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Resumo 

 

O Estágio Curricular integra-se no plano de estudos do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas, sendo imprescindível a sua realização para a conclusão do mesmo. O estágio é o 

primeiro contacto com a realidade profissional e é um excelente auxiliador da integração do 

farmacêutico no mercado de trabalho. 

O seguinte relatório diz respeito ao estágio realizado na Farmácia Ferreira de Sousa 

durante 4 meses. 

A farmácia comunitária representa uma das áreas das ciências farmacêuticas com maior 

contacto com a população. Desta forma, realça-se a sua importância como serviço público 

existente na rede de cuidados de saúde e a importância do farmacêutico no circuito do 

medicamento aquando da dispensa do mesmo. 

No relatório que se segue foram descritas as atividades desenvolvidas durante o estágio 

nesta farmácia. O relatório encontra-se subdivido em duas partes principais: Parte 1- Descritiva 

das atividades desenvolvidas e Parte 2- Projetos desenvolvidos no âmbito da farmácia 

comunitária. A segunda parte do relatório foi desenvolvida tendo em conta a realidade e 

quotidiano da farmácia na qual estagiei, de forma a colmatar as necessidades dos utentes. O 

primeiro projeto desenvolvido diz respeito à saúde capilar tendo sido realizados rastreios 

capilares para um maior aconselhamento dos utentes. O segundo projecto foi desenvolvido 

sobre as áreas das patologias intestinais, mais concretamente no tratamento de obstipação. 

Atualmente, a obstipação representa um nicho de mercado em evolução e para o qual se verifica 

falta de informação. 

No decorrer do estágio foi possível a aplicação de conhecimentos apreendidos durante o 

curso, tornando esta experiência tão enriquecedora.  
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Objetivos 

 

O estágio curricular, componente do plano de estudos do Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas, visa garantir uma formação adequada ao exercício farmacêutico. A 

formação no âmbito comunitária em muito contribui para a iniciação de uma prática responsável 

e deontológica por parte dos futuros profissionais. Assim, este estágio permite: 

 

 Adquirir conhecimentos teóricos e práticos necessários para o exercício da função; 

 Compreender o papel do farmacêutico na comunidade e a sua relação com outros 

profissionais de saúde; 

 Experienciar situações práticas comuns nas quais se aplicam os conhecimentos 

adquiridos durante o curso; 

 Compreender a estruturação da farmácia de oficina no quadro legal em vigor.
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1. Introdução 

 
O farmacêutico apresenta-se na sociedade com um papel de elevada relevância na 

mesma. Tal como outros profissionais de saúde, os farmacêuticos possuem uma profissão ao 

serviço da comunidade. Este facto é particularmente evidente na farmácia de oficina, por ser a 

área de actividade do farmacêutico na qual há maior proximidade com a população. Assim, esta 

proximidade à comunidade requer um maior cuidado, deontologia e exigência a todos aqueles 

que contactam diretamente com os utentes. 

Os farmacêuticos portugueses são reconhecidos na Europa e, como membros 

integrantes da União Europeia, deverão ser cumpridores das recomendações gerais da profissão. 

Entre estas, encontram-se as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) que 

apelam à resposta eficaz do farmacêutico a uma nova realidade e a novas exigências, mantendo 

como prioridade o utente [1].  

O farmacêutico diferencia-se dos restantes profissionais de saúde, por ser considerado 

como um especialista do medicamento, tanto em âmbito humano como em âmbito animal. A 

sua vasta formação académica, formação complementar e a experiência inerente ao exercício da 

função, proporcionam os conhecimentos determinantes e indispensáveis na resposta às 

exigências quotidianas. Na sua formação, o farmacêutico adquire conhecimentos basilares, bem 

como todos os conhecimentos adjacentes sobre a metodologia do fabrico à distribuição do 

medicamento, dos cuidados farmacêuticos no acto da dispensa e ao acompanhamento pós 

dispensa, o que faz dele um profissional indispensável. O farmacêutico é responsável por zelar e 

promover a saúde pública. Saúde pública, segundo Kickbusch, representa a “ciência e a arte de 

promover saúde com base no entendimento de que a saúde é um processo que envolve o bem-

estar, social, mental, espiritual e físico” [2]. A ação do farmacêutico deverá passar não só pela 

prevenção (diminuição da exposição ao risco e alteração de hábitos de comportamento), mas 

também pelos cuidados e tratamento (apelar ao igual acesso aos tratamentos e cuidados de 

saúde; aumentar as capacidades de tratamento- melhorando os cuidados de saúde). Desta forma, 

o farmacêutico deverá intervir de forma adequada e eficaz na comunidade como um educador 

de saúde e particularmente, promover estilos de vida saudáveis. Estes conhecimentos incutidos 

durante o percurso académico são transportados para a experiência profissional e é no estágio 

curricular que este primeiro contacto com a realidade toma lugar. O estágio curricular é uma 

excelente porta para o conhecimento e para a aplicação do mesmo. É indispensável a sua 

existência.  
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Este relatório diz respeito ao estágio desenvolvido na Farmácia Ferreira da Sousa no 

período de 11 de Janeiro a 7 de Maio e de 4 a 8 de Julho de 2016. O anexo I corresponde ao 

cronograma de actividades desempenhadas na Farmácia durante o período de estágio. 

2. Farmácia Comunitária: Organização 

a. Enquadramento legal da farmácia de oficina 

 

Segundo o Decreto-Lei n.º 48 547, de 27 de Agosto de 1968, - Exercício da atividade 

farmacêutica- (Revogado pelo Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de Agosto) – a importância do 

medicamento quer a nível sanitário quer económico e social, impõe uma atualizada 

regulamentação das atividades farmacêuticas [3]. 

Não admira, portanto, que o Governo, atento aos interesses da saúde pública e em 

resposta às demandas dos respetivos organismos corporativos, procure regrar de uma forma 

eficaz o exercício da farmácia no nosso país, com o objetivo de o reconduzir à sua verdadeira 

função e de disciplinar uma atividade de interesse público. 

Seja através da publicação da lei da propriedade da farmácia, quer pela regulamentação 

da direção técnica da farmácia, o exercício da atividade farmacêutica foi alvo de uma 

remodelação conveniente, visando valorizar a atividade do farmacêutico como membro de uma 

profissão liberal, e não como simples comerciante que vende os seus produtos a clientes.  

Entre as principais alterações destacam-se a limitação de propriedade e dissociação 

entre propriedade da farmácia e titularidade por farmacêutico. O diretor técnico prevê-se pela lei 

que seja obrigatoriamente farmacêutico e como tal, deverá estar em permanência e 

exclusividade na farmácia, sendo necessário assegurar um farmacêutico que o substitua em caso 

de ausência ou impedimento, o que pressupõe a existência de pelo menos dois farmacêuticos. O 

presente decreto-lei propõe que a propriedade de farmácia poderá ser detida por indivíduos 

singulares ou sociedades comerciais porém, em nenhum caso, poderá ser detido e exercido em 

simultâneo, de forma direta ou indireta, a propriedade, exploração ou a gestão de mais de 4 

farmácias. Não podem deter ou exercer, direta ou indiretamente, a propriedade, exploração ou 

gestão de farmácia: profissionais de saúde prescritores de medicamentos, associações 

representativas de farmácia, de empresas de distribuição grossista de medicamentos ou das 

empresas da indústria farmacêutica, empresas privadas prestadoras de cuidados de saúde e 

subsistemas que comparticipam no preço dos medicamentos[3]. Tal como indicado pelo 

decreto-lei, os farmacêuticos devem, tendencialmente, constituir a maioria dos trabalhadores da 

farmácia. Os farmacêuticos podem ser coadjuvados por técnicos de farmácia ou por pessoal 

devidamente qualificado[3]. 
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Desta forma, prevê-se na lei que o farmacêutico apenas poderá exercer outra atividade 

em regime de acumulação, nos casos e situações expressamente previstos na lei[3]. 

Não obstante, ao farmacêutico deverá ser vedada a possibilidade de colaborar com 

entidades públicas ou privadas, sempre que dessa colaboração possa resultar situações ilegais 

por violação da legislação vigente e regulamentos que regem o exercício e os legítimos 

interesses da profissão farmacêutica. Por exemplo, venda de Medicamentos Sujeitos a Receita 

Médica (MSRM) sem apresentação da devida prescrição médica[3]. 

