verificação 

próprias. Como exemplo, é necessário testar o desfibrilhador semanalmente e verificar diariamente 

a pressão da garrafa de O2. A validade dos medicamentos do Carro de Emergência deve ser 

verificada a cada mês de acordo com as necessidades do Carro de Emergência e a gestão dos 

stocks deve ser realizada com particular atenção. Se a data de validade – que deverá ser a mais 

longa possível – de algum medicamento estiver próxima de expirar, a sua substituição é do dever 

do farmacêutico responsável pelo serviço em questão. A medicação substituída é então 

encaminhada para um serviço que necessite ou tenha elevada rotatividade do mesmo [11]. 

 

8. CENTRO DE INFORMAÇÃO DO MEDICAMENTO  

Toda a informação pertinente relativa a um fármaco disponível nos SF de um hospital deverá 

estar disponível no Centro de Informação do Medicamento (CIM) dos SF para que qualquer 

profissional de saúde consiga ter acesso. Designa-se CIM ao conjunto da informação disponível 

numa biblioteca inserida nos SF, na Internet e em qualquer outra base de dados [5]. Assim, através 

do CIM, é possível disponibilizar toda a informação referente a um fármaco de forma passiva ou 

ativa. A passagem de informação de forma passiva corresponde à resposta às questões pontuais 

efetuadas por profissionais de saúde, via telefone, pessoal ou por escrito [5]. A questão é colocada 

aos SF sendo registada num modelo apropriado [11]. No caso de a questão nunca ter sido 

levantada, é realizada então uma pesquisa bibliográfica utilizando fontes como o Infomed (Base de 

dados de medicamentos.do Infarmed), o Prontuário Farmacêutico ou outra fonte adequada como 

estudos académicos ou guidelines. A passagem de informação de forma ativa corresponde à 

realização de seminários, folhetos informativos e outros métodos proporcionados por iniciativa do 

CIM [5]. 

 

9. FARMACOVIGILÂNCIA E MONITORIZAÇÃO TERAPÊUTICA  

Em Portugal, o Sistema Nacional de Farmacovigilância foi criado em 1992 através do 

Despacho Normativo n.º 107/92 [14]. Atualmente é regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 242/2002 

[30]. O INFARMED é a entidade responsável pelo acompanhamento, coordenação e aplicação do 

Sistema Nacional de Farmacovigilância [14]. 

A Farmacovigilância é importante no apoio de todos os profissionais de saúde para que 

sejam notificados os efeitos adversos que surjam. Nos hospitais deve existir uma recolha e registo 

através do portal RAM que permite que qualquer pessoa seja capaz de notificar o evento através da 

descrição da reação adversa, da identificação do médico e dos dados referentes ao paciente [31]. 

A Farmacovigilância nos CHTMAD é realizada nos Serviços de Análises Clinicas, sob vigilância de 

um médico da especialidade. 
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10.  OUTRAS ATIVIDADES 

Ao longo do meu estágio em Farmácia Hospitalar, usufruí da oportunidade de experienciar 

cada um dos ramos que os SF do CHTMAD oferece: desde a intervenção em todas as etapas do 

circuito do medicamento, a realização de manipulados, a experiência de ambulatório ao trabalho 

administrativo.  

Para além dos SF, tive a oportunidade de visitar outros serviços do CHTMAD 

nomeadamente o Serviço de Análises Clínicas no qual se realizam vários despistes como de HIV, 

de doenças autoimunes, entre outros. Neste serviço também se realiza a monitorização de fármacos 

no qual pude participar ativamente executando controlos-teste de fármacos imunossupressores. 

Esta análise é muito frequente no CHTMAD uma vez que, neste hospital, se seguem muitos doentes 

transplantes renais. Os doentes transplantados são habitualmente medicados com fármacos 

imunossupressores a fim de evirar a ocorrência de rejeição do órgão pelo organismo. É de realçar 

que estes fármacos possuem uma janela terapêutica muito estreita.  

Adicionalmente, visitei também o Serviço de Sangue e Imunoterapia no qual obtive 

informações sobre conservação de plaquetas e outros constituintes sanguíneos. 

Durante duas semanas participei ativamente na UCPC do CHTMAD nas quais aprendi sobre 

manipulação de medicamentos citotóxicos e sobre a importância da prescrição correta de um ciclo 

de quimioterapia. Ao longo desta experiencia pude contactar com doentes e outros profissionais de 

saúde que desempenham um papel vital para o bom funcionamento da UCPC. Valorizei muito esta 

experiencia pois permitiu-me analisar bem de perto o papel do farmacêutico no controlo das doenças 

oncológicas que ocupam o segundo lugar de causas de morte em Portugal. No dia 2 de março 

assisti a uma pequena conferência sobre um medicamento citotóxico com uma nova aplicação no 

cancro do pulmão de não pequenas células: o Nivolumab. 

