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Resumo 

O presente relatório encontra-se dividido em duas partes, sendo a primeira 

relativa às atividades desempenhadas na farmácia e a segunda referente aos temas 

desenvolvidos. 

O meu estágio curricular decorreu entre 4 de Abril e 29 de Julho na farmácia 

S.Gonçalo em Ponte de Lima, sob orientação da Diretora Técnica Dr.ª Maria José 

Mota. 

O estágio curricular é o primeiro contato com a realidade profissional e com as 

várias áreas de intervenção farmacêutica. Permite adquirir uma série de ferramentas 

técnicas que, aliadas aos conhecidos adquiridos ao longo do curso nos tornam mais 

preparados para o futuro profissional.  

Ao longo destes 4 meses, pude desempenhar as diversas tarefas que um 

farmacêutico realiza diariamente numa farmácia comunitária. Assim, desempenhei 

tarefas relacionadas com a gestão e organização da farmácia como a conferência, 

receção, armazenamento de medicamentos e produtos de saúde, controlo dos prazos 

de validade, conferência do receituário bem como fiz várias determinações de 

parâmetros bioquímicos, dispensa de medicamentos e aconselhamento aos utentes.  

Os temas escolhidos para desenvolver na farmácia foram as técnicas 

inalatórias e a hidratação da pele. Em relação ao primeiro tema, elaborei vários 

folhetos com as instruções para uma correta utilização dos inaladores e abordei os 

utentes no sentido de verificar se os utilizam corretamente. Também elaborei um guia 

prático das técnicas inalatórias para a equipa da farmácia, onde estão compilados os 

vários esquemas, e que espero que sejam uma ajuda para a prática diária. 

Em relação à hidratação da pele, elaborei vários panfletos para informar os 

utentes sobre os benefícios de uma hidratação diária da pele nas diferentes faixas 

etárias e prestei os aconselhamentos necessários pessoalmente. 
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PARTE I 

1. Introdução 

O papel do farmacêutico ao nível da farmácia comunitária é muito abrangente. 

Sendo muitas vezes o primeiro profissional de saúde a contactar com o doente, 

assume uma posição fundamental na transmissão da informação para uma correta 

utilização do medicamento. Os medicamentos, se não forem utilizados corretamente 

podem desencadear reações indesejáveis e até causar riscos severos à saúde. Sendo 

o farmacêutico um especialista do medicamento, possui todas as ferramentas 

necessárias para minimizar e até mesmo evitar esses riscos, zelando assim pela 

saúde e bem-estar da população. 

Como a farmácia é um local de saúde acessível a toda a população, é muitas 

vezes procurada pelos utentes para o esclarecimento das suas dúvidas. É notória a 

relação de proximidade que se estabelece com os utentes, que veem no farmacêutico 

uma pessoa com total disponibilidade para os ouvir, reconfortar e aconselhar.  

Ao longo deste relatório, pretendo demonstrar as várias funções 

desempenhadas pelo farmacêutico na farmácia comunitária e as experiências vividas 

durante o meu estágio. 

2. Organização da Farmácia S.Gonçalo 

2.1. Localização e Horário de Funcionamento 

A farmácia S.Gonçalo localiza-se em Arcozelo na vila de Ponte de Lima. 

Encontra-se numa zona bastante movimentada, uma vez que está perto de uma 

clínica médica, de um parque infantil e de outros estabelecimentos comerciais. 

Também apresenta vários lugares de estacionamento facilitando assim o seu acesso 

(Anexo I). 

O horário de funcionamento da farmácia S.Gonçalo é de segunda a sábado 

das 9 horas às 20 horas (Anexo II). São também realizados dias de serviço e, nesse 

caso os atendimentos são realizados através do postigo de atendimento noturno. 

No primeiro mês de estágio, o meu horário foi das 9:00h às 18:00h de segunda 

a sexta-feira. Como estagiei simultaneamente com uma colega, nos meses seguintes 

alternávamos o horário, podendo ser das 9:00h às 18h ou 10h30 às 20h. 

2.2.  Espaço Interior 

A estrutura e funcionamento da farmácia S.Gonçalo é orientada segundo as 

boas práticas farmacêuticas (BPF), permitindo assim assegurar a prestação de 

cuidados de saúde de qualidade. 
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A farmácia S.Gonçalo encontra-se organizada em dois pisos. No piso superior, 

ao nível da rua, encontra-se uma sala de atendimento ampla, ventilada, bem iluminada 

e com três balcões de atendimento. Junto a um dos balcões, encontra-se o contentor 

da VALORMED para as embalagens de medicamentos vazias ou fora de validade. 

Existe uma área de espera onde são disponibilizadas cadeiras para os utentes e 

acompanhantes (Anexo III-figura 1 e 2). Na parte anterior ao balcão encontram-se os 

medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), suplementos alimentares e 

produtos de geriatria. Nas laterais, encontram-se várias estantes com produtos de 

puericultura, cosmética, dermocoméstica, de uso veterinário e produtos sazonais. 

 Apresenta um gabinete de atendimento que permite garantir maior privacidade 

e confidencialidade dos utentes e onde são também realizados vários serviços 

farmacêuticos (medição do colesterol, glicemia, tensão arterial, entre outros). É ainda 

utilizado periodicamente para consulta de nutrição bem como para realização de 

rastreios (Anexo III-figura 3). No piso superior, existe ainda a área de receção de 

encomendas que se encontra equipada com um computador, estando este ligado a 

um leitor ótico e a uma impressora de código de barras.  

Relativamente ao armazenamento dos medicamentos, este é feito em duas 

zonas distintas. A principal é constituída pelo backoffice localizado no piso superior. 

Os medicamentos de marca são armazenados em gavetas deslizantes e os 

medicamentos genéricos encontram-se em prateleiras (Anexo III-figura 4). No piso 

inferior, são armazenados os excedentes de medicamentos sujeitos a receita médica 

(MSRM), MNSRM, de produtos de cosmética, de uso veterinário e de dispositivos 

médicos (DM). Neste piso, encontra-se ainda o escritório, uma área de repouso, o 

laboratório e o frigorífico para armazenamento dos produtos de frio. 

2.3. Recursos Humanos  

A farmácia S.Gonçalo conta com a presença de uma equipa jovem, dinâmica, 

motivada e com grande sentido de responsabilidade e profissionalismo. A equipa é 

constituída pela Diretora Técnica (Dr.ª Maria José Mota), por uma Farmacêutica 

Adjunta (Dr.ª Marina Barros), uma Farmacêutica (Dr.ª Elsa Reis), três Técnicos de 

farmácia (Dr. Mickael Oliveira, Dr.ª Juliana Rosas e Dr.ª Cláudia Magalhães) e por 

uma auxiliar de limpeza (D.Cidália).  

É uma equipa muito organizada, sendo que cada elemento tem a cargo várias 

funções. A delegação de funções é uma mais-valia para o bom funcionamento da 

farmácia. Assim, algumas das tarefas a realizar são: receção de encomendas, 

devoluções, controlo dos prazos de validade (PV), controlo da temperatura e 

humidade, tratamento do receituário, organização de montras, entre outras. 
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Diariamente, a farmácia S.Gonçalo recebe uma grande diversidade de utentes 

que pertencem a várias faixas etárias e grupos socioeconómicos diversos o que torna 

o papel do farmacêutico um desafio devido à enorme heterogeneidade com que se 

depara. Assim, é fundamental adaptar uma postura e linguagem adequada a cada 

utente e ter um discurso claro e compreensível. 

Além disso, também pude constatar que uma grande parte dos utentes são 

idosos e clientes habituais da farmácia, o que permite estabelecer uma ligação mais 

próxima e de confiança com eles. Durante o meu estágio, reparei que muitos 

aproveitam a visita a farmácia para conversarem sobre os seus problemas e pedirem 

conselhos, não só sobre a saúde como para problemas a nível pessoal. A relação que 

se estabelece com os utentes é fundamental para garantir um atendimento 

personalizado e de qualidade. Quanto maior for a confiança que a pessoa sentir, mais 

confortável estará para conversar sobre os seus problemas. 

2.4. Sistema Informático 

A farmácia S.Gonçalo utiliza o sistema informático (SI) SIFARMA 2000® gerido 

pela Associação Nacional das Farmácias (ANF).  

O SIFARMA é um programa bastante completo que permite a elaboração de 

um elevado número de tarefas nomeadamente: gestão de stocks, vendas, devoluções, 

rececionar encomendas, aceder a fichas de produtos e medicamentos, automatizar 

comparticipações, portarias e despachos, organização automática de receitas em lotes 

de 30, fecho do dia, controlo dos PV, informação sobre medicamentos e outros 

produtos (indicações terapêuticas, contraindicações, efeitos adversos, interações, 

posologia, informação específica para o utente e/ou farmacêutico). 

Além disso, também permite um serviço de acompanhamento ao utente onde 

após a criação de uma ficha do utente é possível aceder a toda a medicação do 

utente, aceder ao registo de compras na farmácia, registar parâmetros biológicos, 

entre outros aspetos. 

3. Informação e Documentação Científica 

Para que seja prestado um atendimento de qualidade e o esclarecimento de 

todas as dúvidas do utente é necessário que equipa da farmácia esteja bem 

informada. A área da saúde está em mudança permanente o que exige do 

farmacêutico uma atualização contínua.  

Assim, além das informações prestadas pelo SI, a farmácia S.Gonçalo dispõe 

de outros recursos nomeadamente o Formulário Galénico Português (FGP), a 

Farmacopeia Portuguesa, Prontuário Terapêutico, o Índice Nacional Terapêutico. 

Dispõe de várias capas com informação sobre vários temas obtidas durante 
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Workshops, cursos e formações. É ainda garantido o acesso à internet em todos os 

balcões de atendimento. 

A ANF envia mensalmente a revista Saúde e a Newsletter ANFOnline para o e-

mail que contêm informações sobre os medicamentos e várias patologias, sendo muito 

úteis para a prática diária. Também a participação em formações, conferências, 

workshops são uma mais-valia e contribuem sempre para rever conceitos e aprender 

algo novo.  

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de participar em várias formações, 

algumas sobre determinadas patologias e outras sobre produtos vendidos na farmácia, 

sendo que todas elas contribuíram para o meu enriquecimento profissional. As 

formações em que participei foram: Doenças Reumáticas, Dor Neuropática, 

Mindfullness - Como atingir a Atenção Plena, Contraceção, formação sobre as 

técnicas inalatórias; formação sobre os produtos da Bioderma®, formação sobre os 

produtos da Depuralina®, formação sobre Tantum Verde®, Magnésio OK®, 

Neoquitinoso®, formação sobre produtos da Absorvit®, formação sobre o Antistax® e 

Dulcosoft®, formação sobre o Telfast® e Opticrom®, formação sobre produtos da 

Aquilea®, formação sobre os produtos da Babe®, formação sobre o Elimax®, 

formação sobre Voltaren Emulgel® e Voltaren Emulgelex®. Também a equipa da 

farmácia inscreveu-me no site da Cosmética Ativa onde pude realizar várias 

formações e-learning sobre produtos da marca Vichy®, La Roche-Posay®, 

Skinceuticals® e Roger-Gallet®. 

4. Gestão da Farmácia – Seleção, Aquisição e Armazenamento  

4.1. Gestão de Stocks 

Uma boa gestão de stocks é atualmente uma componente essencial na 

farmácia comunitária, uma vez que é importante garantir a satisfação do utente, mas 

simultaneamente deve ser feita com o maior dos cuidados, de forma a evitar perdas 

inusitadas. 

A aquisição depende muito do histórico de vendas dos produtos, neste sentido 

o SIFARMA desempenha um papel fundamental. Para diversos medicamentos está 

definido informaticamente o stock máximo e o stock mínimo. Assim, sempre que é 

dispensado um medicamento, há uma diminuição do stock e quando é atingido o stock 

mínimo definido, o respetivo código é adicionado a uma proposta de nota de 

encomenda. Diariamente, a diretora técnica analisa esta listagem e encomenda os 

produtos necessários.  
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Na gestão dos produtos são tidos também em conta outros aspetos como o 

perfil do utente e as suas necessidades, a sazonalidade, as condições comerciais 

oferecidas, entre outros. 

4.2. Aquisição e Fornecedores 

A aquisição de produtos pela farmácia é feita através da compra direta a 

laboratórios, representantes de marcas ou a distribuidores grossitas. Na escolha dos 

fornecedores é necessário ter em atenção determinados aspetos como: rapidez e 

qualidade no transporte, aviamento das quantidades corretas, boas margens de 

comercialização, campanhas e bonificações favoráveis, boas condições de 

pagamento, possibilidade de devolução, entre muitos outros fatores. 

Ao nível dos fornecedores diários, a Farmácia S.Gonçalo trabalha com a 

Alliance Healthcare (faz duas distribuições por dia no início da manhã e meio da tarde) 

e a Medicanorte (faz apenas uma entrega por dia, ao final da tarde). Além da 

encomenda diária aprovada pela Diretora técnica, também é possível fazer 

encomendas via telefone ou diretamente pelo SI (encomendas instantâneas). 

A compra direta a laboratórios ou marcas dá-se normalmente pelo intermédio 

de delegados de informação médica que se deslocam periodicamente à farmácia. 

Geralmente, oferecem melhores condições de compra relativamente ao preço, 

bonificações, acessórios publicitários e formações. São, por exemplo, o caso de 

medicamentos genéricos, MNSRM, produtos cosméticos, artigos de puericultura. 

4.3. Receção e Conferência de Encomendas 

A farmácia S.Gonçalo recebe encomendas ao longo do dia, sendo que as 

principais chegam de manhã e ao fim da tarde. As caixas estão identificadas com o 

nome da farmácia e são acompanhadas pela respetiva fatura ou guia de remessa 

(original e duplicado) (Anexo IV- figura 1 e 2). Neste documento consta a identificação 

do fornecedor e da farmácia e são enumerados os vários produtos segundo o código 

nacional português (CNP) e segundo o nome comercial ou denominação comum 

internacional (DCI). É ainda descrita a forma farmacêutica, dosagem, número de 

unidades pedidas e enviadas, o preço de venda à farmácia (PVF), o preço de venda 

ao público (PVP), descontos ou bónus atribuídos pelo fornecedor e o valor de Imposto 

sobre o Valor Acrescentado (IVA).  

Geralmente as encomendas da Alliance e da Medicanorte são conferidas á 

medida que se procede à entrada dos produtos através do SI. Durante este processo, 

é verificado o PV, o estado de conservação das embalagens, o PVP e PVF e 

comparação com a respetiva fatura. Se forem faturados produtos que não vieram ou 

outro tipo de inconformidades, entra-se em contato com o fornecedor para esclarecer 
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a situação. No caso de haver produtos em falta porque estão esgotados, essa 

informação deve ser enviada para o INFARMED (Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde, IP). 

No caso de encomendas de outros fornecedores, em primeiro lugar é feita a 

conferência quantitativa, comparando o número de produtos enviados com os 

faturados e com os pedidos na nota de encomenda e é ainda registado o PV. De 

seguida, a fatura é anexada à nota de encomenda. Se forem MNSRM a fatura é 

colocada no separador- aguardar preço, para que a diretora técnica avalie os preços a 

comercializar e, posteriormente estes têm que ser etiquetados. No caso de serem 

MSRM a fatura é colocada no separador – Dar entrada. 

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de conferir e dar entrada de várias 

encomendas. Este processo exige muita atenção devendo garantir que as unidades 

que damos entrada foram de facto as que chegaram à farmácia, evitando assim erros 

de stock. Também durante a conferência dos produtos é necessário comparar a fatura 

com a nota de encomenda, de forma a assegurar que todos os produtos pedidos 

foram enviados e que as condições acordadas foram cumpridas. 

4.4. Armazenamento 

Depois de rececionadas as encomendas, os medicamentos encontram-se 

prontos a serem corretamente armazenados. É importante garantir as condições de 

humidade, temperatura e luminosidade adequadas, de forma assegurar a qualidade 

dos produtos.1 

A temperatura e a humidade são rigorosamente controladas. Na farmácia 

S.Gonçalo estão disponíveis cinco termohigrómetros (área de atendimento, área 

receção de encomendas, laboratório, armazém geral e frigorífico). Semanalmente, são 

descarregados os dados dos aparelhos e analisados os gráficos da temperatura e 

humidade. A temperatura do frigorífico deve estar entre os 2-8ºC enquanto que nas 

restantes áreas deve ser inferior a 25ºC. Relativamente à humidade relativa, esta não 

deve ser superior a 60%.  

Os primeiros produtos a armazenar são os medicamentos termolábeis 

(vacinas, insulinas) de forma a garantir a sua estabilidade. Estes devem ser 

armazenados no frigorífico a uma temperatura entre os 2º-8ºC. 

O armazenamento é feito por ordem alfabética, tendo em conta a DCI dos 

medicamentos genéricos e o nome comercial dos medicamentos de marca e por 

dosagem. Os medicamentos genéricos encontram-se nas prateleiras enquanto que os 

medicamentos de marca são guardados nas gavetas deslizantes. Para os xaropes e 

ampolas são reservadas gavetas específicas e estão organizados por ordem 
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alfabética. Da mesma forma, os antibióticos e anti-inflamatórios genéricos assim como 

as pílulas são armazenados em gavetas específicas. Relativamente aos produtos de 

veterinária, produtos de dermofarmácia e cosmética, geriatria, puericultura e certos 

MNSRM, estes são armazenados na zona do atendimento. 

Para todos os medicamentos e produtos de saúde o armazenamento e 

dispensa seguem a regra do “Primeiro a expirar, Primeiro a sair” (First Expired First 

Out) de forma obter uma melhor gestão dos PV. 

4.5. Controlo de Prazos de Validade 

O controlo dos PV tem como principal objetivo evitar a dispensa de 

medicamentos ou outros produtos expirados ou prestes expirar ao utente. Através 

deste processo, a farmácia consegue detetar a quantidade de produtos cujo PV está 

próximo, permitindo adotar medidas que promovam a sua venda.  

O controlo de PV é feito mensalmente. Assim, através do SI é emitida uma 

listagem dos MSRM cujo PV expira dentro de 2 meses e dos MNSRM que expira 

dentro de 6 meses (Anexo V). É então feita uma conferência manual, verificando-se o 

PV e o stock de cada produto, se houver algum erro é feita posteriormente a 

atualização no SI. Assim, permite ter uma noção dos medicamentos/produtos com PV 

mais curto. Por vezes, quando a dispensa não é possível, os produtos são devolvidos.  

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de fazer o controlo dos PV. 

4.6. Devoluções 

São vários os motivos que podem levar à devolução de um produto 

nomeadamente: produtos com PV curto, produtos enviados e não faturados, produtos 

enviados em quantidade incorreta, medicamentos faturados a preço incorreto, 

embalagens danificadas, produtos retirados do mercado, entre outros. 

A devolução de produtos é efetuada com auxílio do SIFARMA, o qual permite 

emitir uma nota de devolução que contém qual ou quais os produtos a devolver, 

respetiva quantidade, código do produto, motivo da devolução, identificação da 

farmácia e do fornecedor, o número da fatura de origem do produto. Na farmácia 

S.Gonçalo, os MSRM são geralmente devolvidos aos distribuidores grossistas 

enquanto os produtos cosméticos, de puericultura, DM são devolvidos ao fabricante. 

A nota de devolução é impressa em triplicado, sendo que o original e o 

duplicado são carimbados, assinados e enviados juntamente com o produto para o 

fornecedor, ficando o triplicado arquivado na farmácia. 

A regularização das devoluções pode ocorrer de várias formas: o fornecedor 

pode enviar uma nota de crédito no valor do produto enviado, enviar o mesmo produto 

(no caso de produtos danificados), enviar outros produtos no valor do produto 
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devolvido. Por vezes, o fornecedor não aceita a devolução e o produto é devolvido à 

farmácia. Neste caso, é necessário dar quebra do produto. Deve-se emitir uma nota de 

quebra que serve de comprovativo contabilístico da eliminação do produto. 

4.7. Fecho do Dia 

Diariamente, após o encerramento da farmácia, cada pessoa é responsável 

pelo somatório dos multibancos e contagem do dinheiro da sua caixa. No final, fazem-

se as seguranças que registam os dados referentes ao dia que terminou. 

Nos últimos dois meses, sempre que fazia o horário das 10h30 as 20horas era 

responsável por fazer o fecho da minha caixa. 