A livre concorrência deverá assentar na qualidade dos serviços prestados e nunca no 

custo do medicamento, devendo esta ser eticamente correta. Na farmácia comunitária, o 

farmacêutico deverá ser capaz de garantir a dispensa do medicamento livre de interesses 

puramente comerciais. 

Desde cedo o código deontológico despoletou um efeito positivo na atividade 

farmacêutica, contribuindo para uma classe mais uniforme, justa e consciente. O Sindicato 

Nacional dos Farmacêuticos existente desde Outubro de 1975 também apresenta um papel de 

especial relevância, bem como a Associação de Farmácias Portuguesas e a Associação Nacional 

de Farmácias, que incessantemente representam os seus profissionais e farmácias, de forma a 

preservar os seus direitos. 

b. Caracterização da farmácia 

i. Localização Geográfica: 

 

A farmácia Ferreira de Sousa situa-se na Rua Nova do Seixo nº41, na freguesia de 

Senhora da Hora, cidade de Matosinhos. A farmácia caracteriza-se pela sua fácil acessibilidade, 

situando-se na partilha das cidades do Porto e de Matosinhos, zona com elevada densidade 

populacional. Durante mais de duas décadas, a farmácia localizava-se no nº 79 da mesma rua, 

tendo recentemente mudado de instalações.  

ii. Caracterização dos utentes 

 

Por ter sido fundada há 34 anos, a farmácia apresenta um elevado número de utentes 

habituais, muitos desde a sua fundação, motivo pelo qual o número de utentes habituais é 

significativamente superior aos utentes que se deslocam pela primeira vez.  

 A faixa etária dos utentes é diversificada. Por se localizar próximo de dois hospitais 

(Hospital de São João E.P.E. e CUF Porto) e uma clínica privada, a farmácia Ferreira de Sousa 

recebe diariamente diversas prescrições destas instituições. 
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iii. Recursos humanos 

 

A farmácia Ferreira de Sousa é composta por uma equipa de 6 farmacêuticos, 1 técnico 

de farmácia e 1 auxiliar de farmácia. As valências de cada um dos colaboradores são 

aproveitadas de forma a maximizar o bom funcionamento da farmácia e a beneficiar a 

cooperatividade. A relação interpessoal entre a equipa e os seus utentes é um dos pontos a que a 

equipa atribui grande importância e, é continuamente trabalhada de forma a garantir o total 

esclarecimento e satisfação do utente. A equipa é composta pelos seguintes elementos: 

 

Diretora técnica Lucinda Garcia Fernandes 

Farmacêutico/gestão José Pedro Garcia Fernandes 

Farmacêutica substituta Susana Araújo 

Farmacêutica substituta Sílvia Raposo 

Farmacêutica substituta Ana Rita Sintra 

Farmacêutica Diana Sousa 

Técnico de farmácia Alfredo Moura 

Auxiliar de farmácia Irene Madeira 

 

iv. Caracterização espaço físico 

 

Fundada há 34 anos, foi sentida a necessidade de inovar, de prestar um melhor serviço 

aos utentes e a principal mudança foi conseguida através da alteração de instalações.  

a) Espaço exterior 

 

Situada no rés-do-chão de um prédio habitacional, apresenta no seu espaço exterior, um 

lugar de estacionamento privativo da farmácia e de acessibilidade a todos os utentes. 

Relativamente ao edifício, este apresenta no limite superior da fachada correspondente ao 

espaço da farmácia, um letreiro com a seguinte inscrição “Farmácia Ferreira de Sousa”. No 

poste mais próximo da via pública há também uma cruz de verde iluminada durante os períodos 

de funcionamento (Anexo II). A partir do exterior da farmácia é possível ter acesso a diversas 

informações preconizadas na lei, como sendo fundamentais para o funcionamento da 

farmácia[3]. Para além dos elementos identificadores da farmácia, cruz verde e letreiro, existem 

também informações úteis como sejam as farmácias do município escaladas para o serviço de 

permanência, a direção técnica, o horário de funcionamento e os serviços farmacêuticos 

prestados [3](Anexo III).  
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A partir do exterior são também visíveis as duas montras da farmácia que são escaladas 

em dois grandes períodos: Outono/Inverno e Primavera/Verão, quinzenalmente.  

b) Espaço Interior 

 

Relativamente ao espaço interior da farmácia, aquando da entrada no espaço da 

farmácia deparamo-nos com uma primeira câmara de vidro, zona utilizada pelo utente quando o 

mesmo se dirige à farmácia durante a noite, em período de permanência. Durante o dia, o utente 

entra diretamente no espaço da farmácia e tem à sua disposição quer do seu lado esquerdo, quer 

do seu lado direito, um conjunto de produtos devidamente categorizados em segmentos como a 

Dermocosmética, Produtos sazonais, Bucodentária, Segmento de Nutrição e Dietética, Farmácia 

em casa e Puericultura (Anexo IV). Fora do alcance do utente e atrás dos balcões de 

atendimento, encontram-se expostos os medicamentos não sujeitos a receita médica, que são 

dispostos conforme a sazonalidade e de acordo com o placement indicado pelo grupo Health 

Porto, grupo de compras ao qual a Farmácia Ferreira de Sousa pertence (Anexo V). Atrás do 

balcão, na zona das prateleiras de exposição, existe ainda um conjunto de 3 móveis com 

gavetas, denominado “cockpit”, que permitem a arrumação dos fármacos/moléculas com maior 

“saída” fazendo com que haja uma maior rentabilização do tempo de atendimento ao utente. A 

farmácia dispõe de 4 balcões de atendimento. 

Para além da sala de atendimento, a farmácia encontra-se ainda dividida nas seguintes 

zonas principais: gabinete de primeiros socorros, zona de armazenamento, zona de receção de 

encomendas, zona restrita ao pessoal e casa de banho. 

Na sua sala de atendimento, a farmácia dispõe ainda de uma máquina de medição de 

pressão arterial bem como de uma balança, acessível a toda a comunidade (Anexo VI).  

Na zona reservada aos funcionários encontra-se a zona de armazenamento dos 

medicamentos em gavetas, ordenados alfabeticamente (Anexo VII). Nas gavetas encontram-se 

na sua maioria produtos sujeitos a receita médica. Existe ainda uma zona destinada ao 

armazenamento de medicamentos e outros produtos de saúde em prateleiras (Anexo VIII), 

consoante a sua categorização, bem como um frigorífico para os medicamentos que necessitam 

de condições de conservação a temperaturas inferiores (Anexo IX). Junto desta arrumação 

encontra-se o gabinete de primeiros socorros, o qual dispõe de todo o material destinado à 

prestação de serviços farmacêuticos, funcionando também como biblioteca científica da 

farmácia (Anexo X). A casa de banho situa-se, igualmente, próxima do local de arrumação. Nas 

principais salas de armazenamento ou disposição de produtos, existem sistemas de medição e 

registo de temperatura e humidade, de forma a monitorizar as condições de conservação dos 

medicamentos (Anexo XI). 
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Na zona reservada à equipa da farmácia pode encontrar-se o escritório, no qual são 

guardados os pertences dos funcionários nos seus cacifos individuais. É também nesta divisão 

que são armazenados os medicamentos psicotrópicos e é feita a verificação do receituário 

(Anexo XII). Na zona de realização e receção de encomendas podemos encontrar um balcão 

dividido em dois segmentos identificados por “ produtos a aguardar marcação” e “produtos a 

aguardar arrumação”(Anexo XIII). Anexa a esta divisão, existe uma copa destinada à equipa. 

Segundo o artigo 27.º do Decreto-Lei 307/2007 de 31 de Agosto, a existência de livro 

de reclamações deverá estar visível para os utentes (Anexo XIV)[3]. 

A disposição do interior da farmácia é continuamente alterada e aperfeiçoada de forma a 

rentabilizar da melhor forma possível o tempo disponível para o aconselhamento farmacêutico, 

assim como a para minimização de erros de stock. A fim de atingir a excelência profissional 

através da melhoria, a farmácia Ferreira de Sousa estabeleceu juntamente com a ANF um 

protocolo piloto pelo Kaizen Institute. O início da participação da Farmácia Ferreira de Sousa 

neste projeto data de 2015. O Kaizen Institute representa uma entidade à qual compete a 

transmissão e implementação de conhecimentos e protocolos que visam a prática da melhoria 

contínua e sustentada. Este instituto coopera com grandes empresas líderes de mercado 

nacionais e internacionais. O projeto disponibilizado pelo instituto tem como objetivo principal 

conferir vantagens às empresas, através do aumento da produtividade, da rentabilização dos 

recursos, da redução de desperdícios, redução de tempos de produção ou otimização de 

equipamentos[4]. 