Devido à redução da despesa na Saúde pelo Estado Português e consequente falha na 

disponibilidade de alguns medicamentos, a UCPC do CHTMAD reutiliza o sobrante dos 

medicamentos citotóxicos das ampolas, minimizando desperdícios económicos e de recursos. Isto 

porque a dose dos medicamentos citotóxicos é, normalmente, dependente da superfície corporal do 

doente, na maioria das vezes não é utilizado todo o pó/líquido das ampolas dos fármacos. Todavia, 

note-se que os fármacos possuem diferentes estabilidades e modos de conservação (antes e após 

a abertura das ampolas). Deste modo, em colaboração com uma colega estagiária da FFUC, 

realizámos uma tabela de todos os fármacos citotóxicos utilizados na UCPC do CHTMAD (Anexo 

X) de modo a ser exposta e utilizada por farmacêuticos e TDT. 

 No dia 9 de março assisti e três consultas de “Consulta da Dor” crónica oncológica e não 

oncológica, seguida por um enfermeiro especializado em analgesia. Esta experiência proporcionou-

me o contacto com doentes que sofrem cronicamente com dores persistentes mas que mantêm o 

seu sorriso e a esperança de algum dia melhorar. Esta experiência foi muito gratificante para mim 

quer ao nível profissional como pessoal. No entanto, aproveito para fazer a ressalva que, na minha 

opinião, o seguimento destas consultas deveria ser realizada por um farmacêutico. O meu desejo é 

de que, num futuro muito próximo, os farmacêuticos em Portugal possam ser reconhecidos como 
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profissionais de saúde capazes de fazer da Farmácia Clínica uma prática comum e obrigatória, 

como já acontece noutros países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

CONCLUSÃO 

 Em suma, foi com muita satisfação que realizei o meu estágio nos SF do CHTMAD pois foi 

uma experiência muito compensadora para mim. Tive o deleite de contactar com muitos 

profissionais de saúde que trabalham por um bem comum: a saúde do doente e a minimização do 

seu prejuízo. De entre os profissionais de saúde, o farmacêutico continua a participar ativamente e 

a possuir um papel primordial enquanto agente de saúde pública. Durante os meses de estágio em 

Farmácia Hospitalar desenvolvi competências humanas e socioculturais que me permitirão ser uma 

melhor profissional, para além de todos os conhecimentos técnicos, científicos e deontológicos 

adquiridos ao longo do meu percurso académico. 
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ANEXO I: IMPRESSO PARA A REQUISIÇÃO DE ESTUPEFACIENTES, PSICOTRÓPICOS E BENZODIAZEPINAS 
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ANEXO II: IMPRESSO DE REGISTO DE ACIDENTES NA UCPC 
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ANEXO III: MEDICAMENTOS DE DISPENSA EXCLUSIVA EM FARMÁCIA HOSPITALAR 
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ANEXO III: MEDICAMENTOS DE DISPENSA EXCLUSIVA EM FARMÁCIA HOSPITALAR (CONTINUAÇÃO) 
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ANEXO IV: RELATÓRIO DE REPOSIÇÃO DO PYXIS®  
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ANEXO V: JUSTIFICAÇÃO EXTRA-FORMULÁRIO 
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ANEXO VI: MODELO INTERNO PARA A REQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PENSO 
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ANEXO VII: IMPRESSO DE UTILIZAÇÃO DE ESTUPEFACIENTES, PSICOTRÓPICOS E BENZODIAZEPINAS 
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ANEXO VIII: MODELO N.º 1804 REFERENTE À UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS HEMODERIVADOS 
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ANEXO IV: IMPRESSO PARA O REGISTO DE ERROS DE MEDICAÇÃO  
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ANEXO X: CONDIÇÕES DE ESTABILIDADE DOS FÁRMACOS CITOTÓXICOS UTILIZADOS NA UCPC DO 

CHTMAD 
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ANEXO X: CONDIÇÕES DE ESTABILIDADE DOS FÁRMACOS CITOTÓXICOS UTILIZADOS NA UCPC DO CHTMAD 

 

Medicamento Citotóxico 
Reconstituição 

Armazenamento 

Concentração/ 

Intervalo 

terapêutico/ Dose 

máxima 

Diluição/ 

Concentração 

Recomendada 

Estabilidade 

após abertura/ 

Reconstituição 

Estabilidade 

após diluição 

Utilização 

Agulha (A) 

Spike (S) 

Sistema 

Filtro (F) 

Observações 

Gemcitabina 200 mg 

Pó para solução p/perfusão 

(FRESENIUS KABI) 

 

5 ml SF 38mg/ml 

Apenas 

compatível 

com S.F. 

35 dias a 25ºC 

(ESTABILIDADE 

QUÍMICA-FÍSICA) 

24h a 25ºC S 

Perfusão de 30’ 

(prolongamento da 

perfusão aumenta 

a toxicidade) 

 

Gemcitabina 1000 mg                      

Pó para solução p/perfusão 

(FRESENIUS KABI) 

25 ml SF 38mg/ml 

Apenas 

compatível 

com S.F. 

35 dias a 25ºC 

(ESTABILIDADE 

QUÍMICA-FÍSICA) 

24h a 25ºC S 

Perfusão de 30’ 

(prolongamento da 

perfusão aumenta 

a toxicidade) 

 

Gemcitabina 2000 mg                      

Pó para solução p/perfusão 

(FRESENIUS KABI) 

50 ml SF 38mg/ml 

Apenas 

compatível 

com S.F. 