5. Dispensa de Medicamentos  

O farmacêutico desempenha várias funções na farmácia comunitária, sendo 

que uma das mais importantes e de maior evidência é a da dispensa de 

medicamentos. A cedência de medicamentos é o “ ato profissional em que o 

farmacêutico, após avaliação da medicação, cede medicamentos ou substâncias 

medicamentosas aos doentes mediante prescrição médica ou em regime de 

automedicação ou indicação farmacêutica, acompanhada de toda a informação 

indispensável para o correto uso dos medicamentos.”1 

5.1. Dispensa de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

5.1.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica  

Os MSRM são medicamentos que “possam constituir um risco para a saúde do 

doente, direta ou indiretamente, mesmo quando usados para o fim a que se destinam, 

caso sejam utilizados sem vigilância médica; possam constituir um risco, direto ou 

indireto, para a saúde, quando sejam utilizados com frequência em quantidades 

consideráveis para fins diferentes daquele a que se destinam; contenham substâncias, 

ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou reações adversas seja 

indispensável aprofundar ou destinem-se a ser administrados por via parentérica.” 2 

Estes tipos de medicamentos só podem ser vendidos nas farmácias, mediante 

a apresentação de uma receita médica. Ao longo do meu estágio, verifiquei que estes 

medicamentos constituem uma grande parte das vendas. Para dispensar estes 

medicamentos, é necessário analisar e validar a prescrição médica. 

5.1.2. Receção da Prescrição Médica 

A dispensa de MSRM está sujeita a diversos procedimentos, os quais estão 

legislados e fazem parte do Manual de BPF da Ordem dos Farmacêuticos.1 

Atualmente, como se está numa fase de transição, podem chegar às farmácias 

diariamente três tipos de prescrições médicas: as prescrições médicas manuais 
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(permitidas em situações excecionais como falência informática, inadaptação do 

prescritor, prescrição no domicílio, prescrição até 40 receitas/mês), as prescrições 

eletrónicas em papel e, por fim as receitas eletrónicas desmaterializadas que vêm 

substituir as receitas eletrónicas em papel (Anexo VI-figuras 1,2 e 3). Durante o meu 

estágio foram muitas as pessoas com dúvidas em relação às novas receitas. Assim, 

expliquei-lhes que as receitas eletrónicas em papel vão ser substituídas pelas receitas 

eletrónicas sem papel. Informei também que para a dispensa da medicação era 

necessário trazer o código de acesso, de dispensa e o código de direito de opção que 

pode ser enviado por e-mail, mensagem de telemóvel ou consta no guia de 

tratamento. Tentei transmitir ao utente que este novo processo tem vantagens, 

nomeadamente a possibilidade de poder aviar todos os produtos prescritos ou apenas 

parte deles, sendo possível levantar os restantes noutra farmácia e/ou noutro dia e, 

também o facto de na mesma prescrição poder conter diferentes tipologias de 

medicamentos. 

Em cada receita médica (manual ou eletrónica em papel) só podem ser 

prescritos até 4 medicamentos distintos, não podendo o número total de embalagens 

ultrapassar o limite de duas por medicamento, nem de 4 no total. No caso de se tratar 

medicamentos embalados sob a forma unitária podem ser prescritos até 4 embalagens 

do mesmo medicamento. A prescrição de estupefacientes e psicotrópicos, 

medicamentos manipulados, produtos dietéticos deve ser feita isoladamente, não 

podendo constar outros medicamentos na mesma receita.3 

A prescrição de um medicamento deve incluir a DCI da substância ativa, forma 

farmacêutica, dosagem, apresentação, posologia e número de embalagens. Neste 

caso, o utente pode escolher qualquer medicamento que cumpra os requisitos da 

prescrição. Contudo, quando é prescrito um medicamento com substância ativa para a 

qual não exista medicamento genérico similar comparticipado ou para o qual só exista 

original de marca, o prescritor pode optar pela denominação comercial do 

medicamento ou do titular de autorização de introdução no mercado.3 Também na 

receita podem surgir determinadas justificações que impedem a substituição do 

medicamento. Neste caso, a justificação deverá constar junto á denominação e são 

consideradas as seguintes exceções: a) margem ou índice terapêutico estreito; 

b)reação adversa prévia e c) medicamento destinado a assegurar a continuidade de 

um tratamento com duração superior a 28 dias. No último caso, o utente pode optar 

por um medicamento mais barato do que o prescrito. 3,4 

Na receção e validação de uma prescrição eletrónica em papel é necessário 

analisar vários aspetos nomeadamente: local da prescrição, identificação e assinatura 

do médico prescritor, nome e número de utente ou de beneficiário de subsistema e 
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entidade financeira responsável. É necessário verificar a DCI da substância ativa, 

dosagem, forma farmacêutica, dimensão da embalagem, número de embalagens.4 

As receitas manuais têm de cumprir os mesmos requisitos que as eletrónicas, 

mas além disso, têm de conter vinhetas identificativas do prescritor e do local de 

prescrição se aplicável, contacto telefónico e especialidade médica. Este tipo de 

receita tem um PV de trinta dias. As receitas eletrónicas em papel tem validade de 

trinta dias para uma receita não renovável ou seis meses, caso a receita seja 

renovável e, neste caso são emitidas três vias, cada uma com validade de seis meses. 

Relativamente às receitas sem papel, para cada medicamento prescrito é 

estabelecido pelo médico o prazo de aviamento, pelo que na mesma receita poderão 

existir diferentes validades.  

5.1.3. Processamento de Receitas 

O processamento da receita consiste na venda de medicamentos. Assim, para 

as receitas eletrónicas, seleciona-se o separador medicamentos com compartição e de 

seguida através do leitor óptico regista-se o número da receita e o código de acesso. 

Desta forma, surge no ecrã os medicamentos prescritos e o respetivo plano associado. 

Após a seleção dos medicamentos é necessário ler o código de cada um deles através 

do leitor óptico, sendo este procedimento essencial para diminuir os erros associados 

à dispensa incorreta de medicamentos. 

No caso das receitas manuais, deve-se prestar muita atenção e assegurar que 

os medicamentos dispensados são os indicados na prescrição. Em caso de dúvidas 

contactar o médico prescritor. Para o aviamento destas receitas é necessário ler o 

código de barras que diz respeito ao número da receita, o local de prescrição e fazer 

manualmente o plano de comparticipação. 

No final do atendimento é impresso o documento de faturação no verso da 

receita, o qual é assinado pelo utente, ou por quem o representa no ato da dispensa, 

como garantia da receção dos medicamentos e compreensão da informação cedida. 

No final, a receita é carimbada, assinada e datada pelo farmacêutico e permanece na 

farmácia para faturação, sendo posteriormente novamente conferida.  

5.1.4. Interpretação e Avaliação Farmacêutica da Prescrição Médica 

O farmacêutico deve avaliar cada prescrição médica. Deve avaliar a 

necessidade do medicamento, adequação ao doente (contraindicações, interações, 

alergias, intolerâncias,) e adequação da posologia (dose, frequência e duração do 

tratamento).1  

Durante o atendimento, deve-se colocar várias questões, nomeadamente 

identificar a quem é a direcionada aquela medicação, uma vez que se o cliente for o 
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próprio utente ou seu cuidador poderá ceder várias informações que nos ajudarão a 

analisar com maior rigor a prescrição e, por outro lado há uma maior possibilidade de 

identificar possíveis problemas com a terapêutica. É igualmente importante determinar 

se a toma daqueles medicamentos é feita pela primeira vez ou se já é habitual. No 

caso de ser o início da terapêutica, o utente deve ser instruído sobre o uso correto do 

medicamento, sendo importante realçar informações sobre o horário de administração 

e a possibilidade de associação com alimentos ou outros medicamentos. É importante 

comunicar ao utente quais os efeitos terapêuticos a esperar e de forma cautelosa 

alertar para possíveis efeitos adversos. A compreensão de toda informação 

transmitida será essencial para adesão e efetividade da terapêutica.5 

Quando a medicação já é habitual, deve-se procurar saber se está a ser efetiva 

e segura, nomeadamente se o doente se tem sentido bem, se está a melhorar ou se 

sentiu algum sintoma/reação adversa. No caso de se verificar algum problema com a 

terapêutica, é importante apurar a causa. Muitas vezes a não adesão ao tratamento, 

toma incorreta, interação com outros fármacos e/ou alimentos são responsáveis pela 

falta de efetividade e/ou segurança. Em alguns casos pode ser necessário entrar em 

contato com o médico prescritor ou encaminhar o utente para o seu médico.5 

No final, é importante garantir que o utente compreendeu todas as informações 

sobre utilização do medicamento. Por vezes, além da comunicação oral, pode ser 

necessário transmitir os conselhos e outros aspetos importantes por escrito. 

Ao longo do meu estágio, esforcei-me sempre ao máximo para garantir que 

prestava toda a informação necessária ao utente, de forma promover o uso correto do 

medicamento. 

5.1.5. Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são “medicamentos 

contendo uma substância classificada como estupefaciente ou psicotrópica 

(compreendidas nas tabelas I a II anexas ao Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, 

ou qualquer das substâncias referidas no n.º 1 do artigo 86.º do Decreto-Regulamentar 

n.º 61/94, de 12 de Outubro)”. Estes medicamentos são prescritos nas receitas 

eletrónicas identificadas com RE (Receita Especial).3 

No ato de dispensa de medicamentos contendo uma substância classificada 

como estupefaciente ou psicotrópica, é necessário registar a identificação do médico 

prescritor, a identidade do adquirente e da pessoa a quem se destina a medicação 

(nome, número do bilhete identidade ou cartão de cidadão, morada).3 

No final do atendimento, é emitida automaticamente a fatura assim como um 

documento com os dados registados anteriormente, o qual é arquivado juntamente 
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com a receita médica na farmácia (Anexo VII). Durante o estágio, tive várias vezes a 

oportunidade de dispensar este tipo de medicação. 

5.1.6. Sistemas de Comparticipações 

A comparticipação é a fração do preço de um MSRM que é financiada pelo 

SNS (Serviço Nacional de Saúde) ou por outras entidades com quem tenha sido 

estabelecido acordos. No que diz respeito ao SNS, podem ser considerados dois 

regimes de comparticipação: regime geral ou de um regime especial o qual se aplica a 

situações especiais que abrangem algumas patologias ou grupos de doentes.3,6 

No regime geral de comparticipação, o Estado é responsável por pagar uma 

percentagem do PVP dos medicamentos de acordo com os seguintes escalões: 

escalão A - 90%, escalão B - 69%, escalão C - 37% e escalão D - 15%. Os escalões 

de comparticipação variam de acordo com as indicações terapêuticas do 

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

consumo acrescido para doentes que sofram de determinadas patologias.6 

 O regime especial de comparticipação de medicamentos prevê dois tipos de 

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

grupos especiais de utentes. Assim, no regime especial, a comparticipação do Estado 

no preço dos medicamentos integrados no escalão A é acrescida de 5% e nos 

escalões B, C e D é acrescida de 15% para os pensionistas cujo rendimento total 

anual não exceda 14 vezes a retribuição mínima mensal. Estes têm também 

comparticipação de 100% nos medicamentos cujo PVP corresponda a um dos cinco 

preços mais baixos dentro do grupo homogéneo.3,6 

Existem ainda os protocolos para a Diabetes, em que a comparticipação do 

estado é de 85% para as tiras-teste e de 100% para as agulhas, lancetas e seringas.3 

A comparticipação pode ser também realizada em regime de 

complementaridade ao SNS por várias entidades, como a Caixa Geral de Depósitos, a 

EDP energias de Portugal, Seguros de Saúde, entre outros. Para tal, é necessário que 

o utente apresente o documento comprovativo da fidelização a estes subsistemas. 

Enquanto estagiária senti alguma dificuldade, numa fase inicial, uma vez que 

são várias as entidades de comparticipação. Além disso, durante o atendimento é 

necessário prestar atenção à presença de portarias e despachos nas receitas. Para 

determinados subsistemas, é necessário também tirar fotocópia da receita juntamente 

com o cartão de beneficiário, verificar a validade do cartão e se os medicamentos 

destinam-se aos beneficiários desse subsistema.  

5.2. Dispensa de Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

5.2.1. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 
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Os MNSRM são “qualquer medicamento que não preencha qualquer das 

condições referidas para os MSRM. Contudo, estes medicamentos têm que conter 

indicações terapêuticas que se incluam na lista de situações passíveis de 

automedicação”.7 

Assim, como o próprio nome indica, estes medicamentos podem ser 

dispensados aos utentes sem a necessidade de uma receita médica, não sendo por 

isso comparticipados. A dispensa deste tipo de medicamentos pode resultar de uma 

prescrição médica, pedido do utente ou por aconselhamento farmacêutico tendo em 

contas as queixas apresentadas pelo utente. 

5.2.2. Indicação Farmacêutica e Auto-Medicação 

O farmacêutico tem um papel ativo na indicação farmacêutica. A indicação 

farmacêutica é o ato profissional em que o farmacêutico se responsabiliza pela 

seleção de um MNSRM e/ou indicação de medidas não farmacológicas destinadas à 

prevenção e ao alívio de queixas autolimitadas, sem recurso à consulta médica.1 

Durante este processo, o farmacêutico deve estabelecer um diálogo com o 

utente de forma a avaliar o seu problema de saúde. Deve questionar o utente quanto 

aos sinais e/ou sintomas que apresenta, duração, localização, 

persistência/recorrência, toma de outros medicamentos, outras doenças de que 

padece, história familiar, alergias, hábitos de vida. É muito importante recolher o 

máximo de informação de forma a estabelecer uma terapêutica mais adequada ao seu 

estado fisiopatológico. Tendo em conta a situação, o farmacêutico pode aconselhar 

medidas não farmacológicas e uma terapêutica farmacológica ou noutros casos 

aconselhar a procura de ajuda médica. 8 

Tal como nos MSRM, é importante assegurar que utente compreendeu todas 

informações sobre o modo de utilização (posologia, duração do tratamento, interações, 

contra-indicações). Além disso, é importante alertar o utente para as circunstâncias em 

que deve consultar o médico. 

Diariamente chega à farmácia um número considerável de pessoas que se 

automedica. Nesta situação é importante avaliar a situação e aconselhar o utente na 

utilização ou não do medicamento solicitado. É importante determinar para que efeito 

a medicação se destina e avaliar se os sintomas podem ou não estar associados a 

uma patologia grave e, nesses casos se é necessária referenciação médica. Além 

disso, é importante alertar os utentes que o uso irracional de medicamentos, sem 

conhecimento, sem informação e sem orientação, aumenta os riscos de reações 

indesejáveis.9 
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Durante o meu estágio, foram várias as pessoas que me pediram 

aconselhamento. Esta foi sem dúvida a área mais cativante, mas ao mesmo tempo 

mais “assustadora”. No início, senti mais dificuldades porque surgiam várias situações 

com as quais nunca me tinha deparado e nem sempre me sentia à vontade de 

selecionar um produto ou medicamento mais adequado. Contudo, é a mais desafiante 

e enriquecedora pois em cada atendimento surgem sempre dúvidas que foram 

esclarecidas quer com a equipa da farmácia quer através de pesquisas, permitindo 

adquirir conhecimentos que se tornavam úteis nos atendimentos seguintes. Além 

disso, abrange várias áreas o que exige do farmacêutico uma constante preparação e 

atualização nos diferentes campos. 

Ao longo do estágio, a minha orientadora sempre me incentivou a conversar 

com os utentes, de forma a receber o máximo de informação e, assim ajudar-me a 

escolher o produto mais indicado. A parte da comunicação foi também um dos aspetos 

que pude melhorar ao longo deste período, constatando que é sem dúvida uma 

ferramenta útil para estabelecer uma relação de confiança com o utente e, assim 

reunir informações importantes quanto às suas queixas. 

Além disso, verifiquei que são muitas as pessoas que confiam nas 

recomendações do farmacêutico o que aumenta a responsabilidade e vontade de 

querer sempre melhorar em cada atendimento. 

As situações de aconselhamento mais frequentes foram: micose, tosse e 

rouquidão, diarreia, rinite alérgica, herpes labial, aftas, queimaduras solares, calos, 

irritações oculares. 

6. Dispensa de Outros Produtos de Saúde 

6.1. Produtos Cosméticos e de Higiene  

Os produtos cosméticos são  “qualquer substância ou mistura destinada a ser 

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

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

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

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

odores corporais.”10 

A Farmácia S.Gonçalo apresenta várias marcas comerciais com uma grande 

variedade de produtos, de forma a satisfazer a procura dos utentes. Dispõe de 

produtos adequados aos diferentes tipos de pele, destinados a afeções da pele 

(atopia, acne, despigmentação, psoríase, eritema da fralda dos bebés). Possui vários 

produtos para uso capilar nomeadamente contra caspa, alopecia, seborreia, produtos 

para higiene corporal e oral. Estes produtos encontram-se na área de atendimento. 
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Durante o meu estágio, foram várias as pessoas que pediram aconselhamento 

nesta área. A grande maioria foi em relação a protetores solares e produtos 

destinados à pele do bebé (eritema da fralda, dermatite atópica). Como esta área é tão 

vasta, um dos temas que decidi abordar foi a hidratação da pele. 

6.2. Medicamentos de Uso Veterinário 

Os medicamentos com fins veterinários encontram-se na zona de atendimento 

(espaço animal), sendo que os medicamentos destinados a uso interno não se 

encontram ao alcance dos utentes. Existem alguns medicamentos que só podem ser 

dispensados segundo prescrição médico-veterinária, embora nenhum destes tenha 

qualquer comparticipação.  

A equipa da farmácia criou um manual de apoio sobre os produtos veterinários, 

o que é uma enorme ajuda para o esclarecimento de alguma dúvida. Além disso, há 

sempre a possibilidade de contatar o veterinário para mais informações. 

Ao longo do meu estágio, tive a oportunidade de me familiarizar melhor com 

estes produtos, sendo que a ajuda dos membros da equipa da Farmácia S.Gonçalo foi 

essencial, uma vez que esclareceram-me todas as dúvidas e transmitiram todas 

informações importantes a dar durante o aconselhamento ao utente. Também me 

disponibilizaram o manual de veterinária, que foi uma mais-valia para me integrar 

nesta área. Os produtos mais pedidos pelos utentes foram os desparasitantes 

externos (coleiras, spray´s, pipetas) e desparasitantes internos. Neste tipo de 

situações, perguntava ao utente o peso e idade do animal, explicava o modo de 

utilização e a duração da ação. 

Também deparei-me com prescrições médico-veterinárias. Este tipo de 

medicação não é comparticipado, contudo a receita é fotocopiada e anotado o número 

da venda, sendo guardada como comprovativo de venda. 

6.3. Dispositivos Médicos 

O DM é “qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou 

artigo utilizado isoladamente ou combinado, incluindo o software destinado pelo seu 

fabricante a ser utilizado especificamente para fins de diagnóstico ou terapêutico e que 

seja necessário para o bom funcionamento do dispositivo médico, cujo principal efeito 

pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, 

imunológicos ou metabólicos.”11  

A farmácia S.Gonçalo dispõe de uma grande variedade de DM sendo os mais 

procurados os pensos, compressas, joalheiras, seringas. 

6.4. Medicamentos Homeopáticos 
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Um medicamento homeopático é um “medicamento obtido a partir de 

substâncias denominadas stocks ou matérias-primas homeopáticas, de acordo com 

um processo de fabrico descrito na farmacopeia europeia ou, na sua falta, em 

farmacopeia utilizada de modo oficial num Estado Membro, e que pode conter vários 

princípios”.12 A farmácia S.Gonçalo dispõe de alguns produtos homeopáticos, sendo 

que um dos mais procurados destina-se às dores associadas a traumatismos. 

6.5. Produtos Fitoterapêuticos e Suplementos Alimentares 

Os produtos fitoterapêuticos são produtos obtidos a partir de plantas com ação 

terapêutica. A farmácia S.Gonçalo dispõe de vários produtos que podem ser utilizados 

em patologias como a insuficiência venosa, obstipação, flatulência, distúrbios do sono. 

Dos vários produtos, destaco o Cys-Control® um suplemento à base de 

Cranberry que contém proantocianidinas do tipo A. Durante o meu estágio, surgiram 

duas pessoas com sintomas de infeção urinária solicitando um antibiótico. Perante 

esta situação, expliquei que a dispensa de antibiótico só pode ser feita mediante a 

apresentação de receita médica. Contudo, tendo em conta os sintomas, aconselhei a 

utilização deste suplemento, uma vez que as proantocianidinas do tipo A diminuem a 

fixação de certas bactérias às paredes das vias urinárias. A par disso, referi que 

também é importante a ingestão de bastante água. Por vezes, este tipo de produto 

pode ser uma boa solução para resolver este tipo de situações. 

Os suplementos alimentares são “géneros alimentícios que se destinam a 

complementar e/ou suplementar o regime alimentar normal e constituem fontes 

concentradas de determinadas substâncias nutrientes ou outras com efeito nutricional 

ou fisiológico.”13  

A farmácia S.Gonçalo apresenta uma enorme variedade de suplementos 

alimentares, sendo os mais procurados destinados ao emagrecimento, memória, 

fadiga. 