 Através da intervenção Kaizen, a Farmácia Ferreira de Sousa reestruturou o espaço 

interior da farmácia levando a diversas alterações na organização da disposição dos seus 

produtos. De igual forma, foram feitas alterações nas áreas da gestão e da qualidade, tendo sido 

elaborado um guia da qualidade que permite aferir o cumprimento e estabelecimento de novas 

medidas na farmácia. Através da contínua monitorização dos parâmetros da qualidade e gestão, 

prevê-se melhorias no desenvolvimento da farmácia e na sua relação com os clientes (Anexo 

XV). 

v. Horário de funcionamento 

 

A farmácia Ferreira de Sousa encontra-se aberta ao público de Segunda a Sexta-feira 

das 9h às 21h e Sábados das 9h30 às 13h. Para além deste horário de funcionamento regular, 

quando a farmácia se encontra destacada como farmácia de serviço, esta permanece aberta 

durante 24h. 

vi. Sistema informático 
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O sistema informático adotado na farmácia Ferreira de Sousa como ferramenta de 

trabalho foi o programa Sifarma 2000. Este programa representa um dos principais programas 

com maior adesão pelas farmácias nacionais e é, actualmente, detido pela empresa Glintt. 

Atualmente este programa informático é sujeito a melhorias e atualizações contínuas pela Glintt, 

de forma a colmatar falhas do sistema e aperfeiçoar as funcionalidades existentes. 

O Sifarma representa uma das ferramentas fulcrais no desempenho das funções do 

farmacêutico comunitário. Entre as suas vantagens, permite um atendimento mais rápido e 

completo, uma vez que este sistema possui uma base de informações científicas que auxiliam o 

correto atendimento, fazendo dele um sistema bastante complexo. 

Entre as suas possíveis funcionalidades para uma boa gestão da farmácia encontram-se: 

a receção de encomendas, a gestão de devoluções, listagem de prazos de validade, contagens 

físicas, entre outras que permitem uma correta gestão de stocks. Destaca-se ainda a sua utilidade 

na verificação de receituário e na impressão do número de lotes e verbetes (Anexo XVI). 

3. Informação e Documentação Científica 

 

Segundo o artigo 36.º do decreto-lei 307/2007 de 31 de Agosto, as farmácias de oficina 

devem possuir nas suas instalações toda e qualquer fonte bibliográfica que seja indispensável ao 

desempenho da sua função. Seja em suporte físico ou digital, a farmácia deverá dispor das 

seguintes fontes bibliográfica na sua versão mais atualizada: Farmacopeia Portuguesa, 

Prontuário Terapêutico e Formulário Galénico. Não obstante, a equipa técnica deverá consultar, 

sempre que necessário, fontes de informação como sejam o site do Infarmed 

(www.infarmed.pt), o Centro de Informação do Medicamento da Ordem dos Farmacêuticos 

(CIM), o Centro de Informação sobre Medicamentos da Associação Nacional das Farmácias 

(CEDIME), o Centro de Informação Antivenenos (CIAV), o site do Centers for Disease Control 

and Prevention (CDC) (www.cdc.gov), o site da European Medicines Agency (EMA) 

(www.ema.europa.eu), o site da Food and Drug Administration (FDA) (www.fda.gov) ou, 

ainda o www.drugs.com.   

Durante o meu estágio contactei diversas vezes com as fontes de informação 

portuguesas, tendo sido nelas que me apoiei para um correto aconselhamento e informação do 

doente. As farmácias devem ainda possuir livro de reclamações[3].  

4. Medicamentos e o seu sistema de classificação 

 

Os medicamentos dividem-se em dois grandes grupos: Medicamentos Sujeitos a Receita 

Médica (MSRM) e Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM). Dentro dos 

http://www.infarmed.pt/
http://www.cdc.gov/
http://www.ema.europa.eu/
http://www.fda.gov/
http://www.drugs.com/
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Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica existe ainda uma lista de medicamentos que 

apenas podem ser dispensados em farmácias- Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Exclusivos de Farmácia (MNSRM-EF). A classificação individual dos medicamentos baseia-se 

não só na sua identidade, mas também nas indicações terapêuticas para as quais foram 

aprovados e autorizados. Através do despacho nº21844/2004 de 12 de Outubro, uma nova 

classificação farmacoterapêutica foi aprovada, sendo esta concordante com a classificação ATC 

(Anatomical Therapeutic Chemical Code) da Organização Mundial de saúde (OMS) [5]. São 

diversas as fontes bibliográficas que adotaram esta classificação, como sejam o Prontuário 

Terapêutico, o Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM), processos de 

autorização de introdução de medicamentos (AIM) e normas de comparticipação do Estado no 

preço dos medicamentos. Mais recentemente, o despacho nº 2977/2014 de 13 de Fevereiro 

revogou o despacho anterior e aprovou novos grupos farmacoterapêuticos, levando a uma 

reforma de alguns grupos farmacoterapêuticos [6]. Esta classificação encontra-se associada aos 

sistemas de prescrição atualmente vigentes a nível nacional, sendo que a cada grupo e subclasse 

é atribuído um código ATC. O Sifarma 2000 encontra-se atualizado com este mesmo sistema. 

a. MSRM 

 

Os MSRM classificam-se como medicamentos cuja dispensa ao utente, deverá realizar-

se impreterivelmente, mediante a apresentação de prescrição manual (Anexo XVII) ou 

eletrónica (Anexo XVIII). Atualmente, coexistem os dois tipos de prescrição, no entanto, mais 

recentemente foi preconizado que a partir de 1 de Abril de 2016 haveria a obrigatoriedade da 

prescrição eletrónica desmaterializada. Porém, até à total desmaterialização da prescrição, 

coexistem as duas formas de prescrição eletrónica: a prescrição desmaterializada, a qual é 

eletronicamente acessível e interpretável, e a prescrição eletrónica materializada (Anexo 

XIX)[7].  

A prescrição de medicamentos, incluindo manipulados, estupefacientes ou psicotrópicos 

deverá ser efetuada por meios eletrónicos, através de equipamentos informáticos devidamente 

reconhecidos pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS). A prescrição 

eletrónica é também válida para produtos com ou sem comparticipação, como sejam produtos 

dietéticos, dispositivos médicos, produtos de puericultura, sacos de ostomia, entre outros. O 

objetivo é elevar a segurança no processo de prescrição e dispensa, facilitar a comunicação entre 

os diversos profissionais de saúde e agilizar processos. Não obstante, a prescrição 

desmaterializada visa permitir um melhor conhecimento e acompanhamento da prescrição 

médica pelo utente, imputando-lhe maior responsabilidade ao mesmo tempo que é agilizado o 

circuito de prescrição, dispensa, faturação e pagamento dos medicamentos. Segundo a portaria 

224/2015, a fim de assegurar a segurança da prescrição desmaterializada e sua dispensa, institui-
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se a implementação a partir de Junho de 2016, de: informação ao utente no ato da dispensa da 

quantidade de embalagens dispensadas e mecanismos de monitorização em tempo real que 

detectem anomalias[8]. 

Independentemente do tipo de prescrição efetuada (manual ou eletrónica), a prescrição 

de fármacos deverá ser efetuada pela sua Denominação Comum Internacional (DCI), a fim de 

uniformizar e racionalizar a utilização dos fármacos. Recentemente a legislação respectiva ao 

ato de prescrição sofreu uma profunda alteração de forma a promover a desmaterialização do 

circuito anteriormente vigente (prescrição, dispensa e conferência de receituário) passando a ser 

efetuada uma prescrição eletrónica de medicamentos (PEM)[7].  

A prescrição médica eletrónica é composta pelos seguintes campos e apenas é 

considerada válida cumprindo os seguintes requisitos: 

a) Numeração 

b) Local de prescrição 

c) Prescritor 

d) Identificação do utente 

e) Entidade financeira responsável 

f) Tipo/linha de prescrição 

g) Identificação de medicamento (DCI, FF, Dosagem, apresentação, código CNP, 

posologia e número de embalagens) 

h) Data de prescrição 

i) Assinatura do prescritor 

 

A prescrição eletrónica materializada subdivide-se sob as seguintes tipologias: 

 

RN – prescrição de medicamentos; 

RE – prescrição de psicotrópicos e estupefacientes sujeitos a controlo (Anexo XX); 

MM – prescrição de medicamentos manipulados; 

MA – prescrição de medicamentos alergénios destinados a um doente específico; 

UE – prescrição de medicamentos para aquisição noutro Estado-membro; 

MDT – prescrição de produtos dietéticos; 

MDB – prescrição de produtos para autocontrolo da diabetes mellitus (Anexo XXI); 

CE - prescrição de câmaras expansoras; 

OUT – prescrição de outros produtos (ex. produtos cosméticos, suplementos 

alimentares, etc.). 

