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Resumo 

 

O presente relatório foi desenvolvido no âmbito do estágio curricular do Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas, na atividade profissional de Farmácia Comunitária. O estágio decorreu na 

Farmácia Alírio de Barros durante o período de quatro meses, de Março a Junho. Durante toda a 

fase de estágio tive o acompanhamento e orientação da diretora-técnica da farmácia, a Dra. Lídia 

Lopes, e o apoio de toda a equipa farmacêutica no meu processo de aprendizagem e 

desenvolvimento. 

O papel do farmacêutico na sociedade tem sido alvo de estudo e reflexão desde a génese da 

profissão. De uma forma simplificada inseríamos o farmacêutico numa cadeia da saúde na qual o 

médico diagnosticava e receitava, o farmacêutico dispensava a medicação e o enfermeiro 

administrava e elaborava o tratamento. Mas os papéis das profissões sofreram grande evolução e o 

farmacêutico é um elemento fulcral em várias atividades, inclusive no aconselhamento do público.  

O farmacêutico atua como o elo de ligação entre o utente e o médico: é grande parte das vezes o 

primeiro profissional de saúde ao qual os utentes recorrem mas é igualmente o último ao qual os 

doentes vão recolher medicação e os conselhos do seu tratamento. É ainda o elemento da cadeia de 

saúde mais próximo dos doentes, pela proximidade geográfica mas também pela acessibilidade e 

disponibilidade para responder às dúvidas e necessidades dos utentes. É desta resposta às 

necessidades na área da saúde das populações que o farmacêutico se especializa no seu ramo e faz 

o ato farmacêutico. 

O ato farmacêutico está definido em diploma legal e enquadra um conjunto de atividades que 

caraterizam os deveres de um farmacêutico no exercer da sua atividade profissional. Essas 

atividades, referidas extensivamente ao longo do relatório, baseiam-se no bem-estar do ser humano 

e no uso responsável, racional e seguro dos medicamentos, sendo estes os princípios basilares de 

toda a atividade farmacêutica. 

O estágio que completei seguiu sempre os princípios deontológicos e inerentes à boa prática da 

profissão farmacêutica. O contacto, tanto com colegas como utentes, abriu a oportunidade para um 

crescimento pessoal e para um aprimorar dos saberes aprendidos durante o meu Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas. A acompanhar o estágio estudei diferentes temáticas, 

recorrendo a fontes científicas, e elaborando trabalhos escritos que contribuíram para projetos da 

farmácia (panfletos e informação para campanhas).  

O presente relatório tem como objetivo indicar todas as tarefas e atividades executadas ao longo 

do estágio e a reflexão sobre a sua importância na minha formação pessoal e profissional para 

futuro farmacêutico.  



vi 

 

Índice 

 
Agradecimentos ............................................................................................................................... iv 

Resumo .............................................................................................................................................. v 

Índice ................................................................................................................................................ vi 

Listagem de Figuras ...................................................................................................................... viii 

Listagem de Tabelas ...................................................................................................................... viii 

Lista de abreviaturas ...................................................................................................................... ix 

Estágio em Farmácia Comunitária ................................................................................................. 1 

1 Farmácia Alírio de Barros .......................................................................................................... 1 

1.1Organização da Farmácia .......................................................................................................... 1 

1.2Recursos Humanos ................................................................................................................... 1 

1.3Espaço Físico e Equipamentos.................................................................................................. 1 

2 Fontes de Informação na Farmácia ............................................................................................ 3 

3 A Classificação dos Medicamentos e Produtos na Farmácia ..................................................... 4 

3.1 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica ............................................................................... 4 

3.2 Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica ........................................................................ 4 

3.3 Medicamentos Manipulados .................................................................................................... 5 

3.4 Outros Produtos da Farmácia ................................................................................................... 5 

4 Encomendas e Aprovisionamentos ............................................................................................ 6 

4.1 Encomendas, Fornecedores e Critérios de Aquisição .............................................................. 6 

4.2 Circuito de Receção de Encomendas ....................................................................................... 7 

4.3 Produtos e Marcação de Preços ............................................................................................... 7 

4.4 Gestão das Existências ............................................................................................................. 8 

4.5 Devoluções, Quebras e Correção de Stock............................................................................... 9 

5 Dispensa de Medicamentos e o Papel do Farmacêutico ........................................................... 10 

5.1 A Receita Médica ................................................................................................................... 10 

5.2 Os Medicamentos Genéricos ................................................................................................. 11 

5.3 Protocolos Especiais e Planos de Comparticipação ............................................................... 11 

5.4 Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos ..................................................................... 12 

6 Atendimento e Aconselhamento Farmacêutico ........................................................................ 12 

6.1 Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica e Automedicação ......................................... 13 

6.2 Aconselhamento e Dispensa de Outros Produtos .................................................................. 14 

6.3 Marketing na Farmácia Comunitária ..................................................................................... 14 

7 Prestação de Cuidados e Serviços de Saúde na Farmácia ........................................................ 15 

8 Contabilidade e Gestão na Farmácia ........................................................................................ 16 

8.1 Correção de Receitas e de Vendas ......................................................................................... 16 

8.2 Fecho do Dia .......................................................................................................................... 16 

8.3 Faturação do Receituário ....................................................................................................... 17 



vii 

 

9 Outras Tarefas do Farmacêutico............................................................................................... 18 

10 Atividades Realizadas no Estágio ........................................................................................ 18 

11 Conclusão ............................................................................................................................. 20 

Casos de Estudo em Estágio .......................................................................................................... 21 

1 Estudo sobre Saúde e Higiene Oral .......................................................................................... 21 

1.1 Âmbito do Estudo .................................................................................................................. 21 

1.2 A Saúde Oral .......................................................................................................................... 21 

1.3 Afeções da Cavidade Bucal ................................................................................................... 22 

1.4 Relação entre a Saúde Oral e a Saúde Sistémica ................................................................... 22 

1.5 Produtos na Higiene Oral ....................................................................................................... 23 

1.6 Cuidados Especiais ................................................................................................................ 24 

1.7 Grupos Especiais de Risco ..................................................................................................... 24 

1.8 Conclusão............................................................................................................................... 25 

2 Estudo dos Principais Problemas de Saúde na Primavera ........................................................ 25 

2.1 Âmbito do Estudo .................................................................................................................. 25 

2.2 Temas Abordados .................................................................................................................. 26 

3 Estudo de Suplementos para a Manutenção da Saúde Cardiovascular .................................... 27 

3.1 Âmbito do Estudo .................................................................................................................. 27 

3.2 A Doença Cardiovascular ...................................................................................................... 27 

3.3 Vitamina E ............................................................................................................................. 29 

3.4 Vitamina C ............................................................................................................................. 29 

3.5 Vitamina B6, Vitamina B12 e Ácido Fólico .......................................................................... 30 

3.6 Magnésio ................................................................................................................................ 33 

3.7 Selénio ................................................................................................................................... 35 

3.8 Crómio ................................................................................................................................... 36 

3.9 Zinco ...................................................................................................................................... 37 

3.10 Coenzima Q10 ..................................................................................................................... 38 

3.11 β-caroteno ............................................................................................................................ 38 

3.12 Hidroxitirosol ....................................................................................................................... 39 

3.13 Conclusão ............................................................................................................................. 40 

Bibliografia ..................................................................................................................................... 42 

Anexos ............................................................................................................................................. 48 

 

 

  



viii 

 

 

Listagem de Figuras 

Figura 1 – Logótipo da Farmácia ..................................................................................................... 48 

Figura 2 – Modelo de Receita Médica Manual ................................................................................ 48 

Figura 3 – Modelo de Receita Médica Eletrónica ............................................................................ 49 

Figura 4 – Exemplo de Receita Médica ........................................................................................... 49 

Figura 5 – Modelo do Verso de Receita Médica .............................................................................. 49 

Figura 6 – Fatura de Venda de Medicamento Sujeito a Receita Médica ......................................... 49 

Figura 7 – Panfleto Informativo de Higiene e Saúde Oral ............................................................... 49 

Figura 8 – Panfleto Informativo de Saúde Cardiovascular .............................................................. 49 

Figura 9 – Diapositivo 1 da Apresentação de Primavera ................................................................. 49 

Figura 10 – Diapositivo 2 da Apresentação de Primavera ............................................................... 49 

Figura 11 – Diapositivo 3 da Apresentação de Primavera ............................................................... 49 

Figura 12 – Diapositivo 4 da Apresentação de Primavera ............................................................... 49 

Figura 13 – Diapositivo 5 da Apresentação de Primavera ............................................................... 49 

Figura 14 – Diapositivo 6 da Apresentação de Primavera ............................................................... 49 

Figura 15 – Diapositivo 7 da Apresentação de Primavera ............................................................... 49 

Figura 16 – Diapositivo 8 da Apresentação de Primavera ............................................................... 49 

Figura 17 – Diapositivo 9 da Apresentação de Primavera ............................................................... 49 

Figura 19 – Imagem do Ever-fit® Cardio ........................................................................................ 49 

Figura 18 – Imagem do Win-fit® Cardio ......................................................................................... 49 

Figura 20 – Plateau Máximo da Vitamina C  .................................................................................. 49 

Figura 21 – Metabolismo da Homocisteína ..................................................................................... 49 

Figura 22 – Esquematização Simplificada de Metoxistase .............................................................. 49 

Figura 23 – Participação do Mg
2+

 em Mecanismos Celulares do Ca
2+

  ........................................... 49 

Figura 24 – Stress Oxidativo ou Redutivo na Saúde Cardiovascular pelo Selénio  ......................... 49 

Figura 25 – Ampliação do Sinal da Insulina pelo Cr
3+ 

 .................................................................... 49 

Figura 26 – Mecanismos Protetores do Zinco .................................................................................. 49 

 

Listagem de Tabelas 

Tabela 1 – Composição do Win-fit® Cardio ................................................................................... 49 

Tabela 2 – Composição do Ever-fit® Cardio ................................................................................... 49 

  

file:///C:/Users/Filipe/Documents/Monografia%20do%20Estágio/Relatório%20FINAL/Relatório%20Final.docx%23_Toc393647643
file:///C:/Users/Filipe/Documents/Monografia%20do%20Estágio/Relatório%20FINAL/Relatório%20Final.docx%23_Toc393647644
file:///C:/Users/Filipe/Documents/Monografia%20do%20Estágio/Relatório%20FINAL/Relatório%20Final.docx%23_Toc393647645
file:///C:/Users/Filipe/Documents/Monografia%20do%20Estágio/Relatório%20FINAL/Relatório%20Final.docx%23_Toc393647646
file:///C:/Users/Filipe/Documents/Monografia%20do%20Estágio/Relatório%20FINAL/Relatório%20Final.docx%23_Toc393647647
file:///C:/Users/Filipe/Documents/Monografia%20do%20Estágio/Relatório%20FINAL/Relatório%20Final.docx%23_Toc393647648
file:///C:/Users/Filipe/Documents/Monografia%20do%20Estágio/Relatório%20FINAL/Relatório%20Final.docx%23_Toc393647649
file:///C:/Users/Filipe/Documents/Monografia%20do%20Estágio/Relatório%20FINAL/Relatório%20Final.docx%23_Toc393647650
file:///C:/Users/Filipe/Documents/Monografia%20do%20Estágio/Relatório%20FINAL/Relatório%20Final.docx%23_Toc393647651
file:///C:/Users/Filipe/Documents/Monografia%20do%20Estágio/Relatório%20FINAL/Relatório%20Final.docx%23_Toc393647652
file:///C:/Users/Filipe/Documents/Monografia%20do%20Estágio/Relatório%20FINAL/Relatório%20Final.docx%23_Toc393647653
file:///C:/Users/Filipe/Documents/Monografia%20do%20Estágio/Relatório%20FINAL/Relatório%20Final.docx%23_Toc393647654
file:///C:/Users/Filipe/Documents/Monografia%20do%20Estágio/Relatório%20FINAL/Relatório%20Final.docx%23_Toc393647655
file:///C:/Users/Filipe/Documents/Monografia%20do%20Estágio/Relatório%20FINAL/Relatório%20Final.docx%23_Toc393647656
file:///C:/Users/Filipe/Documents/Monografia%20do%20Estágio/Relatório%20FINAL/Relatório%20Final.docx%23_Toc393647657
file:///C:/Users/Filipe/Documents/Monografia%20do%20Estágio/Relatório%20FINAL/Relatório%20Final.docx%23_Toc393647658
file:///C:/Users/Filipe/Documents/Monografia%20do%20Estágio/Relatório%20FINAL/Relatório%20Final.docx%23_Toc393647659
file:///C:/Users/Filipe/Documents/Monografia%20do%20Estágio/Relatório%20FINAL/Relatório%20Final.docx%23_Toc393647660
file:///C:/Users/Filipe/Documents/Monografia%20do%20Estágio/Relatório%20FINAL/Relatório%20Final.docx%23_Toc393647661
file:///C:/Users/Filipe/Documents/Monografia%20do%20Estágio/Relatório%20FINAL/Relatório%20Final.docx%23_Toc393647662
file:///C:/Users/Filipe/Documents/Monografia%20do%20Estágio/Relatório%20FINAL/Relatório%20Final.docx%23_Toc393647663
file:///C:/Users/Filipe/Documents/Monografia%20do%20Estágio/Relatório%20FINAL/Relatório%20Final.docx%23_Toc393647664
file:///C:/Users/Filipe/Documents/Monografia%20do%20Estágio/Relatório%20FINAL/Relatório%20Final.docx%23_Toc393647665
file:///C:/Users/Filipe/Documents/Monografia%20do%20Estágio/Relatório%20FINAL/Relatório%20Final.docx%23_Toc393647666
file:///C:/Users/Filipe/Documents/Monografia%20do%20Estágio/Relatório%20FINAL/Relatório%20Final.docx%23_Toc393647667
file:///C:/Users/Filipe/Documents/Monografia%20do%20Estágio/Relatório%20FINAL/Relatório%20Final.docx%23_Toc393647668
file:///C:/Users/Filipe/Documents/Monografia%20do%20Estágio/Relatório%20FINAL/Relatório%20Final.docx%23_Toc393642204
file:///C:/Users/Filipe/Documents/Monografia%20do%20Estágio/Relatório%20FINAL/Relatório%20Final.docx%23_Toc393642205


ix 

 

Lista de abreviaturas 

 

ANF: Associação Nacional de Farmácias 

BPD Boas Práticas de Distribuição 

BPF: Boas Práticas de Farmácia 

CEDIM: Centro de Informação do Medicamentos da Associação Nacional das Farmácias 

CIAV: Centro de Informação Antivenenos 

CIM: Centro de Informação do Medicamento da Ordem dos Farmacêuticos 

CIMI: Centro de Informação do Medicamento e Produtos de Saúde do INFARMED 

CNP: Código Nacional do Produto 

CoQ10 Coenzima Q10 

DM2 Diabetes Mellitus Tipo 2 

DSM Dispensa Semanal de Medicação 

DT: Diretora Técnica 

eNOS Sintetase Endotelial de Monóxido de Azoto 

FAB: Farmácia Alírio de Barros 

Gpx Glutationa Peroxidases 

HMGR 3-hidro-3-metilglutaril coenzima-A Redutase 

INFARMED: Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde I.P. 

LVMNSR Locais de Venda de Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

MG: Medicamento Genérico 

MNSRM: Medicamentos não sujeitos a receita médica 

MSRM: Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

NO Monóxido de Azoto 

OF: Ordem dos Farmacêuticos 

PVF: Preço de Venda do Fornecedor 

PVP: Preço de Venda ao Público 

RCM Resumo das Caraterísticas do Medicamento 

ROS Espécies Reativas de Oxigénio 

SAMS: Serviço de Assistência Médico-Social 

SNF: Sistema Nacional de Farmacovigilância 

SNS: Sistema Nacional de Saúde 

SOD Superóxido Dismutase 

TrxR Redutases de Tioredoxina 



1 

 

 

Estágio em Farmácia Comunitária 

 

1 Farmácia Alírio de Barros 

 

1.1 Organização da Farmácia 

A Farmácia Alírio de Barros (FAB) está localizada numa zona movimentada do Concelho do 

Porto, na rua Costa Cabral, e está circundada por várias entidades como escolas, um centro 

desportivo e institutos de saúde tais como o Instituto Português de Sangue e um Centro de 

Enfermagem. Deste modo, a sua localização permite um contacto alargado com diferentes grupos 

sociais, diferentes serviços e uma elevada densidade populacional (Figura 1). 

Por outro lado, a FAB está, ao contrário do ideal estipulado pela legislação, bastante próxima de 

outras farmácias numa distância inferior a 350 metros, tendo como exemplos a Farmácia Silva 

Pereira, a Farmácia Saúde, a Farmácia Guerra e a Farmácia Martino. Tal aproximação deve-se ao 

facto do período de instalação da FAB anteceder este enquadramento legal. 

O horário habitual é das 8:00-20:00 horas em dias úteis e das 8:30-19:00 h aos Sábados, fazendo 

ainda mensalmente uma noite de serviço de atendimento noturno [1-3]. 

 

1.2 Recursos Humanos 

A FAB é constituída por uma equipa com duas farmacêuticas, a Dra. Lídia Lopes como 

Diretora-técnica (DT) e a Dra. Mónica Lamas como Farmacêutica Adjunta Substituta, com dois 

técnicos de Farmácia, a Dra. Cristiana Barbosa e o Dr. Pedro Figueiredo, com um estafeta, o Sr. 

Eduardo Gonçalves e pela Dra. Cláudia Castro, proprietária da FAB e Economista. Os recursos 

humanos da farmácia estão de acordo com o estabelecido em diploma legal [1]. 

As funções na farmácia são distribuídas de forma distinta a cada membro da equipa. Embora 

certos atos, especialmente o atendimento presencial e telefónico ao público, sejam comuns a todos 

os elementos, outras funções são atribuídas individualmente. Ainda, num espírito de 

competitividade e trabalho em equipa, a FAB estabelece objetivos mensais para ajudar os clientes a 

encontrar as melhores oportunidades e resposta às suas necessidades, um atendimento mais 

esforçado e atento e um acompanhamento estimulante tanto para a equipa como para o público.  

 

1.3  Espaço Físico e Equipamentos 

De acordo com a legislação atual, as farmácias instaladas desde o dia a seguir à publicação da 

deliberação nº 2473/2007 têm de obedecer a critérios de áreas mínimas e divisões compondo no 

mínimo uma área útil de 95 m
2
. A FAB, instalada anteriormente à deliberação, não cumpre todos 

os requisitos de espaço físico interior mas apresenta os equipamentos, o pessoal e os sistemas 

essenciais ao atendimento farmacêutico [4]. 
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O espaço exterior da farmácia permite a fácil identificação do estabelecimento como farmácia. 

Apresenta a tradicional cruz verde iluminada quando aberta e a identificação como “Farmácia 

Alírio de Barros” [5]. Estão descritos ainda o nome da DT e o horário de funcionamento. Nas 

montras é possível visualizar muitas das vezes as campanhas e os serviços em oferta da FAB. 

O interior da farmácia pode ser dividido em diferentes secções, de acordo com a legislação. Na 

zona de atendimento ao público podemos encontrar uma área com três balcões dispostos de forma 

estratégica de modo a aproveitar o espaço. Cada balcão tem um computador com sistema 

informático para atendimento, impressora de receitas e leitor ótico. Nesta zona dispõem-se 

prateleiras com diversos produtos de dermocosmética, de puericultura, de veterinária, preservativos 

e artigos sazonais ou de destaque especial. Estão disponíveis produtos de maior rotatividade, de 

modo a agilizar o atendimento, desde antipiréticos, anti-inflamatórios, antiácidos, pastilhas para a 

dor na garganta e anticoncecionais. Outros elementos são a balança, para pesar e medir, o 

tensiómetro para mensurar a tensão arterial e outros aparelhos para avaliação de parâmetros 

biológicos como o colesterol, os triglicerídeos, a glicemia e o ácido úrico. Esta zona apresenta 

lugares para os utentes se sentarem confortavelmente e está habitualmente decorada de acordo com 

a estação ou época. Apresenta ainda uma televisão onde se expõem vídeos informativos de 

cuidados de saúde ou campanhas. 

No armazém há uma zona de receção de encomendas e uma zona de armazenamento de 

medicamentos e outros artigos. Para a receção de encomendas é usado um balcão que dispõe de um 

computador e um leitor ótico, acompanhados de uma impressora de etiquetas e outra impressora 

padrão. Para o armazenamento de medicamentos na sua maioria sujeitos a receita médica (MSRM) 

usa-se um armário de medicamentos de gavetas. Dividem-se estes em originários e em genéricos, 

em ampolas, em saquetas, em gotas, em colírios, em medicamentos com via de administração 

vaginal, em medicamentos com via de administração retal e em medicamentos com via de 

administração nasal ou pulmonar. Estão ainda separados suplementos alimentares, produtos 

fitoterapêuticos, outros produtos dermocosméticos, produtos de uso em higiene oral, soluções orais, 

dispositivos médicos, produtos excedentes e outros produtos indefinidos. Os medicamentos de frio 

são armazenados em frigorífico próprio, entre a temperatura de 2 a 8 °C. De modo a manter a 

temperatura ambiente estável, inferior a 25 °C, toda a farmácia é climatizada por ar condicionado. 

Armazenados à parte estão os fármacos estupefacientes e os auriculares. Existe ainda a zona de 

preparação de suspensões orais e a área reservada à Dispensa Semanal de Medicação (DSM). Isto 

permite uma alternativa para a toma correta dos medicamentos pelos doentes. 

Diretamente interligado ao armazém está uma zona de escritório, adequada ao armazenamento 

de documentação, fontes de pesquisa e à receção de parceiros de negócio. Aqui tomam-se as 

decisões de natureza administrativa e contabilística.  

Existe ainda um gabinete de atendimento com instalações adequadas ao conforto dos utentes e à 

garantia da sua privacidade. Neste gabinete realizam-se muitos dos serviços de vacinação sazonal 
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contra a gripe, consultas de nutrição e podologia entre outros serviços que decorrem pontualmente 

para diferentes problemas de saúde.  

A acrescentar há espaços na farmácia onde são armazenados registos, uma arrecadação e 

traseiras para arrumação de diferentes artigos e expositores e instalações sanitárias de uso comum à 

equipa e aos utentes [4]. 

Relativamente aos equipamentos usados, a farmácia dispõe de computadores, leitores óticos e 

impressoras padrão, de etiquetas e de receitas. O sistema informático utilizado é o SIFARMA2000 

cujo papel na gestão da farmácia é indispensável. Deste modo o sistema é usado no atendimento, 

vendas e serviços, na receção de encomendas, na gestão de preços, validades, devoluções e 

regularização de devoluções, no registo e correção de stocks, nas encomendas manuais e diárias e 

registo de produtos e outras informações. Cada funcionário da farmácia tem uma conta associada 

ao sistema que está definida por um username e uma password dando uma possibilidade de rastrear 

toda a atividade do pessoal.  

A maior vantagem do SIFARMA está ligada à enorme base de dados que cria para cada produto 

uma ficha que o carateriza desde a origem, às compras e vendas, à informação científica, aos 

preços de custo e de venda e à situação no mercado. A grande maioria dos produtos tem na sua 

informação científica todos os pontos relevantes de posologia e dosagens, indicações terapêuticas, 

contraindicações e interações medicamentosas. Também é possível criar uma base de dados de 

todos os utentes registando aspetos pessoais e dados biográficos, a situação fisiopatológica e 

prévias reações adversas medicamentosas. A base de dados do SIFARMA permite ainda o controlo 

estatístico de todos os processos, incluindo vendas, receituário, fechos de dia e outras 

movimentações. Toda a faturação pode ser gerida a partir deste sistema informático. A acompanhar 

existem ainda várias funcionalidades como mensagens criadas pelos funcionários que podem 

automaticamente surgir aquando do registo de um produto ou acesso à ficha de um utente ou 

mensagens que podem ser enviadas por um mecanismo de internal messaging. 

 

2 Fontes de Informação na Farmácia 

A experiência e conhecimentos de um farmacêutico no atendimento, aconselhamento e dispensa 

de medicação é um fator imprescindível na manutenção da qualidade de serviço e na segurança dos 

utentes. Contudo, dada a evolução constante e rápida dos saberes inerentes às áreas de saúde e 

farmácia, várias fontes de informação e consulta são indispensáveis, algumas de caráter obrigatório 

de acordo com as Boas Práticas de Farmácia (BPF), outras de natureza optativa mas igualmente 

essenciais de modo a responder aos desafios do quotidiano. 

A presença do Prontuário Terapêutico, do Resumo das Caraterísticas do Medicamento (RCM), 

de fontes complementares para consulta em farmacoterapia, do Martindale, The Extra 

Pharmacopeia, do British National Formulary e o acesso ao Epocrates Online, atualizados é 

obrigatória [6]. De igual modo as circulares informativas de produtos a retirar no mercado, novas 
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indicações, interações ou contraindicações devem ser estudados e arquivados. De caráter não 

obrigatório mas recomendado existem centros de informação em suporte físico como o Simpósio 

Terapêutico, o Índice Nacional Terapêutico, a Farmacopeia Portuguesa, o Formulário Galénico 

Português, Publicações de Fonte Científica e Publicações de Direito Farmacêutico. Como fontes 

online temos os sítios como o Centro de Informação do Medicamentos (CIM) da Ordem dos 

Farmacêuticos (OF), o Centro de Informação do Medicamento e Produtos de Saúde (CIMI) do 

INFARMED, o CEDIME da Associação Nacional das Farmácias (ANF), o Centro Tecnológico do 

Medicamento (CETMED), o Centro de Informação Antivenenos (CIAV), e o Pubmed entre outros 

locais de pesquisa de artigos de índole científica. Os dados nestes sítios são atualizados frequente e 

periodicamente e são uma referência para muitas questões das áreas das ciências da saúde. A 

acrescentar a estas fontes, existem ainda as formações organizadas por diferentes instituições 

acompanhadas muitas vezes por referências escritas ou oradas [7-10]. 

 

3 A Classificação dos Medicamentos e Produtos na Farmácia 

A farmácia é um estabelecimento que lida com um universo de produtos muito diversificado. 

Tendo em conta as caraterísticas individuais dos produtos, a necessidade de classificação destes 

torna-se imperativa para a correta organização e regulamentação de cada um. 

 

3.1 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Os medicamentos são sempre inseridos nesta categoria quando preenchem uma condição de um 

conjunto de condições já estabelecidas no estatuto do medicamento. Geralmente as condições 

podem ser os riscos para a saúde do utente (de diversas formas), podem estar relacionadas com o 

desconhecimento dos efeitos adversos ou interações de substâncias ou excipientes das formulações 

que ainda se tenham de aprofundar ou ainda estão sempre sujeitas a receita médica quando o 

medicamento se administra por via parentérica. 

Este tipo de medicamentos tem sempre Preço de Venda ao Público (PVP) definido a nível 

nacional e exige a apresentação, na farmácia, da respetiva receita médica de acordo com as regras 

definidas para a sua validade.  

Existem ainda medicamentos sujeitos a receita médica especial que se inserem nesta categoria 

preenchendo uma de um conjunto possível de condições especiais. São geralmente os 

medicamentos estupefacientes que se inserem nesta categoria ou outros com potencial aditivo e 

causadores de abuso e toxicodependência. Todo o circuito deste grupo de medicamentos é mais 

controlado e regulamentado por condições especiais [11]. 

 

3.2 Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Nesta categoria inserem-se os medicamentos que não preencham nenhum dos requisitos para se 

classificarem como MSRM. Devem, contudo, acompanhar-se de indicações terapêuticas e 

informação sobre o seu potencial nocivo. Ao contrário dos MSRM, podem ser vendidos em Locais 
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de Venda de Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (LVMNSRM) e o PVP segue o regime 

de preço livre, isto é, fixado ao nível dos canais de distribuição e comercialização [11]. 

 

3.3 Medicamentos Manipulados 

Os medicamentos manipulados classificam-se como qualquer fórmula magistral ou preparado 

oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico [12]. Este género de 

medicamento deve ser preparado segundo as normas de boas práticas de fabrico e todos os 

processos desde a escolha das matérias-primas até ao produto acabado e rotulagem devem seguir os 

critérios que procurem garantir a máxima qualidade estabelecidos. Vários parâmetros ficam 

definidos em portaria, tais como o pessoal e a forma como este deve proceder, as instalações e os 

equipamentos, a documentação exigida, as matérias-primas, os materiais de embalagem, o processo 

de manipulação, o processo de controlo de qualidade e a rotulagem [13]. O PVP deste género de 

medicamento varia de acordo com os honorários, o valor das matérias-primas e dos materiais de 

embalagem e está definido o seu cálculo em portaria [14]. 

A FAB, apesar de cumprir os mínimos para a preparação de medicamentos manipulados, 

adquire este grupo de medicamentos de uma outra farmácia qualificada na preparação destes.  

 

3.4 Outros Produtos da Farmácia 

Existe um conjunto diverso de outros produtos à venda no ambiente farmacêutico. Cada grupo 

se distingue por caraterísticas que o classifica. Assim sendo temos medicamentos homeopáticos, 

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

homeopáticas de acordo com um processo de fabrico descrito na Farmacopeia Europeia, ou na sua 

falta, em farmacopeia utilizada de modo oficial em algum Estado membro [14], produtos dietéticos 

e suplementos alimentares, géneros alimentícios com destino a complementar ou suplementar o 

regime alimentar normal e que constituem uma fonte concentrada de determinadas substâncias 

nutrientes ou outras com efeito nutricional ou fisiológico com destino a serem tomadas em 

unidades medidas de quantidade reduzida [15], produtos para alimentação especial, que dada a sua 

composição especial ou processo de fabrico, se distinguem claramente de alimentos de uso 

corrente, e adequados às necessidades especiais de determinadas categorias de pessoas [16], 

produtos fitoterapêuticos, à base de plantas cuja preparação deriva da utilização de diferentes 

substâncias de origem vegetal [11], produtos cosméticos e dermofarmacêuticos, substâncias 

destinadas a contactar com partes externas do corpo ou dentes/mucosas bucais com vista a limpar, 

perfumar, modificar o aspeto, proteger, manter o bom estado ou corrigir os odores corporais [17], 

produtos e medicamentos de uso veterinário, isto é, todo o medicamento autorizado destinado aos 

animais [18] e ainda os dispositivos médicos, instrumentos de saúde que de modo semelhante aos 

medicamentos são utilizados para prevenir, diagnosticar ou tratar uma doença humana mas 
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distinguindo-se destes por não o fazerem através de ações farmacológicas, metabólicas ou 

imunológicas [19].  