6.6. Produtos Dietéticos e para Alimentação Especial 

Os produtos dietéticos destinados a uma alimentação especial são “produtos 

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

dos géneros alimentícios de consumo corrente, e são adequados ao objetivo 

nutricional pretendido”.14 Este tipo de alimentação destina-se especialmente a pessoas 

com perturbações metabólicas ou digestivas, pessoas que apresentam condições 

fisiológicas especiais, bem como latentes ou crianças.14 

A farmácia S.Gonçalo dispõe de vários produtos destinados à alimentação dos 

latentes/crianças que acompanham as necessidades de cada fase de crescimento 

(leites, papas, boiões). Para os adultos/idosos dispõe de iogurtes enriquecidos em 
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proteínas, hidratados de carbono e lípidos apropriados para situações de perda de 

peso. Dispõe de espessantes para situações em que há dificuldades em engolir e de 

produtos contendo arginina que ajudam na cicatrização de úlceras de pressão.  

7. Medicamentos Manipulados 

O medicamento manipulado é “qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal 

preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico”.15 Os principais 

benefícios dos manipulados é o facto de permitirem a personalização da terapêutica 

dos utentes, a preparação da quantidade apropriada para uma terapia eficaz e sem 

desperdícios e a preparação de formas farmacêuticas adequadas ao perfil 

fisiopatológico dos utentes.16 

Na farmácia S.Gonçalo, a maioria dos manipulados são provenientes da 

farmácia Barreiros, no entanto, também são realizados alguns no laboratório da 

farmácia. Durante o meu estágio, tive a oportunidade de preparar dois manipulados de 

solução alcoólica de ácido bórico à saturação, utilizada em afeções 

otorrinolaringológicas. A técnica operatória foi realizada com base na monografia do 

FGP. Para cada manipulado é preenchida uma ficha de preparação onde consta o 

nome da formulação, número de registo, fórmula farmacêutica, quantidade a preparar, 

data de preparação, PV e dados pessoais do utente. São ainda preenchidos todos os 

campos que dizem respeito às matérias-primas (nome, origem, lote, quantidades 

calculadas e pesadas) e é elaborada a técnica operatória a realizar (Anexo VIII- figuras 

1, 2 e 3). No final da preparação, são realizados os ensaios de verificação e calculado 

o PVP do medicamento.  

8. Preparações Extemporâneas 

Alguns medicamentos, devido a instabilidade da sua formulação final, são 

vendidos na forma de pós para suspensões. Nestes casos, no momento da dispensa é 

realizada a reconstituição da formulação tendo em conta as indicações do fabricante. 

Por fim, deve-se prestar todas informações necessárias ao utente como dose a ser 

administrada e duração do tratamento, modo de conservação, agitação do produto.  

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de preparar vários antibióticos. 

Também verifiquei que quando são prescritos duas caixas de antibióticos, deve-se ter 

sempre em atenção se a duração do tratamento é inferior ou igual ao PV após a 

reconstituição, uma vez que nos casos em que seja superior não se deve preparar os 

dois antibióticos simultaneamente. 

9.  Contabilidade e Gestão na Farmácia- Receituário e Faturação 
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O reembolso das comparticipações dos diversos organismos é realizado à 

farmácia mediante o envio mensal do receituário devidamente conferido.  

Na farmácia S.Gonçalo, existe dois separadores para a colocação das receitas 

aviadas (receitas do organismo 99 e receitas de organismos tradicionais). 

Posteriormente são conferidas de forma a identificar possíveis erros e nesses casos 

serem corrigidos o mais rapidamente possível. É verificada a validade da receita, a 

presença da assinatura do médico e do adquirente, medicamentos cedidos, plano de 

comparticipação, identificação do doente pelo número de utente ou beneficiário, 

assinatura do farmacêutico, data de aviamento e carimbo. De seguida, as receitas 

conferidas são agrupadas, separadas por lotes e organismos de faturação até se 

fecharem os lotes (lotes 30 receitas).  

As receitas eletrónicas em papel que não apresentaram erros de validação, ou 

seja, que foram conferidas eletronicamente no momento da dispensa sem erro, 

constituem o lote do tipo 99. As receitas que tenham sido conferidas eletronicamente 

no momento da dispensa e que tenham sido registadas com erro pertencem ao lote do 

tipo 98. As receitas manuais são separadas por organismos de comparticipação. Para 

cada lote de 30 receitas é impresso um verbete de identificação do lote, o qual é 

carimbado e anexado ao respetivo lote. Neste documento consta a identificação da 

farmácia, a série, o mês e o ano a que se refere, o número de receitas, o PVP dos 

medicamentos, o valor pago pelos utentes e valor a pagar pela entidade que os 

comparticipa. No último dia do mês é emitida a Relação Resumo de Lotes de cada 

organismo (original e três cópias) e a fatura mensal (original e três cópias).17 

Posteriormente, todo o receituário relativo ao SNS é recolhido pelos CTT (e 

tem de ser entregue no Centro de Conferências de faturas até ao dia 10 do mês 

seguinte. O restante receituário pertencente a outros subsistemas é enviada pela 

farmácia para ANF. Todo o receituário é avaliado e, no caso, de não se detetar 

nenhum erro as entidades responsáveis fazem o pagamento do montante à farmácia. 

No entanto, quando existem possíveis falhas nas receitas, estas são devolvidas à 

farmácia para correção, sendo posteriormente enviadas juntamente com a faturação 

do mês seguinte.  

No caso das receitas eletrónicas sem papel, deixa de ser necessário este 

processo. Não existe lotes de 30, as receitas são agrupadas sequencialmente sem 

limitação de receitas constituindo o lote 97 (dispensadas com sucesso na validação 

pelos serviços de dispensa) ou lote 96 (registados erros durante a validação). Para as 

receitas sem papel deve existir um item na fatura que identifique o volume e o valor 

das receitas e linhas que estão a ser faturadas.17 
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Ao longo do estágio, tive a oportunidade de conferir receitas o que me permitiu 

familiarizar-se com nomes comerciais, doses, posologias e com os diferentes aspetos 

que é necessário atender durante a receção da receita. Durante o atendimento, 

surgiram alguns casos em que a receita não tinha número de utente e nessa situação 

pedia ao utente o cartão de cidadão/ utente o qual foi fotocopiado e anexado à receita.  

10. Serviços Prestados na Farmácia 

10.1. Determinação dos Parâmetros Fisiológicos e Bioquímicos 

O farmacêutico tem um papel cada vez mais um ativo na prevenção e 

promoção da saúde. A determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos permite 

não só o possível rastreamento, como também o acompanhamento terapêutico de 

doentes já diagnosticados e em tratamento.  

A farmácia S.Gonçalo dispõe de um conjunto de serviços farmacêuticos para 

os seus utentes nomeadamente: determinação do peso, altura e Índice de Massa 

Corporal (IMC), determinação da pressão arterial, glicémia, colesterol total, HDL, 

triglicerídeos e ácido úrico. Estes cuidados são realizados no gabinete de Boas 

Práticas, onde se proporciona um ambiente calmo e de confidencialidade. 

Durante a prestação deste cuidados, deve-se dar aconselhamento sobre as 

formas mais adequadas de prevenir e controlar as patologias associadas a estes 

parâmetros. É importante procurar conhecer o histórico dos utentes e o estilo de vida, 

de forma a permitir uma interpretação mais objetiva dos resultados. 

Ao longo do meu estágio, pude realizar várias determinações, sendo os testes 

mais pedidos a medição de glicemia capilar, colesterol e tensão arterial. Também 

verifiquei que as pessoas aproveitam este tempo para falar sobre as preocupações de 

saúde. 

10.2. Administração de Vacinas e Injetáveis 

A administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação é 

um dos serviços farmacêuticos de promoção da saúde prestado pela Farmácia 

S.Gonçalo. 

Para cada administração de injetáveis, é registado o nome do utente, a data de 

nascimento, o nome do injetável, lote, via de administração e a identificação 

profissional do farmacêutico que o administrou.  

Na Farmácia S.Gonçalo, a administração de vacinas e injetáveis é realizado no 

gabinete de Boas Práticas e cumpre todos os requisitos que a lei obriga de forma a 

garantir a segurança do utente e do próprio profissional de saúde. 

10.3. Outros Serviços Associados 
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A farmácia S.Gonçalo aderiu ao programa de recolha de radiografias com mais 

de 5 anos ou sem valor de diagnóstico promovido pela AMI (Assistência Médica 

Internacional). 

10.4. VALORMED 

A VALORMED tem por objetivo a recolha de resíduos de embalagens e 

medicamentos, resíduos de medicamentos fora de prazo ou já não utilizados, 

materiais utilizados no seu acondicionamento, acessórios utilizados para facilitar a sua 

administração, garantindo assim a eliminação segura destes produtos.18 

A farmácia S.Gonçalo dispõe de um contentor da VALORMED. O material 

recolhido é colocado no contentor e quando cheio é pesado e selado. No momento da 

recolha é preenchida uma ficha sendo que o original acompanha o contentor e o 

duplicado fica para a farmácia. Nesta ficha consta a identificação da farmácia (nome e 

código), rubrica do colaborador e peso do contentor. Os contentores são recolhidos 

pelos distribuidores de medicamentos.  

Durante o meu estágio coloquei vários medicamentos na VALORMED bem 

como fiz a pesagem e selagem do contentor. 

11. Cronograma das Atividades Desenvolvidas 

 
ABRIL MAIO JUNHO JULHO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Armazenamento de 

medicamentos e reposição 

do stock 

                 

Conferência de 

Encomendas 
                 

Receção de encomendas                  

Tratamento do receituário                  

Medição de parâmetros 

fisiológicos e bioquímicos 
                 

Preparação de 

medicamentos manipulados 
                 

Controlo de PV                  

VALORMED                  

Atendimento de observação                  

Atendimento com 

acompanhamento 
                 

Atendimento autónomo                  

Planeamento tema 1                  

Planeamento tema 2                  
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PARTE II 

TEMA 1: Técnicas Inalatórias 

O desenvolvimento deste tema deveu-se ao facto de durante a observação de 

um atendimento, um senhor que usava um inalador se queixar de garganta seca e 

rouquidão. A farmacêutica que o estava a atender questionou-o sobre o modo como 

usava o inalador. Reparou que o senhor no final da inalação não passava a boca por 

água, o que poderia estar na base das queixas apresentadas. Após uma pesquisa 

sobre técnicas inalatórias, verifiquei que existem muitos estudos que demostram que 

uma elevada percentagem de utilizadores de inaladores executam incorretamente a 

técnica inalatória comprometendo assim a eficácia do tratamento e aumentando o 

risco de efeitos adversos.  

Assim, achei que seria importante na dispensa deste medicamentos alertar os 

utentes para importância de utilizarem corretamente os inaladores, verificando se 

executam corretamente a técnica e quais os aspetos que devem melhorar. Desta 

forma, para cada dispositivo inalatório, elaborei um folheto com a sequência de passos 

a serem executados durante a inalação. 

1. Enquadramento Teórico 

A via inalatória constitui o método preferencial para administração de fármacos 

no tratamento das doenças respiratórias. Esta importância advém do facto de haver 

uma administração direta do fármaco na área em tratamento, sendo evitada a 

degradação gastrointestinal das moléculas de fármaco e o efeito da primeira 

passagem pelo fígado. Assim, permite o uso de menores doses, com consequente 

diminuição dos eventuais efeitos secundários, um início de ação mais rápido e uma 

maior eficácia terapêutica do mesmo.19 

Contudo, a eficácia dos medicamentos para inalação pode ser influenciada por 

muitos fatores, incluindo a idade, o grau de escolaridade do paciente, duração da 

doença, tipo de inalador utilizado e da forma como é efetuada a técnica inalatória. 

Uma incorreta utilização dos inaladores reduz significativamente a quantidade de 

fármaco que atinge os pulmões comprometendo a eficácia da terapêutica e 

aumentando o risco de efeitos adversos.20 

De acordo com os resultados de vários estudos, cerca de 76% dos pacientes 

apresenta algum erro na técnica de inalação.21 Em Portugal, vários estudos revelaram 

que tanto os doentes como os médicos apresentam dificuldades no manuseio dos 

diversos dispositivos inalatórios.21 Assim, são várias as evidências que demostram que 

uma educação contínua do doente e a revisão da técnica inalatória têm um impacto 
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positivo na adesão à terapêutica, no controlo da asma e da Doença Pulmonar 

Obstrutiva Crónica (DPOC), melhorando assim a qualidade de vida do doente.20,21 

1.1. Doenças Respiratórias (Asma e DPOC) 

A asma e a DPOC são duas doenças respiratórias com altas prevalências em 

todo mundo. Em Portugal, estima-se que cerca de 6,8 a 10% da população sofra de 

asma e apenas 57% desses indivíduos a têm controlada.21 A prevalência de DPOC 

aumenta com a idade e com a carga tabágica, em ambos os géneros.21 Estima-se que 

a prevalência da DPOC em Portugal seja de cerca de 14,2% em pessoas com mais de 

40 anos.21 

A asma caracteriza-se por hiper-reactividade brônquica, broncoespasmos, 

inflamação e sintomas variáveis e recorrentes. Pode ocorrer como resposta a 

estímulos não específicos, como o ar frio, exercício físico, poluição atmosférica, gases 

irritantes, infeções respiratórias, entre outros, que provocam broncoconstrição, 

desgranulação dos mastócitos, alterações do epitélio brônquico e infiltração de células 

inflamatórias, eosinófilos, macrófagos e linfócitos. Devido à contração do músculo liso, 

à vasodilatação e ao edema resultante da inflamação da mucosa e da hipersecreção 

de muco, ocorre o estreitamento das vias aéreas.22,23 Em indivíduos susceptíveis 

causa dispneia, aperto torácico e tosse, particularmente durante a noite ou no início da 

manhã. Geralmente a sintomatologia é revertida pela medicação.24 

A DPOC caracteriza-se pela limitação do fluxo de ar que não é completamente 

reversível. Regra geral a limitação do fluxo de ar é progressiva e está associada a uma 

reação inflamatória anormal dos pulmões, como resposta a partículas ou agentes 

nocivos, nomeadamente o fumo do tabaco, combustão de biomassa e agentes 

ocupacionais. A limitação crónica do fluxo de ar é provocada por um misto de doença 

das pequenas vias aéreas (bronquiolite obstrutiva) e pela destruição do parênquima 

pulmonar (enfisema).25 A bronquiolite crónica deve-se a uma inflamação dos 

bronquíolos, o que leva a uma secreção excessiva de muco, manifestando-se através 

de tosse e expetoração crónica. O enfisema é uma condição anatomicamente definida 

pela dilatação dos alvéolos e a destruição das suas paredes. A parede dos alvéolos 

torna-se menos elástica, tornando-se incapaz de funcionar adequadamente durante a 

expiração.26 A DPOC é uma doença multifatorial com efeitos extra-pulmonares.25 

Provoca tosse, expetoração e dificuldade respiratória, sendo quase sempre causada 

por contacto com agentes poluentes, principalmente o fumo de tabaco.25,27 

Assim, apesar de ambas as patologias estarem associadas a uma inflamação 

crónica do trato respiratório, existem várias diferenças ao nível dos mediadores 

químicos e células inflamatórias envolvidas, o que resulta em diferenças nos efeitos 
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fisiológicos, sintomas e resposta à terapêutica.28 No entanto, existem aspetos comuns 

entre as duas doenças nomeadamente a redução do calibre das vias aéreas 

respiratórias e a limitação dos débitos aéreos. Porém, na asma esta diminuição do 

calibre das vias aéreas varia significativamente de dia para dia e no decorrer de cada 

dia, enquanto que na DPOC esta diminuição é relativamente fixa e não varia de uma 

forma tão significativa, o que faz com que com que na asma a limitação do fluxo aéreo 

seja amplamente reversível enquanto na DPOC não seja totalmente reversível.29 Outra 

grande diferença prende-se com o surgimento da sintomatologia: no caso da asma, 

surge frequentemente na infância enquanto a DPOC surge no início da meia idade.28,30 

1.2. Tratamento Farmacológico 

O tratamento farmacológico ajuda a controlar e a prevenir os sintomas, a 

reduzir a frequência e a gravidade das exacerbações e a melhorar a condição de 

saúde. Tanto na asma como na DPOC, a terapia inalatória é essencial. 22,25 

O tratamento pode ser divido em dois tipos: medicação de curta ação, que é 

usada “quando necessário” para aliviar sintomas intermitentes ou que se agravam, e 

medicação de longa ação que é usada diariamente, para prevenir ou reduzir os 

sintomas persistentes.22 

Na terapêutica de longa duração podem ser utilizados os seguintes grupos 

farmacológicos: cromonas e corticosteroides que despenham uma ação anti-

inflamatória; agonistas dos recetores β2-adrenérgicos de ação longa, xantinas e 

antagonistas colinérgicos que desempenham uma ação broncodilatadora; anti-

histamínicos; antagonistas dos leucotrienos; anti- Imunoglobulina E (anti-IgE) e, por 

fim a associação de agonistas β2 de ação longa com corticosteroides.30,31 

Os principais grupos utilizados são os broncodilatadores e os corticosteroides 

sendo a via preferida a inalatória. No entanto, a resposta da asma e da DPOC a estes 

medicamentos é diferente. 32,33 Na DPOC são utilizados os broncodilatadores como 

tratamento de primeira linha (agonistas β2 de longa duração ou anticolinérgicos), uma 

vez que são fármacos que relaxam o músculo liso da traqueia e dos brônquios, 

reduzindo, o estreitamento das vias aéreas. A combinação de broncodilatadores de 

diferentes classes farmacológicas pode melhorar a eficácia e ter menos efeitos 

adversos do que o aumento da dose de um único broncodilatador.32 O uso de 

corticosteroides na terapêutica da DPOC estável está limitado a indicações 

específicas, sendo apropriado para pacientes com volume expiratório forçado no 

primeiro segundo (VEF1) inferior a 50% do previsto e exacerbações repetidas (por 

exemplo, 3 nos últimos 3 anos).26 Na DPOC, os corticosteroides devem ser sempre 

utilizados em combinação com pelo menos um broncodilatador, geralmente um 
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agonista β2 de longa duração.34  O tratamento com xantinas não é recomendado, 

exceto se não for possível dispor de outros broncodilatadores de longa duração de 

ação. A teofilina necessita da monitorização dos níveis plasmáticos para a 

determinação da dose eficaz e para prevenir efeitos adversos associados a 

sobredosagem. Os antagonistas dos leucotrienos não foram adequadamente 

estudados na DPOC e não são recomendados.32 

O tratamento das exacerbações agudas da DPOC deverá ser efetuado fazendo 

uso de agonistas ß2 de curta duração e/ou anticolinérgicos em doses mais elevadas 

e/ou mais frequentes. A administração endovenosa de metilxantinas (teofilina ou 

aminofilina) é de 2ª linha e só deve ser utilizada em casos selecionados, quando há 

resposta insuficiente aos broncodilatadores de 1ª linha. Noutros casos pode-se 

recorrer ao uso corticosteroides sistémicos e orais para diminuir a inflamação das vias 

aéreas. Quando as exacerbações cursam com purulência da expetoração ou ocorre 

necessidade de ventilação mecânica, invasiva ou não-invasiva, pode ser necessário a 

administração de antibióticos. Nas situações mais graves pode, igualmente, ser 

necessária a utilização de oxigénio, quer por pequenos períodos, durante as 

exacerbações, quer de forma contínua quando há insuficiência respiratória crónica.32 

Relativamente à asma, como esta apresenta uma forte componente 

inflamatória, os corticosteroides inalados são os fármacos de primeira linha. Reduzem 

os sintomas, estabilizam a função respiratória, inibem a inflamação bronquial, 

melhoram a qualidade de vida, diminuem as exacerbações e a mortalidade.31Os 

agonistas β2 de longa duração de ação têm um poder broncodilatador longo. Devem 

ser utilizados em associação com fármacos anti-inflamatórios e nunca em 

monoterapia. Os antagonistas dos recetores dos leucotrienos diminuem a inflamação 

das vias aéreas, controlam os sintomas, melhoram a função respiratória e diminuem 

as exacerbações. Podem ser uma opção no tratamento inicial, em particular em 

doentes que forem incapazes de utilizar os dispositivos inalatórios e nos que 

apresentem rinite alérgica concomitante. As metilxantinas são broncodilatadores e 

imunomoduladores com um efeito terapêutico modesto. Não constituem uma primeira 

escolha no controlo da doença embora possam ser uma opção válida quando em 

associação com corticosteroides. Por fim, a utilização de anti-IgE é apenas 

recomendada a doentes acima dos 5 anos com asma grave não controlada.31,33 

Nas agudizações ligeiras são geralmente utilizados: agonistas β2 de ação 

curta, ou associação de broncodilatadores β2 de ação curta com antagonistas 

colinérgicos. Nas crises agudas de asma, é recomendado a administração de 

broncodilatadores de 20 em 20 minutos na primeira hora, sendo as doses mais 

elevadas reservadas para crises de maior gravidade e as administrações 
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subsequentes realizadas de acordo com a gravidade. Em alguns casos poderá ser 

necessário iniciar corticoterapia sistémica e inalada. O efeito benéfico das 

metilxantinas não está comprovado na agudização da asma.31,33 Nas crises moderadas 

e graves é necessário recorrer às emergências médicas para haver uma 

monitorização da terapêutica.31 

Noutras situações clínicas muito específicas são também usados antibióticos, 

mucolíticos, soro hipertónico, soro fisiológico, antifúngicos.,31 

1.3. Tipos de Dispositivos Inalatórios 

A aerossolterapia pode ser feita com recurso a dispositivos simples ou 

sistemas de nebulização. Relativamente aos dispositivos simples, estes dividem-se 

fundamentalmente em dois grandes grupos: inaladores pressurizados (“pressure 

metered dose inhalers”- pDMI) e os inaladores de pó seco (dry powder inhalers –

DPI).35 De cada um deles existem vários modelos, que servem de suporte para 

diversas substâncias. Recentemente surgiu um novo tipo de inalador – inalador névoa 

suave “soft mist inhaler –SMI” representado pelo Respimat®.36 

Relativamente aos inaladores de pó seco, estes podem ser divididos em: 

inaladores multidose - contêm várias doses no seu interior e em inaladores unidose- 

introdução de uma cápsula só com uma dose. Como exemplo de inaladores 

multidoses existem no mercado o Turbohaler®, Diskus®, Genuair®, Spiromax®, 

Ellipta® e como exemplo de inaladores unidose existem Aerolizer®, Breezhaler®, 

Handihaler®.37 

Os pMDI podem ser classificados em inaladores pressurizados ativados pela 

respiração e em inaladores dosimetrados coordenados. No caso do pDMI coordenado 

é necessária uma excelente coordenação “mão – pulmão”, ou seja, exige uma 

coordenação entre o acionamento do dispositivo (que se efetua manualmente) com a 

inspiração. Sem essa coordenação, grande parte do fármaco deposita-se na 

orofaringe contribuindo para o aparecimento de efeitos adversos.37,38 Uma forma de 

combater esse problema é através do uso de câmaras expansoras que funcionam 

como “extensões” do inalador colocadas entre estes e a face ou boca do doente. 