 

Tal como referido anteriormente, a renovação a legislação conduziu a uma nova forma 

de prescrição, a prescrição eletrónica, sendo que a prescrição manual vigora apenas em 
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situações excecionais de acordo com a legislação em vigor. Para tal, o prescritor deve assinalar 

com uma cruz, no canto superior direito da receita, o motivo da exceção: 

a) Falência informática; 

b) Inadaptação fundamentada do prescritor; 

c) Prescrição no domicílio; 

d) Até 40 receitas/mês; 

 

Estas prescrições manuais apresentam especificidades relativamente à receita eletrónica. 

As receitas não podem conter qualquer rasura, caligrafia diferente e não podem ser prescritas 

com canetas diferentes ou a lápis. Em caso de se verificar alguma situação destas, as receitas 

não deverão ser aceites na farmácia, uma vez que a prescrição não será válida e, portanto, não 

será sujeita a comparticipação. Na prescrição manual, o número de embalagens deverá ser 

indicado em cardinal e extenso. A principal distinção entre a receita eletrónica e a receita 

manual assenta na impossibilidade de renovação da prescrição manual por vias. A validação da 

receita só é feita se a prescrição incluir os seguintes elementos: identificação do local de 

prescrição, identificação do prescritor, especialidade médica/ contacto telefónico e e-mail, 

identificação da exceção que justifica a prescrição manual, o nome e número de utente e, se 

aplicável, o número de beneficiário e entidade financeira responsável (SNS, SAMS quadros, 

etc). Em caso de regime especial de comparticipação este deverá ser assinalado, bem como a 

devida identificação do medicamento e despacho do mesmo, se aplicável, e por último, a data e 

assinatura. As prescrições apresentam uma validade de 30 dias a partir da data da sua emissão. 

A prescrição pode ser renovável com uma validade até 6 meses, sendo apenas prescritos nestas 

receitas os medicamentos que se destinem a tratamentos de longa duração. Em cada receita 

podem ser prescritos até 4 medicamentos diferentes, num total de 2 embalagens por 

medicamento. No caso dos medicamentos prescritos se apresentarem sob a forma de embalagem 

unitária podem ser prescritas até 4 embalagens do mesmo medicamento. O mesmo é válido para 

receitas manuais, embora estas não sejam renováveis[9]. 

Na prescrição eletrónica desmaterializada, o número máximo de embalagens de 

medicamentos em cada linha de prescrição é condicionado pela validade da receita. Em caso de 

prescrições com validade de 30 dias, são apenas duas, enquanto que em receitas com validade 

de 6 meses, o máximo de embalagens prescritas são 6[9].A prescrição de estupefacientes 

implica a sua prescrição isolada, ou seja, a receita não pode conter outros medicamentos. Esta 

deverá ser identificada pelo tipo RE- prescrição de psicotrópicos e estupefacientes sujeitos a 

controlo- estes medicamentos não podem ser prescritos em receita renovável. O mesmo 

acontece com os medicamentos manipulados e autocontrolo de diabetes, que são identificados 

pela sigla MDB, que igualmente deverão ser prescritos isoladamente, em caso de prescrição 

isolada materializada ou manual. Estes produtos podem ser prescritos em receita renovável. 



 Relatório de Estágio Profissionalizante  

11 
 

Atualmente, a legislação vigente sofreu alterações no que diz respeito à prescrição das 

câmaras expansoras. As câmaras expansoras comparticipadas encontram-se na lista cedida pelo 

INFARMED e apenas é comparticipada, anualmente, uma câmara expansora por utente. As 

câmaras não podem ser prescritas em receita renovável ou manual. Na prescrição eletrónica 

materializada, a câmara deverá ser prescrita isoladamente. A prescrição pode ser feita em campo 

de texto livre., devendo no caso de se apresentar sob prescrição eletrónica materializada 

identificar que é do tipo OUT – Receita de outros produtos. 

b. Dispensa de medicamentos 

 

Cabe ao farmacêutico a correta análise da prescrição de forma a promover o uso correto 

e racional do medicamento. O primeiro passo será verificar a validade da prescrição, isto é, se 

cumpre os requisitos legais para o aviamento da receita, tal como supracitado. A interpretação 

da receita deverá ter em conta o fármaco, a sua dosagem e posologia, bem como a forma 

farmacêutica. O farmacêutico deverá ser responsável por despistar erros associados à prescrição 

e deverá ser tão esclarecedor quanto possível com o utente, de forma a aumentar a adesão à 

terapêutica. Durante o atendimento, o farmacêutico deverá alertar para a farmacovigilância e 

para a existência de reações adversas medicamentosas (RAM). O ato de notificar RAMs está 

simplificado e pode ser feito através do site da Unidade de Farmacovigilância do Norte (UFN): 

http://ufn.med.up.pt/ (Anexo XXII).No site podem ser feitas as notificações, tanto pelo 

consumidor como pelos profissionais de saúde. Está disponível no site um separador destinado á 

informação, onde se podem encontrar boletins de farmacovigilância, guia RAM, notícias, 

publicações e relatórios do âmbito de ação da UFN. Sempre que necessário, o farmacêutico 

deverá aconselhar os seus serviços farmacêuticos[10]. 

Aquando da dispensa, o utente reserva-se do direito de optar por qualquer medicamento 

com a mesma DCI, forma farmacêutica, dosagem e tamanho de embalagem. As farmácias 

deverão, segundo o n.º 2 do artigo 120.º-A do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, dispor 

para venda no mínimo 3 medicamentos com a mesma substância ativa, forma farmacêutica e 

dosagem, de entre aquelas que são classificados como os cinco preços mais acessíveis de cada 

grupo homogéneo, devendo, por conseguinte, dispensar o de menor preço, excetuando, se for 

opção do doente escolher outro [11].  

Existe a possibilidade de efetuar venda suspensa de alguns medicamentos sujeitos a 

receita médica, na qual o utente se compromete a entregar na farmácia a receita no prazo de 30 

dias. Após entrega da receita médica, o utente recebe o valor comparticipado pelo Estado.  

Durante o meu estágio, tive oportunidade contactar com os diferentes tipos de receitas 

existentes atualmente, tendo sido durante o mesmo, que se realizou a nova reformulação das 

prescrições eletrónicas. Através do contacto com o público e durante a dispensa de MSRM, 

http://ufn.med.up.pt/
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pude adquirir diversos conhecimentos sobre os mesmos, no que diz respeito à sua indicação 

farmacológica, posologia e dosagem. Deste modo, a contínua prática da dispensa de MSRM 

permitiu-me evoluir cientificamente relativamente à farmacoterapia e etiologia das patologias. 

Durante o estágio não tive a oportunidade de efetuar notificação de reação adversa. 

i. Entidades e regimes de comparticipação 

 

O Sistema de Saúde Português é constituído por 3 sistemas coexistentes: o Serviço 

Nacional de Saúde (SNS), os regimes de seguro social de saúde especiais para determinadas 

profissões (subsistemas de saúde) e ainda, pelos seguros de saúde de voluntariado privados [12]. 

Para além do SNS, existem diversos subsistemas de saúde criados no âmbito de vários 

ministérios, empresas bancárias, seguradoras e outras instituições, para prestação de cuidados de 

saúde aos seus trabalhadores ou associados (ADSE, ADME,SAMS, etc). Os beneficiários destes 

subsistemas podem utilizar também, caso desejem, toda a rede do SNS. Atualmente o SNS 

oferece uma cobertura universal. Cerca de 25% da população é coberto por subsistemas de 

saúde, 10% em seguros privados e outros 7% em fundos mútuos[12]. 