 

4 Encomendas e Aprovisionamentos 

A base do negócio de uma farmácia está muito dependente do controlo que é realizado sobre o 

stock sabendo que vários fatores influenciam a boa gestão. Deste modo é importante entender que 

um stock elevado traz a vantagem de uma maior disponibilidade de produto mas em contrapartida 

existem desvantagens como o elevado capital que é necessário mobilizar para manter tal stock, o 

espaço disponível para o armazenar, o facto de os produtos serem na sua maioria perecíveis, a 

atualização de preços que pode desvalorizar o produto ou obrigar a retirá-lo num período limitado 

de tempo, a proibição de venda ou substituição por melhores produtos e ainda o risco de 

acumulação de stock por perda de popularidade do produto. Um stock menor evita estes problemas 

mas aumenta o risco de rutura levando a menores vendas e menor satisfação do cliente. Tendo em 

conta o contexto atual de um negócio, a gestão de acordo com as necessidades deve ser 

preconizada, assim como os estudos regulares do mercado e dos clientes para adaptar às mudanças. 

 

4.1 Encomendas, Fornecedores e Critérios de Aquisição 

A distribuição de medicamentos e outros produtos de saúde apresenta um enquadramento legal 

extenso que define esta atividade. Todo o setor da distribuição é controlado por um DT adequado 

para o cargo e com funções estabelecidas [20]. Estão também definidas as Boas Práticas de 

Distribuição (BPD) em diploma legal e os critérios de aquisição dos produtos, incluindo a 

legislação específica de estupefacientes e psicotrópicos [21-23]. Estão ainda definidos aspetos 

relacionados com a rastreabilidade, conservação, prazos e a recolha de produtos [11,24].  

As farmácias para aquisição e manutenção do seu stock recorrem a distribuidoras. Os critérios 

para a seleção destas e a aquisição dos produtos variam bastante, focando-se geralmente em tipo de 

produtos existentes, horários e disponibilidade de entrega, preços e oportunidades financeiras e 

facilidade de resolução de problemas e reclamações. No caso da FAB, as principais distribuidoras 

são a OCP, a Alliance Healthcare, a Cooprofar e a Cofanor. 

Para manter a rotação de stock, isto é, manter um bom equilíbrio entre as vendas das existências 

e o investimento nas compras de novos bens, devem ser definidos pontos de encomenda para os 

diversos produtos com limites de stock mínimos e máximos. Definidos estes pontos é possível o 

sistema, quando o stock de um dado produto está baixo, informar o farmacêutico da necessidade da 

sua inclusão na nota de encomenda diária.  

Todos os dias são efetuadas duas encomendas diárias, de maior volume e com objetivo de repor 

produtos que atingiram o seu ponto de encomenda, e ainda de número variável encomendas 

manuais com produtos específicos que podem estar esgotados, podem ser necessários acima dos 

valores de stock normais num dado período ou ainda produtos que habitualmente não se encontram 
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no stock da farmácia mas estão destinados a um dado utente. Existem ainda encomendas de grande 

volume que não se inserem nas encomendas diárias que são pedidas diretamente aos laboratórios 

pelas vantagens económicas. Este tipo de encomendas está ligado a produtos de dermocosmética, 

produtos de campanhas, produtos vendidos em massa ou produtos sazonais.  

 

4.2 Circuito de Receção de Encomendas 

Para a receção de uma encomenda, existe um protocolo e passos a conferir de modo a efetuar o 

processo adequadamente. Primeiramente confirma-se a entrega das faturas e a concordância com o 

número de caixotes rececionado. Medicamentos cujas caraterísticas não permitem o 

armazenamento à temperatura ambiente devem o mais brevemente possível ser armazenados em 

frigorífico. Noutros medicamentos como os estupefacientes e os psicotrópicos deve ser confirmada 

a entrega dos documentos de controlo de psicotrópicos e estupefacientes.  

Para o processo de receção o farmacêutico deve fazer o registo informático de todas as unidades 

recebidas, a partir da opção Receção de Encomendas do SIFARMA. Neste processo deve 

confirmar se foram recebidos os medicamentos corretos e no número de embalagens correto. Para 

cada produto pode-se editar informações retiradas da fatura relativamente ao preço de compra ao 

fornecedor (PVF), ao PVP (nos casos aplicáveis) e às condições especiais de compra. Nas 

embalagens pode-se ainda conferir o prazo de validade e se o PVP impresso corresponde ao da 

fatura. No caso dos prazos de validade estes devem obedecer a um conjunto de critérios sendo 

atualizados no caso de o produto não existir em stock ou no caso de o produto rececionado ter um 

prazo de validade inferior aos produtos já armazenados. Cada produto tem locais de 

armazenamento específicos mas de destacar temos os medicamentos de frio para o frigorífico e os 

estupefacientes para armário próprio. 

Por fim toda a documentação deve ser corretamente processada. A acompanhar a fatura deve ser 

impresso um resumo assinado pelo operador após a receção confirmando se o valor total a pagar e 

o número total de embalagens está correto. Estes documentos são agrupados para no final do mês 

serem conferidos pela contabilidade. Ainda, relativamente aos documentos de controlo de 

psicotrópicos e estupefacientes estes devem ser conferidos pela DT e estando em conformidade, 

assinados e carimbados, envia-se o duplicado para o fornecedor e o original para arquivar na 

Farmácia durante um período mínimo de 3 anos. O número de registo é guardado no sistema 

informático a acompanhar a fatura. O registo de entradas e saídas dos estupefacientes das tabelas I 

e II é enviado trimestralmente, assim como o balanço anual de cada ano, ao INFARMED [22,23]. 

 

4.3 Produtos e Marcação de Preços 

Como já foi anteriormente referido, o PVP de inúmeros medicamentos está definido, assim 

como as respetivas margens de lucro, de acordo com documento legal. Este PVP predefinido deve-

se ao regime de comparticipação que existe em MSRM e MNSRM [25]. Na ausência de 
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comparticipação os medicamentos de venda livre não comparticipados e outros produtos de saúde 

vão ter um PVP variável de acordo com o PVF, a taxa de IVA aplicável e a margem de lucro 

estabelecida pela farmácia. Para simplificar a introdução do PVP de um produto este deve ter uma 

ficha criada no sistema. A maioria dos produtos pode ser identificada pelo seu Código Nacional do 

Produto (CNP) mas no caso de este ser inexistente, cria-se um Código Interno do Sistema. 

As margens de lucro variam dependendo do tipo de produtos e das condições em que foram 

adquiridos. No caso de leites e papas para lactentes e bebés as margens estão fixadas em 15%.  

Nos medicamentos comparticipados o PVP deve obrigatoriamente vir descrito na embalagem 

aquando da receção dos produtos. Nos produtos de venda livre os preços devem estar expostos, 

podendo ser através de etiquetas, tomando sempre a atenção de não ocultar dados importantes da 

embalagem do produto como o prazo de validade ou o lote de fabrico.  

 

4.4 Gestão das Existências 

O controlo das existências é um processo fundamental para minimizar os erros dos níveis de 

stock na receção de encomendas ou venda de produtos, nos desperdícios ou na má conservação.  

Na receção de encomendas quando um produto está em falta é efetuada uma reclamação à 

distribuidora via telefone. É importante identificar o produto em falta, o número de unidades e se é 

pretendido receber o reembolso em nota de crédito ou por envio do produto em falta. Para garantir 

o registo de todo o processo de reclamação é pertinente a anotação do número de reclamação e da 

data e funcionário que nos atendeu. Arquivam-se os dados registados até regularização da situação. 

Outro problema que pode acontecer é a receção de produtos erradamente pedidos ou enviados, 

danificados ou com prazo de validade próximo da expiração. Neste caso devem ser devolvidos, 

física e informaticamente, registando o processo numa nota de devolução. 

Além de erros de receção, as próprias vendas podem gerar erros uma vez que as unidades 

dispensadas podem não ser registadas, podem ocorrer trocas entre o registo e a dispensa de uma 

dada dosagem de um medicamento ou ainda existir potenciais furtos. 

O desperdício ocorre quando os produtos ultrapassam ou estão muito próximos de ultrapassar o 

prazo de validade e como tal deixa de ser possível dispensá-los. Existem processos que procuram 

evitar estas situações como o armazenamento que deve seguir o método do First-expired, First-out 

(FEFO), isto é, os medicamentos com prazo de validade mais curto devem ser os mais acessíveis e 

os primeiros a ser dispensados quando existem outros produtos com prazos de validade superior. 

Fazem-se ainda listagens mensais usando no SIFARMA a opção Controlo de Prazos de Validade. 

Nesta listagem os produtos que expiram num prazo de dois meses ou aqueles que ainda não têm 

prazo de validade definido são separados. A função do farmacêutico é avaliar, produto a produto, 

os prazos de validade. Na eventualidade de algum estar próximo da data limite de validade, deve 

ser separado para posterior devolução ou quebra. Os restantes devem ter os prazos de validade 

atualizados. 
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A má conservação pode ocorrer no caso de um medicamento termolábil não ser armazenado em 

condições de frio, na situação de exposição de medicamentos a situações ambientais (luz solar, 

temperaturas superiores a 25 °C) que comprometam a qualidade do produto ou ainda produtos que 

venham a ser danificados pelo armazenamento, mobilização ou tempo. 

Nalguns casos os produtos poderão ser devolvidos, através de nota de devolução, mas noutras 

situações, em que a devolução não é possível ou indicada, é feita a quebra dos produtos. 

 

4.5 Devoluções, Quebras e Correção de Stock 

Como já foi referido em muitas ocasiões uma nota de devolução pode ser essencial para que a 

farmácia tenha algum retorno do seu capital investido. Para que a nota de devolução seja efetuada é 

importante no sistema informático fazer o registo da devolução selecionando a opção Gestão de 

Devoluções. Para o processo completar é necessário referir os produtos a devolver, o motivo da 

devolução e o número de fatura da origem do produto. Define-se a hora de recolha dos produtos a 

devolver e imprime-se a nota de devolução em triplicado. Os originais e duplicados são assinados, 

carimbados e entregues ao agente representativo da distribuidora à qual se faz a devolução. Antes 

da entrega da nota de devolução e dos produtos o transportador deve assinar o triplicado da nota de 

devolução para ser arquivada na farmácia. Posteriormente, a resposta à devolução pode ser 

negativa e os produtos devolvidos retornam à farmácia ou positiva e o reembolso ser feito por nota 

de crédito ou por troca do produto. Cabe ao farmacêutico regularizar a situação registando a 

entrada nas existências dos novos produtos ou das notas de crédito ficando a original na farmácia e 

o duplicado após assinatura e carimbo entregue ao distribuidor.  

Dentro das devoluções temos ainda as retiradas de mercado de produtos, informadas através de 

circulares informativas, entregues pelas distribuidoras. Este tipo de devolução geralmente vem 

acompanhada de explicação para as farmácias do motivo de retirada do produto e ainda 

explicitação do grau de urgência. 

Quando o produto não pode ser vendido, devolvido ou se destina a uso pela farmácia (como o 

algodão, as luvas e tiras reativas de teste nos serviços prestados pela FAB) deve ser feita a quebra 

do produto. O processo só pode ser efetuado pela DT ou pela Proprietária da Farmácia. 

Todos os movimentos de stock na farmácia podem conduzir a erros de inventário. De modo a 

confirmar o inventário existente num dado período faz-se a lista automática do inventário no 

sistema. Comparando a lista com as existências reais são corrigidos os níveis reais de stock, na 

eventualidade de erros, sendo o processo apenas possível para a DT ou a Proprietária. Outros 

elementos da equipa, apercebendo-se de potenciais erros de stock, podem anotar em lista própria 

para o efeito para posterior confirmação e correção.  
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5 Dispensa de Medicamentos e o Papel do Farmacêutico 

O ato de dispensa de medicamentos é um dos papéis mais importantes do farmacêutico no 

contexto da farmácia comunitária. Deste modo, é fundamental conhecer os procedimentos aquando 

da dispensa de um medicamento ou produto, desde a interpretação da receita (nas situações 

aplicáveis), ao estudo da situação de saúde do doente, ao aconselhamento e informação transmitida 

até à cedência dos produtos. O farmacêutico atua como último ponto de controlo da toma de 

medicamentos de um doente e é responsável por identificar e minimizar os erros de tratamento, 

sejam eles originados pelo próprio farmacêutico, pelo doente ou pelo médico.  

 

5.1 A Receita Médica 

Para o correto processamento de uma receita médica um conjunto de elementos deve ser 

analisado e só após validação, os medicamentos dispensados e o aconselhamento prestado. 

As receitas podem dividir-se em dois modelos: modelos de receita eletrónicas ou modelos de 

receita manuais (Figuras 2,3). Embora o primeiro seja o mais indicado e comummente usado, o 

segundo quando acompanhado de justificação pode igualmente ser aceite, sendo as justificações 

habitualmente a falência do sistema informático, a inadaptação do prescritor, a prescrição ao 

domicílio ou ainda outras com o limite de 40 receitas mensais. Ambos modelos estão definidos em 

portaria [26,27]. 

Um elemento importante é a data de validade das receitas que podem ter a validade de 30 dias 

ou 6 meses, sendo as segundas designadas receitas renováveis por terem mais duas vias [26,27]. 

Cabe ao farmacêutico analisar se todos os elementos da receita estão presentes de modo a que 

esta seja válida. Tem de ter o nome do doente ao qual foi prescrita, o nome do médico prescritor, os 

números de receita, do utente e do médico e respetivos códigos de barras, a assinatura e a data de 

validade. Pode apresentar o local de prescrição, a via e o contacto do profissional médico. O 

formato visual da receita, incluindo os logotipos do Ministério da Saúde, deve seguir o definido 

legalmente. É ainda obrigatório ter assinalado o plano de comparticipação, a entidade financeira 

responsável e o número de beneficiário (Figura 4).  

Presentes os elementos analisa-se a prescrição. Primeiramente se foi feita de acordo com as 

regras e posteriormente se foi feita sem erros e riscos para a saúde. Para a prescrição ser válida só 

podem ser prescritos no máximo 4 medicamentos diferentes em cada receita médica, apresentados 

pela sua substância ativa, isto é, pela sua Denominação Comum Internacional (DCI), com limite 

máximo total de 4 embalagens. Em cada medicamento deve estar sempre disponível o respetivo 

código de barras na receita eletrónica. Em cada medicamento, numa receita, só podem ser 

dispensadas no máximo duas embalagens excetuando casos em que os medicamentos se encontram 

na forma de embalagem unitária, isto é, aquela que contém uma unidade de forma farmacêutica na 

dosagem média usual para uma administração, podendo nestes casos estender-se até um máximo de 

4 embalagens [26-28]. A prescrição deve ser feita de acordo com a indicação terapêutica, a forma 
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farmacêutica, a posologia e a duração do tratamento sendo da responsabilidade do médico a 

escolha da dosagem e embalagem mais adequadas. O princípio deve sempre ser a menor dosagem 

eficaz para o menor período de tempo necessário [29]. Fármacos estupefacientes ou psicotrópicos 

não podem ser prescritos conjuntamente com outros fármacos de diferentes grupos terapêuticos. De 

igual modo medicamentos sujeitos a protocolos não podem estar na mesma receita de 

medicamentos não protocolados. Só alguns medicamentos definidos em portaria podem ser sujeitos 

a prescrição por receita renovável. Existem ainda as exceções que podem acompanhar as receitas 

sendo que estas podem ser reação adversa prévia obrigando a dispensa do medicamento do 

laboratório definido na receita ou a exceção de continuidade de tratamento superior a 28 dias, 

sendo que neste caso pode ser o medicamento assinalado na receita ou no caso de o doente assim o 

optar, a escolha de um medicamento com preço inferior ao do medicamento prescrito [28]. 

Se por algum motivo a receita não for válida ou a dispensa dos medicamentos comportar algum 

risco, o farmacêutico tem o dever de recusar e explicar o motivo da recusa. Deve ainda informar o 

doente como abordar o médico para uma correção ou adaptação da receita de modo a validá-la.  

 

5.2 Os Medicamentos Genéricos 

A entrada dos medicamentos genéricos (MG) veio a alterar o paradigma do comércio 

medicamentoso e teve um impacto profundo na organização das farmácias, na gestão financeira e 

parcerias e na profissão farmacêutica para se adaptar a um mercado mais livre e competitivo. 

Naturalmente, os MG pela sua bioequivalência, manutenção dos critérios de qualidade e preços 

competitivos introduziram-se rapidamente no comércio e estão sujeitos a condições especiais de 

prescrição. Têm o seu PVP definido em portaria, do mesmo modo que os restantes medicamentos, 

apresentam-se pela sua DCI e estão assinalados pela sigla MG [30,31]. 

Sempre que um médico considerar que existem motivos para não autorizar a dispensa de um 

MG deve assinalar uma das exceções para o justificar [28]. 

De um modo geral a substituição de um MG por outro MG de um segundo laboratório é pouco 

aconselhada pelo médico, fazendo com que, apesar da variedade de moléculas no mercado, os 

doentes levam habitualmente o genérico que tomam cronicamente.  

 

5.3 Protocolos Especiais e Planos de Comparticipação 

Dado o universo de patologias e a procura incessante de responder às dificuldades dos utentes 

do Serviço Nacional de Saúde (SNS), muitas particularidades na prescrição médica e na 

comparticipação foram desenvolvidas de modo a dar resposta a estas necessidades. 

O principal sistema de comparticipação é dado pelo SNS e está definido em grupos homogéneos 

estabelecidos em portaria e que possuem preços de referência dividindo-se em quatro escalões de 

diferentes comparticipações, o escalão A com 90% comparticipação, o escalão B com 69% de 

comparticipação, o escalão C com 37% e o escalão D com 15% [32,33]. Dependendo do 
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medicamento o grau de comparticipação varia. Existe ainda o regime especial de comparticipação 

para pensionistas com rendimentos iguais ou inferiores a 14 vezes a retribuição mínima mensal 

garantida no ano civil transato comportando valores superiores de comparticipação [34,35]. 

A acrescentar à comparticipação pelo SNS podem existir outras entidades que comparticipem, 

em complementaridade ou não, na compra dos medicamentos. Exemplos destas entidades temos o 

caso do SAMS, da SAVIDA, da Portugal Telecom entre outros. O grau de comparticipação é 

igualmente variável dependendo da entidade.  

No caso de patologias específicas podem existir protocolos especiais em que a comparticipação 

varia de acordo com a patologia a que se destina o uso do medicamento. Destes exemplos temos 

doenças como a paramiloidose, a hemofilia ou psoríase [36]. Existe ainda o protocolo especial da 

Diabetes Mellitus para materiais necessários à medição da glicémia pelo doente diabético e 

administração de insulina, nomeadamente tiras de teste comparticipadas em 85% e agulhas, 

seringas e lancetas comparticipadas na totalidade [37]. 

 

5.4 Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos 

Os medicamentos deste categoria seguem um controlo rigoroso dado o caráter de rápida 

habituação, dependência física e psicológica e risco para a vida. Existe ainda o problema do tráfico 

ilegal que obriga a que a dispensa esteja sujeita a um cuidado extraordinário pelo farmacêutico e 

obedeça a regras específicas e definidas em decreto-lei [22,23]. 

O farmacêutico ou representante só pode dispensar este grupo de medicamentos mediante 

receita médica eletrónica especial. Aquando da dispensa a pessoa a adquirir os medicamentos deve 

fornecer os dados pessoais para registo no SIFARMA, tais como nome, número do cartão do 

cidadão, morada e idade, e os dados do doente e médico prescritor. Fica expressamente proibida a 

dispensa a quem apresentar demência ou seja menor de idade. No final da dispensa é emitido um 

documento de faturação para anexar à receita. Mais dois talões devem ser impressos para anexar às 

cópias das receitas. A receita original é enviada para a entidade responsável pela comparticipação. 

Uma das cópias permanecerá no arquivo da farmácia pelo período de 3 anos e a outra deverá ser 

enviada ao INFARMED até ao dia 8 do mês seguinte à dispensa. Caso algum medicamento deste 

grupo extravie ou os documentos de registo a eles associados, deve tal facto ser imediatamente 

reportado às autoridades policiais e ao INFARMED [22,23]. 

 

6 Atendimento e Aconselhamento Farmacêutico 

O atendimento por parte de um farmacêutico é um ato intrínseco à profissão que se rege de 

acordo com princípios científicos e éticos que procuram dar ao doente o melhor aconselhamento, 

informação e indicações no seu tratamento.  

O atendimento vai variar se se tratar de uma venda sujeita a receita médica ou não. A nível 

informático o farmacêutico quando vende MNSRM ou outros produtos de saúde deve selecionar a 
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opção Atendimento e seguidamente escolher Venda Não Comparticipada. Todos os produtos destes 

grupos não têm qualquer grau de comparticipação. Quando o farmacêutico elabora uma dispensa de 

MSRM, informaticamente deve ser selecionada a opção Venda Comparticipada e a dispensa dos 

medicamentos terá de ser de acordo com o definido na receita. No caso da receita eletrónica é 

possível fazer a leitura dos códigos de barras dos produtos e a partir disso identificá-los. No caso da 

receita manual o farmacêutico deve atentamente olhar ao nome do medicamento, à sua forma 

farmacêutica, dosagem e número de unidades. Posterior à recolha e introdução dos produtos no 

sistema, o farmacêutico aplica o plano de comparticipação, selecionando a opção Planos, e regista 

através de leitura dos códigos de barras o número da receita, do local de prescrição e do médico. 

Em alguns planos de comparticipação por complementaridade tira-se uma fotocópia da receita para 

posterior envio à entidade comparticipadora. Na fase final do atendimento os dados da dispensa, 

designadamente os produtos, o seu PVP, dados da farmácia, o lote e plano de comparticipação, 

entre outros serão impressos no verso das receitas respetivas e será pedido ao doente que assine 

(Figura 5). As guias de tratamento são entregues à pessoa responsável pela compra. 

Tanto para a venda de MNSRM como MSRM a fatura apresenta todos os dados da venda, 

incluindo o nome do utente, o número de identificação fiscal, a data da venda, a identificação do 

operador, o PVP dos produtos, o valor total da venda, o IVA respetivo e outros dados que podem 

ser inseridos. A fatura é assinada pelo operador e carimbada (Figura 6).  

Para efeitos de aconselhamento o fornecimento de informação escrita ou oral sobre a posologia 

e o modo de administração, as contraindicações, os cuidados no transporte e conservação dos 

medicamentos e a promoção da adesão à terapêutica são deveres do farmacêutico, assim como o 

estudo de possíveis interações e fatores impeditivos do tratamento. No caso de dúvidas ou questões 

de maior importância o contacto com o médico pode ser fundamental. 

 

6.1 Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica e Automedicação 

Os MNSRM anteriormente descritos representam uma porção considerável dos produtos 

medicamentosos que diariamente são usados de forma ampla pelos utentes de uma farmácia.  

A automedicação, termo definido como a utilização de MNSRM de forma responsável, 

destinados ao alívio ou tratamento de problemas de saúde ligeiros ou sem gravidade, com 

assistência ou aconselhamento opcional por um profissional de saúde, é um conceito muito 

presente no quotidiano de uma farmácia e o papel do farmacêutico deve passar por avaliar os 

efeitos benéficos e os riscos da toma do medicamento, a indicação de medidas não farmacológicas, 

as indicações do uso do medicamento e ainda a promoção do seu uso racional [38].  

A automedicação traz grandes vantagens por diminuir os encargos para o SNS e para o doente 

em problemas de saúde menores e facilmente controláveis e por se apresentar como uma solução 

mais célere, confortável e ajustada ao período da sintomatologia e doença. Apesar de na maioria 

dos casos estar acompanhada de aconselhamento profissional, existem riscos na liberalização do 
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consumo de fármacos especialmente ao nível de interações, reações alérgicas ou adversas, do 

agravamento de doenças preexistentes ou dificuldade de diagnóstico. 

O farmacêutico neste campo deve recorrer aos seus conhecimentos e formação, identificar os 

quadros sintomáticos que exigem ou não cuidados médicos especializados, estando alguns 

definidos em despacho, e estudar a vantagem do uso de terapias farmacológicas quando 

comparadas com terapias não farmacológicas, regendo-se sempre segundo valores éticos que 

coloquem a saúde do doente no cerne do aconselhamento.  

 

6.2 Aconselhamento e Dispensa de Outros Produtos 

Diferentes produtos estão disponíveis na farmácia para usos relacionados com a saúde. Tal 

como com os medicamentos, o conhecimento alargado das indicações e aplicações de produtos de 

dermofarmácia, higiene e cosmética, produtos dietéticos, de alimentação especial e suplementos 

alimentares, produtos de fitoterapia, homeopatia, de uso veterinário e dispositivos médicos é 

importante. Tendo em conta que muitos destes produtos estão, em conjunto com medicamentos, 

ligados ao tratamento de diferentes doenças, o farmacêutico deve estudar possíveis interações, dar 

indicações para rápida melhoria, diminuir as sequelas, o agravamento das doenças e contribuir para 

o bem-estar físico e psicológico do utente. 

 

6.3 Marketing na Farmácia Comunitária 

Tendo em conta que vários dos produtos referidos no ponto anterior representam uma rubrica 

significativa do lucro de uma farmácia, é importante não só em termos de saúde do doente, mas 

também em termos de saúde do negócio que um farmacêutico saiba aconselhar e promover o uso 

destes produtos, sempre segundo as normas éticas e deontológicas da classe profissional. 

A posição dos produtos na farmácia é de extrema importância. MSRM devem ser afastados de 

vista uma vez que a sua indicação só existe com parecer médico. MNSRM devem estar expostos de 

acordo com a estação (medicamentos sazonais) ou de acordo com os problemas mais comuns. A 

maior parte dos produtos exposta são produtos de dermofarmácia, suplementos alimentares e 

dispositivos médicos. De igual modo, o produto que se deseja vender mais deve ser aquele que 

apresenta maior visibilidade e os restantes devem ordenar-se de modo decrescente de visibilidade. 

O uso de panfletos, vídeos, posters, cartazes informativos e objetos decorativos de acordo com a 

situação, estação ou altura do ano são estratégias recomendadas para dinamizar o negócio. 

A utilização de uma comunicação simples e direta, eficaz e verdadeira, sempre simpática e 

educada é de igual modo importante. Informar as pessoas dos produtos e campanhas da altura é 

uma abordagem correta para ajudar os clientes a aproveitar as melhores oportunidades, 

especialmente nos casos em que determinado cliente já comprava o produto sem promoções. 

Outro aspeto importante que contribui para a maior dinamização de negócio é a organização de 

reuniões mensais para discutir, em equipa, melhorias no atendimento e nos serviços. A marcação 
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de objetivos individuais ou em equipa e recompensação pelo bom trabalho são boas políticas que 

inspiram espírito de equipa, esforço e dedicação. 

 

7 Prestação de Cuidados e Serviços de Saúde na Farmácia 

O papel da farmácia na promoção da saúde pública e na sua manutenção está intimamente 

ligado às medidas, campanhas e serviços prestados pela equipa farmacêutica e colaboradores. No 

caso particular da FAB vários serviços são frequentemente e de forma concomitante prestados em 

campanhas que promovem cuidados gerais para patologias específicas, serviços de determinação de 

parâmetros fisiológicos e bioquímicos, administração de vacinas não incluídas no plano de 

vacinação, recolha de medicamentos inutilizáveis, consultas com especialistas, rastreios, 

acompanhamento na resolução de problemas de saúde e serviços de entregas de medicação e outros 

produtos de saúde ao domicílio, instituições e lares [39].  

Particularizando para o período de estágio, as campanhas e ações de promoção de cuidados de 

saúde envolveram a educação para os cuidados de higiene oral, cuidados com a saúde 

cardiovascular e melhoria dos parâmetros biológicos, a indicação do uso de suplementos 

alimentares no contexto da saúde cardiovascular e a prevenção de sintomatologias e doenças 

comuns na estação da Primavera.  

A determinação de parâmetros biológicos envolve o estudo da frequência cardíaca, da pressão 

arterial sistólica e diastólica com tensiómetro e a determinação da glicemia, do colesterol total, dos 

triglicerídeos e do ácido úrico através de testes capilares com tiras reativas. O peso e a altura são 

determinados por balança na farmácia. O teste da hormona gonadotrofina coriónica humana para 

verificar a gravidez pode ser feito pelo farmacêutico usando a urina da mulher. 

 A administração de vacinas é feita pelas farmacêuticas com formação e competência para tal. 

Só se administra a vacina da gripe. 

 A recolha de medicamentos inutilizáveis é também um processo mediado pelo farmacêutico 

sendo da sua responsabilidade armazenar medicamentos a eliminar no contentor do VALORMED, 

sociedade responsável pela recolha e destruição de medicamentos que necessitam de eliminação. O 

contentor deve sempre ser bem selado, pesado e ter registados os dados da farmácia de origem. 

Sempre que recolhido pelas distribuidoras a farmácia deve arquivar um registo da recolha.  

As consultas com especialistas na FAB são de nutrição e de podologia e também são realizados 

rastreios de parâmetros de saúde cardiovascular para minimizar o risco de incidentes, parâmetros 

de hidratação de pele para a escolha dos melhores produtos ou ainda a avaliação do tónus venoso 

nas pernas para determinar a necessidade do uso de meias de descanso. 

Os farmacêuticos fazem um acompanhamento personalizado aos doentes muitas vezes 

registando em cartão os valores de parâmetros bioquímicos, informando o doente da sua evolução e 

aconselhando-o. Por fim, a FAB dispõe ainda de serviço de entregas ao domicílio. Este serviço, 

com enquadramento legal, normalmente é solicitado por via telefónica. Neste género de 
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atendimento é possível explicar ao doente como proceder ao tratamento. Na entrega de 

medicamentos prescritos ao domicílio, a receita tem de ser enviada previamente por fax, e-mail ou 

fisicamente antes de serem aviadas. Existem medicamentos que não usufruem deste serviço como 

os fármacos estupefacientes e psicotrópicos, dado o seu grau de controlo. Medicamentos de frio 

devem ter garantida a sua conservação durante o percurso [40]. 

 

8 Contabilidade e Gestão na Farmácia 

Grande fatia do orçamento de uma farmácia está no seu receituário sendo que uma boa gestão e 

contabilidade são essenciais para a saúde do negócio. Em cada compra com receita médica sujeita a 

comparticipação, parte do encargo da venda fica por pagar. Isto significa que por um período 

variável a farmácia terá de aguardar pelo retorno do investimento. 

Dado o elevado número de receitas processadas diariamente, a possibilidade de erros ocorrerem 

é significativa e uma célere correção é preferível para manter ordem no receituário e na 

contabilidade. A vantagem de resolver rapidamente erros encontrados no receituário passa por, 

primeiramente, na eventualidade de um medicamento ter sido dispensado erradamente ou na 

dosagem incorreta o assunto poderá se resolver antes que o utente o tome. Segundo, a correção de 

receitas no dia confere vantagem por manter uma ordem no receituário e facilitar o processo de 

faturação no final do mês. 