Assim, estas promovem uma melhor deposição pulmonar com redução da deposição 

na orofaringe, melhoram o sabor desagradável, eliminam o efeito irritativo de alguns 

medicamentos e não necessitam de inspirações profundas.39 São muito utilizadas em 

crianças e idoso para ultrapassar as dificuldades na coordenação. Os inaladores 

pressurizados ativados pela respiração, como por exemplo o Autohaler®, surgiram 

com objetivo de ultrapassar o problema da coordenação. Estes dispositivos são assim 

ativados para libertar a dose quando o dispositivo deteta a respiração do paciente.38 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária| Farmácia S. Gonçalo 

 

26 
 

Os pDMI`s necessitam de um gás propelente, inicialmente clorofluorocarbonetos 

(CFC) mas, devido aos efeitos nefastos para a camada do ozono, foram substituídos 

por hidrofluoroalcanos (HFA).40 Atualmente têm surgido pDMI com contadores de 

doses, o que facilita ao doente saber quando deve trocar o inalador. No caso dos que 

não têm contadores de doses, o doente deve registar diariamente as doses inaladas.38 

A necessidade de eliminar os CFC dos pDMI e as dificuldades que envolveram 

a substituição destes propelentes por outros desprovidos do átomo de cloro, 

despoletou o início de uma nova era de dispositivos para inalação, surgindo assim os 

inaladores de pó seco.38 Este tipo de inalador não exige uma coordenação entre a 

libertação da dose e a inspiração. Contudo, a sua efetividade depende do fluxo 

inspiratório do doente e da turbulência produzida pela resistência intrínseca do próprio 

inalador.40 No mercado, existem inaladores com diferentes resistências intrínsecas 

(baixa, média e alta), a qual irá condicionar o débito inspiratório a que o doente deverá 

operar. Quanto mais baixa for a resistência específica do dispositivo, maior será o 

débito inspiratório a realizar. É, assim, um facto que os diferentes dispositivos atuam a 

diferentes débitos, pelo que é sempre recomendado que o doente proceda a uma 

inspiração profunda e forte, independentemente do dispositivo utilizado, de modo a 

que seja conseguida a inalação da maior quantidade de partículas de fármaco.41 

Recentemente surgiu o inalador névoa suave representado pelo Respimat® 

que tem a vantagem de usar energia mecânica, contribuindo assim para a diminuição 

de risco ambiental, não necessita de coordenação entre a inspiração e libertação da 

dose e não depende do débito inspiratório do doente. Apresenta um contador de 

doses cuja janela fica vermelho quando o número de doses está a terminar e além 

disso, quando todas as doses foram libertadas é acionado um mecanismo de bloqueio 

impedindo a utilização do dispositivo.36 

Em relação aos nebulizadores, estes estão reservados para situações 

específicas e para administração dos fármacos formulados para uso com estes 

dispositivos. Excecionalmente podem ser utilizados em crianças em idade pré-escolar 

com sibilância/asma, para terapêutica broncodilatadora por um período máximo de 

sete dias ou quando se verificar incapacidade de utilização dos dispositivos mais 

simples, como por exemplo nalgumas crianças. Assim, tanto na asma como na DPOC 

devem escolher-se os dispositivos simples, não só pela eficácia equivalente ou mesmo 

superior ao dos sistemas de nebulização, como pelo seu menor custo. No mercado, 

existem sistemas de nebulização pneumáticos, ultrassónicos e, mais recentemente, 

eletrónicos.42 

Não existe um inalador perfeito.37 Assim, o melhor inalador é aquele com o qual 

o doente tira melhor proveito do seu uso. A criação de novos modelos é a resposta ao 
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facto de não haver um que seja de facto universal, sem defeitos e capaz de ser 

manuseado por toda a gente.43 Assim, a escolha do inalador deve envolver a 

ponderação de critérios como a gravidade da doença, a idade, a capacidade do 

doente para usar corretamente o dispositivo e as suas preferências pessoais.44 

Atualmente, já existe disponíveis associações de fármacos num único 

dispositivo evitando a utilização de diferentes inaladores, que causa muitas vezes 

confusão nos doentes. 

Assim, como cada dispositivo inalatório possui características especificas de 

utilização, é importante garantir que o doente compreende corretamente toda a 

técnica. O uso incorreto de inaladores resulta em efeitos terapêuticos diminuídos 

conduzindo a um mau controlo dos sintomas e assim a um tratamento insuficiente da 

doença. Desta forma, não basta o paciente receber um tratamento apropriado se não 

existir uma educação adequada e o correto treino da técnica de inalação, evitando-se 

assim que o benefício terapêutico seja inferior ao ideal.21 

2. Objetivo 

O objetivo deste trabalho foi: 

1) Promover a correta utilização de dispositivos de inalação; 

2) Verificar se os utentes executavam corretamente a técnica inalatória; 

3) Explicar detalhadamente a técnica inalatória às pessoas que iam fazer pela primeira 

vez a medicação  

3. Métodos 

De forma a atingir o objetivo proposto, elaborei para cada tipo de dispositivo 

inalatório um folheto com a sequência de passos que devem ser executados para uma 

técnica inalatória correta (Anexo IX). 

Esta atividade decorreu ao longo do mês de Julho. Durante este período, pude 

contactar com utilizadores habituais de inaladores, utentes que iam fazer pela primeira 

vez esta medicação e com utentes que cuidam de pessoas que utilizavam este tipo de 

medicação. Aos utentes que iam fazer pela primeira vez esta medicação, expliquei-

lhes passo a passo a técnica inalatória e importância que cada um destes passos tem 

para o sucesso da terapêutica. No final, pedi para simularem a execução da técnica 

inalatória, de forma a verificar se a compreenderam corretamente.  

Aos familiares ou cuidadores de pessoas que utilizam inaladores expliquei-lhes 

a importância da correta utilização destes dispositivos e entreguei os folhetos pedindo 

para verificar se o seu familiar seguia os passos mencionados. 

Quando a pessoa que vinha aviar a medicação já era utilizador habitual de 

inaladores, tentava recolher informações sobre a sua doença, isto é se sentiam 
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sintomas frequentemente, se conseguiam realizar as tarefas diárias, se necessitavam 

frequentemente da medicação de alívio, explicando que um bom controlo da doença 

está fortemente associado a uma correta utilização dos inaladores. De seguida, pedia 

para me demostraram como efetuavam a técnica inalatória. Na farmácia, disponha 

apenas de dois dispositivos de demostração (Turbohaler® e Genuair®). Desta forma, 

para os restantes tipos de dispositivos, pedia ao utente para simular com o seu 

dispositivo a técnica inalatória. 

Também elaborei um guia prático das técnicas inalatórias que contém os 

passos de utilização dos inaladores. Este guia destina-se à equipa da farmácia para 

que, no caso de terem alguma dúvida em relação à utilização de algum inalador, 

possam rapidamente esclarecê-la (Anexo X). 

4. Discussão 

Ao longo deste período, as pessoas que abordei utilizavam os seguintes 

dispositivos inalatórios: Inalador pressurizado doseável (6 pessoas), Aerolizer® (4 

pessoas), Diskus® (3 pessoas), Breezhaler® (2 pessoas), Genuair® (2 pessoas), 

Spiromax® (2 pessoas), Turbohaler (1 pessoa) e Handihaler® (1 pessoa). Contudo, 

não contatei com pessoas que utilizavam Autohaler®, Flutiform®, Respimat®, Ellipta®, 

inaladores pressurizados para adaptação à câmara expansora e soluções para 

nebulização.  

Um erro frequentemente detetado foi a falta de expiração antes da inalação (6 

das 21 não o faziam). Expliquei aos utentes que ao inalarem diretamente sem fazer a 

prévia expiração irão condicionar uma inspiração menos eficaz e, por isso, menor 

quantidade de fármaco atingirá os pulmões. Também alertei os utentes que ao 

expirarem não o deveriam fazer na direção da peça bucal.  

Outra dificuldade que pude observar foi a apneia no final da inalação. Das 21 

pessoas, apenas 10 conseguiram suster a respiração cerca de 10 segundos. Este 

passo é importante para a farmacocinética e farmacodinâmica do produto.43 

Outro dos aspetos que verifiquei que as pessoas não faziam ou “faziam de vez 

em quando”, como algumas referiam, foi a lavagem da boca no final da técnica. Alertei 

para importância deste passo e para as consequências que podem surgir da não 

realização, principalmente no caso de corticosteroides. Um senhor referiu-me mesmo 

que há anos atrás teve problemas na garganta ficando rouco, vindo a descobrir que se 

devia ao facto de não fazer a higiene bucal no final da inalação. A partir desse 

momento, passou sempre a realizar esse passo e nunca mais teve esse problema 

Em relação aos inaladores pressurizados, verifiquei que metade das pessoas 

(3 das 6 pessoas) não fazia a agitação do inalador. A ausência de agitação faz com 
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que suspensão não esteja homogénea, levando a que sejam inaladas diferentes 

quantidade de fármaco em cada inalação. Também expliquei que na primeira 

utilização ou quando não é utilizado há mais de 5 dias, é importante que seja bem 

agitado e libertadas duas doses no ar para garantir que funciona corretamente. Em 

relação a este aspeto, uma senhora disse-me que nunca fazia este passo porque 

nunca ninguém lhe tinha aconselhado a fazer. 

Ao longo desta atividade também verifiquei que algumas pessoas que já 

utilizam os inaladores há muito tempo eram menos recetivas, dizendo mesmo que já 

sabiam fazer tudo corretamente. Nestes casos tentava alertar o utente que há detalhes 

que são essenciais para a eficácia da terapêutica.  

5. Conclusão 

Com este trabalho verifiquei que são várias as pessoas que não executam 

totalmente bem a técnica inalatória, mesmo em utilizadores crónicos, conduzindo 

muitas vezes a um mau controlo da doença e ao aparecimento de efeitos adversos. 

Também constatei que, apesar das pessoas utilizarem este tipo de medicação há 

muitos anos, é sempre importante quando se dirigem à farmácia para levantar a sua 

medicação relembrar a técnica de inalação, pedindo mesmo para a exemplificarem. 

Verifiquei também que as pessoas com mais idade apresentam mais 

dificuldades e erros na execução da técnica, pelo que é da responsabilidade dos 

profissionais de saúde darem uma atenção particular a esta faixa etária, reforçando 

quer nas consultas médicas e de enfermagem quer no atendimento da farmácia a 

importância de uma correta utilização dos inaladores.  

Também observei que algumas pessoas executam corretamente os passos, 

sabendo mesmo a razão pelo qual cada um deve ser feito. Uma delas revelou que o 

seu pneumologista avalia a técnica de inalação durante a consulta. Esta situação só 

demostra que uma reavaliação periódica da técnica de inalação é fundamental para 

garantir uma correta utilização.  

Quanto ao guia prático das técnicas inalatórias, penso que será uma mais-valia 

para toda a equipa da farmácia, uma vez os ajudará a reverem as técnicas e a 

esclarecem dúvidas. Durante o atendimento, o farmacêutico poderá acompanhar-se 

dele para explicar a técnica ao utente; além disso, tem a possibilidade de ser 

fotocopiado podendo ser entregue uma cópia aos utentes o que ajudará a que toda a 

informação seja bem assimilada. 

É de extrema importância a educação dos utentes sobre uma correta utilização 

dos inaladores que se refletirá na redução dos sintomas, menos limitações na 

atividade diária, menos visitas ao médico e hospitalizações e, consequentemente na 
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redução dos custos associados à doença. Desta forma, o utente terá uma melhor 

qualidade de vida. Durante o meu estágio, tive a oportunidade de assistir a uma 

formação sobre as técnicas inalatórias ministrada por um médico pneumologista. Um 

dos aspetos referidos foi a importância que todos os profissionais de saúde têm na 

promoção do uso correto dos inaladores, especialmente o farmacêutico por ter um 

contato muito próximo com os utentes, tendo a possibilidade de em cada dispensa 

relembrar a técnica inalatória. 

 A realização deste trabalho teve um impacto muito positivo na minha formação 

profissional, uma vez que me permitiu conhecer os diferentes inaladores e as técnicas 

inalatórias associadas a cada um deles. Além disso, pude verificar que, nestas 

situações, o farmacêutico tem um papel fundamental na promoção da saúde e 

prevenção da doença.  

 

  TEMA 2: Hidratação da Pele 

Durante as aulas teóricas do MICF, a área da cosmética despertou-me um 

certo interesse. Por isso, decidi que gostaria de desenvolver uma atividade neste 

âmbito, por ser uma área muito abrangente, onde tenho poucas bases, sendo uma 

boa forma de aprofundar os meus conhecimentos. Em discussão com a Dr.ª Marina, 

ela sugeriu-me que abordasse a hidratação da pele, uma vez que seria importante 

informar as pessoas dos benefícios que este cuidado diário traz. Além disso, surgem 

frequentemente na farmácia pessoas com queixas de prurido que se devem em 

grande parte à falta de hidratação. 

1. Enquadramento Teórico 

A pele, além de ser o primeiro órgão de defesa do nosso corpo contra as 

adversidades do meio externo, possui papéis importantes, cuja complexidade contribui 

para a manutenção da homeostasia do organismo. Porém, o tecido tegumentar só 

desempenha adequadamente essas funções se sua integridade for preservada.45 

A hidratação desempenha um papel fundamental na manutenção dessas 

propriedades: ajuda a nutrir a pele, devolvendo-lhe o equilíbrio natural. Em 

circunstâncias ideais, a pele não precisaria de hidratação extra, uma vez que possui 

os seus próprios mecanismos de regeneração. Contudo, diariamente é sujeita à ação 

de elementos externos, como o frio, o calor, a fricção do vestuário, a poluição, 

tornando-a mais frágil e susceptível à desidratação.46 Determinadas patologias, fatores 

genéticos e a idade também influenciam a facilidade com que a pele perde água. A 

pele desidratada tem a função de proteção comprometida e apresenta aspeto opaco, 
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áspero, sem elasticidade, com tendência à descamação e aparecimento de 

irritações.47,48 

O uso diário de um hidratante, além de restabelecer o equilíbrio hídrico da pele 

contribui para: controlar a oleosidade e o brilho, diminuir os danos oxidativos 

provocados pela poluição, melhorar a luminosidade da pele, minimizar os efeitos do 

envelhecimento, reforçar as defesas da pele diminuindo a vulnerabilidade a processos 

alérgicos, irritações e infeções.47 

Assim, é importante a aplicação diária de um hidratante adequado aos 

diferentes tipos de pele (seca, oleosa, normal, mista) que contribuirá para a 

manutenção do teor de água do estrato córneo (EC), protegendo o sistema 

tegumentar contra as agressões externas.48 

1.1. Pele  

A pele é o maior órgão do nosso corpo, reveste-o e assegura grande parte 

das relações entre o meio interno e o externo. É responsável por diversas funções, 

nomeadamente a de proteção mecânica e microbiológica, regulação da temperatura 

corporal, receção de estímulos (de calor, frio, pressão, tato, dor), excreção e secreção 

de substâncias, sendo igualmente responsável pela produção de vitamina D.49,50 Além 

disso, determina o aspeto ou a aparência de uma pessoa, ou seja, as suas 

características específicas que permitem diferenciar raça, sexo e identidade de cada 

indivíduo.45 

A pele é composta por duas camadas de tecido – a derme e a epiderme, as 

quais assentam numa outra camada – a hipoderme. A hipoderme fixa a pele aos 

ossos e músculos subjacentes e constitui um local de armazenamento da gordura. É 

também da hipoderme que provêm os anexos cutâneos, como os folículos pilosos, 

glândulas sebáceas e sudoríparas, que vão até à superfície da pele. A derme 

encontra-se dividida em duas camadas: derme reticular que é constituída na sua 

maioria por colagénio e a derme papilar rica em capilares. A epiderme, a camada mais 

externa, não é tão espessa como a derme, não contém vasos sanguíneos e é 

alimentada por difusão pelos capilares da camada papilar. Da camada mais profunda 

à mais superficial, distinguem-se cinco camadas: camada basal, camada espinhosa, 

camada granulosa, camada translúcida e camada córnea.51 

Ao longo da vida, a pele vai sofrendo alterações, pelo que a constituição da 

pele é diferente mediante a fase da vida em que nos encontramos.45 

A constituição da pele dos recém-nascidos e das crianças tem diferenças 

morfológicas e funcionais da pele dos adultos. Aquando o nascimento, a pele 

apresenta determinadas caraterísticas que a tornam mais sensível e frágil.52 A sua 
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superfície possui pH próximo do neutro, as glândulas sebáceas e sudoríparas são 

menos ativas, pelo que a proteção da superfície da pele oferecida pelo filme 

hidrolipídico é ainda reduzida. O EC tem uma menor espessura, e a epiderme e a 

derme são mais finas do que a dos adultos. Apesar das crianças terem um número 

elevado de melanócitos, apresentavam uma menor concentração de melanina. A 

derme apresenta uma menor quantidade de colagénio maduro do que a do adulto. Por 

estas razões, a função de barreira é limitada, tornando a pele menos protegida contra 

as agressões externas e, por isso, mais susceptível à desidratação.53-55 À medida que 

a criança cresce, a pele sofre várias modificações, que a tornam numa pele específica 

e com determinadas características, a que é necessário atender para um melhor 

cuidado desta.  

Com a idade todas as camadas da pele vão sofrendo modificações. A 

renovação celular é mais lenta, ocorre uma redução da produção de lípidos da 

superfície, colagénio e elastina o que torna a pele mais seca, menos elástica e com 

menor brilho. Há uma redução dos vasos sanguíneos, pelo que há uma menor entrega 

de nutrientes e oxigénio para a superfície da pele. O processo de cicatrização é menos 

eficiente e a redução da função imunitária pode levar a um aumento de infeções da 

pele, juntamente com a lentidão de cicatrização. A pele torna-se mais fina e há uma 

diminuição da expressão de aquaporinas (AQ) o que leva ao aumento do risco de 

desidratação.56,57 

A pele muda com cada fase de vida e a forma como é tratada deve refletir as 

suas necessidades em constante mudança. 