A comparticipação do Estado no custo dos medicamentos de venda ao público é 

estabelecida segundo os seguintes escalões:  

a) Escalão A: 90% 

b) Escalão B: 69% 

c) Escalão C: 37% 

d) Escalão D: 15% 

A atribuição de um determinado escalão de comparticipação é variável consoante a 

indicação terapêutica do medicamento, a sua utilização, a entidade prescritora e o consumo 

acrescido que representa para utentes com determinadas patologias[13]. Por exemplo, ao 

escalão A pertencem grupos farmacoterapêuticos como sejam hormonas e medicamentos usados 

no tratamento de doenças endócrinas, medicamentos antineoplásicos e imunomoduladores. Ao 

escalão B pertencem, por exemplo, os medicamentos anti-infeciosos e ao escalão C pertencem 

os fármacos respeitantes aos grupos farmacoterapêuticos do aparelho geniturinário. Ao escalão 

D pertencem medicamentos novos, de comparticipação transitória ou variável. Estes escalões 

correspondem ao regime de comparticipação normal[13]. 

O regime especial de comparticipação compreende dois meios de comparticipação: em 

função do beneficiário e em função da patologia ou grupo especial de utentes. Assim, a 

comparticipação é a acrescida de 5% no escalão A e de 15% nos escalões B,C e D para os 

“pensionistas cujo rendimento total anual não exceda 14 vezes a retribuição mínima mensal 

garantida em vigor no ano civil transato ou 14 vezes o valor do indexante dos apoios sociais em 

vigor, quando este ultrapassar aquele montante.” Assim, a comparticipação estatal para os 
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beneficiários deste regime especial é de 95% para os “medicamentos cujos preços de venda ao 

público sejam iguais ou inferiores ao quinto preço mais baixo do grupo homogéneo em que se 

inserem”[13, 14]. 

ii. Dispensa de psicotrópicos e estupefacientes 

 

Tal como supracitado, os estupefacientes e psicotrópicos encontram-se devidamente 

acondicionados na zona mais restrita da farmácia, o escritório. Aquando da sua dispensa, o 

colaborador deverá dirigir-se a este espaço e registar a dispensa do medicamento numa folha 

existente para o efeito. A dispensa só deverá ser realizada mediante a apresentação do cartão de 

identificação. Os psicotrópicos e estupefacientes são substâncias com fins terapêuticos, mas 

comumente associadas a situações ilícitas. A cargo do INFARMED encontra-se a supervisão e 

fiscalização do uso dos psicotrópicos e estupefacientes. Estes fármacos caracterizam-se pelas 

suas inúmeras aplicações, visto que poderão atuar como depressores ou estimulantes, consoante 

a sua ação no sistema nervoso central. Poderão ser também usados no tratamento de várias 

doenças do foro psiquiátrico ou oncológico, mas também como analgésicos ou antitússicos. 

Apesar do seu papel benéfico em diversas patologias, estas substâncias apresentam potencial 

risco para os indivíduos, dado que induzem habituação e dependência, seja física ou psíquica. O 

aumento da venda ilegal de estupefacientes e a fácil adulteração tem potenciado o uso indevido 

deste grupo farmacoterapêutico, como uma alternativa às drogas. A legislação vigente define 

quais as substâncias passíveis de provocar no Homem efeitos nocivos, através de uma 

classificação gradual de I a IV, em que I representa o grupo das substâncias passíveis de 

provocar um efeito negativo com maior impacto. As substâncias pertencentes aos grupos I e II 

necessitam de receita médica[15]. A fim de se realizar um controlo mais preciso e rigoroso, o 

INFARMED tem a obrigação de comunicar à Organização das Nações Unidas quais as 

previsões de consumo anual dos psicotrópicos e estupefacientes, bem como o consumo real[15]. 

 No final da dispensa é necessário o preenchimento de um formulário de dispensa com 

informações como o nome do utente ou do seu representante, nome do prescritor, morada, 

número de beneficiário, número do cartão de identificação e idade. Compete ao farmacêutico o 

correto preenchimento deste formulário. Após o término do atendimento, os talões 

correspondentes à dispensa destes fármacos são arquivados e aguardam conferência no final do 

mês. 
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c. MNSRM e outros produtos farmacêuticos 

 

As farmácias estão autorizadas a vender ao público: medicamentos, substâncias 

medicamentosas, medicamentos e produtos com fins veterinários, medicamentos e produtos de 

homeopatia, produtos naturais, dispositivos médicos, suplementos alimentares e produtos de 

alimentação especial, produtos fitofarmacêuticos, produtos cosméticos e de higiene, puericultura 

e produtos de conforto. Estes produtos incluem-se em diferentes categorias, mas todos eles 

dependem da ação informativa do farmacêutico. O farmacêutico apresenta uma grande 

intervenção neste âmbito e a contínua evolução deste tipo de produtos, tem criado a necessidade 

incessante de se informar melhor sobre os mesmos. 

i. MNSRM 

 

Os MNSRM são medicamentos não comparticipados, de regime de preço livre. 

Caracterizam-se por serem produtos de indicação farmacêutica. A indicação farmacêutica é o 

ato pelo qual o farmacêutico, mediante uma situação clínica, avalia e intervém junto do utente, 

selecionando um MNSRM adequado à situação em questão. A formação base deste profissional 

de saúde permite-lhe fazer avaliações no âmbito da prevenção ou resolução de situações de 

patologia menor, que não exijam supervisão ou diagnóstico médico. O sucesso da indicação 

farmacêutica é dependente da formação do profissional e do conhecimento prático que adquire 

no seu quotidiano. Sempre que possível, o farmacêutico deverá sensibilizar a população para a 

minimização da automedicação a fim de prevenir reações adversas ou problemas graves 

associados à toma errada dos medicamentos. É importante instruir corretamente o utente sobre o 

fármaco adequado ao episódio clínico e a posologia certa, promovendo sempre o uso racional 

do medicamento. A automedicação é um fenómeno crescente na atualidade, quer pela facilidade 

de acesso a fontes de informação como por ações de marketing persuasivas. Cabe ao 

farmacêutico diminuir a automedicação por parte do utente e intervir, sempre que necessário, 

para salvaguardar a saúde do mesmo. 

Durante o estágio tive a oportunidade de contactar com diversas situações em que me 

foi solicitada a minha indicação farmacêutica, tendo os meus conhecimentos evoluído com a 

prática. 

ii. Medicamentos e produtos Manipulados 

 

Segundo o decreto-lei 176/2006, medicamentos manipulados são” qualquer fórmula 

magistral ou preparado oficinal, preparado e dispensado sob a responsabilidade de um 

farmacêutico”. A regulação da prescrição e preparação de medicamentos manipulados é 
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regulamentada pelo decreto-lei 95/2004 de 22 de Abril[16]. Atualmente, na Farmácia Ferreira 

de Sousa não são preparados medicamentos manipulados. 

iii. Outros produtos: 

a) Produtos de Dermocosmética e Higiene corporal 

 

Estes produtos são regulamentados pela lei 115/2009 de 18 de Maio[17]. Caracterizam-

se pela sua variedade e acessibilidade ao utente, sendo frequentemente prescritos por 

dermatologistas ou outros médicos. São muito utilizados com fins terapêuticos ou meramente 

estéticos, mas representam uma percentagem significativa das vendas das farmácias ou pontos 

de venda dos mesmos. Na farmácia Ferreira de Sousa existem diversas marcas cosmetológicas, 

destacando-se a Bioderma®, a Avène®, a Eucerin®, a Caudalie®, Uriage® e Barral®. A 

necessidade crescente deste tipo de produtos refletiu-se na maior procura dos mesmos, havendo 

portanto a necessidade de nas farmácias se colmatar estes pedidos dos utentes. Durante o 

estágio, tive a oportunidade de contactar com as diversas marcas supracitadas, tendo assistido 

a ações de formação proporcionadas pelas mesmas, nas quais aprendi as constituições e 

propriedades das gamas, informações úteis para um bom aconselhamento e utilização dos 

produtos. Não obstante, por livre arbítrio, preocupei-me sempre em me manter atualizada 

relativamente aos produtos disponíveis para que pudesse aconselhar corretamente o utente. 

b) Produtos Fitoterapêuticos 

 

Os produtos fitoterapêuticos são regulados pelo decreto-lei 20/2013 de 14 de 

fevereiro[18]. Atualmente, na farmácia comunitária encontram-se diversos produtos cuja 

constituição assenta em componentes fitoterapêuticos. Destaco o Cyclo 3®, o Antistax®, o 

Daflon® e gama da Arkocapsulas® que apresentavam grande procura por parte dos utentes. 