  

8.1 Correção de Receitas e de Vendas 

Cada receita apresenta um conjunto de caraterísticas para ser válida. O farmacêutico deve 

analisar sempre vários componentes de modo a aviar a receita: verificar a presença de todos os 

elementos escritos desde nomes de utente e médico, cabeçalho e substâncias prescritas com 

quantidade de embalagens definida, não ultrapassando os limites impostos nem transgredindo as 

regras comuns às receitas. Deve avaliar se o plano de comparticipação está definido, se a receita 

está assinada, se encontra dentro da validade e apresenta todos os códigos/números necessários ao 

seu processamento. O farmacêutico deve dispensar de acordo com a receita de maneira a que esta 

seja validada pelo organismo que vai comparticipar.  

Quando o erro é referente à entrega de embalagens erradas ou em número incorreto o problema 

tem de ser resolvido entregando as embalagens certas. Na eventualidade de o erro na receita não 

estar nos produtos dispensados mas antes na forma como a receita foi processada, é muitas vezes 

possível corrigir esses erros recorrendo a edições pela opção Gestão de Lotes por Faturar e 

aplicando o novo verso impresso da receita.  

 

8.2 Fecho do Dia 

No final de cada dia, além de conferir e corrigir as receitas e vendas, o farmacêutico tem o 

responsabilidade de efetuar o fecho da contabilidade. Para tal o sistema informático tem uma opção 

de Fecho do Dia dando um curto resumo das movimentações. O dinheiro em caixa deve ser 
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contado assim como quaisquer vales (notas que representam pagamentos em espera) e cheques. 

Faz-se o fecho do dia do multibanco para contabilizar o total dos movimentos. Parte do dinheiro 

permanecerá na caixa para ser o troco do dia seguinte. Todos os valores devem ser registados e no 

caso de irregularidades é imperativo uma revisão para procurar algum erro. 

 

8.3 Faturação do Receituário 

A faturação do receituário obriga a que todas as receitas sejam conferidas antes de ser entregues 

aos organismos responsáveis pela comparticipação. Para tal, as receitas são agrupadas em lotes, 

cada lote pertencente a um determinado plano de comparticipação e constituído por 30 receitas. Em 

alguns planos de comparticipação o último lote pode não ficar totalmente preenchido.  

O papel do farmacêutico deverá ser conferir o receituário, separar primeiro as receitas por plano 

de comparticipação e posteriormente por lote. Completo e conferido um lote, devem ser impressos 

os verbetes do lote através da opção de impressão em Gestão de Lotes por Faturar. Um verbete do 

lote apresenta informação sobre a farmácia e o seu código, o período de tempo (mês e ano) em que 

as receitas foram aviadas, refere o organismo que vai comparticipar, o número do lote e identifica 

para o lote os valores correspondentes ao PVP, ao total pago pelo utente e ao total pago pelo 

Estado, e ainda a importância total do PVP, dos utentes e do Estado [41]. 

 Nesta fase é importante o farmacêutico avaliar se os valores impressos no verbete estão 

concordantes com os descritos no verso das receitas. Na ausência de qualquer irregularidade o 

verbete deve ser agrupado com o lote respetivo de receitas e carimbado.  

Conferidos todos os verbetes, o farmacêutico deve proceder à separação destes de acordo com o 

organismo e à sua ordenação por lotes. No SIFARMA deve escolher a opção Fechar Lote para lhe 

ser apresentado a relação resumo de lotes. A relação-resumo dos lotes apresenta elementos como o 

nome e código da farmácia, o mês e ano da fatura, o número da folha e dados informativos 

retirados dos verbetes como o tipo e número dos lotes e as importâncias correspondentes ao PVP, 

correspondentes ao total pago pelos utentes e ao total pago pelo Estado. É ainda impressa a fatura 

mensal onde consta o nome, o código e o número de identificação fiscal da farmácia, o número 

total de lotes assim como do PVP, dos utentes e do Estado, a data de emissão e a assinatura [41].  

As receitas sujeitas a comparticipação pelo SNS são agrupadas com destino à Administração 

regional de Saúde do Norte. As receitas com destino a outros organismos de comparticipação têm 

como destino a ANF. As receitas comparticipadas pelo SNS devem vir acompanhadas pelos 

verbetes, fatura e duplicado e pela relação resumo de lotes. Para a ANF devem ser enviadas 3 vias 

da fatura e do resumo de lotes.  

Após análise do receituário os organismos da comparticipação poderão devolver algumas das 

receitas se houver alguma irregularidade, acompanhado por documento justificativo da devolução. 

É feita uma nota de crédito do valor devolvido que abate na fatura do mês em que se recebe o 

receituário, independentemente deste ser refaturado ou não. Esse valor naturalmente fica por 
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comparticipar e a farmácia fica com o encargo da venda. Em alguns casos é possível proceder à 

correção da receita. Ao farmacêutico também cabe este papel de corrigir e minimizar os erros de 

receituário e faturação com melhor gestão dos fundos da farmácia.  

 

9 Outras Tarefas do Farmacêutico 

O farmacêutico é um membro inserido num grupo com a missão de promover a saúde individual 

e pública. Deste modo deve agir em conformidade com os princípios do seu código deontológico e 

focado no objetivo primordial da classe profissional em que se insere. Além das diversas funções 

supraditas, o farmacêutico apresenta obrigatoriedade no cumprimento de muitas outras. 

O farmacêutico é, portanto, responsável pela qualidade, pela sua manutenção e pelo 

conhecimento das normas. Deve implementar os procedimentos que visam a qualidade e o 

cumprimento das BPF. A qualidade, isto é, o cumprimento de todas as especificações dos produtos, 

deve sempre ser mantida desde a receção dos medicamentos até à sua venda. O farmacêutico 

responsabiliza-se pela correta receção, armazenamento, conservação e dispensa do produto. 

O farmacêutico responsabiliza-se igualmente pela farmacovigilância, fase que envolve o estudo, 

a deteção, a avaliação, o registo e o relato às entidades competentes de todas ou quaisquer 

notificações de reação adversa medicamentosa, assistida, relatada ou subentendida, ao Sistema 

Nacional de Farmacovigilância (SNF). As notificações podem ser elaboradas por qualquer pessoa e 

estão enquadradas em diploma legal. O papel do farmacêutico é participar ativamente neste 

processo e contribuir na angariação de dados sobre as reações adversas da população a 

medicamentos e dispositivos médicos em conjunto com outros profissionais de saúde. 

O farmacêutico apresenta ainda deveres como a constante formação e atualização dos saberes, 

através da leitura de diversas fontes científicas, circulares informativas, palestras, conferências e 

congressos e formações. É obrigatório, de acordo com o artigo 83 º do código deontológico e de 

acordo com o regulamento interno da ordem dos farmacêuticos que o farmacêutico revalide a 

carteira profissional provando a atualização constante dos seus conhecimentos e mostrando a 

evolução do seu saber em períodos de 5 anos concluindo 15 créditos em formação. Outro dever é a 

manutenção da imagem profissional, que de acordo com o artigo 74 º do código deontológico, o 

farmacêutico tem o dever de, mesmo fora do exercício da sua atividade profissional, proceder de 

modo a prestigiar o bom nome e a dignidade da profissão farmacêutica [42]. 

 

10  Atividades Realizadas no Estágio 

Durante o período de estágio de início de Março a finais de Junho muitas foram as atividades e 

trabalhos elaborados que me ajudaram a desenvolver como futuro farmacêutico.  

Numa fase inicial fiquei responsável, sob a orientação do Dr. Pedro, da receção de encomendas 

na farmácia, diárias e manuais. Além da receção, tratei da correta faturação das encomendas 

rececionadas, do arquivo dos documentos de registo de estupefacientes e psicotrópicos e das notas 
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de devolução. Fui igualmente responsável pelo armazenamento dos medicamentos e outros 

produtos de modo a atravessar uma fase de habituação para conhecer os produtos e os lugares onde 

estes habitualmente se armazenavam. 

À medida que me fui habituando ao papel de receção de encomendas e me fui integrando na 

equipa, aprendi a fazer devoluções de produtos pelo sistema informático às diferentes 

distribuidoras. Comecei a atender telefonemas na farmácia para aprender a contactar com o 

público, parceiros de negócios e anotar encomendas. Aprendi ainda a fazer reclamações por via 

telefónica de produtos em falta nas encomendas de distribuidoras.  

Ao longo do primeiro mês fiz as tarefas supramencionadas e aumentaram-me as 

responsabilidades tendo eu o dever de repor o stock nas prateleiras e gavetas na zona de 

atendimento e ajudar na montagem das montras, aproveitando a oportunidade de aprender como 

dispor os produtos de forma inteligente na farmácia. Fiquei ainda responsável por verificar a 

listagem de validades e segregar os produtos a dois meses de expirar para posterior devolução ou 

quebra no sistema informático. Atualizei a data de validade de diferentes produtos da listagem. 

A partir do início do segundo mês iniciei a minha formação nas vendas e no atendimento ao 

público. Para me habituar ao sistema informático envolvendo vendas de MSRM, MNSRM e outros 

produtos comecei por ajudar a equipa na preparação dos produtos para lares. Rapidamente passei 

ao atendimento direto do público aprendendo a lidar com questões de venda de medicamentos e 

produtos, aconselhamento quanto à posologia, via de administração, efeitos adversos e cuidados. 

Em vários casos forneci informações de medidas não farmacológicas. Estudei ainda as situações de 

interações e contraindicações. Realizei encomendas aos diferentes fornecedores, tanto por via 

informática como por via telefónica. A partir desta fase do meu estágio, o meu papel foi de 

rececionar as encomendas e armazenar os medicamentos, com apoio de um colega, mas também o 

atendimento, especialmente em alturas de maior fluxo ou de menor pessoal na farmácia, durante os 

3 meses seguintes. 

Fiz ao longo do estágio testes bioquímicos e de medição de pressão arterial e ritmo cardíaco. 

Preparei soluções orais e por duas vezes realizei a separação dos medicamentos de acordo com o 

dia e altura de toma para a DSM. 

Ao longo do estágio participei em campanhas tendo o exemplo da campanha de cuidados de 

saúde e higiene oral promovendo o uso da escova de dentes, a correta escovagem, a escolha da 

pasta de dentes mais adequada, o uso de fio dentário e de colutórios para maior higiene bucal mas 

também a campanha do mês do coração tomando um papel interveniente a vários níveis. Medi a 

tensão arterial, o colesterol e a glicémia a um número alargado de utentes e forneci o 

aconselhamento, especialmente ao nível das medidas não farmacológicas, sobre como baixar os 

indicadores da pressão arterial, colesterol e glicémia elevadas. Promovi ainda o uso de suplementos 

alimentares com objetivo de melhorar os parâmetros a nível cardiovascular. Participei por fim, no 

mês de Junho, em campanhas de diferentes produtos de dermofarmácia, cremes protetores solares e 
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antiprurido. Para as campanhas da saúde oral e de saúde cardiovascular elaborei panfletos (Figuras 

7,8) e na entrada da Primavera criei um vídeo para alertar para os principais cuidados a ter nesta 

estação (Figuras 9-17).  

Assisti ainda, a partir de delegados de diferentes companhias, a explicações das aplicações de 

vários produtos, alguns já instalados há um período longo no mercado enquanto outros mais 

recentes. Destas apresentações tive oportunidade de aprender mais sobre o funcionamento dos 

testes de gravidez e testes de ovulação, aplicações de Vaporub® da Vicks, passos para prevenção 

do tabagismo usando Nicotinell® e cuidados a ter usando este, orientações e cuidados no uso de 

Valdispert Stress®, explicação das aplicações dos produtos dermofarmacêuticos da gama da 

Barral®, as vantagens das diferentes escovas elétricas da OralB® e a inovação nas suas novas 

pastas de dentes, aplicações dos produtos Kukident® e vantagens do uso de pastas Periodontax®. 

Assisti ainda à formação na ANF no dia 19 de Junho sobre o novo produto da Sanofi Pasteur, a 

vacina para a zona herpética, Zostavax®. 

Por fim, participei na separação de receitas para serem conferidas, ordenei e agrupei-as por lote 

e conferi os valores do verbete de cada lote de receitas. Assisti e participei em todo o processo de 

faturação de uma farmácia. 

 

11  Conclusão 

A função farmacêutica está repleta de desafios que exigem não só uma preparação científica 

elevada mas também um desenvolvimento profundo pessoal e experiência profissional. Assim 

sendo, no contexto do mercado de trabalho, em que as exigências são crescentes, o estágio 

curricular é uma fase preparatória onde o estagiário pode aplicar os conhecimentos que aprendeu 

no curso mas também pode absorver relações, acontecimentos e experiências para a vida futura. É a 

fase experimental na medida em que o estagiário tem o apoio completo da equipa que o acolhe e 

procura integrar-se na profissão. 

O estágio define assim aquilo que consegui colher para o meu futuro. Os conhecimentos e a 

prática profissional acompanham-me para os desafios que me esperam. Tive a feliz oportunidade 

de integrar numa equipa profissional, orientada e sempre presente para me ensinar. Com cada 

momento consegui crescer um pouco. 

Procurei sempre atuar de forma correta e de acordo com os princípios éticos e deontológicos de 

um profissional farmacêutico. Cumpri sempre com os meus deveres, ultrapassei os desafios criados 

tanto pelo ambiente profissional como pela equipa e procurei atuar da forma mais consciente e 

mostrar empatia em todo o meu contacto com os doentes da farmácia. 

O estágio foi uma parte integrante na minha construção como farmacêutico e serviu como uma 

inspiração para o que pretendo alcançar na minha vida. Cresci como pessoa e adquiri experiência e 

conhecimento, os objetivos que marquei para esta fase da minha vida.  
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Casos de Estudo em Estágio 

 

1 Estudo sobre Saúde e Higiene Oral 

 

1.1 Âmbito do Estudo 

O mês de Abril foi considerado o mês oportuno para dar destaque a campanhas de saúde para o 

uso de vários produtos de higiene oral, sendo indicado como o mês da saúde oral. Durante este mês 

procurou-se alertar quanto à importância de manter cuidados com a higiene oral, estratégias para a 

manter, a relação desta com a nossa saúde em geral e medidas suplementares para uma maior saúde 

oral dando uma atenção especial às crianças, grávidas e aos idosos.  

Para uma preparação adequada desta campanha foi importante estudar os mecanismos de ação 

dos produtos e os mecanismos fisiopatológicos das doenças mais comuns. Também se procurou 

explorar cuidados especiais a ter nas situações de implantes ou próteses dentários. Com esta 

informação elaborei um panfleto sobre saúde oral que foi distribuído pelos utentes (Figura 7). 

 

1.2 A Saúde Oral 

As doenças da cavidade oral são das mais prevalentes e fáceis de prevenir. A manutenção de 

uma adequada higiene oral está intrinsecamente ligada a uma boa saúde oral e geral.  

O epitélio bucal constitui um reservatório para um variado grupo de bactérias que ao 

metabolizar os hidratos de carbono da alimentação formam ácidos que podem agredir os dentes, 

desmineralizando-os e enfraquecendo-os. Nas situações em que esta desmineralização é 

progressiva e aumenta a invasão bacteriana, formam-se lesões que se não forem tratadas 

atravessam o esmalte dentário, alcançando a dentina e zonas mais internas do dente [43].   

Exemplos de situações associadas a esta agressão encontram-se as gengivites, as cáries dentárias e 

as periodontites. Vários fatores intervêm na probabilidade de ocorrência destas lesões, 

nomeadamente fatores relacionados com o hospedeiro, como a genética, a salivação, a dentição e 

doenças associadas, com a microflora, também conhecida como placa bacteriana, com a dieta, 

especialmente se esta for rica em hidratos de carbono fermentáveis e ainda com o tempo, dado que 

estas lesões necessitam de um período mais ou menos longo para se formarem [44]. 

Para a degradação dentária ocorrer tem de haver a formação da placa bacteriana. A placa 

bacteriana carateriza-se pela flora bacteriana e uma matriz complexa que a rodeia, rica em 

polissacarídeos e proteínas, com adesões que as bactérias realizam entre si e o epitélio e pela 

comunicação química entre elas. É assim um biofilme com caraterísticas de resistência a agentes 

antisséticos e antimicrobianos, muitas vezes superior ao esperado das bactérias no estado livre. A 

forma mais eficaz de remover a placa bacteriana passa por métodos mecânicos destrutores da placa, 

com o uso de escova dentária e pode ser complementada por desinfetantes [43]. 
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1.3 Afeções da Cavidade Bucal 

A rápida formação de placa bacteriana, aliada ao consumo de alimentos açucarados, provoca um 

rápido incremento da produção de produtos ácidos que desmineralizam o dente e favorecem o 

crescimento bacteriano [44]. A acumulação destes produtos favorece a ocorrência de fenómenos 

inflamatórios que podem atingir a gengiva, mas expressos de forma ligeira, conhecida esta situação 

como uma gengivite. Nesta situação não há perda de tecido conjuntivo mas podem surgir 

facilmente sinais como vermelhidão e sangramento das gengivas. As gengivites são formas ligeiras 

de doença periodontal mas se não forem rapidamente tratadas podem progredir e favorecer a 

formação da placa bacteriana [43]. 

No caso da progressão das agressões induzidas pela placa bacteriana, a gengivite pode evoluir 

para periodontite, caraterizada pela inflamação e destruição dos tecidos de suporte dos dentes de 

forma agressiva e crónica. Habitualmente a flora microbiana altera de bactérias gram positivas para 

gram negativas anaeróbicas e há uma ulceração do epitélio gengival com destruição dos tecidos 

periodontais, do ligamento periodontal e do osso alveolar. Há libertação intensa de mediadores 

proinflamatórios como a IL-1, a IL-6 e o TNF-α, mas também de PGE2. Os níveis de proteína C 

reativa também aumentam. A bacteriemia e a endotoxémia podem ocorrer. A periodontite é uma 

forma agravada de doença periodontal responsável pela destruição da dentição e por sintomas de 

dor, desconforto e perda de apetite [43,45]. 

 No caso da placa bacteriana se manter estável por num longo período de tempo podem formar-

se os cálculos dentários, que correspondem ao tártaro e são o resultado de calcificações [43]. 

Por ação das bactérias cariogénicas, a fermentação dos açúcares geram ácidos (principalmente 

láctico) que desmineralizam o dente e podem criar fissuras ou entradas, espaços onde as bactérias 

invadem os dentes, formando as designadas cáries dentárias. A destruição progressiva do tecido 

conjuntivo e dentário juntamente com o fenómeno inflamatório associado torna esta patologia 

crónica e requer a atenção imediata de um profissional de saúde [43,44]. 

Apesar da elevada prevalência e cronicidade destas doenças, a sua incidência pode facilmente 

ser diminuída com cuidados diários de higiene oral. Estes passam pela correta escovagem dentária 

e interdentária e a desinfeção da cavidade oral. 

 

1.4 Relação entre a Saúde Oral e a Saúde Sistémica 

A saúde em geral das pessoas está muito dependente da saúde oral e vice-versa. Deste modo 

várias patologias influenciam a capacidade de manter uma boa saúde oral e a doença oral está na 

fonte de patologias a nível sistémico. 

Por um lado, o crescimento da placa e a invasão por colónias bacterianas está na origem de 

muitas infeções, orais e digestivas, mas também a nível respiratório por aspiração de bactérias da 

cavidade oral. Algumas espécies, como o Streptococcus mutans estão na génese e agravamento de 
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doenças de foro cardiovascular. Além disso, devido ao ambiente inflamatório gerado, muitas 

patologias associadas à inflamação podem agravar-se [45]. 

Há que ter atenção, contudo, que as doenças periodontais são também agravadas por outras 

patologias e cuidados reforçados podem ser adotados para conseguir manter a saúde oral. A 

Diabetes Mellitus é uma doença que influencia de forma significativa a gravidade da periodontite e 

a capacidade dos tecidos conjuntivos e dentários se regenerarem porque os diabéticos têm uma 

maior predisposição para desenvolver problemas micro e macrocirculatórios. Isto deve-se 

principalmente à formação dos produtos finais de glicosilação avançada (AGE), uma vez que estes 

se ligam a células mononucleadas e polimorfonucleares, diminuindo a quimiotaxia e a fagocitose, e 

aumentam a sensibilidade a espécies bacterianas exacerbando o fenómeno inflamatório com 

libertação de mediadores químicos e citocinas. Os fibroblastos são também afetados e verifica-se 

um aumento da atividade da colagenase, com ambos fenómenos a contribuírem para numa maior 

destruição do tecido. Além da Diabetes Mellitus os tecidos da cavidade oral podem ainda ser 

enfraquecidos por doenças como a osteoporose e a artrite reumatoide, a primeira por perda da 

densidade mineral óssea e das estruturas subadjacentes ao osso e a segunda por exacerbação dos 

processos inflamatórios [45].  

 

1.5 Produtos na Higiene Oral 

Para a correta manutenção da higiene oral existem produtos que devem ser usados diariamente, 

fazendo no mínimo duas lavagens. Entre esses produtos destacam-se as escovas e pastas de dentes 

para higienização mecânica e desinfetantes para higienização química. 

As escovas dentárias podem ser de uso manual ou automático, não se tendo verificado 

diferenças significativas de eficácia entre os dois métodos na capacidade de remoção de placa 

bacteriana. Contudo, está confirmada a redução considerável de problemas de saúde periodontais 

recorrendo a uma escovagem dentária adequada [46]. 

As escovas interdentárias e o fio dentário cumprem a mesma função. Tal como com as escovas 

dentárias, estes dispositivos procuram remover a placa bacteriana de forma física. As escovas 

interdentárias adequam-se especialmente à limpeza dos espaços interdentários de maiores 

dimensões, onde se consigam inserir, enquanto com o fio dentário é possível proceder à limpeza de 

espaços mais estreitos, mas exige maior cuidado e destreza do operador. Os estudos mostram que o 

tratamento de escovagem em conjunto com estes produtos traz melhorias significativas na redução 

de doenças periodontais. Não existem, porém, resultados mostrando eficácia superior de um 

produto em relação ao outro [43,46]. 

As pastas dentífricas são geralmente enriquecidas em flúor que pode estar na forma de fluoreto 

combinado com sódio ou estanho e podem conter também outras substâncias como o bicarbonato 

de sódio, compostos de amónio quarternário, e zinco combinado com citrato ou cloridrato. O uso 

destas pastas traz vantagens na desinfeção bucal quando acompanhada da escovagem e têm um 
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impacto positivo na redução de gengivites e outros problemas de saúde oral. O flúor é responsável 

por remineralizar o dente sendo mais eficaz quando usado na formulação de fluoreto de estanho. As 

pastas também neutralizam o pH diminuindo o ambiente ácido causado pelas bactérias cariogénicas 

e alimentos [46]. 

Os colutórios, usados no final da lavagem atuam, tal como as pastas dentífricas, como 

desinfetantes bucais e remineralizantes dos dentes. São formulações líquidas, enriquecidas em flúor 

e outras substâncias como óleos essenciais ou cloro-hexidina. Têm apresentado efeitos benéficos na 

redução da placa bacteriana e na incidência de gengivites [46]. 

Existem ainda outros produtos indicados para a desinfeção das próteses dentárias como 

pastilhas com propriedades antimicrobianas que são dissolvidas na água onde são mergulhadas as 

próteses. 

 

1.6 Cuidados Especiais 

Existem certos cuidados particulares a ter com a saúde oral. O tabagismo é um dos principais 

motivos que muitas vezes impede uma saúde ideal. O tabaco, devido aos compostos tóxicos que 

contém, causa aumento do nível da pigmentação dos dentes tonando-os mais escuros. Ainda, 

devido às propriedades vasoconstritoras da nicotina ocorre uma diminuição do fluxo sanguíneo 

dirigido à cavidade oral, os tecidos tornam-se menos capazes de lidar com a inflamação e de 

reparar os danos causados pela placa bacteriana. Nas situações de implante este problema pode ser 

grave por diminuir a duração do implante [47].  

Os implantes, tal como os dentes, estão muito dependentes de uma higiene diária adequada. 

Quando esta não acontece pode ocorrer mucosite peri-implante, semelhante à gengivite, em redor 

do implante. Caso progrida pode surgir uma peri-implantite que além de estar associado a um 

fenómeno inflamatório intenso, causa a perda do osso subjacente ao implante. Isto aumenta o risco 

de perda do implante e pode exigir tratamento contínuo com desinfetantes e o uso de antibióticos 

para prevenir infeção e formação de exsudado [48]. 

 

1.7 Grupos Especiais de Risco 

Apesar dos problemas periodontais afetarem toda a população de um modo geral, uma atenção 

particular deve ser dada às grávidas, às crianças e aos idosos.  

As grávidas, dada ao estado de imunossupressão temporária que apresentam durante a gravidez 

e o pico de hormonas sexuais, apresentam um risco aumentado de gengivites ou agravamento de 

periodontites. Neste caso os cuidados de higiene devem ser redobrados e é aconselhável 

consultarem com maior frequência o dentista. Há ainda ao risco, devido à exposição a bactérias 

com origem na placa bacteriana de indução de parto prematuro, sendo importante a resolução 

rápida deste problema [45]. 
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As crianças são outro grupo que deve que requer uma atenção redobrada na prevenção da 

formação de cárie dentárias. Quando surgem pode ocorrer dor e risco de infeção. A dor pode levar 

a um menor consumo de alimentos afetando o normal desenvolvimento da criança. As crianças 

devem tal como os adultos escovar os dentes diariamente e usar pastas dentífricas em menor 

proporção. Os pais devem estar atentos à dieta evitando alimentos e bebidas açucaradas [49,50]. 

Os idosos são o terceiro grupo que, devido à sua fragilidade e dificuldade em manter uma 

adequada saúde oral precisam de um intenso acompanhamento e formação. Tal como com as 

crianças, a dor associada a cáries e gengivites pode diminuir o apetite e aumentar o risco de 

subnutrição. Para este grupo a importância de reeducar aqueles que tem dificuldades nas suas 

atividades diárias e tornar a higiene oral um hábito aceite e praticado entre a comunidade idosa são 

os principais objetivos [51,52].  

 

1.8 Conclusão 

Para a normalização de hábitos de higiene oral as campanhas promotoras de saúde e cuidados 

têm permanecido como a melhor opção e campo de intervenção. Estas campanhas, principalmente 

organizadas pelos médicos dentistas podem atualmente ser organizadas por outros profissionais de 

saúde, nomeadamente pelos farmacêuticos [52]. 

Os produtos de higiene oral representam uma porção de rendimento das farmácias e estão na sua 

maioria adequados a diferentes casos particulares de doença. Dada a pequena formação neste 

campo, é dever do farmacêutico procurar explorar os mecanismos subjacentes aos diferentes 

produtos e formulações no mercado e ainda, como agente responsável pela saúde dos seus utentes, 

aconselhar, informar e orientar a boas práticas de higiene oral. Além do médico dentista, o 

farmacêutico é um dos profissionais mais aptos para a correta abordagem de temáticas associadas à 

saúde oral e o mais próximo e acessível à população [52].  

 

2 Estudo dos Principais Problemas de Saúde na Primavera 

 

2.1 Âmbito do Estudo 

Com a entrada na estação da Primavera, procurou-se alertar a população para alguns cuidados 

especiais de saúde a ter nesta época. Deste modo, elaborei um vídeo informativo, a ser exposto na 

farmácia, sobre os principais problemas de saúde que se verificam nesta altura sazonal e sobre as 

possíveis soluções e conselhos rápidos e simples que se podem adotar para amenizar a 

sintomatologia e contribuir para o bem-estar dos utentes (Figuras 9-17). Cada tópico foi 

desenvolvido tendo em conta os problemas mais frequentes da época e recorrendo a informação na 

literatura científica. 
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2.2 Temas Abordados 

Na estação primaveril as alergias são um problema. A hipersensibilidade surge, tanto ao nível 

das mucosas oral, nasal e ocular, como ao nível da pele. Estas reações alérgicas têm habitualmente 

duas origens: o aumento da exposição ao pólen e o aumento da exposição solar. 

A exposição ao pólen está intimamente ligada a um conjunto muito variado de reações alérgicas 

nas mucosas ou na pele. O fenómeno mais comum, a rinite alérgica, é um dos mais frequentes, 

principalmente em crianças atingindo quase 40% dos indivíduos deste grupo. É principalmente 

durante os meses de Inverno e Primavera que a rinite alérgica se manifesta mais frequentemente, 

fenómeno explicado pela exposição a pólen na Primavera e ar frio, esporos fúngicos e ácaros no 

Inverno [53]. Os indivíduos com asma são o grupo mais afetado por esta condição devido à sua 

sensibilização mediada por IgE. Aumentam assim os fenómenos de rinite alérgica mas também de 

crises respiratórias. O tratamento faz-se recorrendo a anti-histamínicos. Para melhor remoção dos 

agentes alergénios são usadas as soluções de limpeza nasal e ocular. Uma vez que neste período a 

mucosa nasal sofre desidratação considerável ficando irritada e ulcerada, as soluções de hidratação 

nasal são a melhor escolha [54].  

Os eczemas podem resultar da reação a alergénios no ar mas também de hipersensibilidade às 

radiações ultravioleta (UV) de tipo A ou B, sendo as primeiras as mais agressivas e responsáveis 

pela maioria dos casos de alergia. Para o tratamento as formulações para peles atópicas com 

propriedades anti-histamínicas e protetoras da integridade da pele são as ideais. Dada a reação de 

hipersensibilidade na pele, especialmente se o eczema teve origem nos raios ultravioleta, o uso de 

protetores solares é o mais indicado. A prevenção à exposição solar é igualmente uma estratégia 

importante para evitar novas reações [55]. 

As variações de clima nesta estação estão associadas a determinadas complicações. Por um 

lado, a variação de temperatura aumenta o risco de enxaquecas, dores ósseas e a reativação de 

herpes labial. Por outro o aumento de luminosidade e exposição solar aumentam o risco de 

queimaduras solares e cancro da pele. Nestes casos o uso de protetores solares é indispensável. O 

farmacêutico deve procurar incitar a prática de comportamentos à exposição solar responsáveis, 

aconselhar o uso de roupa protetora e óculos de sol, a aplicação de protetores solares e orientar o 

utente, de acordo com o seu tipo de pele, na escolha do produto mais indicado [56].  