1.1.1. Tipos de Pele 

Ao longo dos tempos têm sido propostas várias classificações da pele. No 

entanto, a mais utilizada na prática diária da farmácia comunitária é a classificação da 

pele com base na produção de sebo, sendo assim distinguidos quatro tipos de pele: 

pele normal, pele mista, pele seca e pele oleosa.45 No entanto, o estado da pele pode 

variar muito devido aos fatores internos (idade, estado de saúde, alterações 

hormonais) e externos (vento, sol, humidade relativa do ar) a que está sujeita.58 

A pele normal é difícil de definir, uma vez que tende para uma pele ideal. É 

uma pele equilibrada, sem excessos de água nem de sebo. Tem um aspeto 

aveludado, mate e flexível.45,59 

A pele seca apresenta menor quantidade de lípidos, o que causa uma 

sensação de repuxamento. Tem um aspeto baço, descamativo e falta de elasticidade. 

Apresenta poros diminuídos e uma tendência para a existência de prurido na pele.45,58 
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A pele oleosa apresenta um aspeto brilhante devido a uma atividade exagerada 

das glândulas sebáceas, que produzem quantidades anormais de sebo. Poderá 

apresentar poros dilatados, pontos negros ou borbulhas.58 A produção de quantidades 

anormais de sebo depende de fatores genéticos, hormonais e ambientais.45 

A pele mista, como o nome indica, apresenta zonas secas e zonas oleosas. A 

zona T (testa, nariz e queixo) apresenta características semelhantes à da pele oleosa, 

devido a abundância de glândulas sebáceas. A restante superfície apresenta-se 

normal ou mais seca.58 

1.2. Hidratação da pele 

A integridade da pele é importante para assegurar a sua função de barreira 

contra as agressões. Neste sentido, a hidratação desempenha um papel fundamental 

no funcionamento fisiológico da pele. A taxa de hidratação afeta os parâmetros 

macroscópicos, visíveis na superfície da pele como a suavidade, a rugosidade, 

parâmetros moleculares que envolve atividade enzimática e sinalização celular da 

epiderme, bem como as propriedades físicas e mecânicas da pele como resistência e 

a flexibilidade.60 

A pele possui mecanismos homeostáticos de regulação hídrica, no entanto, por 

vezes, não são suficientes para manter a hidratação adequada do EC.45,60 

1.2.1. Mecanismos Homeostáticos de regulação hídrica do estrato córneo 

Os mecanismos homeostáticos da regulação hídrica do EC resultam dum 

equilíbrio entre a regulação hídrica da camada córnea e os fatores atmosféricos.45 Os 

fatores primários que regulam a hidratação da pele são: o conteúdo lipídico do EC, o 

fator natural de hidratação (FNH), o filme hidrolipídico, o ácido hialurónico e as AQ.45,61 

O EC é constituído por corneócitos e lípidos intercorneócitários (ceramidas, 

ácidos gordos livres, colesterol, ésteres de colesterol e triglicéridos). Os lípidos 

intercelulares têm uma organização lamelar em bicamadas, constituída por regiões 

hidrófilas e hidrofóbicas. A água movimenta-se no cimento intercelular através dos 

pólos hidrófilos das moléculas que o constituem, enquanto que as moléculas menos 

polares se difundem pelas regiões hidrófobas. Os lípidos intercelulares são muito 

importantes, uma vez que formam uma barreira que protege a pele contra a 

desidratação e agressões ambientais.61 

O FNH é constituído por compostos higroscópicos derivados da quebra da 

proteína filagrina. A filagrina é sintetizada como uma pro-proteína (pro-filagrina) ao 

nível da camada granulosa, sem atividade biológica. Por um processo de 

desfosforilação forma-se a filagrina, que desempenha um papel importante no 

agrupamento das lamelas que constituem o EC. Após realizar esta função, é 
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posteriormente degradada em aminoácidos livres (arginina, histidina, glutamina), ácido 

urocânico (UCA) e ácido pirrolidónico carboxílico (PCA) que formam o FNH.62 O FNH 

promove a captação e aprisionamento da água, manutenção do pH ácido da pele, 

essencial para prevenir a adesão e penetração de micro-organismos. O sinal que inicia 

a proteólise da filagrina e a sua transformação em FNH é o gradiente hídrico dentro do 

EC.61,62 

O ácido hialurónico existe naturalmente na epiderme e apresenta uma elevada 

capacidade de retenção de água. Além disso, da interação com o seu recetor resulta 

na sinalização de várias funções nomeadamente: proliferação e diferenciação de 

queratinócitos e síntese de colesterol.60 

A AQ mais abundante na pele é a Aquaporina-3 (AQ3), expressa na membrana 

basal e suprabasal da epiderme mas não no EC. A AQ3 é também designada por 

aquagliceroporina uma vez que faz o transporte de água e do glicerol através das 

membranas biológicas.45 Vários estudos demostraram que as AQ3 têm um papel 

importante na regulação do teor de glicerol no EC, o qual é um fator determinante para 

hidratação da epiderme.61 O glicerol atua como humectante endógeno difundindo água 

para o EC e para as outras camadas da epiderme, criando um efeito de reservatório, 

aumentando assim a capacidade de retenção de água da pele. Para além da sua 

função de agente humectante, o glicerol tem um número de efeitos adicionais na pele, 

nomeadamente influenciar composição lipídica e metabolismo no EC, o qual, por sua 

vez melhora a função de barreira e contribui para a elasticidade cutânea. A exposição 

ao sol e o envelhecimento contribuem para a diminuição das AQ na pele.63 

O filme hidrolipídico da superfície é constituído sobretudo pelo sebo produzido 

pelas glândulas sebáceas. O sebo resulta de uma mistura de lípidos (triglicerídeos, 

ceras, ácidos gordos livres) que, juntamente com os lípidos de origem epidérmica 

intercelulares e o suor formam uma emulsão água em óleo na superfície da pele. Este 

tem um efeito oclusivo, diminuindo a evaporação e consequentemente a perda 

transepidérmica de água.60,61 

1.2.2. Causas da Desidratação Cutânea  

A origem de uma pele desidratada está na alteração da função de barreira da 

pele, que levam consequentemente a um aumento da perda de água.60 Esta 

alteração pode ser de origem exogénea ou endógena. Entre as causas exógenas 

contam-se: o vento, o frio, o ar seco, os raios UVB que diminuem a síntese de 

profilagrina e a conversão da filagrina em FNH, o uso excessivo de solventes, 

detergentes, sabão e outros irritantes químicos que lesam a barreira cutânea.45,61 

Outros fatores exógenos que estão na origem da secura cutânea são os 
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medicamentos que provocam as chamadas xeroses iatrogénicas. São exemplos os 

inibidores da síntese de colesterol, que interferem com o metabolismo lipídico dos 

lípidos epidérmicos, medicamentos que levam à diminuição da excreção de sebo 

(retinóides, alopurinol).61 

As causas endógenas estão associadas à idade, fatores genéticos, fatores 

hormonais. O envelhecimento leva a alterações nos mecanismos naturais de 

hidratação, tornando a pele mais susceptível à desidratação. Algumas doenças 

crónicas cutâneas associam-se a pele seca por: redução dos FNH como resultado 

duma perturbação na síntese de filagrina, disfunções dos elementos constituintes da 

epiderme e alterações no metabolismo lipidico.61 

Assim, a desidratação pode atingir todos os tipos de pele e todas idades. Quer 

seja naturalmente seca, mista, normal ou oleosa, a pele pode estar desidratada pelas 

agressões externas.60 Contudo, a hidratação tem um papel ainda mais importante em 

determinadas situações/patologias. Nestes casos a pele tem uma maior tendência à 

desidratação. São situações como: disfunções da cornificação (xerose, ictiose), 

disfunções dermatológicas (rosácea, hiperqueratoses), disfunções no metabolismo da 

filagrina (psoríase, eczema, dermatite atópica) e na manutenção da integridade da 

pele em populações especiais (idosos, bebés, diabéticos).61,64 

1.2.3. Hidratantes Cutâneos 

Os hidratantes são um componente essencial dos cuidados básicos da pele, 

especialmente quando há alteração da barreira epidérmica e reduzido teor de água na 

epiderme. Um hidratante ideal deveria ter como funções: reparação da barreira 

cutânea, aumento do teor de água, redução da perda de água transepidérmica e 

restauração da capacidade da barreiras lipídica "para atrair, manter e redistribuir 

água”.64 

Os hidratantes podem ser organizados em várias categorias, de acordo com 

mecanismo de ação dos seus componentes. Os principais mecanismos são: oclusão, 

humectação, fórmulas otimizadas/mistas, também designadas por alguns autores 

como emolientes, reguladores do fluxo transepidérmico e estimuladores da produção 

de constituintes da barreira cutânea.61 Existem disponíveis comercialmente 

formulações que contém vários componentes com diferentes mecanismos de atuação, 

de forma a otimizarem a sua ação.60 

Os hidratantes oclusivos formam um filme protetor oclusivo na superfície 

cutânea, impedindo a evaporação e a perda da água endógena, contribuindo para a 

manutenção da hidratação da pele. Têm portanto um papel semelhante ao do filme 

hidrolipídico.61 Este tipo de produtos cosméticos utiliza macromoléculas e substâncias 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária| Farmácia S. Gonçalo 

 

36 
 

hidrófobas como por exemplo: vaselinas, óleos, lanolina, silicones, óxido de zinco. 

Alguns também apresentam efeito emoliente.63 

A humectação deve-se a substâncias que mimetizam o papel natural dos FNH 

no EC. Apresentam propriedades higroscópicas e humectantes, aumentando a 

capacidade da camada córnea para captar água da derme profunda e em muito menor 

grau da humidade atmosférica.61Fazem-no através de agentes higroscópicos 

(glicerina, propilenoglicol, sorbitol, lactato de sódio, ureia, alfa-hidroxiácidos) capazes 

de se fixar na camada córnea e aí penetrar. Uma das principais desvantagens dos 

humectantes é que alguns deles podem aumentar a perda de água transepidérmica 

porque aumentam a absorção da água a partir da derme para a epiderme, podendo 

perder-se essa água por evaporação. Isso pode ocorrer se a percentagem de 

humidade relativa for baixa. Assim, o ideal é a combinação de agentes humectantes 

com oclusivos.45 

As fórmulas otimizadas/mistas são também designadas por vários autores 

como emolientes. São capazes de permear o EC, fornecendo matéria-prima para as 

bicamadas lipídicas. Associam uma ação filmogénea hidrófoba, que retém a água, a 

uma ação humectante, higroscópica, que fixa a água. Utilizam derivados semelhantes 

aos lípidos intercelulares da camada córnea que se incorporam no cimento 

intercorneocitário a fim de restabelecer a função barreira, suavizando assim a pele. 

Alguns ingredientes que atuam por este mecanismo são: colesterol, ceramidas, ácidos 

gordos essenciais (acido linoleico, acido linolénico, acido esteárico).61 

Os reguladores do fluxo transepidérmico aumentam a penetração de água no 

interior da célula, mantem a água dentro da célula e, ao mesmo tempo, aumentam a 

expressão de AQ3. É utilizado o extrato de uma planta Imperata cilíndrica que é rica 

em AQ e potássio. As AQ criam canais na membrana celular, enquanto o potássio 

assegura a osmorregulação.61 

Mais recentemente começaram a ser incorporados os estimuladores de 

produção de constituintes da barreira cutânea, os quais promovem a hidratação 

cutânea através do estímulo à produção de constituintes naturais da barreira cutânea. 

São exemplo: o ácido 10-hidroxidecanóico que estimula a produção de filagrina e a 

síntese de transportadores de lípidos, importantes para o metabolismo lipídico. Outro 

exemplo é a nicotinamida que estimula a biossíntese de ceramidas e de outros lípidos 

do EC.61 

2. Objetivo 
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A abordagem deste tema passou pela elaboração de panfletos, pretendendo 

com eles sensibilizar as pessoas para os benefícios que advêm da utilização diária de 

um hidratante. 

3. Métodos 

De forma a cumprir o objetivo proposto, elaborei três panfletos, direcionados 

para a hidratação da pele do bebé, do adulto e do idoso. Como a pele muda com cada 

fase de vida, dei a conhecer as várias características que surgem em cada faixa etária 

e que contribuem para a desidratação da pele (Anexo XI). 

Distribui estes panfletos na última semana de Julho e elaborei um cartaz com 

os benefícios gerais da hidratação da pele, que foi afixado junto aos balcões de 

atendimento de forma a ajudar a promover este tema (Anexo XII). Tendo em conta que 

para escolher um hidrante adequado é importante conhecer o tipo de pele, elaborei 

algumas perguntas que são geralmente feitas ao utente na prática diária para orientar 

para o tipo de pele (Anexo XIII). Como recentemente a farmácia criou um facebook, 

também elaborei um post sobre a importância da hidratação pós-solar (Anexo XIV).  

4. Conclusão  

Penso que esta atividade foi muito benéfica para os utentes, uma vez que pude 

verificar que alguns utentes, sobretudo os idosos, associam a utilização dos 

cosméticos à melhoria da aparência, desconhecendo outros benefícios que advém da 

sua utilização. Assim, expliquei-lhes que com idade a pele tem tendência a ficar mais 

seca, sendo muitas vezes a causa de desconforto e prurido. Desta forma, é 

fundamental a aplicação diária de um hidratante.  

Em relação à faixa etária dos bebés, verifiquei que os pais estão 

consciencializados que a pele do bebé é muito mais frágil e requer mais cuidado na 

escolha dos produtos cosméticos. É visível a preocupação dos pais, optando sempre 

por produtos da linha bebé. Ao longo do estágio, verifiquei ainda que são vários os 

casos de bebés com pele atópica onde nesta situação a escolha de um hidratante 

adequado é essencial. 

Em relação à faixa etária dos adultos, é notável a preocupação crescente com 

este tipo de cuidado, em ambos os sexos. Procurei sempre indicar o hidrante mais 

adequado ao tipo de pele. Por isso, questionava as pessoas em relação a 

determinadas características da sua pele, de forma a identificar o tipo de pele e assim 

indicar a apresentação mais adequada.  

Além da aplicação diária do hidratante, informei as pessoas que também é 

importante adotarem hábitos alimentares saudáveis que ajudam a promover a 
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hidratação da pele, como beber cerca de 1,5L de água por dia, comer frutas e 

legumes, alimentos ricos em ómega 3, vitamina E que melhoram a função de barreira. 

Esta atividade permitiu dar maior visibilidade aos hidratantes disponíveis na 

farmácia, não só pelo destaque dado à hidratação através dos panfletos mas, também 

porque durante a atividade foram cedidas amostras de diversas marcas aos utentes. 

A nível pessoal, permitiu-me alargar os meus conhecimentos na área da 

cosmética, uma vez que fiquei a conhecer os diferentes tipos de hidratantes e as suas 

características específicas, e em que situações devo utilizá-los. Permitiu-me também 

adquirir competências ao nível do aconselhamento ao utente.  

Conclusão Geral do Estágio 

O estágio curricular é uma etapa importante na formação académica, pois 

permite que os todos os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do curso sejam 

aplicados na prática diária. Além disso, dá-nos a oportunidade de adquirir muitos 

outros conhecimentos decorrentes da diversidade de condições clínicas com que nos 

deparámos. 

Durante o estágio, pude realizar diversas funções, sendo todas elas 

fundamentais para o meu crescimento profissional. Além de todos os conhecimentos 

técnicos e científicos adquiridos, também me proporcionou um aperfeiçoamento das 

minhas capacidades de comunicação e competências sociais e humanas. 

Durante esta etapa, o contato com o público foi sem dúvida o que mais me 

surpreendeu e fascinou, uma vez que é notório o carinho e a consideração que os 

utentes sentem pela farmácia. É muitas vezes o primeiro local onde se dirigem quando 

têm determinada afeção. A proximidade que se estabelece com os utentes e a 

possibilidade de pudermos contribuir para o seu bem-estar e melhoria da sua saúde 

são de facto um dos aspetos mais gratificantes desta profissão. 

Este crescimento profissional deve-se em grande parte à equipa da farmácia 

S.Gonçalo pela forma como me acolheu e me orientou ao longo deste período. O 

excelente ambiente, a entreajuda e total disponibilidade foram essenciais para que no 

futuro possa exercer esta profissão de uma forma competente e responsável. 
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ANEXOS 

Anexo I-Espaço Físico Exterior da Farmácia S.Gonçalo 

 

Figura 1- Espaço exterior da Farmácia S.Gonçalo 

Anexo II- Horário de Funcionamento  

 

Figura 1- Horário de funcionamento afixado na porta de entrada 

 

Anexo III- Espaço Físico Interior da Farmácia S.Gonçalo 

 

Figura 1- Zona de atendimento 
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Figura 2- Área de espera                          Figura 3- Gabinete das Boas Práticas 

        

Figura 4- Armazenamento de Medicamentos 
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Anexo IV – Encomendas 

 
Figura 1- Fatura 

 

 

Figura 2- Caixa de Encomendas 
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Anexo V- Listagem dos Prazos de Validade 

 

Figura 1- Lista de Controlo de Prazos de Validade 

Anexo VI-Prescrições Médicas 

 

Figura 2 – Receita Manual 
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Figura 3- Receita eletrónica em papel 

 

Figura 2 – Receita eletrónica desmaterializada 

(Guia de tratamento) 
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Anexo VII- Documento de Psicotrópicos e Estupefacientes 

 

Figura 1- Documento de Psicotrópicos 

Anexo VIII- Preparação de um Medicamento Manipulado 

 

Figura 1- Ficha de Preparação 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária| Farmácia S. Gonçalo 

 

50 
 

 

Figura 2- Técnica Operatória 

 

 

Figura 3- Preparação da solução alcoólica saturada com ácido bórico 
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Anexo IX-Folheto entregue ao utente 

 

Os folhetos entregues aos utentes continham a frente do folheto acima descrita e 

na parte de trás continham o esquema de utilização do inalador semelhante ao 

presente no guia prático das técnicas inalatórias (Anexo X). 

 

Anexo X- Guia prático das técnicas inalatórias
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Anexo XI – Panfletos sobre a Hidratação da pele 

 

 

 

Figura 1- Panfleto direcionado à pele do bebé 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária| Farmácia S. Gonçalo 

 

62 
 

 

 

 

Figura 2 – Panfleto direcionado à pele do adulto 
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Figura 3-Panfleto direcionado à pele do idoso 
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Anexo XII- Cartaz sobre Hidratação da Pele 

 

 

Anexo XIII- Questionário para avaliar o Tipo de Pele 
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Anexo XIV- Post sobre a Hidratação Pós-Solar 
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Resumo 

O nosso estágio decorreu no Hospital de Santa Luzia, nos meses de Fevereiro 

a Março de 2016, sob a orientação da Dra. Almerinda Cambão. 

Com este relatório pretendemos descrever todas as atividades desenvolvidas 

ao longo do estágio, demonstrando o funcionamento dos Serviços Farmacêuticos do 

Hospital de Santa Luzia bem como os conhecimentos adquiridos. Ele encontra-se 

estruturado em 9 temas principais: Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE; Os 

Serviços Farmacêuticos; Sistema de Gestão da Qualidade; Organização dos Serviços 

e Gestão de Encomendas; Produção de Medicamentos; Sistemas de Distribuição de 

Medicamentos; Medicamentos sujeitos a Controlo Especial; Ensaios Clínicos; 

Comissões Técnicas e Grupos Consultivos.  