 

c) Dispositivos Médicos 

 

 Estes produtos caracterizam-se por uma legislação e classificação própria e específica, o 

Decreto-lei 145/2009 de 17 de Junho [19]. Na farmácia Ferreira de Sousa encontram-se 

diversos produtos classificados como dispositivos médicos, destacando-se pés elásticos, meias 

de descanso, dedeiras, artigos de penso, entre outros, com os quais trabalhei diariamente. 
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d) Produtos Homeopáticos 

 

A homeopatia é considerada uma terapêutica baseada na cura pelo semelhante, assentando em 3 

pilares essenciais: altas diluições, similitude e globalidade. Segundo o Decreto‐Lei n.º 20/2013, 

de 14 de fevereiro, medicamentos homeopáticos são todos aqueles ” 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 num Estado membro, e que pode conter vários princípios”[18]. Na farmácia Ferreira de 

Sousa, a existência desta classe de produtos é diminuta, não havendo muita procura por parte 

dos utentes. 

e) Medicamentos e produtos de uso veterinário 

 

Os medicamentos e produtos de uso veterinário são regulamentados pelo Decreto-lei 

14872008 de 29 de Julho[20]. A farmácia Ferreira de Sousa situa-se próxima de várias clínicas 

veterinárias e, por conseguinte, as prescrições veterinárias apresentam-se em número 

significativo. Nestas prescrições constam essencialmente, antibióticos, corticosteroides e anti-

inflamatórios. No que diz respeito aos produtos de veterinária, há uma grande solicitação por 

parte dos utentes de desparasitantes internos e externos, suplementação de condroitina e ainda 

pílulas contracetivas. 

 

f) Produtos dietéticos para alimentação especial e suplementos alimentares 

 

Esta classe de produtos encontra-se atualmente regulamentada pelo decreto-lei 227/99 

de 22 de Junho[21]. Caracterizam-se pela sua formulação específica para um determinado grupo 

de doentes/utentes, que por algum motivo apresentam uma dieta diferente do comum. Deste 

grupo fazem parte os suplementos alimentares, nas suas mais variadas formas farmacêuticas, 

alimentação adequada ao bebé, desde leites de transição a papas, e, ainda, as formulações 

alimentícias especiais, como sejam as isentas de fenilalanina. Na farmácia Ferreira de Sousa 

existem diversas gamas de produtos dietéticos adequados a bebés, entre os quais leites e papas 

lácteas ou não lácteas; adequados a uma faixa etária mais envelhecida ou com necessidades 

alimentares deficitárias, como por exemplo papas, batidos, cremes hiperproteicos ou 

hipercalóricos; nutrição especial como o XPhe Jump® e, ainda uma vasta gama de suplementos 

alimentares adequados a diversas situações como sejam a gravidez, a menopausa, 

emagrecimento, entre outras. Durante o estágio aprofundei os conhecimentos relativos a estes 

produtos e pude aplica-los, diversas vezes. 



 Relatório de Estágio Profissionalizante  

17 
 

5. Aprovisionamento e Armazenamento 

 

Para uma boa gestão de stocks na farmácia, o aprovisionamento de encomendas e a sua 

gestão é um passo fulcral. As encomendas poderão ser feitas diretamente ao laboratório 

produtor do medicamento ou do produto de saúde ou através de armazenistas grossistas. A 

Farmácia Ferreira de Sousa apresenta como principais fornecedores a Alliance Healthcare e a 

Cooprofar. Diariamente são feitas três encomendas principais (manhã, tarde e noite) que têm 

como objetivo colmatar as principais faltas do stock da farmácia. Durante o dia podem ser feitas 

encomendas”B2B” de produtos que não se encontram em stock ou na encomenda diária, de 

forma a suprimir pedidos dos utentes em poucas horas. As encomendas são realizadas através 

do sistema informático Sifarma 2000, no segmento “Gestão de encomendas”. De igual forma as 

encomendas “B2B” poderão ser feitas através do contacto telefónico com o armazenista. As 

encomendas realizadas diretamente ao laboratório são feitas através dos seus comerciais. 

Durante o meu estágio, por diversas vezes elaborei encomendas “B2B” e por telefone 

e, pude ainda, assistir à elaboração da encomenda diária. 

a. Receção da encomenda 

 

Tal como a elaboração da encomenda, a sua receção e respetiva conferência são passos 

de extrema importância na boa gestão de stocks e na racionalização dos medicamentos. Quando 

a encomenda chega à farmácia, esta encontra-se devidamente acondicionada em banheiras que 

poderão ter termoacumuladores no caso de ser um produto com necessidade de refrigeração. 

Estes contentores possuem uma identificação que permite cruzar a informação de que produtos 

se encontram em cada contentor. A encomenda faz-se sempre acompanhar da fatura e do seu 

duplicado que deverá ser sempre conferido (Anexo XXIII). Na fatura encontram-se 

descriminadas diversas informações tais como: número da fatura, identificação da farmácia e do 

fornecedor, data do documento, descrição detalhada dos produtos, bem como do número de 

unidades pedidas e enviadas, preço de custo, Imposto de Valor Acrescentado (IVA) e Preço de 

Venda ao Público (PVP). No menu “ Receção de encomendas” do Sifarma 2000 seleciona-se a 

encomenda a qual se quer rececionar, devendo ser preenchidos os campos da identificação do 

documento e valor total. Aquando da receção, todos os produtos deverão ser verificados quanto 

ao seu prazo de validade e PVP. O PVP é composto pelas seguintes parcelas: Preço de Venda ao 

Armazenista (PVA), margem de comercialização do distribuidor grossista, margem de 

comercialização do retalhista, a taxa sobre a comercialização dos medicamentos e o IVA. A 

receção das encomendas na Farmácia Ferreira de Sousa subcategoriza os produtos em produtos 

que necessitam marcação e aqueles que se destinam a arrumação. Se houver produtos que 

necessitem de refrigeração deverão ser devidamente acondicionados. A entrada dos produtos 
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deverá ser feita por leitura ótica do código de barras ou através do Código Nacional Português 

(CNP) correspondente ao produto. Após dar entrada dos produtos e de conferir o número de 

unidades, deverá ser feita a retificação dos preços de custo e PVP, bem como das margens de 

comercialização. Após finalizada a entrada da encomenda, segue-se a impressão de etiquetas 

para todos os produtos que necessitam de marcação do seu PVP. Durante o estágio, efetuei 

diversas vezes a receção de encomenda e todos os passos inerentes à mesma. 

b. Acondicionamento e armazenamento  

 

Tal como foi previamente descrito na organização do espaço interior da farmácia, os 

MSRM encontram-se armazenados num espaço reservado aos funcionários da farmácia. O 

armazenamento dos medicamentos deverá obedecer a critérios específicos descritos em 

documentos de Boas Práticas de Farmácia. Assim, condições como a temperatura, humidade, 

iluminação e ventilação deverão ser monitorizadas junto dos locais de acondicionamento de 

medicamentos. Nos frigoríficos a temperatura deverá ser mantida entre os 2 e 8ºC graus, 

enquanto que os restantes produtos que não precisam de refrigeração deverão ser armazenados a 

uma temperatura não superior a 25ºC e humidade relativa inferior a 60%. 

Os medicamentos encontram-se ordenados nas gavetas alfabeticamente, havendo 

também a sua ordenação consoante a sua forma farmacêutica. Para além da organização das 

gavetas alfabeticamente, a disposição dos medicamentos em função do seu prazo de validade é 

também de extrema importância. Desta forma as embalagens com prazo de validade inferior 

deverão ser dispostas de forma a serem dispensadas primeiro, seguindo a metodologia FEFO ( 

First Expired, First Out). Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes por constituírem 

uma classe de fármacos controlada, estão armazenados num armário reservado para o efeito.

 Durante o meu estágio, efetuei o acondicionamento e armazenamento de MSRM, 

MNSRM e outros produtos de saúde, cumprindo a organização estipulada pela farmácia. 

Durante o mesmo, auxiliei na reorganização do módulo de organização por gavetas, bem como 

no armário reservado aos suplementos alimentares. 

c. Controlo de prazos de validade 

 

O prazo de validade preconiza o espaço de tempo no qual o produto apresenta 

estabilidade química, física, microbiológica, entre outras. Por representar um critério fulcral na 

validação de um produto, a sua constante verificação e conferência é imprescindível. Desde que 

entram na farmácia ou quando saem, os produtos são continuamente verificados quanto ao seu 

prazo de validade. Para uma boa gestão de stocks, mensalmente é emitida uma lista de todos os 

produtos cujo prazo de validade expira nos próximos três meses. Após verificação desta 
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listagem, é feita uma atualização dos prazos de validade nos stocks do Sifarma e todos aqueles 

produtos que expirem nos próximos 3 meses são removidos e separados para devolução ao 

armazenista/laboratório, sendo feita informaticamente a sua devolução. Durante o meu estágio 

efetuei verificação de prazos de validade e participei na devolução dos produtos aos respetivos 

armazenistas/laboratórios. 

d. Devolução de produtos 

 

Na prática, preferivelmente não deveria existir a devolução de produtos. A inexistência 

de devolução de produtos significaria uma correta aplicação do manual de qualidade existente 

na farmácia, bem como de todas as práticas que permitem uma boa gestão no back office. 