Nesta época torna-se ainda exigível uma prevenção adequada a várias espécies de insetos, como 

os mosquitos, e de parasitas, pulgas e carraças. Também é importante a prevenção da contaminação 

dos animais uma vez que muitos dos ectoparasitas que infestam o Homem podem dar origem a 

dermatites severas e atuar como vetores de doenças. Nos ambientes com mais vegetação existe uma 

maior propensão para a ocorrência de infestação dos animais e do ser humano por vetores 

artrópodes. As pulgas são insetos cujo crescimento é afetado por dois parâmetros do clima, a 

temperatura e a humidade, existindo em maior número quando a temperatura é moderada e a 

humidade é elevada, situação que é mais frequente durante a Primavera. Para proteção destes 
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parasitas devem ser usados repelentes e protetores de insetos, antiparasitários tópicos para os 

animais e formulações tópicas para alívio de picadas [57]. 

Por fim, devido às melhorias climáticas que ocorrem na Primavera, aumentam as atividades ao 

ar livre sendo aconselhado o uso de kits de emergência adequados aos primeiros socorros de 

pequenos ferimentos, quedas ou queimaduras.  

 

3 Estudo de Suplementos para a Manutenção da Saúde Cardiovascular 

 

3.1 Âmbito do Estudo 

Maio como mês do coração foi escolhido para promover os produtos com vista a melhorar a 

saúde cardiovascular de modo a melhorar a saúde dos doentes. Durante este mês realizei uma 

campanha de prevenção de doenças cardiovasculares onde medi gratuitamente os parâmetros de 

colesterol, glicemia e pressão arterial. Elaborei um panfleto informativo (Figura 8) e aproveitei 

para informar os clientes das novas campanhas com produtos para melhorar a saúde cardiovascular.  

Dentro dos produtos disponíveis neste âmbito existem dois suplementos alimentares dos quais 

realizei um estudo com informação obtida da literatura científica para preparação pessoal e para 

partilhar com a equipa: o Win-fit® Cardio da Ampliphar e o Ever-fit® Cardio da Omegapharma 

(Figuras 18,19) [58,59]. O objetivo principal era explorar cada um dos ingredientes destes 

suplementos e avaliar a potencial função e eficácia no contexto das patologias cardiovasculares de 

modo a poder dar uma melhor informação tanto ao pessoal da farmácia como aos clientes. 

(Tabelas 1,2). Ambos descrevem funções protetoras do sistema cardiovascular relativamente à 

agressão por fatores externos, nomeadamente espécies reativas de oxigénio (ROS). O Win-fit® 

Cardio tem enumerado mecanismos de proteção cardiovascular, ações antioxidantes e ações 

reguladoras no metabolismo da homocisteína e dos açúcares. O Ever-fit® Cardio refere as mesmas 

funções destacando ainda a ação do magnésio para a normal função muscular. Ambos suplementos 

se encontram na forma de 30 comprimidos não mastigáveis para administrar durante ou após as 

refeições, na posologia de um comprimido por dia. 

  

3.2 A Doença Cardiovascular 

As doenças cardiovasculares são das principais causas de morte do mundo moderno, muito 

resultante da falta de medidas de prevenção. A função endotelial é um indicador representativo da 

qualidade da função cardiovascular e a perda desta está habitualmente associada a agressões que os 

tecidos vasculares vão sofrendo resultando numa diminuição da elasticidade arterial, em 

modificações morfológicas e num aumento da resistência vascular periférica. O acréscimo na 

resistência vascular periférica aumenta a tensão arterial e está na etiologia de patologias como a 

hipertensão, aterosclerose, dislipidémia e diabetes [60]. 
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Na origem da perda de função endotelial estão associados fatores de stress oxidativo, 

inflamatórios e imunitários. Em muitas doenças cardiovasculares o equilíbrio entre a produção de 

ROS e a sua neutralização está deslocado para o aumento do ambiente oxidativo. Deste modo, as 

reações do metabolismo são grandes contribuidoras do ambiente agressivo por contribuírem para a 

produção de ROS. O anião superóxido (O2
-
) é um dos principais agentes na agressão por lesionar 

diretamente o endotélio e por diminuir a biodisponibilidade do monóxido de azoto (NO) que é 

fundamental para vasodilatação normal [61]. 

O NO, produzido pela sintetase endotelial de monóxido de azoto (eNOS), difunde-se nas células 

endoteliais e ativa a guanilato ciclase solúvel (sGC) aumentando os níveis de 3,5-monofosfato 

guanosina (cGMP) e relaxando o músculo. O NO diminui ainda a adesão de leucócitos, a 

agregação de plaquetas e a proliferação vascular. Um ambiente oxidativo reage com o NO 

formando peroxinitrilos (ONOO
-
) mas também reage com cofatores como a tetra-hidrobiopterina 

(BH4) aumentando as reações de desacoplamento da eNOS e consequente produção de O2
-
. 

Existem ainda outros substratos que impedem a atividade do eNOS como a dimetilarginina 

assimétrica (ADMA) ou a atividade do NO como o LDL oxidado [61]. 

A disfunção endotelial na sua fase inicial é apenas funcional e está associada quase sempre à 

diminuição da biodisponibilidade de NO. A perda de função carateriza-se pela vasodilatação 

diminuída, desregulação hemodinâmica, excesso de produção de fatores de crescimento e 

proliferação celular, aumento de moléculas de adesão e inflamatórias, aumento de ROS, aumento 

da permeabilidade e progressiva remodelação endotelial passando a disfunção morfológica numa 

fase mais avançada. A hiperglicemia aumenta os produtos de glicosilação e a adesão de diversos 

elementos, a atividade do NF-ĸB que aumenta a expressão de inúmeros mediadores inflamatórios e 

a atividade das metaloproteases. Aumenta assim a inflamação e a acumulação de colesterol criando 

condições para a formação de placas ateroscleróticas [61]. 

Da progressiva aterosclerose geram-se condições de baixa aerobiose e diminuição dos níveis de 

ATP teciduais. Com menos energia, as células do endotélio vascular e cardíaco perdem capacidade 

de manter o equilíbrio iónico, agravando o risco de arritmias, mas também o risco de perda da 

homeostasia do cálcio (Ca
2+

) com um influxo celular excessivo. Isto pode levar à perda do 

potencial de ação e à abertura do poro transitório de permeabilidade mitocondrial libertando o 

citocromo c e ativando vias apoptóticas, situação particularmente grave nos cardiomiócitos [62]. 

Tendo em conta o impacto do ambiente oxidativo e inflamatório no contexto da patologia 

cardiovascular, estes suplementos foram desenvolvidos com vista a contrariar estes fenómenos e a 

progressão da doença. Para tal várias substâncias antioxidantes ou indutoras de enzimas com 

função antioxidante foram introduzidas. 
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3.3 Vitamina E 

O uso da vitamina E nos suplementos para proteger a saúde cardiovascular deve-se ao seu 

potencial antioxidante. Incorporada na membrana celular, esta vitamina é a primeira linha de defesa 

da peroxidação lipídica protegendo as células do ataque oxidativo. Os tocoferóis são, em 

concentrações elevadas, inibidores da agregação plaquetária e promotores da libertação de 

prostaciclina com atividade vasodilatadora. Primeiro reduzem a expressão de ICAM-1 e VCAM-1, 

diminuindo a adesão das plaquetas ao endotélio. Segundo, por participação na cascata do ácido 

araquidónico, aumentam a fosfolipase A2 e a COX-1 intracelulares que produzem prostaciclinas 

com efeitos vasodilatadores e antiagregantes [63]. 

Um dos achados do uso de vitamina E no tratamento de saúde cardiovascular está na diminuição 

de mortalidade por tromboembolismo na mulher uma vez que suplementos desta vitamina levam a 

alterações dos níveis de vitamina K e da coagulação. No campo das patologias cardiovasculares o 

ϒ -tocoferol mostrou aumentar a atividade da eNOS ampliando os seus efeitos relaxantes da 

vasculatura. Capta ainda espécies reativas que noutras condições reagiriam com o NO formando 

ONOO
-
 [63].  

Em alguns estudos a suplementação de 100 mg de tocoferol trouxe melhorias ao nível de fatores 

de risco como na agregação plaquetária e o colesterol. Noutros estudos a diminuição drástica dos 

níveis de O2
-
 ou malonildialdeído não teve representatividade nos parâmetros de saúde, mesmo 

com valores de 400 mg diários. Ainda mais estudos mostram falta de eficácia e outros indicam que 

em doses superiores a 1000 mg por dia podem ser pro-oxidantes e portanto prejudiciais. Existem 

casos em que o uso de vitamina E aumentou a mortalidade e o risco de hemorragias [63-65]. 

No caso do Win-fit® Cardio a dosagem (30 mg) é provavelmente pequena para se verificar 

efeitos adversos, mas também pequena para exercer efeitos benéficos. No Ever-fit® Cardio o risco 

parece aumentar uma vez que a dose é de 134 mg diários, mas também aumenta a possibilidade de 

exercer efeitos positivos dado que se aproxima das doses utilizadas nos estudos. Há que referir que 

nestes suplementos se usa o α-tocoferol e a literatura refere principalmente o efeito do ϒ-tocoferol 

em termos de saúde cardiovascular [63,64]. 

 

3.4 Vitamina C 

A vitamina C sempre teve funções importantes no organismo dado que é um cofator de 

inúmeras reações incluindo a reação da hidroxilação da prolina e da lisina, importante na síntese do 

colagénio, e devido à sua natureza química, a vitamina C é capaz de captar radicais de oxigénio e 

aumentar a biodisponibilidade do NO. Tendo em conta s sua ação a estes níveis a vitamina C 

mostra o seu efeito benéfico na manutenção da função endotelial e na prevenção e regressão das 

lesões da aterosclerose [66]. 

Como foi referido anteriormente, a diminuição do dano tecidual pelo stress oxidativo é o 

principal mecanismo que mantém função endotelial íntegra. Se por um lado a estrutura química da 
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vitamina C lhe permite a captação de ROS protegendo as células do endotélio, o seu efeito no 

aumento da biodisponibilidade do NO leva a que este atue ao relaxar o tecido vascular, inibindo a 

adesão dos monócitos e das plaquetas, e aumentando a proliferação das células endoteliais. O 

aumento dos valores de NO resulta da inativação do O2
-
 pela vitamina C e assim previne-se que 

este interaja com o NO (formando ONOO
-
). Também aumenta a biodisponibilidade do co-fator 

BH4 (tetra-hidrobiopterina), cofator da eNOS, aumenta a libertação de NO de S-nitrosotióis e de 

nitritos e ainda aumenta a estimulação da enzima guanilil ciclase responsável pela produção do 

cGMP e relaxamento da vasculatura. O relaxamento da vasculatura diminui a resistência vascular 

periférica e o risco de eventos cardiovasculares adversos [66].  

De acordo com a literatura científica as melhorias pela suplementação são notáveis em pessoas 

com deficiência neste composto ou doentes com hipertensão, diabetes ou dislipidémia. Nos 

diabéticos a concentração de vitamina C tende a ser menor possivelmente devido à interferência no 

transporte do ascorbato e seus metabolitos pelo transportador da glicose na hiperglicemia. Outros 

estudos também mostram menores níveis plasmáticos de vitamina C em doentes com doenças 

cardiovasculares. O seu uso melhorou o fluxo arterial e a função endotelial [64]. 

A suplementação de vitamina C mostra resultados na redução dos riscos de doenças 

cardiovasculares, mas as doses variam desde 200 a 2600 mg/dia. De um modo geral, doses 

superiores a 400 mg por dia apresentaram os melhores resultados. Por outro lado, estudos mostram 

que a dose ideal para saturar os níveis teciduais de vitamina C é de 200 mg por dia e que superior a 

esse valor não há incremento na concentração desta vitamina (Figura 20). Além disso, a própria 

biodisponibilidade da vitamina C vai diminuindo com doses superiores a 200 mg por dia por 

saturação dos transportadores intestinais SVCT1, levantando a questão da eficácia de doses 

superiores a esta. A vitamina C apresenta um perfil de segurança muito alargado e mesmo doses de 

3 g diários têm dificuldade em causar efeitos secundários. A dose dos suplementos em estudo é de 

200 mg por dia, inferior ao esperado na maioria dos casos. Por outro lado, artigos defendem que 

desde que pelo menos 200 mg diários estejam a ser suplementados resultados podem ser esperados. 

A eficácia pode levantar questões, mas o uso da vitamina C está aconselhado [66,67]. 

 

3.5 Vitamina B6, Vitamina B12 e Ácido Fólico 

O papel das vitaminas B6 e B12 e do ácido fólico no campo da saúde cardiovascular está 

associado à capacidade destes de diminuir a homocisteína, um fator de risco independente 

indicador de doença cardiovascular. Quando estão em défice no organismo pode-se desenvolver 

híper-homocisteínemia sendo que a suplementação é uma estratégia usada na sua reversão [68]. 

A homocisteína é um aminoácido tiol sintetizado na conversão da metionina a cisteína. Uma vez 

gerada, a homocisteína pode ser convertida a cisteína através da via da transsulfuração ou a 

metionina através da via da remetilação. Vários mecanismos procuram explicar de que modo a 
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híper-homocisteínemia aumenta o risco de doença cardiovascular, baseando-se no potencial pro-

oxidante e proinflamatório da homocisteína e associando-a com a perda da função endotelial [68]. 

Um efeito da homocisteína no organismo é ao nível da biodisponibilidade do NO pela 

desativação oxidativa deste pela produção de ROS. Outro mecanismo é o aumento dos níveis de 

ADMA, um inibidor endógeno do eNOS. Em termos inflamatórios, a homocisteína aumenta o 

stress induzido no retículo endoplasmático e a ativação contínua de vias mediadas pelos Ras e pelo 

unfolded protein response (UPR) resultando em alterações vasculares, do metabolismo lipídico e 

por fim em morte celular. Também ativa várias proteínas como a monocyte chemoattractant 

protein-1 (MCP-1), com ação quimiotática que atrai monócitos a ligarem ao endotélio e espaço 

subendotelial favorecendo o passo inicial da aterosclerose, a IL-8 que atrai linfócitos T e 

neutrófilos e o NF-ĸB responsável por transcrever citocinas e fatores de crescimento que geram um 

microambiente inflamatório vascular. É de ressaltar, ainda, o papel da homocisteína na morte 

celular por ação direta ao nível da libertação do citocromo c da mitocôndria [68,69]. 

Tendo em conta o papel na progressão da patologia cardiovascular é percetível como uma 

estratégia que diminua os níveis deste indicador de risco possa ser uma boa opção. Desta forma a 

suplementação com ácido fólico e vitaminas B6 e B12 têm sido prática comum de modo a 

converter a homocisteína noutros compostos, através de reações de remetilação ou de 

transsulfuração, sendo que a distribuição entre os dois processos é importante para o equilíbrio das 

reações redox e de metilação [69]. 

 A remetilação ocorre por via de duas possíveis reações. Ou a metionina sintetase utiliza a 

vitamina B12 como cofator catalisando a doação do grupo metilo pelo 5’-metiltetra-hidrofolato 

(5meTHF) ou pela reação catalisada com betaína homocisteína metiltransferase (BHMT) usando a 

betaína como o dador de metilo, ambas convertendo a homocisteína em metionina. Para estas 

reações temos, portanto, recurso a dois cofatores, a vitamina B12 e o 5meTHF. O 5meTHF tem 

origem no di-hidrofolato resultante do ácido fólico. A transsulfuração, por sua vez, é iniciada pela 

conversão irreversível da homocisteína e serina em cistationina pela enzima cistationina β sintetase 

(CBS), usando a vitamina B6 como cofator (Figura 21) [68,70]. 

A suplementação possivelmente diminui os efeitos adversos oxidantes e inflamatórios descritos 

e favorece o retomo da saúde cardiovascular. Contudo, os estudos têm dificuldade em encontrar 

correlação entre suplementação e diminuição da mortalidade ou eventos adversos [71]. 

 Por um lado, os artigos mostram que a redução em 25% dos níveis de homocisteína leva a uma 

redução em cerca de 11% de doenças coronárias e 19% de enfarte do miocárdio e indivíduos com 

homocistinúria têm um benefício significativo na redução da sua mortalidade por doença 

cardiovascular. Particularizando para o caso do ácido fólico, doses baixas (de 0,4 mg/dia) 

melhoram a função endotelial vascular, mas quando comparados com doses maiores (de 5 mg/dia) 

não mostram efeitos benéficos adicionais nem incremento nos níveis de 5meTHF. Mostrou-se 

ainda, usando ácido fólico (0,8 mg/dia) e vitamina B12 (0,5 mg/dia) durante 6 semanas, resultados 
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positivos na pressão arterial e no ritmo cardíaco diminuindo-os em cerca de 5 mmHg e 5 bpm 

respetivamente, e avanços na resposta a vasodilatadores indicando uma melhoria na função 

endotelial. O ácido fólico revelou-se particularmente benéfico para pessoas com baixos consumos 

dietéticos deste composto e para doentes renais [72,73]. 

 Por outro lado, estudos mostram que a redução ocorre principalmente ao nível do risco de 

enfarte uma vez que a doença coronária é composta por uma complexidade de fatores em que 

híper-homocisteínemia é apenas mais um. Embora a suplementação com ácido fólico, vitaminas B6 

e B12, separada ou combinada, reduza os níveis de homocisteína em cerca de 20-40%, na maioria 

dos casos o impacto nas ocorrências cardiovasculares foi mínimo. Apesar dos diferentes resultados 

dos estudos, muitos concluem que terapias com objetivo de diminuir os níveis de homocisteína não 

alteram de forma significativa os acontecimentos de enfarte de miocárdio, ataques vasculares ou 

morte por qualquer motivo, mesmo tendo mais de 10% dos doentes níveis elevados de 

homocisteína. Qual a explicação para o resultado [69, 71]? 

Primeiro, as doses usadas nos estudos poderão não ser suficientes, a homocisteína não deve 

atuar como único fator interveniente na doença cardiovascular, a homocisteína pode só conseguir 

exercer o seu efeito numa fase inicial da doença (antes da formação da aterosclerose crónica) e a 

homocisteína pode somente, apesar de pro-oxidante, ser apenas um biomarcador [73]. 

Segundo, os estudos na sua maioria tem o design errado, não prestando atenção a fatores que 

podem interferir como o uso de fármacos inibidores da síntese de colesterol (estatinas) ou 

antiagregantes. As estatinas, que por si só têm elevado potencial antioxidante, mascaram os efeitos 

antioxidantes das vitaminas na prevenção de doenças cardiovasculares. Do mesmo modo os 

anticoagulantes e antiplaquetários reduzem o risco de tromboses significativamente e em vários 

estudos não foi considerado o seu impacto. As próprias formas farmacêuticas e vias de 

administração, assim como os estudos de biodisponibilidade estão pouco esclarecidos [74]. 

Terceiro, um motivo que considera a falha destes suplementos deve-se a um conceito: o de 

metoxistase. Metoxistase carateriza-se como a homeostasia, isto é, o equilíbrio entre as relações de 

oxidação-redução e de hipermetilação-hipometilação do organismo (Figura 22). Em estados 

patológicos o equilíbrio pode ser deslocado num sentido perdendo a homeostasia, ou seja, o seu 

estado de metoxistase. Do mesmo modo que um ambiente pro-oxidante pelos níveis altos de 

homocisteína pode ser lesivo, o uso de suplementos pode resultar num ambiente demasiado 

redutivo. Isto leva a perturbações das normais reações no organismo e agravamento das doenças 

cardiovasculares. Do mesmo modo a hipermetilação leva à inativação génica e a hipometilação à 

ativação génica. Um deslocamento do equilíbrio de ativação/inativação génica resulta em anormal 

produção proteica e funcionamento celular. Pode-se deduzir que a metoxistase resulta do equilíbrio 

de todas estas reações e desvios traduzem-se em uma de quatro possibilidades: stress 

oxidativo/hipometilação, stress oxidativo/hipermetilação, stress redutor/hipometilação e ainda 
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stress redutor/hipermetilação. Qualquer um destes estados pode desenvolver-se de acordo com as 

variações dos níveis de homocisteína e agravar, de diferentes modos, a saúde cardiovascular [70]. 

Embora o paradigma típico seja olhar para a homocisteína como a responsável de um ambiente 

oxidativo e as vitaminas do complexo B e ácido fólico como a “cura” indicada, existem os 

ambientes de hipo e hipermetilação a ter em conta. Na situação de uma suplementação com ácido 

fólico aumentar-se-iam os níveis de metionina e de SAM e consequentemente formar-se-ia um 

ambiente de hipermetilação com diminuição da expressão génica, menor produção proteica, menor 

atividade celular e perda de função endotelial vascular. O ácido fólico e as vitaminas B6 e B12, 

combinados na suplementação, levam ao aumento da metilação e transsulfuração e aumentam o 

risco de um ambiente com stress redutivo. Assim sendo, embora o uso de suplementos no 

tratamento da híper-homocisteínemia se possa adequar, é importante analisar o estado redox e de 

metilação de modo a não agravar ou induzir um desequilíbrio. Assim, quando os níveis de 

homocisteína se desviam do normal, poderemos encarar isso como um desvio do estado de 

metoxistase e evitar relacionar de forma direta e simplista com um ambiente de stress oxidativo. 

Torna-se importante conhecer outras abordagens aos problemas de oxidação, redução, híper e 

hipometilação no contexto das doenças cardiovasculares [70]. 

Em ambos suplementos os valores de ácido fólico estão dentro dos habitualmente utilizados. As 

vitaminas estão apenas a cerca de 20-25% das dosagens dos estudos. Embora estejam descritas 

melhorias da função endotelial pelo ácido fólico e pela vitamina B6 através de mecanismos 

independentes da homocisteína, o mecanismo principal estudado nestes compostos para a saúde 

cardiovascular é o do metabolismo da homocisteína, estratégia que ainda suscita dúvidas de 

segurança e de resultados, tanto na sua eficácia como na sua indicação [69,71,72]. 

 

3.6 Magnésio 

O magnésio (Mg2+) é um dos elementos intracelulares mais abundantes e influencia um 

conjunto diverso de vias metabólicas no organismo humano. Deficiências na dieta assim como no 

metabolismo estão associadas a aumentado risco de doença cardíaca isquémica, falha cardíaca, 

aterosclerose, arritmias e complicações ventriculares e leva a uma vasoconstrição progressiva com 

estenose das artérias coronárias e diminuição do fluxo de oxigénio e nutrientes [75]. 

A hipomagnesemia está ligada a desequilíbrios eletrolíticos com os iões potássio (K
+
), sódio 

(Na
+
) e cálcio (Ca

2+
). Estes desequilíbrios pela sua deficiência aumentam o Ca

2+
 intracelular, a 

formação de ROS, de agentes inflamatórios e fatores de crescimento que gradualmente remodelam 

os tecidos, a sua permeabilidade e o seu transporte membranar. O Mg
2+

 e o Ca
2+

 têm ações 

oponíveis ao nível da contractilidade cardíaca competindo pelos mesmos lugares em proteínas tais 

como a troponina C, a miosina e a actina. A hipomagnesemia está intimamente ligada à 

hipocalémia e agrava com o consumo de álcool ou fármacos, diuréticos da ansa ou tiazidas, 

acompanhando a depleção de K
+
 [76]. 
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Tendo em conta o papel do Mg
2+

 no organismo, especialmente a nível cardiovascular, a sua 

suplementação tem mostrado benefícios. O Mg
2+

 participa em vias de produção de ATP, influencia 

a permeabilidade membranar, atua como agente quelante dos ribossomas, influencia a síntese 

proteica e regula os níveis de eletrólitos e da insulina. Para tantas funções o seu consumo diário 

ronda os 300-320 mg/dia na mulher e 350-420 mg/dia para o homem. Estes valores, habitualmente 

obtidos da dieta, podem exigir suplementação, não devendo ultrapassar os 350 mg/dia [69]. 

Embora uma deficiência severa seja rara, quando o Mg
2+

 está em baixos níveis o risco de 

doenças cardiovasculares e diabetes aumenta de forma significativa. Este composto atua em vários 

passos onde participa o Ca
2+

 (Figura 23) e exerce o seu efeito benéfico possivelmente de duas 

formas nas células cardíacas e do endotélio vascular: inibindo a sobrecarga de Ca
2+

 intracelular e 

mitigando os seus efeitos adversos sobre a função mitocondrial. 

A deficiência de Mg
2+

 diminui a atividade da (Na
+
/K

+
)ATPase, acumulando o Na

+
 nos 

cardiomiócitos e potenciando a sua troca pelo Ca
2+

 através da (Na
+
/Ca

2+
)ATPase para o interior da 

célula resultando numa maior concentração intracelular de Ca
2+

 [76]. 

Em elevada concentração o Ca
2+

 é tóxico aumentando o risco de perda de potencial de ação da 

célula e morte celular do cardiomiócito. A progressiva morte celular de cardiomiócitos altera a 

forma do coração e causa perda de função contrátil por substituição destas células por tecido 

conjuntivo. Por fim pode haver falha cardíaca e morte [76]. 

Ao nível da contração vascular o Ca
2+

 é um dos grandes intervenientes associados à hipertensão. 

O Mg
2+

 compete como um antagonista dos canais de Ca
2+

 e diminui as pressões sistólica e 

diastólica. Também pelas ações ao nível da inibição modesta da produção de tromboxanos como 

pelo antagonismo na ação do Ca
2+

 apresenta propriedades antiagregantes [76]. 

Como referido anteriormente, o Mg
2+

 interfere na ação da (Na
+
/K

+
)ATPase e nos diferentes 

canais que medeiam o fluxo de K
+
, influenciando o potencial de ação. Uma deficiência de Mg

2+
 ao 

no miocárdio diminui o K
+
 intracelular por interferir no sistema (Na

+
/K

+
)ATPase. Menores 

concentrações de K
+
 criam um potencial de repouso menos negativo e prolongam o intervalo QT 

aumentando o risco de arritmia. O Mg
2+

 atua igualmente no sistema renina-angiotensina-

aldosterona travando a libertação de aldosterona por diminuição do influxo de Ca
2+ 

[76]. 

Relativamente aos lípidos os estudos mostraram uma relação entre níveis diminutos de Mg
2+

 e 

perda de integridade da membrana e metabolismo energético lipídico. Níveis energéticos menores 

conduzem a menor atividade das bombas iónicas e a aumento da morte celular. O Mg
2+

 interfere 

ainda nas atividades β-adrenérgicas e nas mediadas pelas proteínas G. A sua deficiência aumenta a 

produção de catecolaminas com maior risco de cardiotoxicidade [76]. 

Além dos mecanismos referidos, o Mg
2+

 tem poder antioxidante indireto porque a sua 

deficiência aumenta o teor de ferro nos tecidos fragilizando-os, cria ROS pelas reações de Fenton 

ou de Haber-Weiss, diminui os teores de cobre e zinco perturbando a estrutura dos microtúbulos e 

microfilamentos do citoesqueleto, diminui a atividade da Superóxido Dismutase (SOD) e favorece 
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a lise celular. É ainda um inibidor da adenosina dasaminase que previne a peroxidação lipídica. No 

coração, sem Mg
2+

, as atividades da SOD e catalase e a sensibilidade à adenosina diminuem [76]. 

Em doentes com deficiência em Mg
2+

, com risco de síndrome metabólico ou com terapias que 

promovem uma rápida depleção de K
+
 e Mg

2+
 a ação deste na função cardiovascular traz ganhos 

em saúde consideráveis. A suplementação de Mg
2+

 pelo Win-fit® Cardio é de 150 mg diários 

enquanto que a do Ever-fit® Cardio é de 300 mg por dia. A dosagem mais aconselhada para os 

efeitos descritos foi de 300 mg, aparentando assim o Ever-fit® Cardio uma melhor atividade no 

contexto da saúde cardiovascular [69,76]. 

 

3.7 Selénio 

O selénio é alvo de vários estudos que demonstram que uma severa deficiência neste elemento 

está associada a patologias graves acompanhadas de falha cardíaca [64]. 

O selénio no organismo incorpora-se num grupo denominado de selenoproteínas. Dentro destas, 

as glutationa peroxidases (Gpx) são as principais e aquelas que têm maior relação com a saúde 

cardiovascular. Na cisteína, o enxofre pode ser substituído pelo selénio formando a selenocisteína. 

Esta última, por sua vez, incorpora-se nas Gpx, nas redutases tioredoxina (TrxR) ou em outras 

selenoproteínas envolvidas na regulação do stress oxidativo. A família das Gpx destoxifica os 

peróxidos de hidrogénio e a selenoproteína K, localizada no interior do retículo endoplasmático, 

contribui para as defesas antioxidantes dos cardiomiócitos. De acordo com a literatura científica, a 

dose diária recomendada de selénio é de 55 µg/dia, numa média de 0,5-1 µg/kg/dia. Este valor está 

definido como aquele que maximiza a incorporação e a atividade das Gpx no sangue. Tomas 

superiores a este valor tendem a levar à incorporação inespecífica de selenometionina na albumina 

ou noutras proteínas sem elevar o potencial antioxidante [77]. 

O consumo de selénio apresenta um impacto benéfico na saúde cardiovascular que segue uma 

tendência em forma de U. A doença de Keshan é um exemplo de como uma severa deficiência em 

selénio conduz a uma probabilidade aumentada de eventos cardiovasculares e pode ser revertida 

com suplementação. A cardiotoxicidade induzida pela doxorrubicina em ciclos de quimioterapia 

também é atenuada pela suplementação, num mecanismo que aparenta basear-se no potencial 

antioxidante do selénio e das Gpx [77]. Contudo, foi demonstrado que a suplementação em 

indivíduos com níveis séricos normais de selénio (140-150 µg/L) além das necessidades (300 

µg/dia) durante 48 semanas não resultou em melhoria da função endotelial [78]. Aliás, o excesso de 

suplementação com selénio tem demonstrado efeitos adversos, aumentando o risco de Diabetes 

Mellitus tipo 2 (DM2) (com valores acima de 200 µg/dia em indivíduos com níveis normais), de 

dislipidémia e de hipertensão, provavelmente associados a aumento do ambiente redutor por stress 

redutivo (Figura 24). 

Os mecanismos cardioprotetores do selénio passam por aumentar o ambiente antioxidante pela 

atividade das Gpx, das TrxR e do rácio GSH/GSSG (sendo este o principal mecanismo), mas 



36 

 

também pela diminuição da apoptose causada por fenómenos de isquemia. A produção excessiva 

de ROS leva à ativação de vias inflamatórias e proapoptóticas através do desequilíbrio entre a 

tirosina cínase (TyrK) e a tirosina fosfatase (TyrP) que regulam a translocação do NF-ĸB. 

Excessiva estimulação do NF-ĸB ao nível do miocárdio resulta num intenso fenómeno 

inflamatório, situação contrariada pelo selénio [77]. 