No decorrer do nosso estágio podemos constatar a importância do Serviço 

Farmacêutico e compreender o papel do farmacêutico neste âmbito, como a 

responsabilidade de garantir um serviço de qualidade. 
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1. Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE 

 
A Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE (ULSAM), integra o Centro Hospitalar 

do Alto Minho, E.P.E. com os Centros de Saúde (CS) do distrito de Viana do Castelo. A sua 

área de influência corresponde ao distrito de Viana do Castelo, abrangendo os seguintes 

concelhos: Arcos de Valdevez, Caminha, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Ponte da 

Barca, Ponte de Lima, Valença, Viana do Castelo e Vila Nova de Cerveira. A ULSAM é 

constituída por unidades hospitalares (Hospital de Santa Luzia (HSL) em Viana do Castelo e 

Hospital Conde de Bertiandos em Ponte de Lima), unidades de cuidados de saúde 

personalizados, unidades de saúde família, unidades de cuidados na comunidade, unidade de 

saúde pública e unidades de convalescença.
1
 

A ULSAM constitui uma entidade pública empresarial integrada no Serviço Nacional de 

Saúde, tendo como objetivo, o acesso à prestação de cuidados de saúde de qualidade, com 

eficiência e eficácia asseguráveis a toda a população.
2
 

2. O Serviço Farmacêutico 
 
O Serviço Farmacêutico (SF) Hospitalar exerce um conjunto de atividades 

farmacêuticas que asseguram a terapêutica medicamentosa aos doentes, a qualidade, eficácia 

e segurança dos medicamentos.
3
 

O SF Hospitalar da ULSAM está situado no piso 3 do HSL e, de acordo com o 

regulamento interno da ULSAM, acarretam uma vasta gama de funções, entre as quais se 

destacam: Assegurar a gestão, receção, armazenamento e conservação dos medicamentos e 

produtos farmacêuticos (PF); Preparar e produzir medicamentos segundo as normas de 

qualidade e segurança aplicáveis; Propor ou adotar medidas para uma eficiente gestão de 

recursos; Articular com o serviço de aprovisionamento de forma a assegurar a distribuição dos 

medicamentos nos diferentes serviços requisitantes; Promover a informação interna e melhorar 

a qualidade e a segurança do circuito do medicamento, prevenindo erros de prescrição, 

administração e registo; Apoiar os prestadores de cuidados; Colaborar na investigação e 

ensino; Participar em comissões técnicas de avaliação ou receção de medicamentos ou em 

grupos de trabalho no domínio dos PF. 
2
 

A direção dos SF é desempenhada pela Dr.ª Almerinda Cambão que coordena uma 

equipa composta por Farmacêuticos Hospitalares (FH), Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica 

(TDT), Assistentes Operacionais (AO) e um Assistente Técnico (AT). 

3. Sistema de Gestão da Qualidade 

A certificação promove a melhoria contínua, assegura confiança, discrimina pela 

positiva, satisfaz as partes interessadas, permite reconhecimento e reduz custos. O Sistema de 

Gestão da Qualidade (SGQ) da ULSAM, EPE, é avaliado através de auditorias internas e 

externas, que procuram verificar se obedece aos requisitos necessários e se pode ainda 

melhorar de alguma forma. O SGQ está então certificado pela Associação Portuguesa de 
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Certificação (APCER), uma vez que cumpre os requisitos estipulados pela norma NP EN ISO 

9001:2008.
4
 Esta norma promove uma abordagem por processos, sendo que um processo é 

uma atividade ou conjunto de atividades geridas de forma a permitir transformar uma entrada 

numa saída.
5
 

Os SF da ULSAM, EPE são certificados, existindo três processos: Receção e 

Armazenamento; Preparação e Controlo; Distribuição. Cada um dos processos tem um mapa 

onde está registado o seu objetivo, as fases e seus responsáveis, documentos de registo 

associados, indicadores de qualidade e respetivas entradas e saídas, sendo que cada um 

destes processos é composto por vários procedimentos, que devem estar escritos em 

documentos que devem ser revistos e atualizados quando necessário (ANEXO I). 

Para facilitar todo o processo devido à enumera documentação que é necessária, é 

utilizado o “QUALITUS”, um sistema informático que compila toda a documentação referente à 

qualidade, como os procedimentos criados, fichas de prateleira, protocolos de NPT, entre 

outros, que estão disponíveis para todos os profissionais de saúde e, a partir do qual podem 

imprimir sempre a versão mais atualizada.  

Para além da certificação, a ULSAM, EPE também é acreditada pela Caspe Healthcare 

Knowledge Systems (CHKS), o que fortalece a confiança na instituição pois melhora a 

segurança e qualidade do serviço prestado. 

4. Organização dos serviços e Gestão de encomendas 

4.1. Escolha de medicamentos 

A seleção e aquisição de medicamentos são efetuadas tendo como base o Formulário 

Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM) e as necessidades terapêuticas por parte dos 

doentes. Por vezes, é necessário determinados medicamentos que não estão contemplados no 

FHNM e, por isso são incluídos na Adenda de Medicamentos do Hospital (AMH). A Comissão 

de Farmácia e Terapêutica (CFT) é responsável pela seleção de medicamentos a incluir na 

adenda de acordo com os benefícios do tratamento, melhoria da qualidade de vida dos 

doentes, bem como aspetos económicos, de forma, a garantir a disponibilidade de 

medicamentos, PF e dispositivos médicos com melhor relação preço/qualidade.
3
 

No entanto, existem medicamentos que não constam do FNMH nem na AMH, sendo 

designados de medicamentos extra-formulário. Quando necessários, o médico faz uma 

requisição em impresso próprio e onde consta a justificação do pedido (ANEXO 

II).Posteriormente estas requisições são avaliadas pela CFT para aprovação. 

4.2. Obtenção de medicamentos/produtos 

Nos SF do HSL podem ser considerados 3 armazéns que são geridos de uma forma 

semelhante: o armazém geral da farmácia, o dos citotóxicos (CTX) e do ambulatório. A gestão 

de medicamentos tem como objetivo garantir o bom uso e a dispensa de medicamentos aos 

doentes em condições ótimas.  
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No HSL, a gestão do stock de medicamentos é feita através do sistema informático e 

do sistema kanban, que ainda está a ser implementado. Este sistema tem como objetivo 

detetar a necessidade de aquisição de determinado medicamento, melhorando assim o 

processo de encomenda e minimizando a ocorrência de ruturas de stock. Este sistema 

funciona através da atribuição de um cartão a cada medicamento onde é estabelecido o ponto 

de encomenda (PE), isto é, a quantidade mínima de um produto a partir da qual é aconselhável 

realizar uma encomenda. Desta forma, quando é encontrado o kanban de um medicamento, o 

cartão é retirado e colocado numa caixa identificada com “Produtos a encomendar”. O PE é 

estabelecido de acordo com o histórico de consumos de cada produto. O kanban pode ser 

também específico para determinado doente, ou seja, quando existe um medicamento que é 

utilizado apenas por um doente, o PE varia de acordo com a necessidade desse doente 

(ANEXO III). No entanto, como ainda existem medicamentos sem Kanban recorre-se ao 

sistema informático. Através deste sistema, é emitida diariamente uma lista de medicamentos e 

PF que atingiram o PE, isto é, o stock necessário para cobrir as necessidades do hospital 

durante 15 dias.  

A realização de pedidos de encomendas de medicamentos e PF fica a cargo da 

Diretora dos SF, a Dr.ª Almerinda. Os produtos podem ser adquiridos através do catálogo 

Público de Aprovisionamento da Saúde, que disponibiliza os medicamentos, PF e dispositivos 

médicos aos melhores preços através de Contratos Públicos de Aprovisionamento.
6
 Pode-se 

também adquirir através de consulta direta de fornecedores ou aquisição direta a farmácias de 

oficina, um processo muito utilizado em situações de rutura de stock ou quando a quantidade 

de produtos é baixa e, por isso não se justifica o pagamento de portes ao fornecedor. Assim, 

sempre que necessário é emitido um pedido de encomenda que é rececionado pelo serviço de 

aprovisionamento. De seguida, é enviado para contabilidade, de forma a dar cabimento à nota 

de encomenda (NE), ou seja, garantir que existe financiamento para a encomenda efetuada.  

4.3. Receção de encomendas 

A receção corresponde a todo o processo desde que a encomenda chega ao SF até 

que está pronta para ser distribuída para o restante hospital.  

Nos SF do HSL, os medicamentos e outros PF entregues são colocados numa área 

destinada para esse fim, devendo ser acompanhados de uma guia de remessa e/ou fatura. 

Esta área é de fácil acesso ao exterior e de acesso direto ao armazém. 

Quando a encomenda chega aos SF, o AO procede à conferência quantitativa dos 

volumes indicados na guia de remessa e, caso esteja tudo conforme assina a guia de remessa 

entregando o duplicado ao transportador e o original fica arquivado nos SF. De seguida, 

verifica as condições de conservação e caso existam produtos do frio (entre 2ºC e 8ºC), estes 

são colocados de imediato no frigorífico até conferência pelo TDT.  

 De seguida, O TDT faz uma dupla verificação, conferindo a NE com a guia de remessa 

que acompanha o medicamento, se estiver tudo correto, coloca o lote e o prazo de validade 

(PV) na NE. Posteriormente, as NE são colocadas no cesto identificado com “Receção de 
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Medicamentos notas de encomenda”, para dar entrada no sistema informático. No caso de não 

estarem conformes (embalagens danificadas, condições de conservação impróprias, entre 

outros) o TDT escreve “não conformidade” na NE e esta é colocada no cesto identificado 

“notas de encomenda não conformes”. 

Por fim, a AT recolhe as NE e dá entrada dos medicamentos rececionados no sistema 

informático. Quanto às NE “não conforme”, a AT entra em contato com os fornecedores para 

resolver a situação. 

Em relação aos medicamentos estupefacientes e psicotrópicos (MEP) e produtos 

destinados a ensaios clínicos (EC) estes são entregues a um FH que é responsável pela 

conferência qualitativa e quantitativa e pela entrada do produto no sistema informático. O FH é 

ainda responsável pela conferência dos hemoderivados, respetivos boletins de análise e 

certificados de aprovação emitidos pelo INFARMED (Autoridade Nacional dos medicamentos e 

Produtos de Saúde, I.P.), os quais ficam arquivados junto com a respetiva fatura em dossiers 

específicos. A entrada destes medicamento no sistema informático fica a cargo da AT. 

4.4. Armazenamento 

Após a receção das encomendas, o TDT com auxílio do AO procedem ao 

armazenamento dos produtos. O armazenamento é uma etapa do circuito do medicamento 

bastante importante, uma vez que devem ser garantidas as condições necessários de espaço, 

luz, temperatura, humidade e segurança dos medicamentos, PF e dispositivos médicos.
3
 

Alguns medicamentos devido às suas características necessitam de condições de 

armazenamento especiais enquanto outros podem ser armazenados nas condições ambientes.  

Os medicamentos sujeitos a refrigeração são os primeiros a ser guardados no 

frigorífico. Em cada frigorífico, são identificados com etiquetas os medicamentos armazenados. 

Os MEP são guardados num cofre metálico fechado com chave, a qual é da responsabilidade 

do FH. Os CTX são armazenados na unidade de oncologia num armário específico ou no caso 

de necessitarem de frio, no frigorífico localizado no laboratório. Neste local existe um kit de 

emergência devidamente identificado para o caso de ocorrer derramamentos. Os 

medicamentos utilizados nos EC também são armazenados num armário específico separados 

da restante medicação ou quando necessário num frigorifico próprio. Os produtos inflamáveis 

devido às suas características encontram-se armazenados num armazém exterior aos SF 

sendo que o chão é impermeável, inclinado, e drenado para bacia coletora. 

Por fim, os medicamentos que não requerem condições especiais de armazenamento 

situam-se no armazém geral e são organizados segundo o FHNM de acordo com os diferentes 

grupos e, dentro do mesmo grupo, por ordem alfabética de DCI (Designação Comum 

Internacional). Os injetáveis de grande volume são armazenados nas embalagens originais 

assentes em paletes e a sua identificação é feita através de uma folha colada na parede. 

As regras para o picking também foram harmonizadas e consistem em primeiro retirar o 

medicamento da direita para a esquerda, em segundo retirar de cima para baixo (por coluna) e 

em terceiro retirar da frente para trás.  
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O controlo da temperatura é feito recorrendo ao programa Calmetric – TI2Wireless, o 

qual dá informações da temperatura e humidade do armazém geral e de todos os frigoríficos 

que se encontram no serviço. Se houver variações na temperatura, o programa emite um sinal 

informático permitindo localizar a anomalia e corrigi-la. A medicação de frigorífico que é 

enviada para os CS é acompanhada por uma sonda de forma a verificar as variações de 

temperatura durante o transporte. 

No HSL, os medicamentos são armazenadas segundo o princípio do FIFO (“First In 

First Out” – Primeiro a Entrar - Primeiro a Sair) e do FEFO (“First Expires First Out” – Primeiro a 

Expirar Primeiro a Sair) de forma a garantir que os produtos cujo PV expira mais cedo sejam os 

primeiros a serem dispensados. Também mensalmente é revisto os PV dos medicamentos, 

averiguando se existem produtos com validade inferior a 6 meses. Caso existam produtos 

nessa condição, o FH avalia os consumos e averigua a possibilidade destes serem 

consumidos. Por vezes, procura os serviços onde há maior consumo desses medicamentos de 

forma a aumentar a probabilidade de consumo. Caso não seja possível, o FH pode contactar 

os laboratórios produtores no sentido de adquirir uma nota de crédito ou uma troca por 

produtos com maior validade. 

5. Produção de medicamentos 

A produção de medicamentos na Farmácia Hospitalar é essencial quando se pretende 

adaptar a terapêutica a situações específicas. No HSL são produzidas Formas Farmacêuticas 

Não Estéreis (FFNE), Fármacos Citotóxicos, Misturas para Nutrição Parentérica e 

Reembalagem de Formas Farmacêuticas Sólidas Orais (FFSO). 

5.1. Produção de formas farmacêuticas não estéreis 

A preparação de FFNE refere-se à preparação de medicamentos manipulados no 

laboratório dos SF, necessários para a prática clínica do hospital. A manipulação de qualquer 

FFNE é executada por um TDT, no entanto, todos os passos relacionados com a sua 

preparação como cálculos ou pesagens são supervisionados por um FH.
7
 

Em primeiro, é efetuada uma ficha técnica de preparação na qual se inclui a 

identificação do medicamento, lote, data da preparação e quantidade a preparar. Nesta ficha 

consta ainda as matérias-primas e sua origem, as quantidades calculadas e quantidades 

pesadas de cada componente da fórmula, a rubrica do operador e do supervisor, cálculos 

realizados, o procedimento e, por fim os ensaios característicos da preparação que indicam se 

esta se encontra conforme ou não conforme (ANEXO IV).  

Para a preparação de FFNE é necessário roupa adequada que inclui bata descartável, 

luvas, touca e máscara, e ainda é necessário no início e no final do processo limpar a bancada 

com álcool a 70%. À medida que se vai preparando a FFNE, devem ser preenchidos os 

diferentes campos da ficha de preparação e rubricar. Por fim, faz-se o acondicionamento da 

FFNE e preenche-se a respetiva etiqueta. No que diz respeito à rotulagem destes produtos, 

esta deve incluir informações relativas ao doente e serviço clínico onde está internado, 
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substância ativa, quantidade preparada, data de preparação e PV. O PV das FFNE depende do 

tipo de preparação e este é definido com base em estudos de estabilidade existentes para 

cada fórmula preparada. Em alguns casos, quando a preparação de manipulados nos SF está 

associado a custos elevados, estes são encomendados a farmácias comunitárias. 

5.2. Produção de fármacos citotóxicos 

A atividade do FH implica a sua intervenção profissional e responsável num conjunto 

de práticas relacionadas com medicamentos de alto risco e margem terapêutica estreita, 

específicos do ambiente hospitalar.
8
 

Grande parte dos CTX tem vários mecanismos de ação pelos quais interferem com os 

ácidos nucleicos, provocando a destruição das células, tanto tumorais como células normais.
9
 

Na Unidade de Dia (HDI) os tipos de cancro mais frequentemente tratados são o 

cancro da mama, pulmão, estômago, bexiga, cólon e ovário 

Na Unidade de Preparação de CTX dos SF existe uma sala destinada exclusivamente 

à preparação e ainda uma sala de apoio onde existe um armário com autocolantes “citotóxicos” 

bem visíveis. Nesse armário estão armazenados todos os CTX que não necessitam de frio, por 

ordem alfabética, PV e laboratório. Ao lado, estão também armazenados alguns soros 

fisiológicos, soluções de glucose, água para preparações injetáveis, entre outros produtos 

necessários às preparações. Todos os que necessitam de frio estão armazenados num 

frigorífico na área de armazém dos SF.  

Normalmente, no dia anterior, o FH responsável imprime o plano do dia seguinte, que 

contém os nomes dos doentes, o tipo de tratamento, bem como a hora e a cama ou cadeirão 

onde se encontram. Reúne então todas as prescrições, nas quais consta o nome do doente, 

número do processo, dados pessoais do utente, peso, altura, área corporal, tipo de cancro a 

ser tratado, tipo de tratamento (paliativo, adjuvante ou neoadjuvante), número de ciclos 

previstos, número do ciclo a ser executado, intervalo entre os ciclos, CTX prescrito, forma 

farmacêutica, dose recomendada, dose calculada para o paciente, tipo de solução de diluição, 

e ainda a via e o tempo de administração (ANEXO V). Tendo em conta as prescrições é 

contabilizada toda a pré-medicação necessária (ANEXO VI), que é posteriormente enviada 

para o respetivo serviço, para que no dia seguinte os enfermeiros a possam administrar logo 

que o utente chegue. Posto isto, são impressos os envelopes onde se coloca a medicação que 

o doente leva para casa, como por exemplo o ondasetron e dexametasona, e ainda as 

etiquetas em duplicado, compostas pelo nome do utente, composição, modo de conservação, 

estabilidade, observações, modo de administração, tempo de administração, volume total e 

débito (ml/h) (ANEXO VII). De seguida um FH verifica se a dose prescrita pelo médico está 

correta, multiplicando a dose recomendada do CTX pela área corporal ou então através da 

fórmula de Calvert, dependendo do CTX como o caso da carboplatina. Calcula também o 

volume que é necessário de CTX, dividindo a dose prescrita pela concentração do CTX, e 

ainda a concentração final que será administrada, dividindo a dose pelo volume final. Se não 
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estiver dentro do intervalo de concentração ideal, então o volume de diluição que foi prescrito 

tem de ser alterado.  

Na maioria dos casos, antes de o doente ser submetido ao tratamento, realiza análises 

hematológicas e outros exames, que permitam avaliar se o doente está com condições 

favoráveis para receber a quimioterapia. Caso não esteja pode ser reduzida a dose prescrita ou 

então pode ser adiado o tratamento. Quando o doente apresenta condições é dada a indicação 

de que pode ser realizada a preparação. Nesse caso, o FH responsável faz a dupla verificação 

de todos os cálculos, bem como os dados que constam na prescrição e nas etiquetas. 

Posteriormente, o FH coloca na prescrição o número de embalagens de CTX que são 

utilizadas para a preparação (número de unidades x dose), o número de lote, o laboratório que 

fabrica e a quantidade de solventes e soluções de diluição. Na sala de apoio coloca as 

etiquetas dentro de uma capa plástica transparente que seguidamente introduz na adufa em 

conjunto com os fármacos, solventes de reconstituição e diluição necessários à preparação, 

sendo tudo pulverizado com álcool a 70%. Nesta sala é essencial utilizar luvas, por precaução, 

no caso de existirem resíduos ou acontecer a quebra de ampolas.  

Na sala destinada à preparação existe uma antecâmera e a sala de preparação 

propriamente dita que contém uma câmara de fluxo laminar vertical (CFLv) e uma pressão 

negativa (-20 a -50 Pascais) que permite a proteção do operador. Também para a sua 

proteção, o operador deve utilizar bata, touca, pés plásticos, óculos, luvas de borracha 

seguidas de luvas de látex e máscara (usualmente é utilizada a máscara P2 de proteção 

intermédia, mas quando é necessário uma proteção mais eficiente, no caso da preparação da 

vacina Bacillus Calmette-Guérin (BCG), que é um produto biológico, é utilizada a P3).
10

 

Depois de executada a preparação, o operador coloca na adufa e já na sala de apoio o 

FH verifica, no caso das seringas, se o volume medido está correto, coloca dentro de um saco 

de plástico preto (caso seja necessário proteção da luz) e as seringas destinadas para 

administração em bólus são também envolvidas em alumínio. Posteriormente, em cada 

preparação é colada a etiqueta identificativa e depois transportadas por um AO para a HDI. 

No caso dos CTX orais, como a capecitabina, são calculados o número de compridos 

necessários tendo em conta a dose diária prescrita, o número de tomas, a dosagem dos 

comprimidos e o número de dias. Posto isto, são colocados em sacos de plástico com uma 

etiqueta que identifica o doente, a dose de um comprimido e a forma como deve tomar 

(ANEXO VIII). Os cálculos e o número de comprimidos são novamente verificados por um FH, 

sendo o saco selado e transportado por um AO. Quando a toma desta medicação é feita pela 

primeira vez, é o próprio FH que se dirige à HDI e a entrega ao doente. Também são prestados 

todos os esclarecimentos sobre a posologia, cuidados a ter e medidas não farmacológicas 

adotar durante o tratamento como a alimentação (refeições regulares, evitar alimentos muito 

ácidos, muito quentes ou frios), a ingestão regular de água, a hidratação da pele, cuidados com 

a higiene oral e proteção solar. 