35 dias a 25ºC 

(ESTABILIDADE 

QUÍMICA-FÍSICA) 

24h a 25ºC S 

Perfusão de 30’ 

(prolongamento da 

perfusão aumenta 

a toxicidade) 

 

 

Ifosfamida, sol.ext 2 g 

Pó para sol. injetável 

(BAXTER) 

H2O ppi 50 ml 

40mg/ml 

Dose total/ciclo: 

máx.8g/m2 

 

S.F. ou G5% 

24h 2-8ºC 

48h 25ºC 

(ESTABILIDADE 

QUÍMICA-FÍSICA) 

 

24h 2-8ºC 

48h 25ºC 

(ESTABILIDADE 

QUÍMICA-

FÍSICA) 

 

 

S 

 

250 ml →30’-60’ 

500 ml →1- 2h 

3 L →24h 

Doses únicas 

(perf.24h) tem mais 

toxicidade 

 

 

 

Infliximab 100mg                                       

(Remicade) 
10 mL água ppi 

Frigorífico 

3 mg/kg corporal                         

Dose máxima: 

5mg/kg corporal 

Até 250 mL  

S.F. 0,9% 

Após 

reconstituição: 

24h a 25°C 

(ESTABILIDADE 

QUÍMICA-FÍSICA) 

24h a 2°C-8°C 

(ESTABILIDADE 

MICROBIOLÓGIC

A) 

24h a 2º-8ºC 
S 

F 

 

Perfusão de 1h ou 

2h 
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Irinotecano 500 mg 

Concentr. Para solução 

p/perfusão 

(FRESENIUS KABI) 

Temperatura 

ambiente 
20 mg/ml S.F. ou G5% - 

24h 15º-25ºC 

48h 2-8ºC 
A 

Perfusão: min. 30’ 

e máx. 90’ 

Não pode ser 

administrado antes 

de 1h após o 

Cetuximab 

Levofolinato de cálcio  175 

mg, Sol. Injetável  

(FARMOZ) 

- 10mg/ml S.F. ou G5% - 24h 2-8ºC S 
Velocidade 

máx.160 mg/min. 

 

Levofolinato dissódico 450 

mg  Sol. Injetável perfusão 

IV 

(MEDAC) 

Frigorífico 50 mg/mL 
S.F 0,9% ou 

G5% 
- 

72h a 20-25ºC 

(ESTABILIDADE 

QUÍMICA-

FÍSICA) 

S 

Pode ser 

administrado puro 

ou diluído 

Não pode ser 

administrado por 

via intratecal 

 

Mesna 400 mg/4ml 

Solução injetável 

(BAXTER) - 100 mg/ml    A 

Bólus ou perfusão 

curta de 15’ 

Perfusão continua 

(24h) 

 

Metotrexato 50 mg 

Solução injetável 

(TEVA) 

- 25 mg/ml S.F. ou G5% 
24 H após 

reconstituição 

24H à 

temperatura 

ambiente 

  

 

Metotrexato, inj 500 mg 

Solução injetável 

 (TEVA) 

- 25 mg/ml S.F. ou G5% 
24 H após 

reconstituição 

24H à 

temperatura 

ambiente 
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Mitomicina sol.ext 10 mg 

Pó para solução injetável 

(MITOMICINA C KYOWA) 

10 ml 

H2O ppi, SF ou 

G20% 

1 mg/ml 
H2O ppi, S.F. 

ou G20% 

24h a temp.<25ºC 

e protegido da luz 

24h a 

temp.<25ºC e 

protegido da luz 

S 

Instilação 

intravesical:1h 

Não refrigerar 

 

Mitomicina sol.ext 40 mg 

Pó para solução injetável 

 (MITOMICINA C KYOWA) 

40 ml 

H2O ppi, SF ou 

G20% 

1 mg/ml 
H2O ppi, S.F. 

ou G20% 

24h a temp.<25ºC 

e protegido da luz 

24h a 

temp.<25ºC e 

protegido da luz 

S 

Instilação 

intravesical: 1h 

Não refrigerar 

 

Mitoxantrona 20 mg/ml 

Solução injetável 

(BAXTER) 

- 2 mg/ml  7 dias 4 dias a 4-25ºC  S+A112:H114 

 
 
 
 
 

NAB PACLITAXEL 100 mg 

Pó para suspensão 

p/perfusão 

(CELGENE) 

20 ml S.F. 5 mg/ml  

No frasco: 

8h 2-8ºC 

No saco: 

8h se temp. 

<25ºC 

(proteger da luz) 

 F 

Administrar a 

suspensão 

reconstituída de 

Abraxane por via 

intravenosa 

utilizando um 

dispositivo de 

perfusão 

incorporando um 

filtro de 15 μm. 