Tendo em conta que ambos suplementos apresentam uma dose de 200 µg/dia, dentro dos 

valores normais dos estudos, pode haver melhorias da função cardiovascular, especialmente nos 

casos em que uma deficiência em selénio se verifica. Por outro lado, devido aos efeitos adversos do 

excesso de selénio, existem situações em que o consumo está contraindicado e sujeito a moderação. 

 

3.8 Crómio 

O crómio (Cr
3+

) na saúde cardiovascular está associado a melhorias no perfil glicémico e na 

prevenção da DM2. Participa no metabolismo da glucose e há uma relação significativa entre o 

consumo deste mineral e a diminuição dos níveis de glicemia. Contudo, apesar da sua ação no 

metabolismo dos lípidos, não são notáveis melhorias do perfil lipídico. De igual modo, a glicemia 

melhora mas em alguns casos sem diferenças significativas na hemoglobina glicada [79]. 

As melhorias do perfil glicémico com suplementação de Cr
3+

 têm-se verificado a partir de 

valores de 200 µg/dia até 1000 µg/dia e seguem um perfil dose-resposta [80]. O mecanismo de 

ação do Cr
3+

 parece ser essencialmente o aumento da sensibilidade dos tecidos à insulina. O Cr
3+

 

liga-se à transferrina no sangue e é captado por endocitose pelo recetor da transferrina. Com a 

diminuição do pH, os iões de Cr
3+

 ficam livres e associam-se à LMWCr, proteína de baixo peso 

molecular que amplia a sinalização da insulina em tecidos insulinodependentes através da ligação 

do LMWCr ao recetor da insulina e subsequente estimulação da tirosina cínase (Figura 25). O Cr
3+

 

de igual modo aumenta a sensibilidade à insulina pelo efeito inibitório na fosfotirosina fosfatase, a 

enzima responsável pela degradação do recetor da insulina [79]. A nível molecular o Cr
3+

 aumenta 

a translocação do transportador da glucose GLUT4 para a membrana celular e o transporte da 

glucose em adipócitos através da diminuição do colesterol membranar [81]. 

 As ações dinâmicas do citoesqueleto são essenciais no transporte da glucose para o interior da 

célula após estimulação insulínica. É pouco conhecido como o Cr
3+

 atua na membrana de 

colesterol, na actina F e no transporte de glucose muscular. Sabe-se porém que o Cr
3+

 ativa a 

AMPK, uma cínase que fosforila a 3-hidro-3-metilglutaril coenzima-A redutase (HMGR) e a 

síntese de colesterol membranar diminui. A nível fisiológico o excesso de colesterol membranar 

perturba a estrutura da actina F e o transporte mediado pela GLUT4, regulada pela insulina. Desta 

forma é possível estabelecer uma ligação entre a inibição da AMPK e a diminuição do colesterol 

membranar pelo Cr
3+

 com o aumento da sensibilidade aos efeitos biológicos da insulina [81]. 
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De acordo com os mecanismos descritos e a dose de Cr
3+

 de ambos suplementos (200 µg/dia) 

muito semelhante à dos estudos, pode-se suspeitar de uma possível intervenção benéfica da 

suplementação no perfil glicémico e na prevenção da diabetes e eventos cardiovasculares [79,80]. 

 

3.9 Zinco 

A intervenção do zinco ao nível do sistema cardiovascular, tal como com o Cr
3+

, está 

principalmente associada a ações na homeostasia da glicemia e na preservação da função das 

células-β a nível pancreático. A sua atividade implica um mimetismo da insulina a nível celular e 

uma promoção da sua secreção. Apresenta ainda um outro conjunto de efeitos que regulam o stress 

oxidativo e a inflamação. De acordo com a literatura, e no contexto das doenças cardiovasculares, a 

relação benéfica do zinco com a DM2 é a melhor estudada [82]. 

O zinco está integrado em processos do metabolismo e outros como a transcrição de DNA, a 

regulação de mRNA e as interações hormona-recetor, inclusive a nível pancreático. Apesar de 

inerte a reações de oxidação-redução, tem efeitos antioxidantes indiretos. É responsável por 

aumentar a sensibilidade dos tecidos à insulina através da cascata PI3K/Akt que medeia a 

sinalização insulínica e o metabolismo da glicose [82,83]. 

A insulina, quando armazenada, associa-se habitualmente em dímeros que podem agrupar-se em 

hexâmeros na presença de zinco. O zinco estabiliza estes agregados até ao processo de secreção, 

em que o zinco é co-secretado com a insulina. Foi determinado que, quando há secreção 

exacerbada de insulina, ocorre também depleção de zinco ao nível das células pancreáticas. O zinco 

regula, portanto, o processamento, o armazenamento e a libertação da insulina e a resposta das 

células α e β à hipoglicemia e hiperglicemia. O seu transportador celular ZnT8, quando funcional, 

permite um adequado suporte de zinco à célula sendo que quando as reservas de zinco estão 

diminuídas, o controlo da glicémia é menor. É de referir ainda que o zinco aumenta a sensibilidade 

dos tecidos à insulina e impede as fosfatases de tirosina de inibir os recetores de insulina [84]. 

Existem ainda os mecanismos anti-inflamatórios e antioxidantes do zinco. O zinco modula a 

libertação de citoquinas através de um mecanismo que envolve o NF-ĸB e induz a síntese de 

metalotioneína e glutationa com efeitos benéficos de destoxificação. É ainda um elemento 

incorporado na enzima SOD promovendo a manutenção de um ambiente antioxidante competindo 

com os agentes catalíticos das reações de Fenton. A sobreexpressão de metalotioneína e SOD 

protege as células β e diminui o risco de cardiomiopatia. A homeostasia do zinco ajuda a controlar 

o estado redox das células (Figura 26). Baixos níveis de zinco associados a elevados níveis de 

hemoglobina glicada têm elevado risco de cardiomiopatia [83,84]. 

 O valor diário recomendado de zinco ronda os 7-14 mg sendo o máximo aconselhado de 40 

mg. Embora a toxicidade por excesso de zinco seja muito incomum, há o risco de induzir 

deficiência em cobre e perturbar a função das enzimas antioxidantes. Os suplementos em estudo 

seguem contudo um valor recomendado de 15 mg diários. De um modo geral os estudos 
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concluíram que a suplementação com zinco mostra um modesto efeito benéfico no controlo 

glicémico, nos valores de hemoglobina glicada e na prevenção da DM2, e como tal o seu uso 

aparenta trazer vantagens, especialmente naqueles que sofrem de deficiências em zinco [82,84]. 

 

3.10 Coenzima Q10 

A coenzima Q10 (CoQ10) é uma quinona que existe no organismo ao nível da cadeia 

respiratória mitocondrial onde atua como um transportador de eletrões. Tem funções antioxidantes 

pelas propriedades captativas de eletrões e inibitórias de peroxidação lipídica. É um elemento 

importante para a obtenção de energia pelo músculo cardíaco e está em níveis bastante inferiores 

em doentes cardíacos, especialmente quando comparados com indivíduos normotensos [60]. 

A suplementação com CoQ10 mostra potencial para diminuição do risco de doenças 

cardiovasculares e alguns resultados clínicos ou hemodinâmicos com suplementações superiores a 

200 mg durante 6-12 meses ou 100 mg durante 6 anos têm sido bastante promissores. Há casos de 

diminuição significativa da pressão sistólica e diastólica e melhorias na função endotelial. Há ainda 

estudos que mostram melhorias na utilização da energia pelas mitocôndrias, redução na agregação 

plaquetária e menores obstruções de vasos [62,69]. 

 As dosagens dos tratamentos rondam de um modo geral dos 60 mg aos 200 mg por dia durante 

1 a 6 meses e dependendo da via de administração estes valores podem rondar entre 3-5 mg/kg/dia. 

Tendo em conta o valor (20 mg diários) de CoQ10 no Win-fit® Cardio e Ever-fit® Cardio, o efeito 

benéfico pode ser pouco notável ou inexistente, dada a pequena dose comparativamente com a dos 

estudos científicos [60,69]. 

 

3.11 β-caroteno 

O β-caroteno é um composto que se encontra exclusivamente no suplemento Ever-fit® Cardio e 

é usado com o intuito de prevenir o dano oxidativo caraterístico na aterosclerose. A literatura 

científica mostra-se muito dividida relativamente ao uso do β-caroteno na suplementação. Embora 

alguns estudos indiquem que um consumo elevado de carotenoides pode ser protetor de episódios 

de enfarte agudo do miocárdio, as conclusões são pouco consistentes.  

O β-caroteno apresenta capacidade de captar radicais de oxigénio e prevenir a oxidação das 

LDL. Perante o stress oxidativo, os ácidos gordos polinsaturados do LDL são oxidados produzindo 

dienos conjugados e malondilaldeído, entre outros. Os carotenoides são particularmente eficazes a 

capturar o oxigénio reativo singular ou os radicais peróxido [85]. 

Por um lado, a maior fração dos estudos não reconhece a proteção dos lípidos pelos 

carotenoides. Existem contudo resultados que mostram que baixos níveis de β-caroteno aumentam 

a incidência de enfarte agudo do miocárdio. Assim pode-se deduzir que um mecanismo, não 

necessariamente ligado à capacidade antioxidante, poderá ter um papel na prevenção de doenças 

cardiovasculares [85]. Contudo, de um modo geral, os estudos não têm indicado benefícios 
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resultantes da suplementação com β-caroteno tendo alguns demonstrado um aumento da 

mortalidade e da incidência de cancro do pulmão [86]. Outro aspeto ainda a destacar é a dose usada 

nos estudos (20-50 mg/dia) não ter apresentado melhorias na saúde e a dose do Ever-fit® Cardio (6 

mg/dia) ser provavelmente demasiado baixa para conseguir algum resultado benéfico. 

 

3.12 Hidroxitirosol 

O hidroxitirosol é um dos ingredientes do Win-fit® Cardio cuja função descrita é a prevenção 

do desenvolvimento do síndrome metabólico pelas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias 

e efeitos antiateroscleróticos e antidiabéticos. Extraído de frações lipídicas de espécies como Olea 

europea, o hidroxitirosol dentro dos fenóis apresenta o maior potencial antioxidante e indicações 

no tratamento preventivo de doenças cardiovasculares [87]. 

O potencial antioxidante deste composto deve-se à estrutura química, capaz de ceder eletrões 

pelos grupos hidroxilo posicionados em orto e formar ligações de hidrogénio estáveis 

intramoleculares com o radical fenoxílico. Comparado com outros compostos fenólicos, capta 

ROS, trava reações oxidativas de peroxidação lipídica e inibe radicais de ácido hipocloroso. 

Contribui ainda, indiretamente, aumentando a expressão de enzimas antioxidantes [88]. 

Quanto ao potencial anti-inflamatório, o hidroxitirosol inibe enzimas envolvidas na inflamação, 

nomeadamente a iNOS e a COX-2 e fatores de transcrição como o NF-ĸB, o STAT-1α e o IRF-1. 

Diminui os níveis de PGE2 pela inibição da COX-2 e de NO pela inativação da iNOS. Apesar do 

efeito benéfico do NO no sistema cardiovascular, em estados inflamatórios a sua atividade está 

exacerbada e é citotóxica [87,89]. 

O hidroxitirosol influencia ainda a expressão génica de enzimas como a hemeoxigenase (HO-1) 

pelas vias do PI3K/Akt e Erk1/2, atribuída ao aumento da atividade do Nrf2, o fator de transcrição 

de enzimas de destoxificação de fase II. A HO-1 tem um papel importante na proteção do dano 

oxidativo por espécies oxidantes e quando inibida, há menor capacidade dos tecidos proliferarem e 

sobreviverem [87]. 

Ao nível da aterosclerose o hidroxitirosol mostrou melhorias no perfil antioxidante e na 

regressão das lesões ateroscleróticas, influenciando níveis de expressão de moléculas de adesão 

ICAM-1 e VCAM-1 e por um mecanismo que ainda se desconhece, os níveis de homocisteína. No 

caso das VCAM-1, a sua expressão é reduzida pela inibição dos fatores de transcrição AP-1 e NF-

ĸB. A diminuição de moléculas de adesão previne que macrófagos adiram ao endotélio vascular 

bloqueando o primeiro passo da formação da aterosclerose. O hidroxitirosol, por diminuição do 

ambiente inflamatório, evita o agravamento da aterosclerose [87,89]. 

Ao nível da dislipidémia o hidroxitirosol melhora o perfil lipídico diminuindo os níveis de TG, 

LDL, assim como LDL oxidado e aumentando o HDL. Mostra ainda capacidade de diminuir a 

agregação plaquetária. A diminuição do LDL oxidado é atribuída ao seu caráter antioxidante. A 

diminuição dos níveis de LDL e TG deve-se ao potencial inibitório de enzimas da síntese lipídica. 
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Entre elas a diacilglicerol acetiltransferase (DGAT) e a 3-hidroxi-3-metil-glutaril-coA redutase 

(HMGCR) mostraram níveis de atividade diminuídos após ação do hidroxitirosol de forma 

significativa com menor produção de LDL e TG. Outra enzima com atividade reduzida foi a acetil-

coA carboxilase (ACC) por ativação do AMPK que fosforila esta enzima e diminui a sua atividade 

produtora de ácidos gordos. A ativação da AMPK pelo hidroxitirosol pode ser por uma possível 

influência deste no rácio de AMP/ATP celular ou na via da SIRT1deacetilase [90]. 

Relativamente à prevenção da diabetes e ao aumento do controlo glicémico os estudos com 

hidroxitirosol mostram dados promissores, particularmente na dose de 9.7 mg diários durante 

períodos de 12 semanas, melhorando o controlo da glicose por ação da insulina, a sensibilidade dos 

tecidos à mesma e a sua secreção pelas células pancreáticas β.  Existe um papel deste composto na 

formação dos produtos de glicosilação finais e na interação com os recetores, modulando a DM2. 

Os mecanismos contudo ainda não estão bem descritos [88]. 

Em termos de toxicidade o hidroxitirosol é seguro sem interações ou efeitos adversos 

mencionáveis e apresenta um perfil dose-resposta. O NOAEL é de 500 mg/kg/dia, mas de acordo 

com a European Safety Food Association a dose de suplementação recomendada é de 5 mg/dia. 

Assim sendo, neste suplemento a dose adequa-se (5 mg diários) à referida pela literatura científica 

e o seu uso pode, em princípio, trazer benefícios para a saúde cardiovascular com o mínimo risco 

de efeitos adversos [88,90]. 

 

3.13 Conclusão 
 

O uso de suplementação no tratamento de diversas patologias tem sido alvo de discussão pela 

comunidade científica. Além dos resultados conflituosos, dúvidas persistem sobre o design dos 

estudos que envolvem o tratamento de doenças recorrendo a suplementos alimentares. Do mesmo 

modo, nesta revisão, dúvidas permaneceram relativamente à indicação do uso dos suplementos 

Win-fit® Cardio e Ever-fit® Cardio na prevenção de patologias de natureza cardiovascular.  

 A doença cardiovascular é de etiologia variável e natureza multifatorial. Como tal, a abordagem 

de reduzir o stress oxidativo caraterística dos suplementos em estudo pode revelar-se, por si só, 

insuficiente. Do mesmo modo, os valores positivos de estudos animais podem não se correlacionar 

com os estudos humanos e ainda, a altura da suplementação pode nem sempre ser a mais favorável 

porque formada a placa aterosclerótica, os compostos com ação antioxidante não previnem o passo 

inicial do processo [91]. 

Apesar disto, também há resultados positivos descritos. Comparando com grupos não sujeitos a 

suplementação a heterogeneidade dos estudos pode dever-se ao uso arbitrário de dosagens, vias de 

administração e intervalos de toma inadequados, situações do ponto de vista medicamentoso 

(medicação simultânea) ou de saúde (má absorção gastrointestinal) desajustadas e comparações 

entre grupos distintos (pessoas com défice vitamínico e outros sem esse défice). Torna-se 

imperativa uma abordagem mais profunda e um estudo mais completo da eficácia de cada 
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composto, assim como dos sinergismos e antagonismos, contando que a maioria dos suplementos é 

constituída por um variado grupo de substâncias [60,74]. 

No caso específico de Win-fit® Cardio, os usos de vitamina C, magnésio, selénio, crómio, zinco 

e hidroxitirosol parecem promissores e de acordo com a literatura têm possivelmente um efeito 

benéfico na saúde cardiovascular, seja a nível da função endotelial como ao nível do controlo 

glicémico. Os restantes compostos ainda levantam muitas questões em termos de eficácia uma vez 

que a vitamina E e a Coenzima Q10 estão numa dosagem muito pequena. De igual modo o ácido 

fólico e vitaminas B6 e B12 têm por confirmar eficácia. O perfil de segurança aparenta ser bastante 

grande mas devemos sempre prestar particular atenção à influência que o ácido fólico e vitaminas 

B6 e B12 podem ter no equilíbrio redox e de híper e hipometilação e ainda à adequação do selénio, 

correndo risco de potenciar DM2 no caso de pessoas que não sofrem de deficiências nutricionais 

deste composto [70]. 

O caso do Ever-fit® Cardio é semelhante ao do Win-fit® Cardio com ligeiras exceções. O Ever-

fit® Cardio tem uma dosagem de Mg
2+

 superior (300 mg) que se aproxima mais daquela usada 

pelos estudos podendo assim conferir um efeito benéfico maior. A CoQ10 continua numa dosagem 

pequena mas a vitamina E já apresenta um valor bastante superior ao do Win-fit® Cardio. Dado 

este aumento na dose de vitamina E há um aumento do risco de eventos hemorrágicos. Do mesmo 

modo a presença do β-caroteno não aparenta trazer vantagens e aumenta o risco de efeitos 

adversos. O perfil de segurança aparenta, assim, ser menor que o do Win-fit® Cardio e este 

suplemento provavelmente deve ser evitado em pessoas sujeitas a tratamentos com anticoagulantes.  

De um modo geral, ambos suplementos têm potencial para serem eficazes na melhoria de 

parâmetros indicadores de saúde cardiovascular e na diminuição de eventos cardiovasculares. Mais 

estudos tornam-se necessários para comprovar esta eficácia e avaliar com maior cuidado o perfil de 

segurança. Durante a dispensa destes suplementos é importante avaliar possíveis contraindicações 

na toma e deve-se informar que estes não substituem nem a terapêutica definida pelo médico, nem 

um regime alimentar saudável. Devemos ainda prontificar-nos para fazer o acompanhamento 

através da avaliação de efeitos secundários que possam surgir e avaliando os parâmetros 

bioquímicos (tensão arterial, colesterol, triglicerídeos e glicemia) de modo a identificar melhorias 

ou não pela toma destes suplementos. 

A eficácia dos suplementos no tratamento de patologia cardiovasculares ainda é questionável, 

mas o seu uso, quando também associado a mudanças no estilo de vida, tem mostrado resultados 

promissores, com um perfil de segurança alargado e um papel na promoção de saúde cada vez mais 

vincado e presente no dia-a-dia profissional [60]. 
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Figura 1 – Logótipo da Farmácia 

Figura 2 – Modelo de Receita Médica Manual 
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Figura 3 – Modelo de Receita Médica Eletrónica 

Figura 4 – Exemplo de Receita Médica 
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Figura 5 – Modelo do Verso de Receita Médica 

Figura 6 – Fatura de Venda de Medicamento Sujeito a Receita Médica 
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Figura 7 – Panfleto Informativo de Higiene e Saúde Oral 
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Figura 8 – Panfleto Informativo de Saúde Cardiovascular 
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Figura 9 – Diapositivo 1 da Apresentação de Primavera 

Figura 10 – Diapositivo 2 da Apresentação de Primavera 
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Figura 11 – Diapositivo 3 da Apresentação de Primavera 

Figura 12 – Diapositivo 4 da Apresentação de Primavera 
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Figura 13 – Diapositivo 5 da Apresentação de Primavera 

Figura 14 – Diapositivo 6 da Apresentação de Primavera 
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Figura 15 – Diapositivo 7 da Apresentação de Primavera 

Figura 16 – Diapositivo 8 da Apresentação de Primavera 
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Figura 17 – Diapositivo 9 da Apresentação de Primavera 

Figura 18 – Imagem do Win-fit® 

Cardio 

Figura 19 – Imagem do Ever-

fit® Cardio 
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Win-fit® Cardio Massa/comprimido 

Vitamina E - αTE 30 mg 

Vitamina C 200 mg 

Ácido Fólico 400 µg 

Vitamina B6 12 mg 

Vitamina B12 25 µg 

Magnésio 150 mg 

Selénio 200 µg 

Crómio 200 µg 

Zinco 15 mg 

Coenzima Q10 20 mg 

Hidroxitirosol 5 mg 

Ever-fit® Cardio Massa/comprimido 

Vitamina E - αTE 134 mg 

Vitamina C 200 mg 

Ácido Fólico 400 µg 

Vitamina B6 10 mg 

Vitamina B12 20 µg 

Magnésio 300 mg 

Selénio 200 µg 

Crómio 200 µg 

Zinco 15 mg 

Coenzima Q10 20 mg 

Betacaroteno 6 mg 

Tabela 1 – Composição do Win-fit® 

Cardio 

Tabela 2 – Composição do Ever-fit® 

Cardio 

Figura 20 – Plateau Máximo da 

Vitamina C [67] 
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Figura 21 – Metabolismo da 

Homocisteína[70] 

Figura 22 – Esquematização 

Simplificada de Metoxistase[70] 
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Figura 23 – Participação do Mg
2+

 em Mecanismos 

Celulares do Ca
2+

 [76] 

Figura 24 – Stress Oxidativo ou Redutivo na 

Saúde Cardiovascular pelo Selénio [77] 
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Figura 25 – Ampliação do Sinal da Insulina pelo 

Cr
3+ 

[79] 

Figura 26 – Mecanismos 

Protetores do Zinco [84] 
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Resumo 

 

O presente relatório foi desenvolvido no âmbito do estágio curricular do Mestrado Integrado 

em Ciências Farmacêuticas, na atividade profissional de Farmácia Hospitalar. O referido estágio 

decorreu nos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar de São João. 

A escolha desta instituição para local de estágio deveu-se ao facto de o Centro Hospitalar de 

São João constituir um hospital de referência em Portugal sendo que, devido à sua diversidade de 

competências, tem necessidade de apostar continuamente no desenvolvimento dos seus serviços, 

destacando-se neste caso os Serviços Farmacêuticos. 

Desta forma, completar a formação universitária num hospital que possui um dos 

departamentos de Farmácia Hospitalar melhor estruturados e diversificados do país permitiu entrar 

em contacto com todas as facetas que os Serviços Farmacêuticos podem assumir, bem como 

adquirir conhecimentos e experiência em cada uma delas. 

O período de estágio compreendeu-se entre o dia 2 de Janeiro e o dia 28 de Fevereiro. 

O presente relatório tem como objetivo esclarecer o modo de funcionamento do Centro 

Hospitalar de São João ao nível da gestão, estrutura e funcionamento das diferentes áreas que 

compõem os Serviços Farmacêuticos. Pretende-se também indicar todas as tarefas e atividades 

executadas ao longo do estágio, assim como refletir sobre a sua importância na formação pessoal e 

profissional.  
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1. Apresentação do local de estágio 

 

O Centro Hospitalar de São João (CHSJ), inaugurado a 24 de Junho de 1959, constitui o maior 

hospital da região Norte e o segundo maior do país. Localizado na cidade do Porto, a sua área de 

referência inclui as freguesias de Bonfim, Paranhos, Campanhã e Aldoar, bem como os concelhos 

da Maia e Valongo, abrangendo uma população de cerca de 3,7 milhões de pessoas. Atua também 

como centro de referência para os distritos do Porto (exceto concelho de Baião, Amarante e Marco 

de Canaveses), Braga e Viana do Castelo. O CHSJ constitui um hospital universitário, sendo que a 

Faculdade de Medicina do Porto ocupa o mesmo edifício e possui um protocolo de colaboração e 

partilha de conhecimento e experiência. 

A 31 de Dezembro de 2005, o CHSJ passou a Entidade Pública Empresarial e iniciou um 

processo de reorganização interna e investimento em melhores condições para os seus doentes. Em 

2011 o Hospital de Nossa Senhora da Conceição, de Valongo, foi fundido ao Hospital de São João, 

formando assim o CHSJ. Consequentemente foi necessária uma reestruturação, da qual se destaca, 

por estar no âmbito deste estágio, a centralização dos Serviços Farmacêuticos (SF) na Unidade 

Hospitalar do Porto, em oposição à sua existência quer nesta unidade, quer na Unidade de Valongo.   

Como visão, o CHSJ almeja ser visto como uma referência a nível nacional e internacional na 

prestação de cuidados de saúde, empenhando-se na satisfação do seu público e comprometendo-se 

com um crescimento sustentável, diferenciação e sentido de mudança [1]. A missão desta 

instituição é a prestação de cuidados de saúde envoltos no maior nível de rigor, competência e 

excelência, apostando numa contínua formação e motivação dos profissionais que emprega. Tudo 

isto não seria possível sem uma base sólida de valores e princípios. Assim, as atividades no CHSJ 

baseiam-se nos valores de competência, humanismo, rigor, paixão, união, solidariedade, 

transparência e ambição e têm como princípios a centralização no doente e na comunidade, a 

procura de práticas ecologicamente sustentáveis e o respeito pela dignidade e a ética [1]. 

2. Organização e Gestão dos Serviços Farmacêuticos 
 

Farmácia Hospitalar consiste no “conjunto de atividades farmacêuticas exercidas em 

organismos hospitalares ou serviços a eles ligados para colaborar nas funções de assistência que 

pertencem a esses organismos e serviços e promover a ação de investigação científica e de ensino 

que lhes couber”. [2] Os SF Hospitalares são departamentos com autonomia técnica e científica, 

sujeitos à orientação dos Órgãos de Administração do hospital [3], que asseguram a qualidade, 

eficácia e segurança da terapêutica através da promoção do uso racional do medicamento, 

investigação científica e ensino. 
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As principais funções do Farmacêutico Hospitalar (FH) são a seleção e aquisição de 

medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos; o aprovisionamento, 

armazenamento e distribuição dos medicamentos experimentais e dispositivos utilizados para a sua 

administração, bem como os medicamentos autorizados necessários ou complementares à 

realização dos ensaios clínicos; a produção de medicamentos; a análise de matérias-primas e 

produtos acabados; a distribuição de medicamentos e outros produtos de saúde; a participação em 

Comissões Técnicas; Farmácia Clínica, Farmacocinética, Farmacovigilância; a prestação de 

Cuidados Farmacêuticos; a colaboração na elaboração de protocolos terapêuticos e na prescrição de 

Nutrição Parentérica e sua preparação; a participação em Ensaios Clínicos; a Informação de 

Medicamentos e o desenvolvimento de ações de formação [3]. 

Os SF do CHSJ são descentralizados, ou seja, diferentes unidades situam-se em zonas distintas, 

permitindo maior proximidade com os doentes aos quais cada unidade presta apoio, como é o 

exemplo da Unidade Centralizada de Preparação de Citotóxicos que se situa ao lado do Hospital de 

Dia de Quimioterapia. 

Quanto aos recursos humanos, os SF são constituídos por profissionais qualificados que 

incluem o Diretor de Serviço, FHs, Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT), Assistentes 

Operacionais (AO) e Administrativos. A coordenação e profissionalismo de todos os intervenientes 

garantem a qualidade dos serviços de saúde prestados. 

Os SF do CHSJ participam com outros profissionais de saúde em diversas Comissões Técnicas 

com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços prestados. Desta forma possuem 

representantes na Unidade de Prevenção e Controlo de Infeção e Resistência aos Antimicrobianos 

(UPCIRA), Comissão de Ética para a Saúde (CES) e Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT). 

A UPCIRA do CHSJ tem como funções definir, implantar e monitorizar um sistema de 

vigilância epidemiológica no hospital com recomendações e normas que permitam a prevenção e o 

controlo de infeções, nomeadamente na conduta dos profissionais de saúde. Para tal, estabelece 

orientações técnico-normativas a implementar na prescrição de antimicrobianos, emitindo 

recomendações relativamente à utilização de antibióticos, antisséticos e desinfetantes no CHSJ. 

A CES do CHSJ zela pela salvaguarda de padrões éticos, de dignidade e de integridade, a partir 

da avaliação de questões éticas, como a apreciação de prescrições de medicamentos off-label ou a 

autorização de estudos que envolvam a participação de doentes ou o uso dos seus dados.  

As funções da CFT englobam a execução de adendas ou exclusões ao Formulário Hospitalar 

Nacional do Medicamento, bem como a garantia do seu cumprimento. Adicionalmente elaboram 

uma lista de medicamentos de urgência, analisam os custos da terapêutica em cada serviço e 

promovem a utilização racional do medicamento [4]. 
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3. Seleção, aquisição e armazenamento de medicamentos e produtos 

farmacêuticos  
 

A Unidade de Gestão (UG) dos SF é fundamental para o bom funcionamento do CHSJ, uma 

vez que os custos que acarreta são uma das parcelas mais significativas do orçamento do hospital, 

sendo por isso essencial uma organização e gestão estruturadas. A UG tem como objetivo a 

obtenção e manutenção do número de medicamentos e produtos farmacêuticos necessários para 

garantir a todos os doentes o acesso a tratamento, sem atrasos, nem ruturas e sem que haja um nível 

excedente que aumente os custos de armazenamento, oportunidade e obsolescência, atendendo 

sempre à relação custo/benefício, que é avaliada do ponto de vista económico e farmacológico. 

É da responsabilidade do FH tudo o que ao medicamento concerne, desde a sua seleção e 

aquisição até ao armazenamento e dispensa, pelo que o seu contributo na UG é imprescindível. De 

modo a auxiliar a gestão do ponto de vista económico, o FH segue uma análise ABC, que lhe 

permite focar a atenção nos medicamentos que possuam um impacto financeiro elevado e cujo 

controlo de stock deverá ser mais rígido. De modo a permitir uma gestão racional, otimizada e em 

tempo real, os SF do CHSJ beneficiam de um sistema informático, o Sistema de Gestão Integrada 

do Circuito do Medicamento (SGICM), que lhes permite obter informações atualizadas sobre o 

stock de todos os armazéns, bem como de prescrições médicas realizadas via informática. 

A seleção de medicamentos passa pela avaliação da evidência científica de parâmetros como a 

qualidade, segurança, eficácia, custo económico e quantidade necessária para satisfazer as 

necessidades. Além destes, e de modo a uniformizar as terapêuticas instituídas nos hospitais de 

todo o país, foi instituído o Despacho n.º 13885/2004, de 25 de Junho [5], onde se tornou 

obrigatório que, para um medicamento ser introduzido no hospital, este deve estar incorporado no 

Formulário Hospitalar Nacional do Medicamento (FHNM), que consiste numa listagem de opções 

terapêuticas segundo a sua classe farmacoterapêutica. No entanto, não existe a obrigatoriedade de 

um hospital possuir todos os fármacos do FHNM, podendo avaliar qual a melhor opção terapêutica, 

tendo em conta os custos da aquisição dos medicamentos e as patologias mais frequentes.  