No final do dia todos os CTX usados e pré-medicação cedida à HDI são debitados no 

sistema informático. Também é preenchido o “Registo Individual de Exposição” com o tempo 
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que o técnico esteve dentro da sala a preparar e a quantidade de cada uma das preparações 

que foram realizadas. Anota-se também as condições de pressão e temperatura da sala de 

preparação, bem como o número total de preparações realizadas (IV e orais). Normalmente 

verifica-se também o stock existente para saber se foi tudo debitado corretamente.  

Além da medicação que é cedida à HDI, os SF também fornecem CTX, nomeadamente 

o metotrexato, aos CS que fazem parte da ULSAM, bem como à HDI de Ponte de Lima. Os 

metotrexatos preparados são colocados em sacos de plástico preto onde é colada a etiqueta 

identificativa, sendo depois colocados em caixas com “citotóxico” escrito bem visível e também 

com a etiqueta que identifica o centro de saúde e o doente a que se destina.  

Quinzenalmente é feito o controlo microbiológico da sala de preparação e da CFLv. 

Para isso são preenchidas duas requisições (uma para a sala e outra para a CFLv), são 

colocadas duas placas de Petri na sala e duas na câmara, contendo gelose Sabouraud 

Gentamicina Cloranfenicol (SGC) e gelose de chocolate, sendo posteriormente enviadas 

juntamente com as requisições ao laboratório de análises do hospital, com o objetivo de 

verificar se existe proliferação microbiana. No caso de dar positivo deve repetir-se o teste para 

excluir a possibilidade de contaminação acidental durante o procedimento e também realizar 

ações de limpeza.  

Quanto à limpeza, diariamente é feita a limpeza parcial no fim de realizar todas as 

preparações, enquanto a desinfeção total da Unidade de Preparação de CTX é feita 

mensalmente ou com maior periodicidade.
10

 

Neste serviço auxiliamos o FH responsável, na sala de apoio, reunindo e preenchendo 

as prescrições, os envelopes da medicação que o doente leva para casa, as etiquetas que se 

colam nos sacos para as capecitabinas orais, colocando as preparações dentro dos sacos de 

plástico pretos, colando as etiquetas identificativas nas preparações ou respetivos sacos e 

também colando a segunda etiqueta na respetiva prescrição. Ajudamos também no final do dia 

a preparar a pré-medicação e na verificação do stock. Aprendemos a realizar os cálculos 

necessários e reunimos as etiquetas necessárias para a preparação dos metotrexatos 

destinados aos CS e à HDI de Ponte de Lima. Também tivemos a oportunidade de 

acompanhar o FH na ida à HDI para prestar todas as informações sobre a toma da 

capecitabina quando se trata do 1ºciclo de quimioterapia. Durante o nosso estágio, tivemos a 

oportunidade de participar numa formação sobre a implementação de um novo tratamento para 

o cancro da mama, um anticorpo monoclonal designado por pertuzumab. Neste âmbito, 

ajudamos na criação das etiquetas que são coladas na preparação e também na introdução de 

informações (concentração final, proteção da luz, condições de conservação) sobre o 

pertuzumab na tabela sobre CTX utilizados neste hospital. 

Foi-nos sugerido que fizéssemos uma tabela (ANEXO IX) contendo, para cada CTX 

existente no serviço, o grupo farmacoterapêutico a que pertence, o mecanismo de ação, as 

indicações terapêuticas em que pode ser aplicado na HDI do hospital e os efeitos adversos 

mais frequentes, e ainda um esquema indicativo do modo de atuação em caso de extravasão 

de CTX (ANEXO X). 
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5.3. Produção de Misturas para Nutrição Parentérica 

A nutrição parentérica (NP) corresponde à administração simultânea ou exclusiva por 

via intravenosa de macro (proteínas, hidratos de carbono e lípidos) e micronutrientes 

(oligoelementos e vitaminas) podendo ser administrada através de uma veia central ou 

periférica. A NP é necessária nos casos em que a alimentação oral ou entérica não é possível, 

intolerada, ineficaz ou insuficiente.
11

 

O HSL dispõe de bolsas de nutrição parentérica (BNP) para adultos que variam quanto 

via de administração e quanto aos valores nutricionais. As bolsas destinadas à veia periférica 

apresentam 1300 kcal e são geralmente utilizadas como um complemento para suprimir 

carências nutritivas. Quanto à administração por veia central, existem bolsas de 1600 kcal sem 

eletrólitos (normalmente utilizadas na Unidade de Cuidados Intensivos e intermédios uma vez 

que neste serviço os doentes são constantemente monitorizados, e por isso qualquer falta de 

eletrólitos é compensada através dos soros), bolsas de 1600 kcal com eletrólitos e bolsas de 

2200 kcal. Estas bolsas são utilizadas como substituto da alimentação. As bolsas de 2200 kcal 

são utilizadas quando os doentes apresentam quadros de desnutrição grave ou quando se 

pretende preparar o doente para intervenções cirúrgicas. As bolsas destinadas à veia periférica 

apresentam uma menor osmolaridade (inferior a 850 mOsm/l) em relação às bolsas destinadas 

à veia central, pelo que podem ser administradas por essa veia, ao contrário das outras que 

por terem uma maior osmolaridade não podem ser administradas por veia periférica pois 

provocariam flebites. Podem ser também preparadas bolsas de raiz em alguns casos 

específicos, como por exemplo um doente com hipertrigliceridémia que não pode receber uma 

BNP com lípidos, e também para neonatologia.  

No SF do HSL existe um dossiê onde é arquivado para cada doente que realiza NP a 

folha de “Controlo Bioquímico” onde consta o nome do doente, serviço, cama, número do 

processo, idade, diagnóstico, data de início e termo, peso habitual e atual, altura, entre outros 

dados importantes (ANEXO XI); o protocolo que contem o nome do doente, serviço, cama, 

número do processo, data de início NPT, data de início e término do protocolo, composição 

original da bolsa, suplementos que podem ser adicionados e respetiva concentração final, Kcal 

não proteicas e totais, massa de azoto, relação Kcal não proteicas/massa de azoto, volume 

total e débito (ANEXO XII); prescrição do doente caso haja alguma alteração ao protocolo 

padrão da bolsa, como alteração do débito ou aditivação de suplementos; fotocópia da etiqueta 

interna das BNP. 

Antes de iniciar a preparação das BNP, o FH verifica as análises clínicas de cada 

doente anotando os resultados na folha de “Controlo Bioquímico”. Verifica também as 

prescrições eletrónicas e se o protocolo está de acordo com a prescrição e análises, tendo 

especial atenção ao tipo de bolsa, suplementação, volume total e débito. São impressas as 

etiquetas internas destinadas às BNP com os dados do protocolo (ANEXO XIII) e externas para 

o saco protetor (ANEXO XIV), sendo colocado o lote da BNP no verso do protocolo, na etiqueta 

interna e também junto da fotocópia da etiqueta interna que fica arquivada no dossiê. O 

número do lote é constituído pelas duas primeiras letras do primeiro nome e a primeira letra do 
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último apelido do paciente, seguida da data de preparação (ddmmaa). Todo este processo é 

duplamente verificado por outro FH, e caso esteja tudo conforme cola-se as etiquetas externas 

nos sacos protetores e procede-se ao débito dos produtos no sistema informático. Anota-se 

também o número de bolsas industrializadas de cada tipo que se vai utilizar e respetivo lote, 

bem como o número de outros constituintes necessários (por exemplo oligoelementos, 

vitaminas) e respetivos lotes. 

De seguida, procede-se à preparação das BNP numa sala com pressão positiva em 

câmara de fluxo laminar horizontal (CFLh) de forma a proteger as bolsas de qualquer 

contaminação. Antes de entrar nesta sala o material tem de ser todo desinfetado com 

clorohexidina + cetrimida. As bolsas por serem tricompartimentadas têm de ser reconstituídas 

antes de entrar na sala, para isso procede-se primeiro à mistura da glucose com os 

aminoácidos, seguida da mistura com os lípidos, para evitar emulsões difíceis de 

homogeneizar. Na sala, o técnico faz a medição dos volumes de acordo com o protocolo e o 

FH verifica se está correto e faz a adição à bolsa pela seguinte ordem: glutamina (se prescrito), 

eletrólitos (se prescrito), oligoelementos e vitaminas. Após cada adição é feita a mistura e o 

controlo visual das bolsas. Depois de retirados da sala pela adufa, o técnico faz a tripla 

verificação comparando as BNP com os protocolos e as etiquetas, sendo as bolsas 

posteriormente colocadas nos respetivos sacos protetores.  

No caso da neonatologia existem algumas diferenças. São divididas em duas soluções, 

sendo que os constituintes da solução A são introduzidos na bolsa pela ordem que consta no 

protocolo (ANEXO XV)) e os constituintes da solução B são introduzidos numa seringa preta. 

Na BNP é então colada uma etiqueta interna (ANEXO VI) assim como no saco protetor 

(ANEXO VII) e na seringa (ANEXO VIII). 

No que respeita à limpeza da sala, é efetuada todos os dias uma limpeza parcial e 

todas as semanas uma limpeza total. 

O controlo microbiológico da sala e da câmara é feito uma vez por mês (Segunda 

Terça-feira de cada mês), com placas de Petri contendo meio SGC e gelose de chocolate. Já o 

controlo das BNP para adultos é feito duas vezes por semana (Segundas e Sextas), 

escolhendo a bolsa (quando existe bolsa personalizada ou aditivada é normalmente essa a 

escolhida), e recolhendo uma alíquota de 8-10 mL. Já no caso das BNP para neonatologia o 

controlo é feito em todas elas. 

Neste âmbito auxiliamos os farmacêuticos na verificação e registo das análises dos 

doentes, na anotação dos lotes das BNP, na recolha de todo o material necessário para a 

preparação e registo dos respetivos lotes. Assistimos também à preparação propriamente dita. 

5.4. Reembalagem de Formas Farmacêuticas Orais Sólidas 

A reembalagem de FFSO é um procedimento de extrema importância na Farmácia 

Hospitalar, uma vez que muitos dos medicamentos comercializados encontram-se 

inadequados às características fisiopatológicas de determinados grupos de doentes com 

necessidades específicas.
12
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No HSL existem dois equipamentos que fazem a reembalagem de FFSO. A Blispack® 

(ANEXO XIX) que faz o corte do blister isolando individualmente cada FFSO e reembala, e a 

Medical Packaging® (ANEXO XX) que é utilizada quando não se consegue fazer um corte 

adequado do blister ou então quando é necessário proceder ao fracionamento da FFSO. 

Quando o blister não pode ser cortado na blispack® é então feito o corte manual sendo 

etiquetado no verso com a DCI, nome comercial, dosagem, lote, fabricante e PV. No caso de 

haver fracionamento, uma vez que o medicamento é retirado do blister, o PV será então 25% 

do tempo que falta acabar o PV de origem, mas no caso de este ser superior a 6 meses então 

o PV da FFSO reembalada será de 6 meses. 

A embalagem que é utilizada tem de um lado um papel amarelo transparente que 

permite visualizar o conteúdo, e do outro lado um papel branco onde consta a DCI e nome 

comercial, dosagem, código de barras, fabricante, lote do fabricante, lote hospitalar, data da 

reembalagem e PV (ANEXO XXI). 

Todas as FFSO reembaladas manualmente devem ser registadas em impresso próprio 

(ANEXO XXII) onde consta a DCI/nome genérico, nome comercial, fabricante, dosagem de 

origem, lote, validade de origem, dosagem do produto reembalado, validade do produto, lote 

atribuído e quantidade que foi reembalada. O impresso deve ser assinado pelo TDT que fez o 

processo e o FH responsável deve fazer a verificação das FFSO reembaladas. 

6. Sistemas de Distribuição de Medicamentos 

A distribuição de medicamentos é uma etapa fundamental no circuito do medicamento 

e onde o papel do FH é fundamental. Tem como objetivos: garantir o cumprimento da 

prescrição e administração correta do medicamento, racionalizar a distribuição dos 

medicamentos e os custos associados, diminuir os erros relacionados com a medicação, 

monitorizar a terapêutica, entre outros.
3
 De uma forma geral, pretende-se a dispensa de 

medicação aos doentes com segurança, eficácia e rapidez. 

No HSL existem vários sistemas de distribuição nomeadamente a distribuição clássica 

ou tradicional (DCT), distribuição por stocks nivelados, distribuição individual em dose unitária 

(DIDDU), Pyxis®, distribuição personalizada e distribuição em regime de ambulatório. Em 

seguida iremos abordar com mais pormenor cada um dos sistemas de distribuição. 

6.1 Distribuição Clássica ou Tradicional 

A distribuição tradicional foi o primeiro tipo de distribuição a ser implementado mas 

atualmente é cada vez menos utilizado. De acordo com este sistema, cada enfermaria dispõe 

de um stock de medicamentos que é controlado pelos enfermeiros do serviço.  

No HSL, foi estabelecido para cada serviço clínico um dia específico da semana para 

reposição do stock. Assim, semanalmente o enfermeiro chefe de cada serviço verifica a 

quantidade existente e envia uma requisição do que necessita ao SF. Esta é realizada apenas 

para os medicamentos que se encontram abaixo do stock mínimo previamente definido. Esta 
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requisição é validada por um FH e, de seguida os TDT preparam o carrinho com todos os 

produtos/medicação necessária que depois é transportada pelo AO aos serviços. 

 Este sistema é utilizado para medicamentos ou PF não distribuídos pelo sistema 

DIDDU, como por exemplo, desinfetantes, pensos, álcool, soros, resinas, entre outros. 

6.1. Reposição por stocks nivelados 

A reposição por stocks nivelados é caracterizada pela existência de um stock de 

medicamentos fixo na enfermaria de cada serviço. Os stocks de medicamentos foram 

predefinidos pelo FH, enfermeiro e médico responsáveis pelo serviço em questão tendo em 

conta as patologias tratadas e os consumos médios de cada serviço. A reposição dos stocks é 

feita pelo TDT e consiste na troca do tabuleiro existente nos serviços por outro tabuleiro com o 

número total de medicamentos acordado.   

No HSL, este modelo de distribuição é utilizado nos serviços de obstetrícia, bloco de 

partos, neonatologia e urgência. Foi estabelecido para cada serviço dias específicos da 

semana para a reposição.  

6.2. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária  

O sistema DIDDU consiste na distribuição de medicamentos, em dose individual 

unitária, para um período de 24 horas, sendo considerado o sistema de distribuição mais 

seguro e eficaz.
3
 Este sistema permite também o acompanhamento farmacoterapêutico do 

doente, redução dos desperdícios, diminuição dos riscos de interações e erros de medicação. 

No sistema DIDDU, o FH tem um papel ativo pois é responsável pela validação das 

prescrições dos doentes internados e, só posteriormente é que estas ficam disponíveis para os 

TDT´s procedem à preparação dos carrinhos de medicação. O FH verifica por serviço as 

prescrições de cada doente através do programa CPCHS. Na prescrição médica deve constar: 

Identificação do doente (nome, serviço, número do processo e número de cama), identificação 

do médico que efetuou a prescrição, designação do medicamento pela DCI, forma 

farmacêutica, dose, esquema posológico e via de administração (ANEXO XXIII). Devem ainda 

ser mencionadas outras informações, como o diagnóstico, alergias, doenças crónicas, peso, 

tipo de dieta ou em alguns casos a justificação da prescrição de certos antibióticos (por 

exemplo imipenem, meropenem). Assim, o FH interpreta e avalia a prescrição médica, de 

forma a verificar se as doses prescritas são adequadas, se existe possíveis interações 

medicamentosas, verificação da prescrição de medicamentos extra-formulário, entre outros. No 

caso dos antibióticos sujeitos a justificação, é impressa a justificação e enviada para a médica 

que integra o Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e Resistência aos 

Antimicrobianos (PPCIRA) responsável pela aprovação do tratamento. Muitas vezes, é 

necessário o FH contactar o médico prescritor de forma a esclarecer certas dúvidas, alertar 

para determinadas situações como por exemplo forma farmacêutica incompatível com a 

capacidade de deglutição, dose prescrita ou frequência não é a mais correta, 
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incompatibilidades ou interações medicamentosas, entre outros. A cooperação entre o FH e o 

médico é fundamental para assegurar a segurança e a eficácia da terapêutica.  

Após a validação das prescrições, o TDT procede à preparação dos carros de 

medicação para os diferentes serviços com auxílio do sistema semiautomático Kardex® 

(ANEXO XXIV). O Kardex® é um dispositivo rotativo vertical que movimenta prateleiras, 

possuindo várias gavetas, cada uma contendo um medicamento diferente. Este encontra-se 

associado ao sistema informático onde os dados das prescrições ficam disponíveis após a 

validação das mesmas. Para cada serviço existe um carro contendo várias gavetas 

numeradas, em que cada número corresponde à respetiva cama. A dispensa é feita por 

medicamento sendo indicado no monitor sucessivamente os doentes que fazem esse 

medicamento, as respetivas quantidades e o número da cama. Para cada medicamento está 

parametrizada uma gaveta e, à medida que surge no monitor o medicamento, no Kardex® 

acende uma luz para identificar a respetiva gaveta. 

Após terminar a preparação dos carros, o TDT volta a verificar se as prescrições foram 

alteradas, emitindo uma listagem dessas alterações. Na sala de preparação da dose unitária 

existem gavetas com stock de medicamentos em dose unitária que permite a dispensa manual 

dos medicamentos completando assim os carros. Por fim, o AO transporta os carros para os 

respetivos serviços e o TDT procede ao débito informático dos medicamentos por doente. 

Quando os carros retornam aos SF, o TDT verifica se existem nas gavetas 

medicamentos que não foram administrados ao doente. Após verificação do PV e das 

condições de conservação, procede-se à devolução informática da medicação por doente.  

Diariamente é emitida uma lista de reposição, indicando quais os medicamentos cuja 

quantidade se encontra inferior ao stock mínimo, ou seja, que necessitam de reposição. 

 No HSL, a DIDDU é realizada para um período de 24h, exceto ao sábado e vésperas 

de feriado, em que a distribuição é feita para um período de 48h. 

 Durante o nosso estágio, pudemos acompanhar o FH na validação de prescrições 

médicas, bem como pudemos assistir à dispensa de medicação através do Kardex® e à 

preparação dos carros para os respetivos serviços.  

6.3. Distribuição Personalizada 

Este sistema de distribuição destina-se a medicamentos sujeitos a legislação especial 

como é o caso dos MEP, hemoderivados e CTX. No caso dos hemoderivados como 

apresentam risco biológico de transmissão de doenças infecto-contagiosas, é necessário um 

circuito especial de distribuição. Assim como os CTX que devido à pequena margem de 

segurança, toxicidade e elevados custos da terapêutica, a sua prescrição deve ser realizada 

em impresso próprio, individualizada por doente e com indicação da duração do tratamento. Os 

MEP também devido ao risco de dependência física e/ou psíquica e associação a práticas 

ilícitas requerem igualmente um circuito especial de distribuição. Além destes medicamentos, o 

HSL também participa em EC pelo que também é da responsabilidade do FH o 

armazenamento e dispensa dos medicamentos experimentais.  
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Mais adiante, abordaremos com maior detalhe cada um destes grupos. 

6.4. Pyxis® 

O Pyxis® é um sistema constituído por um conjunto de gavetas controladas 

eletronicamente, geridas por um software, permitindo a dispensa semi-automática de 

medicamentos e de PF. No HSL, encontra-se na Urgência, OBS-Urgência, Urgência-Triagem, 

Unidade de Cuidados Intensivos, Unidade de Cuidados Intermédios e no Bloco Central sendo 

que a consola central está instalada nos SF (ANEXO XXV). 

São compostos por um ecrã táctil, diferentes módulos e gavetas com diferentes níveis 

de segurança: mínima, média e máxima, onde os medicamentos são armazenados segundo as 

suas características e volumes ocupados. As gavetas com segurança mínima permitem o 

acesso aos diversos medicamentos que estão organizados em compartimentos distintos não 

limitando quanto à quantidade retirada. As gavetas com um grau de segurança média possuem 

uma proteção sobre cada compartimento o que permite apenas retirar um medicamento 

específico, no entanto, não há controlo no que diz respeito à quantidade. Por fim, as gavetas 

com um grau de segurança máximo apresentam diversas divisórias de acesso restrito pelo que 

a cada dispensa é fornecido apenas um medicamento de cada vez. As gavetas de segurança 

máxima estão destinadas ao armazenamento de MEP. Para este tipo de medicamentos existe 

ainda um compartimento onde podem ser colocadas as ampolas que foram retiradas mas 

depois não foram utilizadas. As ampolas uma vez colocadas só podem ser retiradas quando 

este compartimento é aberto com chave, sendo essa função da responsabilidade do FH. 