Assim, a devolução de produtos deverá ocorrer no menor número possível e apenas restrita a 

certas situações, tais como: embalagens danificadas, prazo de validade aproximado da data de 

expirar, produtos erradamente enviados, recolhas voluntárias ou suspensões imediatas da 

comercialização por circulares emitidas pela autoridade do medicamento. A devolução poderá 

ser endereçada ao laboratório ou ao armazenista. No menu de “ gestão de devoluções” é criado 

um documento denominado nota de devolução que inclui a entidade a que é feita a devolução, 

os produtos a devolver, a identificação da fatura correspondente e o motivo de devolução. A 

nota devolução é impressa em triplicado, sendo que dois dos impressos (original e duplicado) 

são devidamente assinados e carimbados pela farmácia e enviados com os produtos que se 

destinam a devolução. O triplicado deve ser arquivado nos documentos da farmácia (Anexo 

XXIV). Após análise do fornecedor ou laboratório, a devolução poderá ou não ser aceite. Em 

caso de não ser aceite, os produtos retornam à farmácia. Em caso de ser aceite, poderá ser emita 

uma nota de crédito ou feita a troca por produtos de maior prazo de validade. Durante o meu 

estágio elaborei e assisti à devolução de produtos e à sua recolha pelo armazenista. 

e. Processamento do receituário e faturação 

 

A conferência do receituário é um passo essencial na sequência de um bom e seguro 

atendimento farmacêutico. Desde que tem contacto com a receita, o farmacêutico deverá 

atentamente interpretar a prescrição e avaliar se cumpre os requisitos necessários. Na dispensa 

dos medicamentos o farmacêutico deverá igualmente assegurar que não ocorrem erros que 

possam comprometer o reembolso para a farmácia da comparticipação efetuada. O centro de 

Conferência de Faturas do Serviço Nacional de Saúde (CCF) é única entidade do país, 

responsável por todas as Ações associadas ao processamento de conferência de faturas, desde o 

momento da receção de todos os documentos relativos às prescrições até à avaliação do 

montante devido pelo SNS a cada prestador de serviço e arquivo dos suportes documentais. Na 

dispensa de medicamentos, a leitura da receita atribui uma entidade comparticipadora, 
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juntamente com um número de receita, lote e série. No final do atendimento, são impressos no 

verso da receita todos os dados relativos à respetiva receita como: medicamentos dispensados, 

preços e valor comparticipado, bem como a identificação da receita. O receituário é conferido 

por diferentes colaboradores de forma a efetuar uma dupla verificação, sendo que as receitas 

deverão ser separadas em lotes de 30 receitas, sempre relativa à entidade comparticipadora. 

Cada lote tem um verbete de identificação que é impresso, carimbado e acompanha o lote 

correspondente. Após verificação de todos os documentos, procede-se à impressão da relação 

resumo de lotes, que deve acompanhar a fatura, a nota de débito ou de crédito (se aplicável) no 

topo da documentação do 1º volume[22]. Relativamente à fatura, esta deverá ser apresentada em 

duplicado, contendo a lista de todos os medicamentos comparticipados dispensados, bem como 

os serviços farmacêuticos prestados, relativamente ao mês em questão[22]. 

A data limite de envio da faturação para o CCF é até às 18h do dia 10 do mês seguinte 

ao mês a que se referem os documentos [22]. Antes do envio da documentação, cada farmácia 

deverá acondicionar devidamente a documentação em volumes, que deverão estar identificados 

exteriormente com uma etiqueta contendo o código INFARMED da farmácia e o número de 

volume relativamente aos volumes totais[22, 23] 

Após a análise desta entidade sobre todo o receituário, em caso de não conformidade, é 

comunicado às farmácias o relatório de erros e diferenças. Este relatório poderá ser consultado 

no portal do CCF em caso de farmácias aderentes ao mesmo ou por ofício via correio. 

Independentemente da via de notificação, todos os documentos passíveis de correção são 

devolvidos à farmácia. A farmácia, com base na informação de erros, poderá: 

a) Corrigir a não conformidade (se esta for possível) e refaturar numa próxima fatura; 

b) Não corrigir a não conformidade e emitir a nota de crédito ou débito regularizadora da 

fatura; 

c) Não corrigir a não conformidade e reclamar da conferência. 

 Durante o meu estágio corrigi e analisei o receituário, tendo sido sensibilizada para a 

importância de verificar atentamente as prescrições no momento da dispensa, a fim de evitar 

erros de não conformidade com o estabelecido pelos documentos legais e comprometer a 

faturação da farmácia. 

6. Serviços farmacêuticos 

 

Dada a proximidade entre os utentes e os farmacêuticos, a necessidade de complementar 

a prestação de serviços conduziu a uma evolução. Para além do gabinete de enfermagem que 

esta farmácia possui e no qual poderão ser feitos testes bioquímicos (medição da glicémia, 

colesterol total e triglicéridos), administração de vacinas da gripe, medição da pressão arterial e, 
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se necessário, prestar os primeiros socorros, novos cuidados foram implementados. Durante o 

meu estágio realizei semanalmente diversos testes bioquímicos, medição da pressão arterial e 

ainda prestei os primeiros socorros a utentes. 

    7. Farmácia responsável: Consciencialização dos gastos energéticos 

 

A gestão adequada dos resíduos é um ato de gestão primordial no funcionamento de 

uma farmácia eco responsável. A farmácia Ferreira de Sousa dispõe de caixotes que mimetizam 

os ecopontos azul e amarelo, bem como um caixote destinado ao lixo orgânico ou comum 

destinados à separação do lixo. A recolha do lixo reciclável é feita às terças e quintas-feiras. Os 

medicamentos por representarem um resíduo com impacto ambiental significativo deverão ser 

recolhidos e separados do restante lixo. O Valormed® representa assim uma entidade que 

responde eficazmente a este problema de separação de resíduos de medicamento, estando 

presente nas diversas farmácias comunitárias. Através da disposição de contentores, os utentes 

podem fazer a correta separação dos medicamentos usados e embalagens vazias neste contentor. 

Após recolha, o mesmo segue pela mão dos distribuidores até uma estação de tratamento. Ainda 

na farmácia, o contentor é devidamente fechado e é feito o registo do mesmo (Anexo XXV). 

Após entrega aos transportadores, estes ficam retidos em contentores adequados, onde 

posteriormente serão levados até um centro de triagem por um operador de gestão de resíduos. 

Após a chegada destes resíduos ao centro de triagem, decorre a sua separação e classificação, a 

fim de proceder ao seu tratamento, seja por reciclagem (papel, plástico, vidro e compósitos) ou 

incineração. Atualmente, tem-se verificado um aumento significativo das recolhas, graças às 

campanhas de informação e sensibilização que são feitas juntos dos cidadãos [24]. 

Para além desta ação, na Farmácia Ferreira de Sousa, é feita a recolha de radiografias 

antigas e sem valor para a Assistência Médica Internacional (AMI), a fim de reciclar estas 

matérias. Esta iniciativa tem como objetivo converter cada tonelada de radiografias recolhidas 

em 10 kg de prata, cuja venda pretende auxiliar esta organização a melhorar a prestação de 

serviços. 

 

8. Formações 

 

A formação contínua dos farmacêuticos representa um passo essencial no seu 

desenvolvimento e evolução. O farmacêutico deverá sempre formar-se, a fim de prestar um 

aconselhamento farmacêutico adequado. Durante este estágio foi-me proporcionada a 

assistência a diversas formações, essencialmente na área da dermocosmética, higiene oral e 

diabetes mellitus. 
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9. Conclusões  

 

A participação e a integração de estagiários na mecânica da farmácia comunitária 

revela-se extremamente importante no seu desenvolvimento deontológico e profissional. 

Considero esta etapa indispensável e fundamental no meu desenvolvimento académico, 

mas também no desenvolvimento e preparação de uma futura carreira profissional. 