Embora a utilização do FHNM seja obrigatória nos hospitais do Sistema Nacional de Saúde 

(SNS), a CFT do hospital pode elaborar uma adenda com opções terapêuticas não contidas no 

FHNM, caso o benefício económico e farmacológico seja pertinente. O conjunto de todas as 

seleções, adições e exclusões compreende o Formulário do Medicamento do CHSJ, não sendo, 

porém, imposto que o hospital contenha em existência todos os medicamentos e produtos lá 

incluídos, adquirindo-os apenas quando necessário. Na aquisição de bens e serviços, o CHSJ acede 

ao portal dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE, onde pode encontrar o Catálogo de 

Aprovisionamento Público de Saúde que possui todos os produtos (medicamentos ou não) 

necessários ao funcionamento de um hospital. Este catálogo apresenta como vantagem a reunião de 
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uma vasta informação sobre fornecedores e as suas condições, apresentando, contudo, limitações 

como a ausência de disponibilidade de medicamentos órfãos que são regidos por portaria própria. 

A primeira fase da aquisição de produtos recai na escolha do fornecedor. Dado que o CHSJ 

pertence ao SNS, as aquisições devem reger-se pelo Código dos Contratos Públicos, que tem por 

mote a garantia de eficiência, transparência, equidade e rigor na gestão da despesa pública. Existem 

diversas modalidades pelas quais os medicamentos podem ser adquiridos, que divergem nas 

exigências e circuitos, contudo será apenas dado destaque aos concursos públicos, ao ajuste direto e 

à importação. Um concurso público consiste num concurso nacional a pedido do serviço de 

aprovisionamento do hospital. Após a apresentação de propostas, são apresentados os fornecedores 

com as melhores propostas para decisão de encomenda pelo Concelho de Administração (CA). 

Num ajuste direto, a aquisição é efetuada diretamente a um determinado fornecedor em condições 

acertadas entre as partes interessadas, sendo mais comum na aquisição de produtos exclusivos.  

Para a aquisição de medicamentos ou produtos farmacêuticos que não possuam Autorização de 

Introdução de Mercado (AIM) em Portugal é necessária a sua importação, sendo obrigatória a 

obtenção de uma Autorização de Utilização Especial (AUE) (Tabela 1) aprovada pela Autoridade 

Nacional do Medicamento e dos Produtos de Saúde, INFARMED, I.P [6]. 

O hospital deve apresentar anualmente um pedido único de AUE por medicamento, para 

vigorar no ano seguinte, ou efetuar um pedido de AUE para um doente específico. Para que se 

efetive o pedido de AUE, é necessária autorização favorável da CFT e Direção Clínica (DC). A 

autorização apenas será concedida para medicamentos com vantagens clínicas documentadas 

(presente no FHNM ou com AIM em países da União Europeia) ou que tenham provas 

preliminares dessas vantagens. Adicionalmente, não deverão existir medicamentos essencialmente 

similares aprovados em Portugal e o medicamento deve destinar-se a resolver problemas sem 

terapêutica alternativa comprovada [7]. Independentemente da modalidade de aquisição escolhida é 

essencial ter em conta alguns aspetos na seleção dos fornecedores como, por exemplo, a 

importância da individualização do medicamento, dado que os laboratórios podem dispor da 

mesma forma farmacêutica mas apenas um deles apresentar embalagens que permitam distribuição 

em dose unitária, o que permite economizar na unidade de reembalagem. 

Cada medicamento possui uma ficha técnica de produto no SGICM, sendo codificado segundo 

o Código Hospitalar Nacional do Medicamento (CHNM), código este atribuído pelo INFARMED a 

todos os medicamentos com AIM ou AUE e que possibilita aos hospitais acederem 

automaticamente a informações relevantes para a prática da farmácia hospitalar [8].O código do 

medicamento é atribuído pela respetiva Denominação Comum Internacional (DCI), dosagem, 

forma farmacêutica e via de administração, sendo registado o seu lote e prazo de validade para 

monitorização, o armazém em que se localiza, bem como os dados relativos aos circuitos a que o 
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medicamento pertence. Ao mesmo CHNM podem corresponder vários nomes comerciais, o que 

representa uma vantagem. 

O SGICM possibilita uma atualização das existências em tempo real permitindo que, quando o 

valor das mesmas é inferior do ponto de encomenda, seja gerado automaticamente um pedido de 

reposição. O ponto de encomenda é o indicador de gestão utilizado no CHSJ e consiste no stock 

que satisfaz o consumo previsível para 15 dias. Diariamente, o administrativo faz a análise da lista 

de reposição gerada, de forma a identificar os produtos que é necessário comprar. Após confirmada 

e aprovada a lista pelo FH, a UG emite um pedido de compra ao serviço de aprovisionamento que, 

após análise dos aspetos financeiros e condições de entrega, emite uma nota de encomenda. 

Na receção das encomendas é de extrema importância confirmar se o rececionado coincide 

com o pedido realizado e avaliar a qualidade dos produtos quanto à sua integridade, data de 

validade, documentação requerida, entre outros. Conferidos estes aspetos, elabora-se o registo 

informático para o controlo de existências e procede-se ao armazenamento nos respetivos 

armazéns, por grupo terapêutico, ordem alfabética de DCI, segundo a máxima “First Expire, First 

Out” (FEFO) e tendo em conta as necessidades especiais de conservação. 

4. Dispensa e distribuição de medicamentos, dispositivos médicos e 

produtos farmacêuticos 
 

A dispensa de um medicamento não é apenas um ato físico, constitui antes uma atividade que 

implica um sólido conhecimento e desempenho profissional [9]. Desta forma, o FH adquire 

especial destaque, pois é sobre ele que recai a responsabilidade do uso racional do medicamento, a 

qual é transposta sob a forma de validação das prescrições. A tarefa de validação constitui, 

portanto, a segunda área de intervenção do FH, estando a ele imputada a função de verificar e 

identificar situações de tratamento inadequado ao doente como dose incorreta, duplicação de 

fármacos, interações farmacológicas, reações adversas, contraindicações, entre outros [9]. 

Atualmente, o sistema de distribuição de medicamentos no CHSJ efetua-se com a intervenção 

prévia ou posterior do FH. Idealmente, a intervenção prévia seria exclusiva, pois consiste na única 

possibilidade que contribui totalmente para a diminuição de erros, reações adversas e interações. 

Adicionalmente, a distribuição e dispensa de medicamentos estão também condicionadas pelo 

método através do qual são elaboradas as prescrições, dependendo se são executadas 

eletronicamente, utilizando o SGICM, ou se é usado o formato de papel. 
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4.1. Sem prescrição eletrónica 

4.1.1. Clássica ou tradicional 

 

O sistema de distribuição pela via tradicional destina-se aos serviços onde a urgência e a 

variabilidade dos tratamentos impossibilita a implementação do sistema de distribuição individual 

diária. Na via tradicional, a distribuição não é realizada por doente, mas sim por serviço, sendo que 

o FH não tem acesso às prescrições antes da administração dos medicamentos, estando limitado ao 

acesso informático dos pedidos de reposição de stock. Ocorre então somente uma validação 

posterior desta mesma lista, o que constitui a principal limitação deste sistema de distribuição. 

  

4.1.1.1. Reposição de stock por níveis 

 

A distribuição tradicional de medicamentos por reposição de stock por níveis (ou stock 

nivelado) pressupõe a existência de um stock mínimo e máximo previamente acordado entre FH, 

Chefe de Serviço e Enfermeiro Chefe de cada serviço, baseado nas necessidades e consumos 

habituais, evitando a rutura, mas também impedindo a acumulação de medicamentos e outros 

materiais como desinfetantes e antissépticos.  

Este tipo de distribuição é ideal nos serviços com doentes instáveis (como o bloco operatório 

ou os cuidados intensivos) pois é vantajosa a existência de stock que permita a administração de 

uma primeira dose de um fármaco, pois existem constantes alterações de prescrições. 

Periodicamente, o enfermeiro responsável verifica o stock existente e elabora o pedido 

informático de reposição, o qual é validado pelos SF e entregue por um TDT. 

Os armários de urgência, bem como os carros de emergência são repostos segundo este 

procedimento. Os primeiros apresentam reposição semanal, tal como os antisséticos ou os 

injetáveis de grande volume. Embora estejam sujeitos a uma reposição por níveis, os armários de 

urgência são preparados no serviço de dose unitária por conterem medicamentos em dose 

individual e unitária. Quanto aos carros de emergência, por estarem selados e serem apenas usados 

nos casos mais urgentes, necessitam de reposição imediata. 

 

4.1.1.2. Requisição individualizada 

 

Este tipo de distribuição personalizada destina-se à dispensa de medicamentos sujeitos a 

circuitos especiais e a doentes pertencentes aos serviços com distribuição clássica. Os 

medicamentos abrangidos por este sistema podem ser anti-infeciosos, citotóxicos, 
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imunomodeladores, medicamentos extra-formulário, entre outros. Posteriormente serão analisados 

ao pormenor exemplos deste tipo de distribuição. 

 

4.2. Com prescrição eletrónica 

4.2.1. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

 

O sistema de distribuição individual diária em dose unitária (DIDDU) abrange, como o nome 

indica, a disponibilização de medicamentos em dose individualizada e em dose unitária. A primeira 

consiste na quantidade de medicamento que se encontra numa embalagem individual, devidamente 

identificada com informações como DCI, dosagem e prazo de validade, enquanto a dose unitária 

corresponde à dose de medicamento prescrita para um doente específico, a ser administrada de uma 

só vez, a determinada hora [9], [10]. A utilização deste sistema de distribuição tornou-se 

obrigatória por imposição legal. [11] 

De enaltecer é o facto de a DIDDU ser o processo que melhor representa o sistema de 

distribuição com intervenção prévia do FH [9], pois a dispensa de medicamentos é apenas 

autorizada após a validação das prescrições. Seguidamente o TDT imprime o mapa terapêutico de 

cada serviço e prepara as malas com os medicamentos que cada doente necessita para satisfazer as 

necessidades de 24h, exceto ao sábado, em que a malas são preparadas para 48h. A todos os 

serviços que seguem este modelo de distribuição é atribuído um horário de entrega diária, sendo 

estas entregues pelos AO. Antes da entrega é retirado o mapa de distribuição de alteradas por 

doente que contém as alterações nas prescrições desde a impressão do mapa terapêutico inicial. 

Desta forma, o conteúdo das malas é atualizado, diminuindo o tempo gasto em revertências. 

Naturalmente, a DIDDU não satisfaz as necessidades de todos serviços, como por exemplo os 

cuidados intensivos, devido à efemeridade e diversidade das necessidades inerentes a este serviço. 

Não obstante, conferem sustentabilidade a serviços como o Internamento, onde o tempo de 

permanência dos doentes é superior e o plano terapêutico possui um caráter continuado. 

A operação de individualização necessária a este sistema de distribuição pode ser realizada 

manualmente, ou com recurso a métodos semiautomáticos de reembalagem como o Fast 

Dispensing System (FDS) e a Grifols (página 29). Quanto ao modo de armazenamento, os 

medicamentos individualizados podem estar contidos em gavetas presentes ao longo do armazém 

central, organizados por ordem alfabética de DCI, ou no interior de sistemas de armazenamento 

automatizado, como o Kardex® e o Kardex® de Frio. 

A automatização é uma mais-valia em todos os circuitos que exijam trabalhos repetitivos, 

movimentos precisos e grande concentração, uma vez que permitem reduzir o número de erros na 

preparação de medicação e o tempo necessário para a tarefa, aumentar o acesso ao medicamento, a 
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segurança e o bem-estar do pessoal. Incrementa sobretudo a produtividade, a exatidão e o controlo 

da utilização dos medicamentos, culminando na melhoria na assistência ao doente [9].  

O Kardex® (Figura 1) constitui um equipamento de armazenamento rotativo vertical ligado a 

um sistema informático. A automatização permite saber em qual gaveta está presente cada 

medicamento e a informatização, diga-se, a interligação com o sistema de prescrições, possibilita a 

elaboração automática de uma lista por serviço onde são agrupados por medicamento os diferentes 

doentes que dele necessitam, bem como o número de doses individualizadas para cada um. O 

Kardex® Frio destina-se, naturalmente, aos medicamentos cujas características preconizam um 

acondicionamento a baixas temperaturas (2-8ºC). 

Em suma, a DIDDU traz vantagens como maior segurança para o doente (pois possibilita o 

seguimento farmacoterapêutico), menor número de erros, melhor gestão da distribuição e a garantia 

do cumprimento da prescrição médica, bem como potencia o papel do FH na equipa [9]. 

 

4.2.2. Reposição de stock por níveis-Pyxis MedStation® 

 

Além dos sistemas de distribuição semiautomáticos já referidos, existe também outro tipo de 

armazém avançado, o Pyxis MedStation® (Figura 2). Este consiste num armário de 

armazenamento e dispensa de medicamentos, com acesso controlado, gerido por uma consola 

central localizada nos SF e dirigido aos serviços nos quais a DIDDU não é o sistema ideal para 

satisfazer as necessidades, como é o caso das unidades de Cuidados Intermédios e Intensivos. 

Este sistema é constituído por gavetas com diferentes níveis de segurança, colunas (para 

medicamentos de grande volume) e um frigorífico. As gavetas de menor nível de segurança 

permitem o acesso a vários medicamentos, que se encontram em diferentes divisórias, contendo 

cada uma, várias unidades. As de nível intermédio possibilitam o acesso a uma só divisória, com 

várias unidades do medicamento no seu interior. As de maior segurança, reservadas a 

estupefacientes e psicotrópicos, são constituídas por divisórias onde são colocadas doses unitárias, 

sendo que apenas é acessível o número de divisórias que corresponde à dose prescrita. 

O stock é estabelecido pelo FH, tendo em conta as necessidades e a análise das médias de 

consumo do serviço. Diariamente, é gerada automaticamente a lista de reposição do stock em cada 

armazém avançado, tendo em conta o stock mínimo, o máximo e a quantidade a ser reposta. 

Para aceder ao armazém avançado Pyxis MedStation® é necessário introduzir o código 

mecanográfico do utilizador, bem como a sua impressão digital, o que permite identificar os 

profissionais que executaram cada tarefa e, deste modo, rastrear e atribuir responsabilidades 

quando necessário. Além disso, para retirar algum medicamento, é necessário selecionar 

primeiramente o doente ao qual será administrado, permitindo assim atribuir o consumo do 

medicamento a determinado doente e serviço, de acordo com a prescrição médica. Todas as opções 
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realizadas, quer de retirada de medicação (pelos enfermeiros), devolução (enfermeiro ou FH) ou 

reposição de stock (TDT) são registadas informaticamente. 

Algumas das vantagens deste sistema semiautomático são a diminuição do número de 

medicamentos em stock nos serviços, o aumento do controlo dos medicamentos e permitir a 

atribuição do consumo de um medicamento a determinado doente. 

 

4.3. Circuitos especiais 

 

Existem algumas classes de fármacos que, devido às suas características, exigem um controlo 

especial por parte dos SF no processo de dispensa (Figura 3). São disto exemplos os circuitos dos 

hemoderivados, dos estupefacientes e dos psicotrópicos. 

 

4.3.1. Estupefacientes e Psicotrópicos 

 

Estando estas substâncias, por vezes, associadas a atos ilícitos como tráfico e consumo de 

drogas, o processo de requisição, dispensa e distribuição de fármacos pertencentes à classe de 

estupefacientes e de psicotrópicos obedece a um circuito especial imposto legalmente [12], [13]. 

Como tal, é obrigatório o preenchimento de um impresso especial de requisição para as substâncias 

especificadas, denominado Anexo X-Modelo nº 1509 da Imprensa Nacional – Casa da Moeda 

(INCM) (Figura 4). Adicionalmente, de modo a existir um maior controlo interno no hospital, há a 

necessidade de um registo das saídas diárias deste tipo de fármacos por serviço, bem como das 

requisições de metadona. Nestas últimas, o CHSJ atua em associação com o Centro de 

Atendimento ao Toxicodependente (CAT), devendo as prescrições efetuadas pelos médicos do 

hospital estar em conformidade com as do CAT. 

Trata-se de um circuito fechado, cuja distribuição pode ocorrer por reposição de stock por 

níveis, ou por distribuição personalizada. No processo de validação, que ocorre posteriormente à 

administração, o FH deve ter em conta se o impresso contém os seguintes parâmetros preenchidos 

corretamente: identificação do serviço que solicita (nome ou código do serviço), a existência de 

apenas um fármaco em cada requisição (identificado por DCI e com a respetiva dosagem, forma 

farmacêutica e código informático), a identificação do(s) doente(s) (com nome e número da cama), 

a quantidade por toma, a rúbrica do enfermeiro que administrou, a data de administração e a 

assinatura do Diretor de Serviço (nome e número mecanográfico). Após confirmação destes 

parâmetros, o FH preenche a quantidade a dispensar que, em caso de suspeita de adulteração da 

requisição, pode ser inferior à requerida e procede ao débito informático do produto, por serviço, 

ou por doente no caso de requisição de material transdérmico ou metadona. A cada requisição é 

atribuído um número sequencial mensal, sendo que para as requisições de metadona é também 
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atribuído um número sequencial anual. As guias de distribuição e requisições são entregues a um 

TDT para reunião dos medicamentos, que devem ser identificados por etiqueta que alerta para a 

classe. Seguidamente o FH confere a tarefa realizada pelo TDT e os AO entregam ao enfermeiro 

responsável de cada serviço. A Figura 4 representa um impresso auto-copiativo, cuja cópia 

permanece no serviço onde os medicamentos foram entregues e o original regressa aos SF, onde 

será arquivado, devendo permanecer por um período mínimo de cinco anos. 

No CHSJ, os estupefacientes e psicotrópicos encontram-se armazenados num cofre, 

organizados por ordem alfabética de DCI (e de acordo com o modelo FEFO), sendo que é realizada 

uma contagem diária do que foi movimentado e, mensalmente é efetuada uma contagem da 

totalidade do conteúdo do cofre. 

 

4.3.2. Hemoderivados 

 

Os hemoderivados são medicamentos derivados do sangue ou do plasma humanos, preparados 

à base de componentes de sangue. Incluem a albumina, os concentrados de fatores de coagulação e 

as imunoglobulinas de origem humana [6]. 

Tendo em conta o risco de natureza biológica de transmissão de doenças infeciosas do sangue, 

os hemoderivados estão sujeitos a regulamentação, que tem por objetivo a fácil rastreabilidade de 

qualquer medicamento pertencente a este grupo, desde a sua produção até à administração. É assim 

possível estabelecer uma linha temporal e sequencial das ações efetuadas com determinado 

derivado do sangue e prevenir ou minimizar as consequências de um lote contaminado.  

Para a requisição de um hemoderivado o médico preenche o modelo nº 1804 da INCM 

(Figura 5) e envia aos SF. [14] Os dados inseridos pelo clínico incluem informação sobre o doente 

e o médico, incluindo a sua assinatura, o hemoderivado pretendido, a dosagem, a frequência, a 

duração do tratamento e o diagnóstico/justificação clínica. A prescrição de imunoglobulinas exige 

autorização prévia da DC. O FH, por sua vez, regista o hemoderivado, a quantidade e lote, o 

fornecedor e o número de certificado de análise do INFARMED. Preenche ainda o número 

sequencial anual de distribuição, o número mecanográfico, a data e assinatura. O modelo é 

constituído por duas vias, via farmácia e via serviço. A primeira permanece nos SF, sendo a 

segunda arquivada no processo do doente. Após o TDT reunir a medicação, o FH confere se o 

derivado do sangue, dosagem e lote estão corretos. Desta forma a dispensa é realizada com 

intervenção prévia do FH exceto no serviço de imuno-hemoterapia, que pode dispor de um stock de 

plasma fresco congelado inativo [14], havendo um reposição por stock nivelado. 
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4.3.3. Anti-infeciosos 

 

Os anti-infeciosos constituem um grupo farmacológico importante a nível hospitalar e 

comunitário e dividem-se em antibacterianos, antifúngicos, antiparasitários e antivíricos.  

A iminência da resistência microbiológica, aliada à baixa disponibilidade de novas 

moléculas, exige um uso racional dos anti-infeciosos, tanto do ponto de vista da eficácia como 

farmacoeconómico [15]. Assim sendo, o FH deve estar particularmente atento às prescrições desta 

natureza, disponíveis informaticamente ou, nos serviços que não têm distribuição por dose unitária, 

em formato de papel. Estes últimos seguem uma distribuição personalizada, em que é necessário o 

preenchimento do modelo interno do CHSJ nº271, também denominado “folha de requisição de 

antimicrobianos” (Figura 6), que é validado pelo farmacêutico após análise da justificação para o 

seu emprego. Este impresso deve conter a patologia para a qual se requisita a dispensa, forma 

farmacêutica, dosagem, via de administração, duração do tratamento, assinatura do médico 

prescritor e seu número mecanográfico e o doente a que se destina. O anti-infecioso é 

posteriormente reunido pelo TDT e cedido ao AO para entrega ao respetivo serviço. 

Para uma correta validação das prescrições, os farmacêuticos devem reger-se pelas 

diretivas internas do CHSJ, formuladas pela CFT e UPCIRA, através do estudo da flora do hospital 

e dos agentes mais frequentemente associados a resistência à terapêutica [15]. A partir destes 

dados, estabelecem-se as prescrições de uso livre, as de justificação obrigatória e as de uso restrito, 

as quais necessitam obrigatoriamente de autorização da DC e nas quais se incluem anti-infeciosos 

de última geração e de custo elevado [15].  

No sentido de limitar a utilização indiscriminada de anti-infeciosos, a dispensa é feita para 

um período máximo de 24h para o serviço de urgência geral, enquanto os serviços de internamento 

e hospital de dia recebem no máximo para 7 dias, salvo exceções protocoladas ou segundo 

justificação razoável. Os consumos são feitos ao doente, exceto no serviço de urgência. 

 

4.4. Dispensa a doentes em regime de Ambulatório 

 

A dispensa de medicamentos em regime de ambulatório destina-se a doentes que não 

necessitam de internamento e para os quais é possível o tratamento no domicílio ou em visitas 

periódicas ao hospital. Os medicamentos incluídos neste regime são fornecidos gratuitamente pelos 

SF e na sua maioria incluem medicamentos de uso hospitalar exclusivo (por motivos de segurança 

e eficácia, pela via de administração ou por inexistência em farmácias comunitárias) ou incluídos 

em ensaios clínicos ou programas de uso compassivo. No CHSJ, a cedência/administração de 

medicamentos a doentes em ambulatório é realizada pela UFA e Hospitais de dia de ambulatório, 

respectivamente. 
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4.4.1. Unidade de Farmácia de Ambulatório 

 

A UFA localiza-se no corredor das Consultas Externas do CHSJ e destina-se somente à 

dispensa gratuita de medicamentos para patologias legisladas [16], sendo que estes apenas podem 

ser cedidos pelos SF hospitalares. Além disso, a UFA dispensa medicamentos que, não estando 

legislados, sejam genericamente autorizados pelo CA. Caso se trate de uma primeira dispensa ou de 

uma alteração na terapêutica de doenças infeciosas, é também necessária aprovação prévia do CA, 

ou casuisticamente, como por exemplo no caso de alguns inícios/alterações terapêuticas prescritos 

pela Consulta de Doenças Infecciosas. 

Esta dispensa possibilita a redução dos custos associados ao internamento e a suscetibilidade 

dos pacientes a infeções nosocomiais, concede fármacos não disponíveis em farmácia comunitária 

e permite a continuidade da terapêutica no domicílio, sem descurar a farmacovigilância. 

Nesta unidade o FH possui uma enorme importância, já que, além da validação de prescrições, 

tem como função analisar o perfil farmacoterapêutico do doente, de modo a fornecer, numa 

linguagem adequada, toda a informação que garanta o cumprimento do plano terapêutico, analisar e 

incentivar a adesão terapêutica, bem como identificar potenciais problemas relacionados com o 

medicamento. Ao FH cabe ainda assegurar a existência de toda a documentação técnica exigida por 

lei, supervisionar a qualidade dos produtos dispensados (quanto ao correto armazenamento e prazo 

de validade, por exemplo) e realizar a gestão dos produtos exclusivos da UFA. 

A UFA encontra-se dividida em quatro áreas: sala de espera, zona de atendimento, gabinete 

administrativo e zona de armazenamento. Nesta última encontram-se arrumados os medicamentos 

de acordo com o seu grupo farmacoterapêutico e DCI e segundo a ordem FEFO. Para os fármacos 

que necessitam de refrigeração existem frigoríficos devidamente monitorizados. O frigorífico 

destinado ao armazenamento de hormonas do crescimento e de eritropoietinas encontra-se fechado 

a cadeado durante os períodos de encerramento da UFA, sendo o stock de eritropoietinas conferido 

diariamente. A reposição do stock, que segue a distribuição por reposição de stock por níveis, é 

executada duas vezes por semana. Esta área contém ainda um sistema automático de dispensa 

interligado ao SGCIM, o CONSIS®, destinado aos fármacos com maior rotatividade e cujo stock é 

reposto diariamente. Como vantagens deste sistema salientam-se o facto de permitir a maximização 

do espaço, a rentabilização de tempo e a diminuição de erros. Como principais desvantagens 

apontam-se o facto de não contabilizar o stock armazenado e de o número de embalagens nele 

contidas depender do tamanho e formato das mesmas. 

A dispensa de medicamentos é normalmente realizada para 30 dias, salvo se a consulta 

seguinte estiver marcada para data mais próxima, caso em que se dispensa até à data da consulta. 

Tratando-se de injetáveis, o ato de dispensa deve incluir o registo do número de lote e prazo de 

validade na ficha do doente por questões de rastreabilidade e segurança.  
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 Os medicamentos com origem na Unidade de Manipulação Clínica (UMC) são também 

dispensados na UFA. De modo a calendarizar as cedências destas preparações, é elaborada uma 

lista semanal dos manipulados dispensados por doente, a qual é enviada para a UMC de modo a 

fazer o agendamento das preparações. 

4.4.2. Hospital de Dia 

 

O Hospital de Dia é uma área do hospital com grande importância para o tratamento de 

doenças, habitualmente de natureza crónica, que necessitam de administrações e controlo especiais, 

como é o caso de medicamentos de elevado custo, que não permitem a administração no domicílio, 

ou que necessitam de um controlo da adesão à terapêutica. Deste modo, os fármacos são cedidos de 

forma gratuita para garantir um acesso total ao tratamento bem como aumentar a adesão ao mesmo. 

O Hospital de Dia está dividido em diferentes salas de tratamento de acordo com a 

especialidade médica: hematologia, pediatria e polivalente. Neste serviço, a distribuição é 

personalizada e exige prescrição e agendamento dos dias de tratamento. O FH é responsável pelo 

registo do consumo dos medicamentos a usar na data agendada, dois dias antes do dia de 

administração, fazendo-o por doente e não por serviço. No dia anterior ao agendado, o 

administrativo imprime a listagem do agendamento atualizado e informa o FH sobre as alterações. 

O TDT encarrega-se de reunir os medicamentos na véspera do dia de tratamento, sendo a entrega 

da responsabilidade de um AO, às 8h do dia do tratamento. Caso o tratamento não seja realizado os 

medicamentos são devolvidos aos SF com uma nota de serviço elaborada pelo enfermeiro. 

5. Preparação e Garantia de Qualidade de Medicamentos 
 

O CHSJ possui todas as ferramentas necessárias à produção de algumas especialidades 

farmacêuticas, surgindo esta atividade da necessidade de uma personalização e individualização da 

terapêutica medicamentosa. Algumas das preparações efetuadas são destinadas a doentes 

específicos, com base na idade, sexo, peso, metabolismo e doença. Noutros casos, devem-se à falta 

de oferta no mercado e à falha de personalização da terapêutica por parte da indústria farmacêutica. 

Também a preparação de medicamentos contendo citotóxicos, o fracionamento e a reembalagem de 

medicamentos a serem dispensados pela DIDDU e pela UFA são realizados nesta unidade. 

5.1. Unidade de Manipulação Clínica 

 

A UMC é composta pela unidade de preparação de medicamentos estéreis e pela unidade de 

preparação dos medicamentos não-estéreis.  
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Cabe ao FH a realização de todas as operações inerentes à validação farmacêutica, 

manipulação, preparação, controlo de qualidade, armazenamento, conservação e dispensa dos 

medicamentos manipulados (MM).  

Os serviços que mais beneficiam da produção de MM são os serviços de Pediatria, 

Neonatologia e Oncologia, uma vez que necessitam de personalização da terapêutica, recorrendo ao 

perfil fisiopatológico do doente.  

 

5.1.1. Unidade de Preparação de Medicamentos Estéreis 

 

Um bom estado nutricional é fundamental para a manutenção da homeostasia do organismo, 

possibilitando o bom funcionamento das defesas e uma resposta eficaz à terapêutica. A via entérica 

é a alternativa prioritária de nutrição artificial, desde que o tubo digestivo esteja parcial ou 

totalmente funcional, pois é vantajosa a nível fisiológico, económica e bem tolerada pelos doentes. 

Porém, esta via nem sempre está disponível, pelo que se recorre à nutrição parentérica (Figura 7). 

A Unidade de Preparação de Medicamentos Estéreis compreende a área da validação, antesala, 

armazém, antecâmara e sala asséptica e é aqui que se produzem, essencialmente, as Misturas 

Nutritivas para Nutrição Parentérica (MNNP) e os colírios. 

As MNNP são produzidas em ambiente estéril controlado, constituindo uma terapêutica 

complexa, usada como suporte nutricional ou no repouso do funcionamento do tubo digestivo. 

Existem diversos tipos de MNNP produzidas nesta unidade (Tabela 2), bem como diferenças na 

sua técnica de preparação (Tabela 3). Na preparação de MNNP deve-se ter em atenção fatores 

como o regime calórico, o período de nutrição, a via de administração (periférica ou central) e o 

tipo de nutrientes. Segundo critérios técnicos, a preparação de MNNP é obrigatoriamente elaborada 

almejando a integridade físico-química e assepsia, cumprindo a dose prescrita. 