A medicação contida em cada Pyxis® foi selecionada consoante os medicamentos 

mais utilizados em cada serviço e, posteriormente cada gaveta foi parametrizada para um 

determinado medicamento ou PF, tendo em conta as suas dimensões, fórmula farmacêutica e 

condições de conservação.  

Após prescrição médica, a medicação é retirada do Pyxis® pela equipa de enfermagem 

para posterior administração aos doentes. Cada gaveta é aberta depois da introdução do 

número mecanográfico e identificação biométrica, garantindo segurança de acesso e a 

rastreabilidade dos movimentos efetuados. Foi também estabelecido um stock máximo e um 

stock mínimo de cada produto consoante as necessidades de cada serviço. 

Assim, diariamente é feita a reposição de cada estação Pyxis®, tendo em conta uma 

listagem que é emitida pela consola central onde são indicados os produtos abaixo do stock 

mínimo estabelecido. O TDT é responsável pela reposição até ao stock máximo de cada 

produto. Aquando da reposição, o TDT necessita de se identificar através da impressão digital 

e do seu número mecanográfico. De seguida, o software Pyxis®, abre automaticamente cada 

gaveta ou porta frigorífica que necessita de ser reposta, indicando o número de PF que 

deverão estar lá contidos. O TDT confirma a quantidade existente e, posteriormente coloca os 

medicamentos e regista o número de unidades repostas.  

Este sistema permitir a dispensa de medicamentos com maior segurança, maior 

eficácia e maior rapidez e, além disso permite conhecer quem participa no circuito do 
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medicamento, desde a reposição das estações à dispensa da medicação. Também o facto de 

diariamente ser emitida a listagem com os medicamentos com stock mínimo e ser feita a 

respetiva reposição permite minimizar a ocorrência de ruturas de stocks. 

Durante o nosso estágio, foi-nos explicado todo o processo de distribuição de 

medicamentos/PF através deste sistema. Tivemos oportunidade de visitar uma estação Pyxis® 

e a consola central o que nos permitiu compreender melhor todo o processo.  

6.5. Distribuição em Regime de Ambulatório 

A cedência de medicamentos a doentes em regime de ambulatório tem um papel 

importante porque permite monitorizar determinadas terapêuticas que apresentam janelas 

estreitas, assegurar a adesão à terapêutica e também por razões económicas devido ao custo 

associado a estes tratamentos. A par disso, para determinadas patologias a comparticipação 

de medicamentos só é de 100% se a dispensa for feita na farmácia hospitalar. Alguns 

exemplos de patologias são: Artrite Reumatóide, Hepatite C, Infeção pelo Vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV), Esclerose Múltipla, Esclerose Lateral Amiotrófica, Doenças 

oncológicas assim como medicamentos dispensados no âmbito de cirurgias de ambulatório.
3,13

 

O processo de cedência de medicamentos em regime ambulatório nos SF hospitalares 

segue as orientações da Circular Normativa N.º 01/CD/2012 elaborada pelo INFARMED, em 

colaboração com a Comissão do Programa do Medicamento Hospitalar.
14

 

A dispensa de medicamentos em regime ambulatório é feita num local reservado para 

esse fim, sendo que a zona de atendimento é separada da sala de espera o que permite 

garantir a privacidade do utente. Os medicamentos são cedidos mediante a apresentação de 

prescrição médica eletrónica. A medicação é fornecida para um mês, dois ou três, consoante o 

que é permitido pela administração do hospital, no entanto, pode ser dispensada a medicação 

necessária até à próxima consulta caso esta não exceda o que é permitido fornecer. 

Relativamente aos medicamentos do âmbito da cirurgia de ambulatório, a dispensa é feita para 

um período máximo de 7 dias de tratamento.  

Durante o atendimento, o FH através do número de processo tem acesso aos dados 

pessoais do doente, patologia, informação farmacoterapêutica permitindo também averiguar se 

a pessoa adere ou não à terapêutica. O FH verifica a informação e se estiver tudo correto 

procede à validação da prescrição e dispensa de medicação. Além disso, também esclarece 

dúvidas dos doentes e presta toda a informação necessária de forma a garantir a segurança e 

eficácia do tratamento. Quando a medicação é feita pela primeira vez, o FH deve esclarecer o 

doente quanto à via de administração, à posologia, interações medicamentosas e alimentares, 

condições de armazenamento, outras informações pertinentes e alertar para o próximo dia de 

levantamento da medicação. Esta informação pode ser transmitida verbalmente ou então 

escrita e deve ser adequada ao nível de literacia dos doentes. A dispensa pode ser feita 

diretamente ao doente ou ao seu cuidador. No final, o FH regista a data da dispensa, o número 

do BI/CC do doente/cuidador no “comprovativo de fornecimento de medicamentos aos doentes 
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em regime de ambulatório” que é assinado pelo FH e pelo doente/cuidador e arquivado nos 

registos do ambulatório (ANEXO XXVI). 

Os SF implementaram em outubro de 2014, o transporte de medicação para CS, de 

forma, a facilitar aos doentes crónicos o acesso à medicação. Assim, estes doentes podem 

solicitar por telefone/e-mail a dispensa de determinados medicamentos. A AT regista o nome 

do doente, o número do processo, o número BI/CC, o telefone, o CS para onde será enviada a 

medicação e a pessoa responsável pelo levantamento. O FH recebe essa informação, verifica 

se o processo do utente está conforme e procede ao débito informático da medicação. Os 

medicamentos são colocados numa caixa juntamente com o “comprovativo de fornecimento de 

medicamentos aos doentes em regime de ambulatório” que depois é assinado pela 

responsável pelo levantamento e devolvido aos SF. Cada CS tem dias específicos de 

transporte de medicação. 

Durante o nosso estágio, acompanhamos o FH na dispensa de medicação, no 

esclarecimento de dúvidas sobre a forma de administração e efeitos adversos dos 

medicamentos. Ajudamos na preparação da medicação enviada para os CS. Tivemos também 

a oportunidade, com a supervisão do FH responsável, de proceder à dispensa de 

medicamentos. Realizamos trabalhos de pesquisa sobre as principais informações a fornecer 

aos doentes relativamente aos medicamentos dispensados no ambulatório do HSL. 

Foi-nos também sugerido efetuar um trabalho de estatística que tinha como objetivo 

verificar o número de pedidos enviados de medicação de ambulatório por CS entre outubro de 

2014 a Dezembro de 2015 (ANEXO XXVII). 

Durante o decorrer do nosso estágio, tivemos a oportunidade de assistir a uma 

formação sobre teriflunomida, um medicamento utilizado na esclerose múltipla. 

7. Medicamentos Sujeitos a Controlo Especial 

7.1. Psicotrópicos e Estupefacientes 

Os MEP são substâncias que devido às suas propriedades podem ser muito úteis na 

terapêutica de diversas doenças, algumas com elevada incidência na população. No entanto, 

estas substâncias apresentam alguns riscos, podendo induzir habituação, ou mesmo 

dependência física e/ou psíquica. Por esta razão, é fundamental que sejam utilizadas apenas 

no âmbito clínico e de acordo com indicações médicas. Apesar da sua grande importância, 

estas substâncias estão muitas vezes associados a práticas ilícitas pelo que são alvo de maior 

atenção e controlo por parte das autoridades competentes.
15

 

Este tipo de medicamento está sujeito a uma legislação especial e todo o circuito de 

distribuição é controlado rigorosamente. No HSL, estes medicamentos são armazenados num 

cofre metálico sendo que a chave é guardada num local reservado aos farmacêuticos. 

A reposição destes medicamentos aos serviços clínicos segue também um processo 

mais controlado. Assim, quando um serviço clínico utiliza este tipo de medicamento, a 

ampola/blister é guardada e enviada para os SF, acompanhada pelo Modelo nº 1509 da 
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Imprensa Nacional da Casa da Moeda (INCM) (ANEXO XXVIII). Na requisição consta o nome 

do doente a quem foi administrado o medicamento, o número do processo, a quantidade 

administrada, a data de administração, a rubrica do enfermeiro responsável pela administração 

e, por fim a assinatura do diretor de serviço ou legal substituto. Cada requisição corresponde 

apenas a uma substância ativa e a uma determinada dosagem. Posteriormente, o FH 

responsável valida a requisição e procede ao débito informático. Assim, verifica se todos os 

campos estão conformes e caso estejam, o FH assina, coloca o seu número mecanográfico e a 

data de aviamento. Por fim, é necessário repor a quantidade de medicamento gasto ao serviço 

clínico. Desta forma, o FH retira do cofre a quantidade gasta e na folha de prateleira que se 

encontra no cofre, subtrai a quantidade retirada, de forma a controlar o stock existente, coloca 

a data e rubrica. No final, a quantidade de MEP gasta é enviado para o serviço clínico 

juntamente com a requisição, cujo original é posteriormente devolvido aos SF e o duplicado 

arquivado no serviço clínico. O stock do cofre é normalmente conferido todas as semanas e 

trimestralmente é enviado ao INFARMED uma lista dos medicamentos dispensados.  

Uma vez que estes medicamentos são rigorosamente controlados são os 

farmacêuticos que dão entrada no sistema informático, guardam no cofre e registam a entrada 

na folha de prateleira. 

Durante o nosso estágio tivemos a oportunidade de acompanhar todo o processo de 

controlo dos medicamentos psicotrópicos e proceder ao seu débito informático. 

7.2. Hemoderivados 

Os hemoderivados são medicamentos derivados do plasma humano e constituem um 

grupo particular e diferenciado dentro das especialidades farmacêuticas. Segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), estes medicamentos são constituídos por proteínas 

plasmáticas de interesse terapêutico que não se podem sintetizar por métodos convencionais, 

pelo que são obtidos de plasma de dadores humanos sãos, através de um processo 

tecnológico adequado de fracionamento e purificação, sendo os principais: albumina, 

imunoglobulinas e fatores de coagulação (Fator VII, Fator VIII, Fator IX, além dos complexos 

protrombínicos).
16

 

Estes medicamentos, tal como os MEP estão sujeitos a um controlo rigoroso e 

legislação específica e para serem comercializados o INFARMED tem de atestar a sua 

qualidade e segurança e emitir um Certificado de Autorização de Utilização do Lote (CAUL). 

Logo que estes medicamentos chegam ao SF são contabilizados pelos farmacêuticos e 

faz-se o registo do laboratório, do lote e do nº do certificado emitido pelo INFARMED numa 

folha própria que fica afixada num placard do gabinete dos farmacêuticos. O certificado é 

depois arquivado num dossiê presente nesse mesmo gabinete. 

De acordo com o Despacho conjunto nº 1051/2000, de 14 de Setembro devem ser 

registados todos os atos de requisição clínica, distribuição aos serviços e administração aos 

doentes destes medicamentos, nos estabelecimentos de saúde públicos e privados.
17
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Para o efeito existe então a ficha modelo nº 1804 da INCM (ANEXO XIX) que é 

composta por uma “Via Farmácia” e uma “Via Serviço” autocopiativas. O médico preenche o 

quadro A, identificando-se a si e ao doente, e ainda o quadro B com o hemoderivado que 

pretende, a dose, duração de tratamento e a justificação clínica. Na farmácia, aquando a 

dispensa o FH preenche o quadro C, anotando o nº de distribuição (nº sequencial que fica 

registado numa folha apropriada no placard do gabinete), o hemoderivado dispensado, a 

quantidade, o lote, o laboratório de origem/fornecedor e o nº do CAUL. Coloca a data em que 

envia, o seu nº mecanográfico e assina. Na medicação é colocada uma etiqueta que identifica 

o doente, o serviço que requisita e as condições de conservação. Faz-se o débito no sistema 

informático e envia-se a medicação juntamente com a ficha modelo.  

Após a receção no serviço, o enfermeiro coloca a data em que recebe, o seu nº 

mecanográfico e assina. A “Via Farmácia” é devolvida aos SF e arquivada num dossiê próprio, 

enquanto na “Via Serviço” o quadro D é preenchido quando se faz a administração ao doente, 

onde deve constar a data, o hemoderivado/dose, a quantidade, o lote/laboratório de origem e a 

assinatura/nº mecanográfico do responsável pela administração. Esta via fica depois arquivada 

no processo clínico do doente. 

Quando os hemoderivados não são administrados, no prazo de 24 horas devem ser 

devolvidos ao SF acompanhados da “Via Serviço”, onde no quadro D vem registada a 

devolução, datada e assinada pelo enfermeiro. No SF faz-se então a devolução no sistema 

informático, anotando-se tanto na “Via Serviço” com na “Via Farmácia” o nº da devolução 

gerado pelo sistema informático, seguido da data e rubrica do FH que faz a devolução. Na “Via 

Farmácia” escreve-se também a quantidade de medicamento que é devolvida.  

Todo este processo é de extrema importância para se conseguir a rastreabilidade dos 

lotes, caso haja algum problema relacionado com algum deles, e ao longo do nosso estágio 

assistimos a todo o processo de dispensa de hemoderivados e procedemos ao débito 

informático dos mesmos. 

8. Ensaios Clínicos 

Os EC são definidos como "qualquer investigação conduzida no ser humano, destinada 

a descobrir ou verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou os outros efeitos 

farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos experimentais, ou identificar os efeitos 

indesejáveis de um ou mais medicamentos experimentais, ou a analisar a absorção, a 

distribuição, o metabolismo e a eliminação de um ou mais medicamentos experimentais, a fim 

de apurar a respetiva segurança ou eficácia".
18

 

Para a aprovação de um novo ensaio, é necessário o parecer da Comissão de Ética 

para a Investigação Clínica (CEIC) e a autorização do INFARMED e da Comissão Nacional de 

Proteção de Dados (CNPD).
18

 

Na ULSAM, EPE existem dois tipos de ensaios: os observacionais, que ocorrem 

maioritariamente na área da neurologia, que consiste na elaboração de questionários aos 

doentes e na observação dos mesmos; e os EC, principalmente de fase III, que decorrem nas 
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áreas de Reumatologia, Diabetes, Insuficiência Cardíaca, Trombocitopenia e Infeções 

Respiratórias, estando até ao momento do nosso estágio, 6 ensaios em curso que envolvem os 

SF. 

Antes de ser iniciado o EC é averiguado se existem condições para que o mesmo 

ocorra, através de questionários feitos aos médicos, para constatar a sua recetividade ao 

ensaio e ter uma estimativa do número de doentes que poderão fazer parte do mesmo.  

Os SF são responsáveis pela receção, armazenamento, preparação, dispensa, recolha 

e devolução ou destruição do medicamento, sendo necessário que os farmacêuticos fiquem 

aptos para o mesmo, através da realização de treinos, onde obtêm os códigos de acesso ao 

sistema IVRS/IWRS, e também através de formações dadas pelos monitores. É nestas 

formações que recebem toda a documentação relativa ao ensaio que deve ficar arquivada num 

dossiê do SF, como o protocolo do ensaio, brochura do investigador e/ou resumo das 

características do medicamento, autorizações e pareceres das entidades necessárias para a 

validação do ensaio, certificados de análise de cada um dos lotes e formulários que devem ser 

preenchidos, relativos à medicação em estudo. 

Os pacientes são depois selecionados tendo em conta os critérios de inclusão e 

exclusão estabelecidos pelo promotor do ensaio. Posto isto, devem expressar a sua intenção 

de participar no mesmo, assinando um consentimento informado onde consta, de forma clara, 

a natureza, o alcance, as consequências e os riscos do estudo, bem como o direito de se 

retirar a qualquer momento.
18

 

Aquando da receção da medicação, os farmacêuticos são responsáveis por verificar a 

integridade das embalagens e a sua identificação, bem como os lotes e prazos de validade. 

Posto isto devem armazenar toda a medicação num armário fechado à chave, com acesso 

restrito apenas aos farmacêuticos responsáveis pelo ensaio. A dispensa é feita ao nível do 

ambulatório, sendo também da responsabilidade dos farmacêuticos, que devem ter em conta o 

número do doente e o número da caixa de medicamentos que lhe foi atribuído, e fazer o registo 

nos formulários respetivos que se encontram arquivados no dossiê. No que diz respeito às 

devoluções, os farmacêuticos devem contabilizar a quantidade de medicação devolvida e 

registar em formulário próprio, arquivado no dossiê do ensaio. 

A medicação armazenada é sujeita a um controlo rigoroso de temperatura e humidade 

através do registo automático. No caso de falha desse registo, os valores devem ser anotados 

no impresso próprio, arquivado no dossiê, até à resolução do problema. Se existir também 

algum desvio em relação aos valores normais, esses também devem ser anotados no 

formulário respetivo, também arquivado no dossiê, e comunicado ao promotor do ensaio. 

Durante o nosso estágio assistimos à dispensa de medicação para um doente e 

participamos em três formações para EC’s na área da Diabetes e Infeções Respiratórias. 

9. Comissões Técnicas e Grupos Consultivos 

Na ULSAM, EPE, existem várias comissões de carácter consultivo que tem como 

função colaborar com o conselho administrativo: Comissão de ética; Comissão de 
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humanização, qualidade e segurança do utente; Comissão de controlo de infeção nosocomial; 

Comissão de farmácia e terapêutica; Comissão de coordenação oncológica; Comissão de 

normalização dos consumos; Comissão de certificação da interrupção voluntária de gravidez; 

Comissão de coordenação clínica; Comissão de feridas; Comissão de nutrição artificial.
2
 

Uma das comissões mais importantes é a CFT, da qual fazem parte igual número de 

médicos e farmacêuticos, sendo da sua competência: atuar como órgão consultivo e em 

articulação com o Agrupamento de Centros de Saúde do Alto Minho, os Departamentos 

Autónomos de Gestão, serviços, unidades funcionais e o serviço farmacêutico; assegurar o 

cumprimento do formulário e suas adendas; promover uma boa prática farmacoterapêutica; 

monitorizar o consumo dos medicamentos; avaliar mensalmente os dados de consumo e as 

existências em medicamentos por centro de custo, incluindo os prescritos em ambulatório; dar 

parecer sobre novos medicamentos a adquirir; autorizar ou negar a inclusão de novos 

medicamentos à AMH.
2
 

10. Conclusão  

Ao longo do nosso estágio tivemos a oportunidade de observar a realidade de uma 

Farmácia Hospitalar que até ao momento era para nós menos conhecida. 

No HSL passamos por diferentes setores onde o FH tem uma função relevante, o que 

nos permitiu adquirir conhecimentos e competências que serão uteis no nosso futuro. 

Com tudo isto pudemos constatar que o FH é um elo essencial no circuito do 

medicamento, interligado com outros profissionais de saúde, garantindo o acesso dos doentes 

a tratamentos adequados e de qualidade.  

Neste estágio foi-nos sugerido o desenvolvimento de alguns trabalhos bastante 

enriquecedores, na medida em que nos foi possível aplicar todos os nossos conhecimentos e 

ainda adquirir outros. 

Assim concluímos que esta experiência foi muito gratificante para a nossa vida 

profissional, demonstrando que para além da faculdade existe ainda muito a aprender. 
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12. Anexos 

 

Anexo I – Mapa de processo 
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Anexo II – Impresso para medicamentos extra-formulário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo III - Kanban  
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Anexo IV – Ficha técnica de preparação de FFNE 
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Anexo V – Prescrição de fármacos Citotóxicos 

Anexo VI – Tabela de contabilização da Pré-medicação 
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Anexo VII – Etiquetas de fármacos citotóxicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VIII – Etiqueta de capecitabinas 
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Anexo IX – Tabela resumo dos CTX utilizados  
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Anexo X – Fluxograma de atuação em caso de extravasão 
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Anexo XI – Folha de controlo bioquímico 
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Anexo XII – Exemplo de protocolo de NP  
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Anexo XIII – Etiqueta Interna das BNP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XIV – Etiqueta externa das BNP 
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Anexo XV – Protocolo de NP de Neonatologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XVI – Etiqueta interna da BNP de Neonatologia 
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Anexo XVII – Etiqueta externa da BNP de Neonatologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XVIII – Etiqueta da seringa preta de NP de Neonatologia 
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Anexo XIX - Máquina de reembalagem Blispack® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XX – Máquina de Reembalagem Medical Packaging® 
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Anexo XXI – Exemplo de FFSO reembalada  

 

Anexo XXII – Impresso de Registo de  Etiquetagem de FFSO 
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Anexo XXIII - Exemplo de uma prescrição médica eletrónica 

 

Anexo XXIV – Kardex® 
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Anexo XXV - Consola PYXIS® 
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Anexo XXVI – Comprovativo de fornecimento de medicamentos aos 

doentes em regime de ambulatório 
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Anexo XXVIII –Modelo nº 1509 da INCM 

 

 

Anexo XXIX- Ficha modelo nº 1804 da INCM 
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