Perfusão de 30’ 
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Nivolumab 40mg/4ml 

Nivolumab 100mg/10ml 

Concentrado para solução 

p/perfusão 

(FRESENIUS) 

Frigorífico 

10 mg/ml 

Intervalo 

terapêutico:  

1 a 10 mg/ml 

Compatível 

com SF 0.9% e 

SG5% 

0.2-0.7mg/ml 

 

 

 

24 h de 2 a 8 ºC 

e um máx de 4 h 

de 20 a 25 ºC 

 

Não associar com 

corticosteroides 

Não necessita de 

pré-medicação 

Incompatível com 

alumínio 

 

Oxaliplatina 100 mg 

Conc.p/sol.p/perfusão 

(FRESENIUS) - 5 mg/ml 

G5% 

0.2-0.7 mg/ml 

 

 
24h 15-25ºC(in 

use) ou 2-8ºC 
S 

Perfusão 2-6h 

Incompatível com 

alumínio 

Oxaliplatina 200 mg 

Concentrado para solução 

p/perfusão 

(FRESENIUS) 

- 5 mg/ml 
G5% 

0.2-0.7mg/ml 
 

24h 15-25ºC ou 

2-8ºC 
S 

Perfusão 2-6h 

Incompatível com 

alumínio 

 

Paclitaxel300 mg 

Concentrado para solução 

p/perfusão 

 (FRESENIUS KABI) 
- 6 mg/ml S.F. ou G5% 

28 dias 25ºC 

(antes da diluição) 

24h 25ºC 

(ESTABILIDADE 

QUÍMICA-

FÍSICA) 

24h 2-8ºC 

(ESTABILIDADE 

MICROBIOLÓGI

CA)  

F 

A 

Perfusão 3h 

Equipamento sem 

PVC 

 

Pamidronato 30 mg 

Conc. p/ sol. p/perf. 

(HIKMA/HOSPIRA) 

- 3 mg/ml   24h a 2-8ºC  

Perfusão lenta 

Taxa perfusão 

<60 mg/d 

 

Pamidronato 90 mg 

Conc. p/ sol. p/perf. 

(HIKMA/HOSPIRA) 

- 

9 mg/ml 

Conc. Final <=90 

mg/250ml 

  24h a 2-8ºC  

90 mg  2h em 

250 ml 

Hematologia: 90 

mg  4h em 500 

ml 
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Panitumumab 400 mg/20ml 

Conc para solução 

perfusão I.V.   

(Vectibix) 
Frigorífico 

20 mg/ml 

 

(≤10mg/ml) 

S.F. 0.9% 

(perfazer até 

100 ml) 

 

Dose ≥1000mg           

(diluir em 150 

ml) 

24h a 2-8ºC 24h a 2-8ºC 

A 

F 

Proteger da 

luz 

Não mexa nem 

agite 

vigorosamente o 

frasco para 

injetáveis 

 

Pemetrexedo 100 mg 

 I.V.  

(Alimta) 

4.2 ml Nacl 0.9% 25 mg/ml 
100 ml S.F. 

0.9% 
24h a 2-8ºC 24h a 2-8ºC S Não vesicante 

 

Pemetrexedo 500 mg 

I.V.  

(Alimta) 

21 ml Nacl 0.9% 25 mg/ml 
100 ml S.F. 

0.9% 
24h a 2-8ºC 24h a 2-8ºC S Não vesicante 

 

Pertuzumab 420 mg/14 ml 

Conc. para solução 

p/perfusão 

(Perjeta) 

Frigorífico 

30mg/ml  

Dose inicial: 

840mg  

Dose manutenção: 

420mg 

250 ml S.F. 

0.9% 
 24h a 30ºC A 

Não usar Glucose 

a 5% 

 

Raltitrexedo 2 mg                                      

Pó para solução injetável 

(Tomudex) 
4 ml de água ppi 

0.5 mg/ml  

3mg/m2 

50-250 ml de 

S.F. 0.9%                 

ou G5% 

24h a 2-8ºC 24h a 2-8ºC   

Rituximab 100 mg/10ml                                               

Conc. para solução 

p/perfusão 

 (Mabthera) 
NA 

10 mg/ml                           

375-500 mg/m2               

Nacl 0.9% 1 a 

4 mg/ml 
24h a 2-8ºC 24h a 2-8ºC A  
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Rituximab 500 mg/50ml 

Conc. para solução 

p/perfusão 

 (Mabthera) 

NA 

10mg/ml 

375-500mg/m2 

AR: 1000mg 

Nacl 0.9% 

1 a 4 mg/ml 
24h a 2-8ºC 24h a 2-8ºC A  

 

Rituximab S.C. NA/Frigorífico 
1400mg 

(375mg/m2)1.2 
- - 48h a 2-8ºC A 

Estável 8H a temp. 

ambiente 

 

Temsirolimus 30 mg 

Conc. e solvente para 

solução p/perfusão 

(Torisel) 

1.8ml solvente 

(1.2ml conc 

+1.8ml solvente 

=3ml) 

10mg/ml 

25mg 

250ml Nacl 

0.9% 
24h a T <25ºC 6h a T < 25ºC 

A 

F 

Proteger Luz 

Usar material vidro, 

poliolefina ou 

polietileno, nunca 

PVC 

 