Cabe ao FH validar as prescrições, tendo em conta se as quantidades dos nutrientes prescritos 

estão de acordo com os valores protocolados, atendendo também à idade, peso e situação clínica do 

doente. O FH deve comparar a nova prescrição com a anterior, caso exista, verificar a 

compatibilidade e estabilidade entre os componentes prescritos e se a via de administração está de 

acordo com o tipo de NP formulada, assegurando a segurança das preparações. Feito isto, são 

elaborados a ficha técnica de preparação (Figura 8) e os rótulos (Figura 9). 

A preparação de MNNP realiza-se na sala asséptica, onde se encontra um farmacêutico e dois 

TDT (sendo um deles o elemento "circulante", visto executar todas as tarefas necessárias no 

exterior da câmara de fluxo laminar (CFL) horizontal). Esta sala contém duas CFL, ambas 

horizontais, e ar filtrado através de filtros HEPA (Hight Efficiency Particulate Air). Desde o 

exterior até à sala assética, as salas têm pressão positiva cada vez maior para que não exista 

contaminação do interior da sala de manipulação. Existe também um transfer que permite a 
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passagem do material e do produto acabado para a antesala. Nesta zona efetua-se a preparação e 

esterilização do material necessário para a preparação das bolsas na sala asséptica. É também na 

antesala que se efetua a rotulagem e proteção do produto acabado numa embalagem secundária 

selada pelo TDT. Quando os lípidos não são estáveis juntamente com os restantes constituintes da 

bolsa, seguem numa seringa rotulada.  

Além das MNNP, esta unidade procede também à preparação de colírios fortificados 

(frequentemente com anti-infeciosos ou imunomodeladores, enzimas de substituição ou outros 

medicamentos estéreis). Para a preparação de enzimas de substituição é necessária a autorização 

prévia da DC. De referir é também a preparação de colírios de soro autólogo, usados como 

substituto lacrimal em doentes submetidos a transplantes da córnea, cuja manipulação implica a 

utilização de uma CFL vertical para proteção do operador. 

As Boas Práticas de Preparação de MM em Farmácia de Oficina e Hospitalar são 

obrigatoriamente cumpridas nas unidades de manipulação do CHSJ, sendo respeitadas normas e 

procedimentos quanto à preparação de MM, instalações e equipamentos, de modo a obter as 

condições ideais e a qualidade pretendida [17] [18]. Os cálculos efetuados para a preparação das 

MNNP e dos rótulos são elaborados com dupla verificação. Também a validade (Tabela 4) e o 

controlo de qualidade (Tabela 5) são áreas da responsabilidade do FH.  

5.1.2. Unidade de Preparação de Medicamentos Não Estéreis 

 

A unidade de produção de MM não estéreis é fundamental no CHSJ, principalmente nos 

serviços de pediatria e neonatologia, como forma de reformulação de doses e formas farmacêuticas. 

Nela são preparados medicamentos que não necessitam de esterilidade, no entanto, as condições de 

higiene e segurança, segundo as Boas Práticas de Preparação de Medicamentos, têm que ser 

cumpridas. Incluem-se como formulações frequentes: papéis medicamentosos, suspensões, 

soluções, cápsulas, pomadas, entre outros. A unidade inclui uma área de validação, sala de 

pesagens, zona de armazém com as matérias-primas comumente usadas e zona de preparação. 

O FH tem como dever avaliar as quantidades suficientes de matérias-primas necessárias para a 

preparação dos MM e garantir as suas condições (aquisição e qualidade), desde a receção até ao 

momento da utilização das mesmas. Este avalia as características organoléticas da matéria-prima, a 

rotulagem e o boletim de análise, com ensaios realizados de acordo com a Farmacopeia Portuguesa.  

Após a validação da prescrição, o FH elabora a ficha de preparação (Figura 10), sendo 

também responsável por validar todas as operações de pesagem e medição de volume, bem como 

analisar a preparação no final, de modo a aprová-la ou não. Importa especificar que o número de 

lote é definido aquando a criação da ordem de preparação e é atribuído por numeração sequencial 

mensal. Após a preparação do MM, é efetuada a respetiva rotulagem (Figura 11). 
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O planeamento das preparações é agendado, se possível, semanalmente com vista à redução de 

tempo despendido na manipulação, otimização de recursos e disponibilização do MM no momento 

necessário e para o doente certo. Os ensaios de controlo de qualidade são realizados, no caso das 

capsulas de dexametasona, numa empresa certificada externa ao CHSJ. Na unidade apenas são 

verificados os carateres organoléticos e físico-químicos.  

 

5.2. Unidade Centralizada de Preparação de Citotóxicos 

 

A Unidade Centralizada de Preparação de Citotóxicos (UCPC) do CHSJ é uma unidade satélite 

dos SF que se localiza numa área cedida pelo Hospital de Dia de Quimioterapia, tendo ligação 

direta à sala de tratamentos onde os fármacos preparados serão administrados. O local integra duas 

áreas, uma destinada à receção e validação de prescrições e a outra à preparação de medicamentos.  

Tratando-se de uma distribuição personalizada, o FH tem como função a receção das 

prescrições, que idealmente deve ocorrer na véspera do tratamento, para protocolos agendados. 

Nesta fase, o FH valida a prescrição quanto à adequabilidade à patologia, dosagem, via de 

administração e compatibilidade entre fármacos, registando a hora de entrada da prescrição na 

“folha de registo de preparações de citotóxicos (por doente/nº de preparações)”. De denotar é a 

importância de os protocolos de quimioterapia terem como base esquemas reconhecidos 

internacionalmente, sendo que devem sempre adequar-se à patologia, com a dosagem a ser 

calculada a partir da superfície corporal e ajustada em caso de toxicidade, insuficiência renal ou 

hepática e mielossupressão. Seguidamente são elaboradas as ordens de preparação que constituem 

os rótulos do produto final (Figura 12). Uma vez que os citotóxicos são fármacos potencialmente 

genotóxicos, oncogénicos, mutagénicos e teratogénicos, é fundamental garantir a esterilidade dos 

produtos e proteger o pessoal de contaminações, pelo que é utilizado equipamento de proteção 

individual, como batas reforçadas, luvas de nitrilo, máscara, entre outros. Além disso, são usadas 

seringas luer-lock, de modo a evitar derrames acidentais, bem como sistemas de conexão chemo-

spike, sempre que aplicável. 

A área de produção divide-se em três zonas que diferem no grau de assepsia requerida, bem 

como no papel desempenhado pelo farmacêutico (Tabela 6). 

Tal como em outras áreas de produção, é imprescindível uma correta e vasta formação dos 

profissionais que integram este serviço, uma vez que deles depende a qualidade das preparações e a 

sua própria segurança. É neste contexto que o domínio da técnica assética e das boas práticas a 

observar na preparação de MM em farmácia hospitalar ganha relevo. Ainda assim, é possível que 

ocorram casos de derramamento de produtos citotóxicos, pelo que os profissionais envolvidos 

devem munir-se de todo o conhecimento necessário à limitação de danos. Tal envolve a recolha, 

limpeza e eliminação corretas do citotóxico, evitando a contaminação do meio ambiente 
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circundante e do pessoal presente na unidade. Como medida de precaução, os profissionais de 

saúde são submetidos a processos de monitorização contínua do seu estado de saúde, o qual é 

efetuado pelo Serviço de Saúde Ocupacional.    

 

5.3. Unidade de Reembalagem 

 

Com o objetivo de satisfazer as necessidades da DIDDU e da UFA, torna-se necessária a 

reembalagem de medicamentos sólidos orais, nomeadamente comprimidos, cápsulas e drageias. 

Quando são retirados do blister os medicamentos individualizados são reembalados para 

permitir a sua identificação. Além disso é também executada a reembalagem de medicamentos 

individualizados que ainda estão no blister quando neles não está legível a sua completa 

identificação (DCI, dosagem e data de validade). A reembalagem e rotulagem de medicamentos 

unidose devem assegurar a segurança e qualidade do medicamento. Para tal, o serviço de 

Reembalagem, com localização contígua à da sala de Dose Unitária (para facilitar a interligação 

entre serviços), serve-se de dois equipamentos semiautomáticos: o FDS
®
 e a Grifols

®
. 

O equipamento FDS
®
 consiste num sistema semiautomático com sistema informático 

acoplado que possibilita a programação prévia de cada operação de reembalagem, incluindo a 

dispensa por serviço e doente e a rotulagem dos medicamentos reembalados. Contém cassetes, cada 

uma parametrizada para uma forma oral sólida de um fármaco de uma dada marca comercial, tendo 

em conta o seu coeficiente de salto, reconhecendo quais os medicamentos que tem armazenados.  

Neste serviço, o equipamento da marca Grifols
®
 destina-se à reembalagem de formas 

farmacêuticas sólidas orais fotossensíveis, às que não se encontram parametrizadas no FDS
®
 e 

àquelas que, existindo indicação no RCM, possam sofrer fracionamento. Neste último caso, o 

fracionamento é realizado manualmente por um TDT que assegura o cumprimento das Boas 

Práticas de Farmácia. Os dados do fármaco a reembalar são inseridos no sistema informático que 

comunica com o equipamento, de modo a programar o conteúdo dos rótulos, que são impressos 

automaticamente no material de reembalagem. De forma a permitir uma correta identificação, os 

rótulos devem conter o nome do fármaco em DCI, a dosagem, o prazo de validade e o lote de 

fabrico. Adicionalmente, no FDS
®
 os rótulos contêm ainda a identificação do serviço e doente a 

que se destinam, bem como a identificação do hospital e um código de barras interno. 

Em ambos equipamentos, o TDT deve verificar o seu correto funcionamento, bem como a 

existência e registo de não conformidades, como duplicação do fármaco na mesma embalagem ou 

rótulos ilegíveis, por exemplo. O prazo de validade dos fármacos reembalados é atribuído tendo em 

conta se este foi ou não retirado da embalagem primária. Em caso negativo, a validade permanece a 

original, porém caso tenha sido retirado do blister, o prazo atribuído é 25% do tempo restante para 

expirar o prazo de validade do produto original, sendo que este não deverá exceder os 6 meses. 
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Em suma, a unidade de Reembalagem permite aos SF disporem de medicamentos na dose 

prescrita, de forma individualizada, reduzindo o tempo de enfermagem dedicado à sua preparação, 

os riscos de contaminação, os erros de administração e permitindo uma maior economia. 

6. Ensaios Clínicos 
 

A Unidade de Ensaios Clínicos (UEC) do CHSJ segue as regras impostas pela Diretiva 

Europeia 2001/20/EC [19], do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de Abril, que rege a 

aplicação de boas práticas clínicas na condução dos ensaios clínicos (EC) de medicamentos para 

uso humano e a qual foi transposta para a Lei nº 46/2004, de 19 de Agosto [20]. Segundo esta, um 

EC define-se por “qualquer investigação conduzida no ser humano, destinada a descobrir ou 

verificar os efeitos clínicos (…) ou identificar os efeitos indesejáveis de um ou mais medicamentos 

experimentais (…) a fim de apurar a respetiva segurança ou eficácia”. 

Esta lei atribuiu aos SF hospitalares a função de armazenar e ceder os medicamentos 

experimentais, os dispositivos utilizados para a sua administração e os demais medicamentos já 

autorizados que sejam, eventualmente, necessários ou complementares à realização dos ensaios. 

Permitiu ainda a atribuição de responsabilidades aos distintos intervenientes do ensaio, 

determinando as entidades reguladoras e todas as exigências inerentes ao circuito destes fármacos.  

Atualmente, os EC que decorrem no CHSJ são frequentemente para medicamentos 

antineoplásicos, anti-infeciosos, imunomodeladores e medicamentos com ação a nível do sistema 

nervoso central e cardiovascular, pertencendo a maioria a EC de fase III. 

Para o esclarecimento sobre os intervenientes num EC, a área da unidade e o seu circuito, 

consultar as Tabelas 7 e 8 e a Figura 13, respetivamente. 

Nesta unidade, o FH desempenha um papel fulcral na garantia de um armazenamento correto 

dos medicamentos (experimentais, complementares e seus dispositivos), bem como no controlo da 

temperatura e no registo da sua receção (Tabela 9), armazenamento e dispensa. Neste âmbito, o FH 

detém formação específica na área de legislação e das Boas Práticas Clínicas, bem como formação 

dada pelos monitores dos EC, de modo a assegurar o correto cumprimento do protocolo. É ainda ao 

FH que compete ensinar a posologia e prestar esclarecimento aos participantes das dúvidas 

relacionadas com o medicamento experimental, incentivar a sua adesão à terapêutica, contabilizar a 

medicação devolvida, confirmar a adesão dos doentes à terapêutica (nos casos em que a adesão seja 

inferior a 80% ou superior a 120%, o FH deve contactar o promotor), manter o dossier do EC 

devidamente atualizado e colaborar com os monitores nas reuniões em que estes se deslocam à 

UEC para averiguar o cumprimento. 

Em todas as etapas do EC é possível que o CHSJ seja sujeito a inspeções, com ou sem aviso 

prévio, levadas a cabo pelo INFARMED, a entidade competente em Portugal responsável por 
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avaliar o cumprimento das Boas Práticas Clínicas ao longo de um EC, pela EMA (entidade 

europeia), pela FDA (entidade americana) ou pelos promotores. Importa referir a intervenção de 

entidades como a Comissão de Ética para a Investigação Clínica, a Comissão Nacional de Proteção 

de Dados, o INFARMED e o CA do hospital onde o EC vai decorrer, das quais depende a 

aprovação do EC, a garantia da integridade dos dados e a segurança dos participantes no ensaio. 

Uma vez finalizado o EC, os monitores recolhem os medicamentos, usados ou não e fazem o 

encerramento do dossier de registo. Segundo a legislação, os registos devem permanecer na UEC 

pelo menos cinco anos, porém é possível aumentar o tempo de permanência a pedido do promotor. 

Se o investigador considerar que a continuação do tratamento é indispensável e não existirem 

alternativas terapêuticas para um dado participante, o promotor deve disponibilizá-lo gratuitamente 

até à sua introdução no mercado. Neste caso, o medicamento “de uso compassivo” será dispensado 

na UFA, sendo necessário comunicar a situação ao INFARMED [20]. 

7. Informação sobre o medicamento e outras atividades 
 

Além das atividades mencionadas, os SF do CHSJ facultam outros serviços como Informação 

sobre o medicamento, Farmacovigilância e Farmácia Clínica. 

Quanto ao primeiro tópico os SF providenciam, a nível interno, o esclarecimento de questões 

relacionadas com o medicamento. A título de exemplo, surgem questões sobre compatibilidade ou 

vias de administração alternativas de fármacos. 

No que diz respeito à Farmacovigilância, embora se trate de um papel fundamental do FH, o 

facto de este não ter acesso aos resultados/consequências da terapêutica nos doentes, dificulta a 

implementação desta atividade. Como tal, o serviço de Farmacovigilância cinge-se à notificação à 

Unidade de Farmacovigilância do Norte dos problemas relacionados com os medicamentos, 

reportados por médicos ou enfermeiros. 

A Farmácia Clínica pode ser definida como toda a atividade executada pelo FH e focada no 

doente, através do contato direto com este e com outros profissionais de saúde. Embora esta 

atividade não esteja completamente desenvolvida em todos os serviços, o CHSJ tem vindo, 

gradualmente, a implementá-la, permitindo assim um papel mais interventivo do FH e, 

principalmente, a otimização dos cuidados de saúde prestados aos doentes. É neste contexto que os 

FHs responsáveis pelos diversos serviços clínicos acompanham os médicos nas visitas clínicas, 

possibilitando o conhecimento da história clínica, do diagnóstico e da evolução da patologia dos 

doentes. Em alguns serviços é também possível assistir a reuniões periódicas de aperfeiçoamento, 

onde são discutidos os casos clínicos e cursos de tratamento a instituir. 
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8. Atividades Realizadas em Estágio 

 

A profissão farmacêutica toma desde há muitos anos um lugar importante na promoção e 

manutenção da saúde dos portugueses, assumindo um papel multivalente, com elevados padrões de 

exigência científica e pessoal. Devido à natureza variada do saber de um farmacêutico, é 

impossível a sua integração numa única saída profissional tendo por base os saberes teóricos do 

curso. Para a adequada preparação dos estudantes de Ciências Farmacêuticas para a realidade 

profissional, o estágio é uma importante etapa a cumprir. 

 Um farmacêutico no hospital deve, portanto, ter um contacto inicial com a realidade da 

profissão: o estágio em farmácia hospitalar. Deste modo, sob a orientação da Dra. Ana Luísa 

Pereira e no CHSJ, realizei um conjunto de atividades e desenvolvi competências que procuraram 

permitir o acesso a formação numa carreira ou ocupação como farmacêutico hospitalar. Adiante 

estão descritas práticas e experiências em que participei. 

 Numa fase inicial houve necessidade de contatar a estrutura do hospital, dos profissionais e 

organização dos vários setores. Para tal tive uma apresentação das farmácias central e satélite assim 

como os locais de maior relevância do CHSJ. Visitei os espaços físicos mas também assisti curtas 

apresentações em power point e li material de referência.  

Após o entendimento do funcionamento geral do hospital e do serviço farmacêutico 

continuei o estágio no setor da distribuição. Participei inicialmente na secção de distribuição 

individual diária em dose unitária onde reuni a medicação dos doentes de diferentes serviços em 

distribuição manual. Trabalhei também de forma autónoma com os sistemas semiautomáticos como 

o Kardex® e o Kardex® Frio. A nível informático foi-me ensinado como proceder à avaliação, à 

preparação do mapa de distribuição e alteradas. Fui também responsável pela reunião de 

medicamentos das alteradas.  

De seguida passei a trabalhar na zona da distribuição associada ao Pyxis®, executando 

tarefas de reposição de stock dos diferentes serviços e acompanhando o TDT aos serviços de 

cardiotorácica, pediatria e pediatria UCI. Nos serviços manobrei o sistema informático do Pyxis® e 

repus os medicamentos nas gavetas, prateleiras e frigorífico respetivos.  

No setor da distribuição colaborei noutras funções tais como o armazenamento de 

medicação, contagens do stock e devoluções ao sistema informático de medicamentos que 

voltavam dos serviços. 

Adjacente ao setor da distribuição individual diária em dose unitária está um dos setores da 

produção, o local de reembalagem de medicamentos, onde também estagiei. Aí realizei atividades 

associadas ao processo de reembalagem dos medicamentos da sua embalagem original para uma 

outra. Cortei blisters individualizando comprimidos e separando o material de embalagem e operei 
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aparelhos de reembalagem automatizados como o FDS e o Grifols® avaliando a integridade do 

medicamento e do rótulo. 

Posteriormente à fase de estágio nos setores da distribuição e da reembalagem, iniciei 

atividades no centro de validação. A formação neste local começou por processar os modelos dos 

anti-infeciosos dos diferentes serviços clínicos. Assim, interpretei informação do modelo nº 271 

prestando especial atenção a determinados campos de preenchimento do modelo. A análise dos 

antibióticos prescritos permitiu explorar as farmacoterapêuticas mais frequentes e estudar as 

justificações nos casos de infeções menos comuns. Ao mesmo tempo houve uma necessidade de 

aprender a trabalhar com o sistema informático SGICM. Fiz consumos ao serviço de urgências e 

consumos ao doente por via informática. O mesmo tipo de consumos foram realizados para outros 

circuitos especiais de medicamentos. 

Nas semanas seguintes, ainda no centro de validação, contactei com os circuitos dos 

estupefacientes, dos hemoderivados e do Hospital de Dia. Nos estupefacientes aprendi a interpretar 

o modelo nº 1509 controlando vários passos do circuito e sabendo quais os doentes, datas e 

enfermeiros responsáveis pela administração. Tomei ainda atenção ao preenchimento das 

assinaturas e aprendi os processos corretivos quando alguma informação estivesse ausente, usando 

rótulos informativos e fotocópias dos modelos preenchidos. Elaborei consumos informáticos dos 

estupefacientes de um modo geral tendo atenção aos casos particulares dos pensos transdérmicos e 

da metadona. Executei registos do n.º interno de cada modelo. Analisei informação de autorizações 

para tratamentos com pensos transdérmicos através do sistema informático pelas validações aos 

doentes. No caso da metadona fiz ainda registos no dossier específico deste estupefaciente 

interpretando a informação do fax do CAT, a farmacoterapia e o cálculo das dosagens diárias a 

administrar. Antes do envio da medicação reunida pelo TDT para os diferentes serviços conferi se 

esta se encontrava corretamente reunida.  

Relativamente aos hemoderivados interpretei e preenchi os modelos nº 1807. Pesquisando 

os hemoderivados solicitados, fiz o seu débito por via informática prestando atenção ao registo de 

nº interno e lotes dispensados. Transferi stock de hemoderivados por via informática do armazém 

central para os serviços. Em simultâneo, tive a oportunidade de efetuar consumos no sistema a 

doentes do hospital de dia, aplicando igualmente o processo dos hemoderivados quando estes 

medicamentos assim se classificassem. O Hospital de Dia além de permitir um contacto com o 

SGICM, deu a conhecer as terapêuticas exclusivas do meio hospitalar, diferentes doenças e 

esquemas posológicos.  

 Ainda no armazém central entrei em contacto com o setor da gestão e depois com o dos 

ensaios clínicos. Na zona da gestão aprendi sobre o funcionamento geral do processo de aquisição e 

aprovisionamento. Em termos práticos pude participar no processo, em conjunto com a 

administrativa, de aquisição de produtos por via informática tendo em conta o critério do ponto de 
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encomenda de cada produto. Na secção dos ensaios clínicos acompanhei e participei na receção da 

medicação não consumida pelo doente tendo em atenção o registo dos lotes, dos prazos de validade 

e do número de medicamentos e dispositivos (bombas de perfusão) usados e não usados. Contactei 

com o Interactive Voice Responsive System e preparei a medicação para as próximas tomas do 

doente, registando as quantidades, lotes e prazos de validade e dividindo de acordo com os sacos 

para armazenamento pelo doente. Tive ainda a oportunidade de saber das ideias e experiências de 

monitores de ensaios clínicos, para melhor compreensão de todo o processo.  

A fase seguinte do meu estágio levou-me a contactar mais com a área da produção. Iniciei 

na UCPC estudando os procedimentos de segurança neste local de trabalho. Fiz tarefas de 

elaboração de rótulos das preparações dos doentes incluindo os cálculos das quantidades a usar. 

Durante a minha estadia tive ainda a oportunidade de separar as bolsas, seringas e bombas de 

perfusão de acordo com o doente, colando o respetivo rótulo, aplicar medidas de proteção de luz, 

utilizando soro fisiológico ou glicosado ou ainda o uso de manitol dependendo dos esquemas. Estes 

esquemas deram-me algum esclarecimento sobre as diferentes combinações e posologias tendo em 

conta o mecanismo de ação do fármaco, a sua toxicidade e eficácia. Assisti à preparação dos 

citotóxicos na sala misterium observando todo o processo de fabrico. Assisti, ainda, à 

administração dos fármacos em doentes, compreendi a utilidade do uso da via do cateter venoso 

central e o funcionamento geral do hospital de dia de quimioterapia. Cooperei na reposição do 

stock na UCPC nos frigoríficos e gavetas tendo em atenção a separação de lotes e de prazos de 

validade, seguindo o princípio FEFO (first-expired, first-out). 

Para a continuação da minha formação na área da produção, na UMC, entrei em contacto 

com a preparação de manipulados estéreis e não estéreis. Primeiro o meu estágio passou por 

aprender como o débito informático e os cálculos das quantidades de cada macronutriente e 

micronutriente eram realizados. Posteriormente assisti à manipulação de bolsas parentéricas para 

adultos, pediatria e neonatologia e participei na abertura das bolsas parentéricas para adultos e 

desinfeção do material usado e transferido. Na zona dos não estéreis estudei o processo de 

produção das diferentes formas farmacêuticas e preparei uma solução pediátrica de sulfadiazina, 

segundo as boas práticas de fabrico.  

Na fase final do meu estágio contactei com a última área, a unidade de farmácia de 

ambulatório. Aqui trabalhei com medicação de uso exclusivo hospitalar e aprendi os passos desde a 

receção dos medicamentos à sua dispensa. Rececionei a medicação, armazenando de acordo com o 

lote e o prazo de validade no local respetivo. Armazenei de igual modo, após aprender a registar 

informaticamente, a medicação no CONSIS®. Quando tive a oportunidade de assistir ao 

atendimento ao público convivi pela primeira vez com os doentes e outros profissionais de saúde. 

Para estes pude recolher a medicação respetiva, colocá-la em condições adequadas para 

conservação e registar os lotes dos injetáveis.  
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Acompanhando todo o processo de estágio tive diferentes casos clínicos e situações, alguns 

reais enquanto outros puramente pedagógicos, para resolver. Para a resolução destes tive de 

recorrer à consulta de material de referência, com base científica e atualizada. Como exemplo dos 

casos tive a análise de planos terapêuticos de doentes internados e análise de casos clínicos (anexo 

I), o estudo de equivalentes, compatibilidade e estabilidade de fármacos para administração 

contínua (anexo II), a validação de uma dose de um antibacteriano (anexo III) e o cálculo das 

quantidades dos elementos a inserir numa bolsa parentérica, respeitando os volumes finais (anexo 

IV), entre outros trabalhos (anexo V). Contactei ainda com conhecimento inovador num congresso 

científico sobre pneumonias intersticiais idiopáticas. 

Em jeito de conclusão pode dizer-se que o exercício da atividade farmacêutica implica 

obtenção de um conhecimento especializado científico e rigoroso, mas, também, a ação de acordo 

com os melhores interesses dos utentes. Na falta de um destes dois fatores, a atividade farmacêutica 

torna-se impraticável. Neste sentido, e porque a atividade farmacêutica é incumbida de elevada 

responsabilidade, é evidente que o aluno de Ciências Farmacêuticas, que provas fez do seu 

conhecimento teórico, seja integrado na vida profissional mediante um estágio. Assim sendo, a 

orientação, organização e o planeamento da farmácia hospitalar que assisti neste estágio, sempre 

com o objetivo de prestar ao utente o melhor serviço possível, é e foi uma forma de preparação 

para a vida profissional que pretendo como farmacêutico. 
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9. Conclusão 
 

A farmácia hospitalar é uma área do hospital que gere todo o medicamento e a forma como este 

é cedido ao doente. Representa um dos serviços em que a despesa é das mais elevadas, exigindo 

uma organização, controlo e qualidade que permitam o maior custo-benefício possível e os maiores 

ganhos em saúde. É neste sentido que se torna imprescindível recorrer a pessoal especializado, os 

farmacêuticos hospitalares. 

O farmacêutico hospitalar presta um papel fundamental que procura garantir a contínua 

melhoria da qualidade e segurança dos serviços de saúde prestados. É o ponto de controlo da 

gestão, validação, produção e dispensa de medicamentos e um profissional qualificado na missão 

de promover a saúde individual e pública. 

O estágio em farmácia hospitalar é uma etapa importante na formação profissional de um 

farmacêutico. A oportunidade de frequentar este estágio possibilitou a aplicação prática e 

consolidação dos conhecimentos adquiridos em meio universitário e uma maior aproximação à vida 

profissional. A diversidade de áreas existentes nos Serviços Farmacêuticos permitiu conhecer e 

explorar o papel do farmacêutico em cada uma através da observação, participação e 

acompanhamento dos profissionais de saúde. 

Ao longo deste período houve uma grande evolução a nível pessoal, nomeadamente na 

autonomia e responsabilidade na prática profissional, agindo em conformidade com os parâmetros 

éticos e deontológicos que regem a atividade farmacêutica. O contato com diferentes equipas de 

trabalho e os doentes contribuiu para a expansão das capacidades comunicativas e manutenção de 

espírito crítico e de equipa. O contato com material bibliográfico de eleição para cada área e 

adequado às necessidades do farmacêutico hospitalar, tal como manuais de boas práticas, legislação 

e guidelines clínicas possibilitou o incremento e atualização de conhecimentos. A vivência 

profissional diária forneceu ferramentas para o aperfeiçoamento de competências técnicas e 

experiência profissional e um esclarecimento de aspetos a nível organizacional e tecnológico. 
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11. Anexos 
 

Tabela 1 - Tipos de Autorização de Utilização Especial (AUE) 

AUE de 

importação 

Tipo a) 

Medicamento do 

FHNM 

Envio de impresso ao 

INFARMED com a 

assinatura da DC 

Medicamento extra-

FHNM 

Com justificação clínica e 

autorização 

Tipo b) 

Medicamentos de EC 

ou de países não 

reconhecidos pela 

Agência Europeia do 

Medicamento 

Para doente específico, 

com justificação clínica e 

consentimento informado 

AUE 

económica 

Medicamentos com 

AIM em Portugal, mas 

sem avaliação de 

comparticipação ou 

fármaco-económica 

 

Aprovação da CFT, 

CA e INFARMED 

Avaliação económica 

Avaliação da eficácia 

clínica e efetividade e 

rácio custo/benefício 

Avaliação fármaco-

económica 

Rácios de custo estimado 

incremental 

 

 

Figura 1 - Armazém rotativo vertical Kardex® 
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Figura 2 - Armazém avançado Pyxis MedStation® 
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Figura 3 - Circuitos especiais de distribuição 
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Figura 4 - Requisição para estupefacientes e psicotrópicos. Anexo X - Modelo nº1509 
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Figura 5 - Requisição para hemoderivados. Modelo nº1804 
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Figura 6 - Requisição para anti-infeciosos. Modelo nº271 
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Figura 7 - Árvore de decisão para escolha de via entérica ou parentérica 

 

Tabela 2 - Tipos de misturas nutritivas de nutrição parentérica consoante a idade da população-

alvo 

 

 

Tabela 3 - Ordem adição de nutrientes em bolsas individualizadas 

Molde geral de preparação de uma MNNP 

para Adultos e Pediatria: 

Molde geral de preparação de uma MNNP em 

Neonatologia: 

1. Solução de glucose + aminoácidos; 

2. Solução de fosfato 

3. Iões monovalentes 

4. Iões bivalentes 

5. Solução de cálcio 

6. Vitaminas 

7. Lípidos 

1. Aminoácidos + solução de glucose 

2. Solução de fosfato 

3. Iões monovalentes 

4. Iões bivalentes 

5. Vitaminas 

6. Solução de cálcio 

Homogeneizar entre cada adição para evitar floculação - Técnica de Dupla Inversão 

 

ADULTO PEDIATRIA NEONATOLOGIA 

 

-Individualizada; 

- Bolsas tricompartimentadas 

comercializadas, as quais podem 

ser aditivadas 

 

- Individualizada; 

- Bolsas tricompartimentada 

(idade superior a 2 anos) 

 

- Individualizada; 

-Padronizadas 
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Figura 8 - Ficha de preparação de uma MNNP na Unidade de Preparação de Medicamentos 

Estéreis 
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Figura 9 - Exemplo de um rótulo de uma MNNP na Unidade de Preparação de Medicamentos 

Estéreis 

 

Tabela 4 - Validade de MNNP 

 

 

 

 

 

MNNP Individualizada MNNP Padronizada 

Lípidos em 

seringas 

Pediatria Neonatologia Neonatologia 

4 dias, 

2-8ºC 

Com vitaminas e 

oligoelementos 

Sem vitaminas e 

oligoelementos 

Sem vitaminas e 

oligoelementos 

24 h 3 dias, 2-8ºC 6 dias, 2-8ºC 24 h 

A atribuição da validade baseia-se em testes reais de estabilidade, pesquisa bibliográfica e em 

programas informáticos de estabilidade 
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Tabela 5 - Controlo de qualidade de MNNP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controlo de Qualidade 

Inspeção visual 

Alíquota da preparação 

final (diariamente, a 

cada cinco bolsas) 

Físico-químico 

Microbiológico da 

CFL horizontal 

durante e no final da 

preparação 

precipitação, 

coloração ou 

partículas 

contaminantes 

incubação em meio de 

cultura aeróbio no 

laboratório de 

microbiologia 

cor, formação de 

gás ou precipitado 

semestral (pelo 

laboratório de 

microbiologia) 

duas vezes por ano 

(empresa certificada 

exterior ao hospital) 
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Figura 10 - Exemplo de uma ficha de preparação de um medicamento manipulado na Unidade de 

Preparação de Medicamentos Não Estéreis 
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Figura 11 - Exemplo de um rótulo de um medicamento manipulado preparado na Unidade de 

Preparação de Medicamentos Não Estéreis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Rótulo de um manipulado preparado na UCPC 
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 Tabela 6 - Zonas de preparação de medicamentos na UCPC 

 

 

 

Zona 

Negra 

EPI  Fato de bloco, protetores de calçado e luvas de nitrilo não estéreis 

FH 

 Validar os rótulos (dupla validação) 

 Reunir em tabuleiros os fármacos e soluções de diluição necessários à 

preparação de cada medicamento e registar na “folha de registo de consumo de 

matérias-primas” 

 Organizar a ordem pela qual os medicamentos serão preparados, dando 

prioridade aos que serão administrados em primeiro lugar 

 Descontaminar os tabuleiros com álcool a 70º e colocar no transfer que 

comunica com a sala misterium (zona branca) 

 Recolher o produto final do transfer e verificar características organoléticas e 

físico-química e volumes medidos 

 Colocar rótulos de identificação e proteger a preparação da luz, caso seja 

necessário 

Obs. 