Tociluzumab 80 mg/4ml 

Conc. para solução 

p/perfusão 

(RoActemra) 

NA 

20 mg/ml 

8 mg/Kg 

Peso <100 kg dose 

<800 mg 

Retirar a 100ml 

de Nacl 0.9% o 

volume 

necessário de 

Tocilizumab 

para o doente 

 24h a 2-8ºC A  

 

Tociluzumab 400 mg/20ml 

Conc. para solução 

p/perfusão 

(RoActemra) 

NA 

20mg/ml 

8mg/Kg 

Peso <100kg dose 

< a 800mg 

Retirar a 100ml 

de Nacl 0.9% o 

volume 

necessário de 

Tocilizumab 

para o doente 

 24h a 2-8ºC A  

 

Topotecano 4 mg/4ml  

Conc. para solução 

p/perfusão 

 (Topotecan Teva) 

Frigorífico 
1mg/ml 0.75-

1.5mg/m2 

Nacl 0.9% ou 

G5% 

Concentração 

final: 25 a 50 

mcg/ml 

 
12h a T < 25ºC                   

ou 24h a 2-8ºC 
S  

 

 

Trabectedina , 0,25 mg Pó 

para conc. para sol.perf/I.V 

(Yondelis) 

5 ml água ppi 

Frigorífico 

0.05mg/ml 

Ca. ovário- 

Sarcoma 

1.1-1.5mg/m2 

0.9-1.2mg/m2 

0.75-1mg/m2 

CVC >= 50ml 

Nacl 0.9% ou 

S.G 5% 

Conc 

<=0.03mg/ml 

CVP>=1000ml 

 

 

 

30h a T<25ºC 

24h s 2-8ºC 

(EST. MICROB) 

30h a T<25ºC A 
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Nacl 0.9% ou 

S.G 5% 

Trabectedina, 1 mg 

Pó para conc. para solução 

p/perfusão 

 (Yondelis) 

 

20 ml água ppi 

Frigorífico 
      

 

 

Trastuzumab sol.ext 150 

mg  (Herceptin) 

7,2 mL água ppi 

dose carga: 4 

mg/kg e dose 

subsequente 

semanal: 2 mg/kg 

OU dose de carga: 

8 mg/kg e dose 

subsequente 3/3 

semanas: 6mg/kg 

250mL SF 

0,9% 
48h a 2-8ºC 24H T <30ºC A 

Vsol= Peso (Kg) * 

dose (4mg ou 2 

mg) / 21 (mg/mL, 

conc. Da 

reconstituiçao) OU 

Vsol necessario= 

Peso (Kg) * dose 

(8mg ou 6mg) / 21 

(mg/mL, conc. da 

reconstituição) 

 

Vimblastina 10 mg/10ml 

Solução injetável 

(Solblastin) 
NA/Frigorífico 

1mg/ml 

(3.7-11.1mg/m2) 

100ml Nacl 

0.9% ou direto 
24h a 2-8ºC 24h a 2-8ºC 

A 

S 

Incompatível com 

furosemida. Não 

pode ser 

administrado por 

via I.T, I.M ou S.C 

 

Vincristina 2 mg/2ml 

Solução injetável 

(Vincristina Teva) 
NA 1 mg/ml 

100 ml Nacl 

0.9% 
48h a 2-8ºC 24h a T <25ºC 

A 

S 
 

 

Vinflunina, 250 mg/10ml 

Conc. para solução 
p/perfusão  

(Javlor) 

NA 
25 mg/ml (280-

320mg/m2) 

100ml (Nacl 
0.9% ou S.G 

5%) 

- 

6 dias a 2-8ºC 
no saco de 

perfusão ou 24h 
a 25ºC 

A 
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Vinflunina 50 mg/2ml  
Conc. para solução 
p/perfusão (Javlor) 

NA 
25 mg/ml (280-

320mg/m2) 

100ml (Nacl 
0.9% ou S.G 

5%) 

- 

6 dias a 2-8ºC 

no saco de 

perfusão ou 24h 

a 25ºC 

A 

 
 

 

Vinorrelbina 50 mg/5ml inj 

Conc para solução 

p/perfusão 

(Vinorrelbina Medac) 

NA/Frigorífico 
10 mg/ml 

(25-30 mg/m2) 

100ml (Nacl 

0.9% ou S.G 

5%) 

 24h a 2-8ºC S  

Medicamento Citotóxico 
Reconstituição 

Armazenamento 

Concentração/ 

Intervalo 

terapêutico/ Dose 

máxima 

Diluição/ 

Concentração 

Recomendada 

Estabilidade após 

abertura/ 

Reconstituição 

Estabilidade 

após diluição 

Utilização 

Agulha (A) 

Spike (S) 

Sistema 

Filtro (F) 

Observações 

Gemcitabina 200 mg 

Pó para solução p/perfusão 

(FRESENIUS KABI) 

 

5 ml SF 38mg/ml 

Apenas 

compatível 

com S.F. 

35 dias a 25ºC 

(ESTABILIDADE 

QUÍMICA-FÍSICA) 

24h a 25ºC S 

Perfusão de 30’ 

(prolongamento da 

perfusão aumenta 

a toxicidade) 

 

Gemcitabina 1000 mg                      

Pó para solução p/perfusão 

(FRESENIUS KABI) 

25 ml SF 38mg/ml 

Apenas 

compatível 

com S.F. 

35 dias a 25ºC 

(ESTABILIDADE 

QUÍMICA-FÍSICA) 

24h a 25ºC S 

Perfusão de 30’ 

(prolongamento da 

perfusão aumenta 

a toxicidade) 

 

Gemcitabina 2000 mg                      

Pó para solução p/perfusão 

(FRESENIUS KABI) 

50 ml SF 38mg/ml 

Apenas 

compatível 

com S.F. 

35 dias a 25ºC 

(ESTABILIDADE 

QUÍMICA-FÍSICA) 

24h a 25ºC S 

Perfusão de 30’ 

(prolongamento da 

perfusão aumenta 

a toxicidade) 

 

 

Ifosfamida, sol.ext 2 g 

Pó para sol. injetável 

(BAXTER) 

H2O ppi 50 ml 

40mg/ml 

Dose total/ciclo: 

máx.8g/m2 

 

S.F. ou G5% 

24h 2-8ºC 

48h 25ºC 

(ESTABILIDADE 

QUÍMICA-FÍSICA) 

 

24h 2-8ºC 

48h 25ºC 

(ESTABILIDADE 

QUÍMICA-

FÍSICA) 

 

 

S 

 

250 ml →30’-60’ 

500 ml →1- 2h 

3 L →24h 

Doses únicas 

(perf.24h) tem mais 

toxicidade 

 

 

 

10 mL água ppi 

Frigorífico 

3 mg/kg corporal                         

Dose máxima: 

5mg/kg corporal 

Até 250 mL  

S.F. 0,9% 

Após 

reconstituição: 

24h a 25°C 

24h a 2º-8ºC 
S 

F 

 

Perfusão de 1h ou 

2h 
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Infliximab 100mg                                       

(Remicade) 

(ESTABILIDADE 

QUÍMICA-FÍSICA) 

24h a 2°C-8°C 

(ESTABILIDADE 

MICROBIOLÓGIC

A) 

 

 

Irinotecano 500 mg 

Concentr. Para solução 

p/perfusão 

(FRESENIUS KABI) 

Temperatura 

ambiente 
20 mg/ml S.F. ou G5% - 

24h 15º-25ºC 

48h 2-8ºC 
A 

Perfusão: min. 30’ 

e máx. 90’ 

Não pode ser 

administrado antes 

de 1h após o 

Cetuximab 

Levofolinato de cálcio  

175 mg,  

Sol. Injetável  

(FARMOZ) 

- 10mg/ml S.F. ou G5% - 24h 2-8ºC S 
Velocidade 

máx.160 mg/min. 

 

Levofolinato dissódico 450 

mg  Sol. Injetável perfusão 

IV 

(MEDAC) 

Frigorífico 50 mg/mL 
S.F 0,9% ou 

G5% 
- 

72h a 20-25ºC 

(ESTABILIDADE 

QUÍMICA-

FÍSICA) 

S 

Pode ser 

administrado puro 

ou diluído 

Não pode ser 

administrado por 

via intratecal 

 

Mesna 400 mg/4ml 

Solução injetável 

(BAXTER) - 100 mg/ml    A 

Bólus ou perfusão 

curta de 15’ 

Perfusão continua 

(24h) 

 

Metotrexato 50 mg 

Solução injetável 

(TEVA) 

- 25 mg/ml S.F. ou G5% 
24 H após 

reconstituição 

24H à 

temperatura 

ambiente 
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Metotrexato, inj 500 mg 

Solução injetável 

 (TEVA) 

- 25 mg/ml S.F. ou G5% 
24 H após 

reconstituição 

24H à 

temperatura 

ambiente 

  

 

Mitomicina sol.ext 10 mg 

Pó para solução injetável 

(MITOMICINA C KYOWA) 

10 ml 

H2O ppi, SF ou 

G20% 

1 mg/ml 
H2O ppi, S.F. 

ou G20% 

24h a temp.<25ºC 

e protegido da luz 

24h a 

temp.<25ºC e 

protegido da luz 

S 

Instilação 

intravesical:1h 

Não refrigerar 

 

Mitomicina sol.ext 40 mg 

Pó para solução injetável 

 (MITOMICINA C KYOWA) 

40 ml 

H2O ppi, SF ou 

G20% 

1 mg/ml 
H2O ppi, S.F. 

ou G20% 

24h a temp.<25ºC 

e protegido da luz 

24h a 

temp.<25ºC e 

protegido da luz 

S 

Instilação 

intravesical: 1h 

Não refrigerar 

 

Mitoxantrona 20 mg/ml 

Solução injetável 

(BAXTER) 

- 2 mg/ml  7 dias 4 dias a 4-25ºC  S+A112:H114 

 
 
 
 
 

NAB PACLITAXEL 100 mg 

Pó para suspensão 

p/perfusão 

(CELGENE) 

20 ml S.F. 5 mg/ml  

No frasco: 

8h 2-8ºC 

No saco: 

8h se temp. 