Destino do tratamento: 

 Hospital de dia de quimioterapia: produto final entregue diretamente na zona de 

comunicação com a sala de tratamentos 

 Hospital de Dia de Quimioterapia Pediátrica: entregue diretamente 

Noutro serviço: mala térmica estanque com a mensagem “contém citotóxicos, 

manusear com cuidado” 

Zona 

Cinza 

EPI 
 luvas não estéreis sem pó, bata reforçada de baixa permeabilidade, touca e 

máscara de autofiltração P3 

Obs.  lavagem cirúrgica das mãos 

Zona 

Branca 

EPI  luvas estéreis para os operadores 

FH 
 dois TDT executam a preparação dos citotóxicos 

 terceiro TDT como apoio 

Obs. 

 Também denominada “sala misterium” 

 Pressão negativa para evitar a contaminação do ar exterior 

 CFL vertical da classe B, tipo II (objetivo é a proteção do operador) 

 A CFL vertical nunca é desligada, para evitar que aerossóis e resíduos 

citotóxicos, depositados no tabuleiro inferior recirculem em nova ligação da 

CFL vertical 

 Limpeza no início e no final de cada sessão de trabalho 
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Tabela 7 - Intervenientes num EC 

Interveniente 

 

Definição legal 

 

Promotor 
“Pessoa, singular ou coletiva, instituto ou organismo responsável pela 

conceção, realização, gestão ou financiamento de um EC” 

Monitor 

“Profissional, dotado da necessária competência científica ou clínica, 

designado pelo promotor para acompanhar o EC e para o manter 

permanentemente informado, relatando a sua evolução e verificando as 

informações e dados coligidos” 

Investigador 

“Médico ou uma outra pessoa que exerça profissão reconhecida em Portugal 

para o exercício da atividade de investigação, devido às habilitações 

científicas e à experiência na prestação de cuidados a doentes que a mesma 

exija, que se responsabiliza pela realização do EC no centro de ensaio e, 

sendo caso disso, pela equipa que executa o ensaio nesse centro; neste caso, 

pode ser designado investigador principal” 

Participante 
“Pessoa que participa no ensaio clínico quer como recetor do medicamento 

experimental quer para efeitos de controlo” 
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Figura 13 - Circuito de um Ensaio Clínico 
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Tabela 8 - Áreas da UEC 

Zona de 

trabalho 

Local onde se realizam os registos de receção e dispensa de 

medicamentos experimentais, dispositivos e medicamentos 

complementares 

Zona de 

atendimento 

Atendimento de doentes, investigadores, monitores, study-coordinators e 

elementos das autoridades reguladoras 

Armazém 

Armários trancados contêm: 

 medicamentos a dispensar e documentos associados ao ensaio; 

 medicamentos devolvidos; 

 medicamentos em quarentena (ainda não rececionados ou 

devolvidos pelos doentes, mas não contabilizados); 

 dossiers de encerramento de protocolos 

Frigoríficos contêm: 

 Medicamentos que necessitam de refrigeração a 2-8ºC 

Armários e frigoríficos estão equipados com termo-higrómetros 

(dataloggers) para controlo de temperatura e humidade. Sinalizam desvios 

dos parâmetros ideais, nomeadamente 15-25ºC para os armários e 2-8ºC 

para os frigoríficos, por períodos superiores a 15 minutos. Caso ocorram 

estes desvios, o monitor do ensaio é informado 

 

Tabela 9 - Receção da medicação experimental na UEC 

Funções do FH  

 Confere a identificação e integridade das embalagens, quantidades rececionadas, lotes e 

prazos de validade e condições de transporte 

 Deve ser dada especial atenção quando se trata de medicação de frio, que deverá vir 

acompanhada por um dispositivo registador de temperatura, parado no momento da 

receção.  

 Reportar receção da encomenda ao promotor o que pode ser feito de duas formas 

diferentes: 

Via Internet: 

IWRS - Interactive Web Responsive System 

Via telefónica: 

IVRS – Interactive Voice Responsive System 

Estes sistemas permitem que a distribuição dos fármacos seja aleatória e oculta, quer para o 

médico, quer para o FH 
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11.1 Anexo I 

 

Figura 14 – Caso Clínico A 

Síndrome de Fanconi: doença ao nível dos túbulos proximais em que a absorção de 

glucose, aminoácidos, ácido úrico, fosfato e bicarbonato fica comprometida. A diminuição dos 

níveis de bicarbonato frequentemente leva a acidose tubular renal e a diminuição dos níveis de 

fosfato leva a hipofosfatémia. 

Resultam desta doença muitas vezes episódios de poliúria, polidipsia e desidratação, 

raquitismo hipofosfatémico e osteomalacia nos adultos. São também comuns os problemas no 

crescimento e situações de acidose, hipocalémia e hiperclorémia. Exames à urina revelam 

glicosúria, proteinúria, aminoacidúria e hiperuricosúria. 

A Cistinose carateriza-se por uma acumulação do aminoácido cistina de forma anormal 

aumentando a concentração deste nos lisossomas. O aumento da concentração intracelular da 

cistina leva a uma diminuição da solubilidade e precipitação com dano tecidual. O tratamento é 

feito com mercaptamina (cisteamina) levando à diminuição da concentração lisossomal por 

clivagem de ligações dissulfito que envolvem a cisteína.  

No caso deste doente, além da mercaptamina, utiliza-se a indometacina que pelos seus 

efeitos vasoconstritores (por inibição das prostaglandinas vasodilatadoras) reduz a diurese, 

diminuindo a excreção de água, sódio, potássio, fosfato, ácido úrico, glucose e bicarbonato. Há, 

portanto, uma menor disponibilidade de solutos no túbulo proximal com diminuição da clearence e 

aumento do rácio osmolar urina/plasma.  
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A solução de Joulie (solução de fosfato), cloreto de potássio e bicarbonato de 

sódio procuram corrigir os níveis de eletrólitos e a acidose. O alfacalcidiol (vitamina D) 

procura contrariar a evolução do raquitismo ou da osteomalacia. O colírio de cisteamina 

procura aumentar a concentração desta ao nível da córnea porque este é um dos locais 

mais afetados pela acumulação de cistina. 

 

Figura 15 – Caso Clínico B 

Pirimetamina é um composto que interfere com a síntese do ácido tetra-hidrofólico (THF) a 

partir do ácido fólico inibindo a enzima DHFR (di-hidrofolatoredutase). O THF é importante para a 

síntese de DNA e RNA. A Sulfadiazina é uma inibidora da produção de folatos na célula 

bacteriana. Esta combinação é muito utilizada no tratamento da infeção por toxoplasmose (retinite) 

em imunossuprimidos. O ácido folínico ou folinato de cálcio é usado com o intuito de prevenir os 

efeitos tóxicos adversos dos inibidores de folatos (a pirimetamina e a sulfadiazina). 
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Figura 16 – Caso Clínico C 

A solução oral viscosa de budesonida (OVB) é uma formulação usada no tratamento off-

label de esofagite eosinofílica. Tendo em conta que a budesonida tem nas formulações do mercado 

o objetivo de aceder rapidamente o sistema respiratório, é necessária a preparação de um 

manipulado no caso desta patologia. Para tal, de acordo com a literatura científica, utiliza-se 

aproximadamente 0.5 mg de Budesonida (Pulmicort) e 5 g de sucralose (extrapolação da 

formulação de um xarope simples) com um volume final de 8-12 ml para ser capaz de criar uma 

camada que cubra a superfície esofágica. A dose habitual fica definida como 1-2 mg/dia sendo que 

o número de tomas diárias deve ser uma ou duas. O elevado teor em sucralose procura criar uma 

solução bastante viscosa cuja função é prevenir uma rápida deglutição da solução contribuindo 

assim para uma maior exposição do esófago ao fármaco. Existe uma forte correlação entre a 

diminuição dos níveis de eosinófilos, melhoria dos sinais endoscópicos e sintomas e a utilização da 

solução oral viscosa de budesonida. 

11.2 Anexo II 

 

Caso de estudo (real) sobre validação farmacêutica da receita de um antibiótico 

 

Homem com endocardite e infeção por Staphylococcus aureus. Prescrição médica envolvia 

administração intravenosa por perfusão num período de 24 h de um total de 12 g de flucloxacilina. 

O meu objetivo era determinar de tal prescrição se encontrava adequada e na dosagem correta. Para 

tal consultei primeiro o sítio do Infomed e o Resumo das Caraterísticas do Medicamento. Em certos 
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casos, e de acordo com a infeção, o valor máximo de 12 g poderia ser admitido. Pesquisei em 

literatura, no livro de antibioterapia de Sanford, e interpretei que a dosagem de 12 g de 

flucloxacilina deve apenas ser usada nos casos de infeções severas. De modo a confirmar se uma 

endocardite por SA se encaixava no perfil de infeção severa tratável por flucloxacilina pesquisei 

artigos que além de referir o uso da flucloxacilina na dose de 12 g diários para infeções graves, 

referiram um caso clínico semelhante em que o mesmo tratamento foi aplicado com sucesso. Deste 

modo, considerei pertinente a prescrição e concordei com uma validação da receita. 

11.3 Anexo III 

 

Caso de estudo de compatibilidade de substâncias numa bolsa 

 

Bolsa com: 

Sulfato de magnésio 2000mg/10ml (1 ampola – 1,6 meq por ml) 

Cloreto de potássio 75mg/ml (6 ampolas – 10 meq cada) 

Volume final de 1000 ml de NaOH 0.9% 

 

Cálculo do número de equivalentes: 

 

Cloreto de potássio = 10 meq/ampola x 6 ampolas = 60 meq 

Sulfato de magnésio = 1,6 meq/ml x 10 ml = 16 meq 

 

Cloreto de potássio com equivalentes>40 meqs é pouco aconselhado, mas pode ser usado. A 

velocidade de perfusão deste deve sempre ser inferior a 20 meq/h correndo o risco, caso não seja 

cumprido, de paragem cardíaca. Estabilidade do cloreto de potássio à temperatura ambiente é de 24 

h. 

 

Sulfato de magnésio é estável (não precipita) na concentração máxima de 37 g por 1000 ml. Isto 

significa que num ml podemos ter 37 mg de sulfato de magnésio.  

Idealmente os dois compostos deveriam ser administrados numa bolsa em Y de modo a evitar as 

interações. Contudo, a concentração destes não é suficientemente elevada que exija este tipo de 

abordagem. Tendo em conta a velocidade de administração prevista, o cloreto de potássio seria de 

20 meq/h a 15 meq/h e o sulfato de magnésio de 5,3 meq/h a 4 meq/h num período de 3 a 4 h 

respetivamente.  
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Tendo em conta que numa ampola de sulfato de magnésio temos 200 mg num ml é necessário 

calcular o volume mínimo de sulfato de magnésio para que a concentração seja adequada a uma 

concentração estável (37 mg/ml). O valor X calculado foi de  

 

             

     
          

 

Assim sendo uma alternativa poderia ser colocar o sulfato de magnésio numa bolsa de 250 ml e o 

cloreto de potássio numa bolsa de 750 ml perfazendo os 1000 ml de NaCl 0.9%, montar o sistema 

em Y e nunca fazer a perfusão num período inferior a 3 h e idealmente, se possível, efetuá-lo num 

intervalo de 24 h. 
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11.4 Anexo IV 

 

Figura 17 – Esquema de Bolsa Parentérica 

 

Cálculos: 

Aminoácidos                          

Glucose                            

Lípidos                          

 

Glicerofosfato de sódio                        

Cloreto de potássio                       

Cloreto de sódio                               
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Sulfato de magnésio                            

Gluconato de cálcio                               

 

+ 1,5 ml de vitaminas 

+ 2.8 ml de oligoelementos 

+ 150 ml de água destilada esterilizada 

 

TOTAL = 432.1 ml 

 

11.5 Anexo V 

 

Trabalho realizado a pedido da orientadora 

 

Tabela 10 – Medicação do Sistema Pulmonar 

 

 

 

 

 

Fármaco Modo de administração Fluxo (L/min) Concentração de O2 

Oxigénio 

Máscara de baixo fluxo 6-10 Até 60% 

Cânula nasal 1-2 24-30% 

Máscara de elevado fluxo 
Depende do 

aparelho 
24-60% 

Máscara sem reservatório - Até 90% 

Máscara facial de 

anestesia ou tubo 

endotraqueal 

- Até 100% 
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Classe Fármaco 

Via de 

administração/ 

forma 

farmacêutica 

Dose Observações 

Agonistas β de 

curta duração 
Salbutamol 

Inalação 

aerossol 

100-200 μg 

Crianças: 100 

μg 

Quando 

necessário (até 

3/4 vezes por 

dia) ou 200 μg 

(crianças: 100 

μg) para 

profilaxia de 

broncospasmo 

induzido por 

exercício 

Inalação solução 

de nebulização 

2,5 mg ou 5 

mg tds/qds 

Crianças só 

>18M 

Inalação do pó 

200 μg ou 

400 μg 

tds/qds 

Crianças: 200 

μg 

400 μg 

(Crianças: 

200μg) para 

profilaxia de 

broncospasmo 

induzido por 

exercício 

Per os 

4 mg tds/qds 

Crianças: 

<2A 100 

μg/kg 

2-6A 1-2 mg 

6-12A 2 mg 

Idosos 2 mg 

Infusão IV 5 μg/min 

Dose habitual 

entre 3-20 

μg/min 

Agonistas β de 

longa duração 
Salmeterol 

Inalação 

aerossol 
50 μg bd 

Até 100 μg bd, 

se necessário 

Crianças: 50 

μg para 

profilaxia de 

broncospasmo 

induzido por 
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exercício 

físico 30-60 

min antes ou 

50 μg para a 

asma atópica 

Não tratar 

<4A 

Formoterol Inalação pó seco 12 μg bd Até 24 μg bd 

Terbutalina Inalação pó seco 500 μg qds  

Antagonistas 

muscarínicos 

Brometo de ipatrópio 

Inalação 

aerossol 

20-40 μg tds 

Crianças: 

<6A 20 μg 

Máx 80 μg qds 

Inalação de 

solução de 

nebulização 

100 μg tds 

Máx 500 μg 

qds 

Crianças: Máx 

500 μg tds 

Spray 
0,03% ou 

0,06% 

0,03% para 

rinorreia rinite 

0,06% 

rinorreia 

resfriado 

Tiotrópio Inalação pó seco 18 μg od 
Máx 22,5 μg 

od 

Antagonista do 

recetor de 

leucotrienos 

Montelucaste Per os 

10 mg od 

Crianças: 

>6A 5 mg 

Ao deitar 

Zafirlucaste Per os 20 mg bd 

1-2 h após a 

refeição 

(Crianças: 

>12A e 1h 

antes ou 2h 

depois da 

refeição) 

Cromonas Cromoglicato de sódio Aerossol 10 mg qds 

Profilaxia da 

asma com 

máximo de 6/8 

vezes por dia 
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em casos 

graves 

Aerossol 
10 mg, 30 

min antes 

Asma induzida 

por exercício 

Inalação de 

solução de 

nebulização 

20 mg qds 

6 vezes por dia 

em casos 

graves 

Nedocromil sódico Aerossol 4 mg qds 
Profilaxia 

asma 

Xantinas e 

derivados 

Teofilina Per os 
125-250 mg 

tds 
 

Aminofilina 

Per os 100 mg tds 
300 mg qds 

Após refeições 

Per os LP 

450 mg bd 

Crianças: 24 

mg/kg/dia 

225 mg bd 

inicialmente 

Crianças: 12 

mg/kg/dia 

inicialmente 

Crianças <3A 

não devem 

tomar 

IV 5 mg/kg 

Durante 20 

minutos (Máx: 

250-500 mg) 

Infusão contínua 

500 μg/kg/h  

600 μg/kg/h 
DPOC 

coexistente 

100-500 

μg/kg/h 

Insuficiência 

hepática 

300 μg/kg/h 

Fármacos que 

aumentam 

concentração 

de aminofilina 

Diprofilina Per os 60 mg/kg/dia 

repartida em 

Determinado 

pelo prescritor 
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4 vezes 

Crianças. 14 

mg/kg/dia em 

3 ou 4 vezes 

por dia 

Teofilina 

Per os 

125 mg tds 

Crianças: 7-

12A 62,5 mg 

Max 250 mg 

qds 

Crianças: 125 

mg 

Após refeição 

Per os LP 

175 mg bd 

Crianças: 2-

6A 60 mg 

7-12A 125 

mg 

 Max 500 mg 

bd 

Crianças: 2-

6A 120 mg 

7-12A 250 mg 

Estimulante 

respiratório 

Doxapram 

Infusão IV 
1,5-4,0 

mg/min 
 

Mistura em saco 

de infusão 

2 mg/mL de 

cloridrato de 

dozapram em 

5% glicose 

Saco de 

perfusão de 

500 mL 

Almitrina Per os 50 mg  

Agonista 

recetores 

nicotínicos 

Nicotina Per os 

2 mg (8-12 

pastilhas) 

< 20 

cigarros/dia 

4 mg (8-12 

pastilhas) 

>20 

cigarros/dia 

Não 

ultrapassar os 

50 mg/dia 

Inibidor da 

recaptação da 

noradrenalina e 

da dopamina 

Amfebutamona Per os 

150 mg/dia 
2 semanas 

antes do dia X 

150 mg bd 
6 dias após dia 

X 

Anti-
Beclometasona Aerossol 

200 μg bd ou Max 600-800 
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inflamatórios 

glucocorticóides 

100 μg tds 

Crianças: 1-

12A 50-100 

μg bd 

μg/dia 

Crianças:100-

200 μg bd 

Aerossol (alta 

dosagem) 

500 μg bd ou 

250 μg qds 
 

Budesonida 

Aerossol 

200 μg bd 

Crianças: 50 

μg bd 

Max 1,6 

mg/dia 

Crianças: 800 

μg/dia 

Inalação pó 
200 μg – 800 

μg 

Max 1,6 

mg/dia 

Crianças: 800 

μg/dia 

Fluticasona Aerossol 

100 – 250 μg 

bd 

Crianças: 4-

16A 50 – 100 

μg bd 

Max 1 mg/dia 

Não 

recomendado 

a <4A 

Anti-

histamínicos 

Cetotifeno Per os 

1-2 mg bd 

Crianças: 1 

mg bd 

Com 

alimentos e à 

noite 

Com ação 

anti-asmática 

Difenidramina (1ªG) Per os 

28 mg tds 

Crianças: 

6,25 mg tds 

Max 56 mg 

qds 

Crianças: 25 

mg qds 

Hidroxizina (1ªG) 

Per os 

25 mg od 

Crianças: 0,5-

6A 5-15 mg 

>6A 15-25 

mg 

Max 25 mg 

qds 

Tomar à noite 

Via IM 
50-100 mg 

4/4 h 

Máx 600 

mg/dia 
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Crianças: 0,6 

mg/kg 

Prometazina (1ªG) 

Per os 

10 mg od 

Crianças: 1-

2A 2,5-5 mg 

2-5A 5-15 mg 

5-10A 10-25 

mg 

Max 25 mg od 

Sedativo 25-

75 mg 

Enjoo 25 mg 

(Crianças: 10 

mg) noite 

antes da 

viagem 

Via IM 

25 mg od 

Crianças: 

6,25 mg 

Max 100 

mg/dia 

Crianças: 25 

mg/dia 

Cetirizina (2ªG) Per os 

10 mg od ou 

5 mg bd 

Crianças: 2-

6A 5 mg od 

6-18A 10 mg 

od 

Idosos: 5-10 

mg od 

IR,IH: 5 mg 

od 

Desloratidina (2ªG) Per os 

5 mg od 

Crianças: 1-

6A 1,25 mg 

6-12A 2,5 mg 

12-18A 5 mg 

IR,IH: 5 mg 

dias alternados 

Ebastina (2ªG) Per os 

10 mg od 

Crianças: 5 

mg 

Max 20 mg od 

Antitússicos de 

Ação Central 

Não 

Estupefaciente 

Butamirato Per os 
5-10 mg 3/5 

vezes ao dia 
 

Dextrometorfano Per os 

10-20 mg 4/4 

h ou 30 mg 

8/8 h 

Crianças: 2-

6A 2,5-5 mg 

Max 120 

mg/dia 

Crianças: 2-

6A 30 mg/dia 
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4/4 h ou 7,5 

mg 8/8 h 

6-12A 5-10 

mg 4/4 h ou 

15 mg 8/8 h 

6-12A 60 

mg/dia 

Oxolamina Per os 100 mg od 
Max 200 mg 

od 

Antitússicos de 

Ação Central 

Estupefaciente 

Codeína Per os 

10-20 mg 4-

6/4-6 h 

Crianças: 

>2A 0,25 

mg/kg 4-6/4-6 

h 

>12A 5-10 

mg 4-6/4-6 h 

Max 120 

mg/dia 

Crianças:>2A 

12 mg/dia 

>12A 60 

mg/dia 

Antitússicos de 

Ação Periférica 

Dropropizina Per os 30 mg tds 
Max 30 mg 

qds 

Levodropropizina Per os 

60 mg tds 

Crianças: 10-

20Kg 18 mg 

tds 

20-30 kg 30 

mg tds 

 

Expetorantes e 

Mucolíticos 

Acetilcisteína Per os 

200 mg tds ou 

400-600 mg 

od 

Crianças: 

<2A 200 mg 

od 

2-12A 200 

mg bd 

>12A 200 mg 

tds ou 400-

600 mg od 

600 mg bd 

para a 

prevenção da 

nefropatia 

induzida pelos 

meios de 

contraste 

Ambroxol Per os 
30 mg bd 

Criança: 1,5-2 

Max 40 mg tds 
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mg/kg/dia bd 

Bromexina Per os 

8 mg tds 

Crianças: 

<5A 2 mg bd 

5-10A 2 mg 

tds 

Max 16 mg tds 

Carbocisteína Per os 

1,5 g/dia 

dividido em 

frações 

Crianças 2-

5A 62,5 mg 

tds 

6-12A 250 

mg tds 

Fase inicial 

750 mg 

dividido em 3 

frações 

Max Crianças 

2-5A 125 mg 

qds 

Guaifenesina Per os 

200 mg 4/4 h 

Crianças: 2-

6A 50 mg 

6-12A 100 

mg 

Max 400 mg 

4/4 h até 2,4 

g/dia 

Crianças: 2-

6A 100 mg até 

600 mg/dia 

6-12A 200 mg 

até 1,2 g/dia 

Fármacos Órfão 

Dornase Alfa  2,5 mg od 

Doentes mais 

fortes com 

idade >21A 

2,5 mg bd 

Inibidor da α1-

proteinase 
Infusão IV 

60 mg/kg a 

uma taxa de 

0,08 ml/kg 

por min 

Administração 

entre 15-30 

minutos 

Anticorpos 

monoclonais 
Omalizumab 

Injeção 

Subcutânea 

0,016 mg/kg 

por UI de 

concentração 

de IgE no 

soro (IgE/ml) 

de 4/4 

semanas 

Máximo de 

750 mg a cada 

4 semanas. 

Determinado 

com base no 

peso e 

concentrações 

séricas de IgE. 
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Adultos e 

adolescentes 

150-375 mg 

2-4 semanas 

Não injetar 

mais de 150 

mg no mesmo 

sítio do corpo. 

Citotóxicos 

Específicos 

Erlotinib Per os 100 mg od 

Max 150 mg 

od 

administrado 1 

h antes ou 2 h 

depois da 

ingestão de 

alimentos 

Pemetrexed Infusão IV 

500 mg em 20 

ml (25 

mg/ml) 

Ao longo de 

10 minutos. 

Administrar 

dexametasona 

oral 4 mg bd 

durante 3 dias, 

iniciando 1 dia 

antes do 

tratamento. 

Suplementar 

com ácido 

fólico e vit. 

B12. 

Citotóxicos para 

o tratamento do 

carcinoma de 

pulmão de 

células não 

pequenas 

Cisplatina/paclitaxel IV 

Cisplatina 75 

mg/m
2
 dia 1 

Paclitaxel 175 

mg/m
2
 ao 

longo de 24 h 

dia 1 ou 

Cisplatina 80 

mg/m
2
 dia 1 

Paclitaxel 

175mg/m
2
 ao 

longo de 3 h 

dia 1 

Repetição do 

ciclo a cada 21 

dias 

Gemcitabina/cisplatina IV 

Gemcitabina 

1200 mg/m
2
 

dia 1,8,15 

Cisplatina 

100 mg/m
2
 

dia 1 

Repetição do 

ciclo a cada 28 

dias 
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Gemcitabina/cisplatina IV 

Gemcitabina 

1200 mg/m
2
 

dia 1,8 

cisplatina 80 

mg/m
2
 dia 1 

ou 

Gemcitabina 

1250 mg/m
2
 

dia 1,8 

cisplatina 80 

mg/m
2
 dia 1 

Repetição do 

ciclo a cada 21 

dias 

Docetaxel/cisplatina IV 

Docetaxel 75 

mg/m
2
 dia 1 

cisplatina 75 

mg/m
2
 dia 1 

Repetição do 

ciclo a cada 21 

dias 

Paclitaxel/carboplatina IV 

Paclitaxel 225 

mg/m
2
 ao 

longo de 3 h 

dia 1 

carboplatina 6 

µg.h/ml dia 1 

Repetição do 

ciclo a cada 21 

dias 

Vinorelbina/cisplatina IV 

Vinorelbina 

25 mg/m
2
 

semanalmente 

cisplatina 100 

mg/m
2
 dia 1 

ou 

vinorelbina 

30 mg/m
2
 dia 

1, 8 cisplatina 

80 mg/m
2
 dia 

1 

Repetição do 

ciclo a cada 28 

dias ou a cada 

21 dias 

Etoposido/cisplatina IV 

Etoposido 

100 mg/m
2
 

dias 1, 2, 3 

cisplatina 100 

mg/m
2
 dia 1 

Repetição do 

ciclo a cada 28 

dias 

Vinorelbina/gemcitibina IV 

Vinorelbina 

25 mg/m
2
 ao 

longo de 3 h 

dia 1 

gemcitabina 

1000 mg/ m
2
 

Repetição do 

ciclo a cada 28 

dias 
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dia 1, 8 

Paclitaxel/gemcitabina IV 

Paclitaxel 175 

mg/m
2
 ao 

longo de 3 h 

dia 1 

gemcitabina 

1250 mg/m
2
 

dia 1, 8 

Repetição do 

ciclo a cada 21 

dias 

Gemcitabina/docetaxel IV 

Gemcitabina 

1000 mg/m
2
 

dias 1, 8 

docetaxel 

mg/m
2
 dia 8 

Repetição do 

ciclo a cada 21 

dias 

Paclitaxel/vinorelbina IV 

Paclitaxel 135 

mg/m
2
 dia 1 

vinorelbina 

25 mg/m
2
 dia 

1 

Repetição do 

ciclo a cada 14 

dias (9 ciclos) 

Pemetrexed Infusão IV 

500 mg/m
2
 ao 

longo de 10 

min dia 1 

Repetição do 

ciclo a cada 21 

dias 

Citotóxicos para 

o tratamento de 

carcinoma de 

pulmão de 

células 

pequenas 

Etoposido/cisplatina IV 

Cisplatina 80 

mg/m
2
 dia 1 

etoposido 100 

mg/m
2
 dia 

1,2,3 ou 

cisplatina 60 

mg/m
2
 dia 1 

etoposido 120 

mg/m
2
 dia 

1,2,3 

Repetição do 

ciclo a cada 3 

semanas 

Cisplatina/irinotecano IV 

Cisplatina 60 

mg/m
2
 dia 1 

irinotecano 60 

mg/m
2
 dias 

1,8,15 ou 

cisplatina 30 

mg/m
2
 dia 1 

irinotecano 65 

mg/m
2
 dias 

1,8 

Repetir o ciclo 

a cada 4 

semanas ou a 

cada 3 

semanas 
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Citotóxicos para 

o tratamento de 

mesotelioma 

maligno pleural 

Pemetrexed/cisplatina Infusão IV 

Pemetrexed 

500 mg/m
2
 

infusão 10 

min cisplatina 

75 mg/m
2
 

infusão 2 h 

Repetição do 

ciclo a cada 21 

dias 
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