<25ºC 

(proteger da luz) 

 F 

Administrar a 

suspensão 

reconstituída de 

Abraxane por via 

intravenosa 

utilizando um 

dispositivo de 

perfusão 

incorporando um 

filtro de 15 μm. 

Perfusão de 30’ 
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Nivolumab 40mg/4ml 

Nivolumab 100mg/10ml 

Concentrado para solução 

p/perfusão 

(FRESENIUS) 

Frigorífico 

10 mg/ml 

Intervalo 

terapêutico:  

1 a 10 mg/ml 

Compatível 

com SF 0.9% e 

SG5% 

0.2-0.7mg/ml 

 

 

 

24 h de 2 a 8 ºC 

e um máx de 4 h 

de 20 a 25 ºC 

 

Não associar com 

corticosteroides 

Não necessita de 

pré-medicação 

Incompatível com 

alumínio 

 

Oxaliplatina 100 mg 

Conc.p/sol.p/perfusão 

(FRESENIUS) - 5 mg/ml 

G5% 

0.2-0.7 mg/ml 

 

 
24h 15-25ºC(in 

use) ou 2-8ºC 
S 

Perfusão 2-6h 

Incompatível com 

alumínio 

Oxaliplatina 200 mg 

Concentrado para solução 

p/perfusão 

(FRESENIUS) 

- 5 mg/ml 
G5% 

0.2-0.7mg/ml 
 

24h 15-25ºC ou 

2-8ºC 
S 

Perfusão 2-6h 

Incompatível com 

alumínio 

 

Paclitaxel300 mg 

Concentrado para solução 

p/perfusão 

 (FRESENIUS KABI) 
- 6 mg/ml S.F. ou G5% 

28 dias 25ºC 

(antes da diluição) 

24h 25ºC 

(ESTABILIDADE 

QUÍMICA-

FÍSICA) 

24h 2-8ºC 

(ESTABILIDADE 

MICROBIOLÓGI

CA)  

F 

A 

Perfusão 3h 

Equipamento sem 

PVC 

 

Pamidronato 30 mg 

Conc. p/ sol. p/perf. 

(HIKMA/HOSPIRA) 

- 3 mg/ml   24h a 2-8ºC  

Perfusão lenta 

Taxa perfusão 

<60 mg/d 

 

Pamidronato 90 mg 

Conc. p/ sol. p/perf. 

(HIKMA/HOSPIRA) 

- 

9 mg/ml 

Conc. Final <=90 

mg/250ml 

  24h a 2-8ºC  

90 mg  2h em 

250 ml 

Hematologia: 90 

mg  4h em 500 

ml 
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Panitumumab 400 mg/20ml 

Conc para solução 

perfusão I.V.   

(Vectibix) 
Frigorífico 

20 mg/ml 

 

(≤10mg/ml) 

S.F. 0.9% 

(perfazer até 

100 ml) 

 

Dose ≥1000mg           

(diluir em 150 

ml) 

24h a 2-8ºC 24h a 2-8ºC 

A 

F 

Proteger da 

luz 

Não mexa nem 

agite 

vigorosamente o 

frasco para 

injetáveis 

 

Pemetrexedo 100 mg 

 I.V.  

(Alimta) 

4.2 ml Nacl 0.9% 25 mg/ml 
100 ml S.F. 

0.9% 
24h a 2-8ºC 24h a 2-8ºC S Não vesicante 

 

Pemetrexedo 500 mg 

I.V.  

(Alimta) 

21 ml Nacl 0.9% 25 mg/ml 
100 ml S.F. 

0.9% 
24h a 2-8ºC 24h a 2-8ºC S Não vesicante 

 

Pertuzumab 420 mg/14 ml 

Conc. para solução 

p/perfusão 

(Perjeta) 

Frigorífico 

30mg/ml  

Dose inicial: 

840mg  

Dose manutenção: 

420mg 

250 ml S.F. 

0.9% 
 24h a 30ºC A 

Não usar Glucose 

a 5% 

 

Raltitrexedo 2 mg                                      

Pó para solução injetável 

(Tomudex) 
4 ml de água ppi 

0.5 mg/ml  

3mg/m2 

50-250 ml de 

S.F. 0.9%                 

ou G5% 

24h a 2-8ºC 24h a 2-8ºC   

Rituximab 100 mg/10ml                                               

Conc. para solução 

p/perfusão 

 (Mabthera) 
NA 

10 mg/ml                           

375-500 mg/m2               

Nacl 0.9% 1 a 

4 mg/ml 
24h a 2-8ºC 24h a 2-8ºC A  
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Rituximab 500 mg/50ml 

Conc. para solução 

p/perfusão 

 (Mabthera) 

NA 

10mg/ml 

375-500mg/m2 

AR: 1000mg 

Nacl 0.9% 

1 a 4 mg/ml 
24h a 2-8ºC 24h a 2-8ºC A  

 

Rituximab S.C. NA/Frigorífico 
1400mg 

(375mg/m2)1.2 
- - 48h a 2-8ºC A 

Estável 8H a temp. 

ambiente 

 

Temsirolimus 30 mg 

Conc. e solvente para 

solução p/perfusão 

(Torisel) 

1.8ml solvente 

(1.2ml conc 

+1.8ml solvente 

=3ml) 

10mg/ml 

25mg 

250ml Nacl 

0.9% 
24h a T <25ºC 6h a T < 25ºC 

A 

F 

Proteger Luz 

Usar material vidro, 

poliolefina ou 

polietileno, nunca 

PVC 

 

Tociluzumab 80 mg/4ml 

Conc. para solução 

p/perfusão 

(RoActemra) 

NA 

20 mg/ml 

8 mg/Kg 

Peso <100 kg dose 

<800 mg 

Retirar a 100ml 

de Nacl 0.9% o 

volume 

necessário de 

Tocilizumab 

para o doente 

 24h a 2-8ºC A  

 

Tociluzumab 400 mg/20ml 

Conc. para solução 

p/perfusão 

(RoActemra) 

NA 

20mg/ml 

8mg/Kg 

Peso <100kg dose 

< a 800mg 

Retirar a 100ml 

de Nacl 0.9% o 

volume 

necessário de 

Tocilizumab 

para o doente 

 24h a 2-8ºC A  

 

Topotecano 4 mg/4ml  

Conc. para solução 

p/perfusão 

 (Topotecan Teva) 

Frigorífico 
1mg/ml 0.75-

1.5mg/m2 

Nacl 0.9% ou 

G5% 

Concentração 

final: 25 a 50 

mcg/ml 

 
12h a T < 25ºC                   

ou 24h a 2-8ºC 
S  

 

 

Trabectedina , 0,25 mg Pó 

para conc. para sol.perf/I.V 

(Yondelis) 

5 ml água ppi 

Frigorífico 

0.05mg/ml 

Ca. ovário- 

Sarcoma 

1.1-1.5mg/m2 

0.9-1.2mg/m2 

0.75-1mg/m2 

CVC >= 50ml 

Nacl 0.9% ou 

S.G 5% 

Conc 

<=0.03mg/ml 

CVP>=1000ml 

 

 

 

30h a T<25ºC 

24h s 2-8ºC 

(EST. MICROB) 

30h a T<25ºC A 
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Nacl 0.9% ou 

S.G 5% 

Trabectedina, 1 mg 

Pó para conc. para solução 

p/perfusão 

 (Yondelis) 

 

20 ml água ppi 

Frigorífico 
      

 

 

Trastuzumab sol.ext 150 

mg   

(Herceptin) 
7,2 mL água ppi 

dose carga: 4 

mg/kg e dose 

subsequente 

semanal: 2 mg/kg 

OU dose de carga: 

8 mg/kg e dose 

subsequente 3/3 

semanas: 6mg/kg 

250mL SF 

0,9% 
48h a 2-8ºC 24H T <30ºC A 

Vsol= Peso (Kg) * 

dose (4mg ou 2 

mg) / 21 (mg/mL, 

conc. Da 

reconstituiçao) OU 

Vsol necessario= 

Peso (Kg) * dose 

(8mg ou 6mg) / 21 

(mg/mL, conc. da 

reconstituição) 

 

Vimblastina 10 mg/10ml 

Solução injetável 

(Solblastin) 
NA/Frigorífico 

1mg/ml 

(3.7-11.1mg/m2) 

100ml Nacl 

0.9% ou direto 
24h a 2-8ºC 24h a 2-8ºC 

A 

S 

Incompatível com 

furosemida. Não 

pode ser 

administrado por 

via I.T, I.M ou S.C 

 

Vincristina 2 mg/2ml 

Solução injetável 

(Vincristina Teva) 
NA 1 mg/ml 

100 ml Nacl 

0.9% 
48h a 2-8ºC 24h a T <25ºC 

A 

S 
 

 

Vinflunina, 250 mg/10ml 

Conc. para solução 
p/perfusão  

(Javlor) 

NA 
25 mg/ml (280-

320mg/m2) 

100ml (Nacl 
0.9% ou S.G 

5%) 

- 

6 dias a 2-8ºC 
no saco de 

perfusão ou 24h 
a 25ºC 

A 
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Vinflunina 50 mg/2ml  
Conc. para solução 

p/perfusão  
(Javlor) 

NA 
25 mg/ml (280-

320mg/m2) 

100ml (Nacl 
0.9% ou S.G 

5%) 

- 

6 dias a 2-8ºC 

no saco de 

perfusão ou 24h 

a 25ºC 

A 

 
 

 

Vinorrelbina 50 mg/5ml inj 

Conc para solução 

p/perfusão 

(Vinorrelbina Medac) 

NA/Frigorífico 
10 mg/ml 

(25-30 mg/m2) 

100ml (Nacl 

0.9% ou S.G 

5%) 

 24h a 2-8ºC S  

 

 

  