Ao longo do relatório descrevi algumas das tarefas das quais tive oportunidade de 

realizar e que em muito contribuíram para a minha preparação como futura farmacêutica. A 

experiência apresentou-se essencial na finalização do plano de estudos, mas a sua curta duração 

é um ponto que considero negativo.  
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PARTE 2- DESCRIÇÃO DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS NO 

ESTÁGIO 
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Projeto I 

1. A importância do cabelo & a imagem pessoal 

 

Numa sociedade cada vez mais visual, a imagem pessoal adquiriu uma importância 

fulcral para o sucesso.   

A imagem pessoal define-se não só pelo aspeto exterior ou pela nossa aparência física, 

mas também pelos nossos comportamentos, ética, competências e valências. A nossa imagem 

pessoal é, assim, o nosso objeto de marketing pessoal. 

A aparência conta assim, como um fator de promoção pessoal, que aparenta ser tanto 

mais importante, quanto maior for o contacto com o público. Numa sociedade exigente como a 

atual, a aparência deverá ser cuidada e nunca descurada. A primeira impressão é altamente 

marcada pelo contacto visual, onde o rosto e o cabelo apresentam grande relevância. O cabelo é 

a moldura do nosso rosto e como tal, deverá ter sempre um aspeto saudável e com boa 

aparência. A grande preocupação com o cabelo, é comum aos dois géneros. 

Visualmente, o cabelo pode ajudar a sentirmo-nos mais atrativos e seguros e, portanto a 

transmitir maior credibilidade no mercado de trabalho. 

2. O cabelo 

 

O ser humano apresenta uma elevada percentagem do seu corpo coberto por pêlo. 

Durante a gestação, o feto é coberto pelo lanugo até, aproximadamente, o 7º mês de 

gestação[25]. Nesta fase, o feto perde esta penugem e o cabelo que se forma após o período de 

nascimento poderá classificar-se em cabelo velo ou terminal. O cabelo terminal classifica-se por 

ser grosso, de comprimento longo, pigmentado, com músculo piloeretor e medula, de diâmetro 

superior a 0,06 mm. Pelo contrário, o velo é um pelo de pequena dimensão, fino e macio, sem 

medula, sem músculo eretor na maioria das vezes e com diâmetro aproximado de 0,03 mm. A 

dualidade de transformação entre cabelo velo e terminal poderá ocorrer em fases distintas[25]. 

Na puberdade, o cabelo velo pode ser transformado em terminal, tal como se verifica na barba 

dos homens. A transformação de cabelo terminal em velo é comum ocorrer em situações de 

alopecia androgenética.  
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O cabelo representa-se assim, como um elemento vivo, composto por folículos sujeitos 

a uma evolução cíclica. Estes ciclos baseiam-se em períodos de crescimento ativo, descanso, 

queda e renovação[25].  

2.1.  O folículo piloso 

 

O folículo piloso resulta da invaginação da epiderme, originando o bulbo piloso.  

 O desenvolvimento de novos folículos é interrompido após o nascimento. Contudo, no 

adulto existem cerca de 5 milhões de folículos, dentro dos quais 100 a 150 mil se encontram no 

couro cabeludo.  

 

Figura 1: Processo de formação de folículo piloso. Retirado de [25]. 

 

Apesar de não se formarem novos folículos e de existir variabilidade entre indivíduos, 

estes renovam-se permanentemente em cerca de 25 a 60 cabelos por dia[25].  

Cada folículo tem a capacidade de gerar 10-20 fios de cabelo ao longo da vida. O 

crescimento normal do cabelo compreende 5 fases: a anagénese (fase de crescimento ativo), a 

catagénese (fase de paragem de crescimento), a telogénese (fase de queda de cabelo), a 

exogénese ( fase de desprendimento) e a quenogénse ( fase de latência)[25]. 

 

 

 
Figura 2: Ciclo capilar. Adaptado de [25] 
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2.2. Caracterização das fases capilares 

 

Anagénese: Corresponde a um período de atividade mitótica intensa na matriz, de 

duração aproximada de 2 a 6 anos. 

Catagénese: Corresponde a um período de transição e de interrupção do crescimento. 

Tem uma duração de 2 a 3 semanas 

Telogénese: Corresponde a um período de desprendimento, de duração de 3 a 6 meses. 

Exogénese: Corresponde a um período de desprendimento da haste. Este processo é 

ativamente controlado e difere da quiescência da telogénese. Este processo inclui ainda um 

evento proteolítico entre as células móveis da base da raiz em telogénese. 

Quenogénese: Corresponde ao intervalo em que o folículo permanece vazio após 

telogénese. Apresenta uma frequência e duração superior em homens e mulheres com AAG. 

 

Sabe-se que em condições fisiológicas, cerca de 80% a 85% do cabelo da cabeleira se 

encontra na fase da anagénese, 1% na fase de catagénese e a restante percentagem (10 a 15%) 

na fase de telogénese. Assim, nem todos os cabelos estão na mesma fase ao mesmo tempo, dado 

que a velocidade de crescimento é equivalente a 1cm/mês, ou seja cerca de 0,33 mm/dia[25]. 

É conhecida a existência de uma relação direta entre o rácio de queda normal diária de 

cabelos e o número total dos mesmos, bem como com a duração da anagénese. Estima-se que 

para um indivíduo com uma média de 100.000 fios de cabelo e uma anagénese de 3 anos, se 

renovem cerca de 100.000 fios a cada 1000 dias, originando uma perda de 100 cabelos por dia. 

De igual forma, se o individuo possuir um número de fios superior a 100.000, com o mesmo 

tempo de fase de crescimento, estimar-se-á uma maior perda diária de cabelos. 

 

2.3. Propriedades do cabelo 

 

As propriedades físico-químicas são determinantes para a aparência do nosso cabelo. 

Para isso, contribuem a sua capacidade de solidez, elasticidade, eletricidade, poder de absorção 

e plasticidade. 
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Tabela 1: Descrição das propriedades do cabelo. 

Propriedades 

Solidez Grande capacidade de suportar pesos 

Elasticidade 
O cabelo molhado apresenta maior extensibilidade do que o cabelo 

seco 

Eletricidade O cabelo apresenta-se carregado negativamente 

Poder de absorção 
Estruturalmente pobre em água; Grande capacidade de absorver até 

1/3 do seu peso em água ou vapor. 

Plasticidade Capacidade do cabelos se deformar 

 

Fisicamente, os cabelos protegem o couro cabeludo das radiações solares e da abrasão 

mecânica. Na sua composição, os filamentos apresentam moléculas de queratina flexível (fibra 

natural e elástica), mas também água, lípidos e metais. As principais propriedades da queratina 

existente no cabelo são: resistência à fricção, resistência às enzimas e resistência aos produtos 

químicos.  

A pigmentação do cabelo é variável, sendo dependente do tipo de melanina produzida e 

da sua proporção. 

2.4. Estrutura capilar 

 

Estruturalmente, o cabelo divide-se em 3 partes: músculo eretor do pelo, raiz e 

haste[26]. 

 

Figura 3: Estrutura do folículo piloso 

 Imagem retirada de: http://emedicine.medscape.com/article/1294744-overview 

http://emedicine.medscape.com/article/1294744-overview
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Haste: Corresponde à parte visível do pelo, constituída por células mortas 

queratinizadas formando 4 camadas dispostas de forma concêntrica (medula, córtex, cutícula e 

epitélio externo). Estruturalmente, a cutícula é constituída por células córneas sobrepostas como 

as escamas dos peixes, enquanto o córtex é flexível, proporcionando elasticidade e detém 

pigmentos que dão cor. A medula não apresenta função definida[25]. 

 

Raiz: Corresponde à parte inferior do pelo, constituída por células vivas, que são alvo 

processo de queratinização à medida que ascendem para o exterior. A sua implantação no couro 

cabeludo é oblíqua. Esta estrutura inclui: bolbo, matriz e papila[25]. 

 

Musculo eretor do pelo: Músculo liso como localização entre o folículo pilossebáceo e 

a superfície cutânea[25]. 

 

2.5. Patologias capilares 

 

A beleza do cabelo está dependente do bom estado do couro cabeludo, que é 

determinado pelo balanço da flora cutânea. O nosso couro cabeludo é revestido um conjunto de 

elementos externos e sintetizados pelo nosso organismo, como sejam: sebo, suor, células 

mortas, flora bacteriana cutânea, entre outras. Destaca-se uma das principais patologias que 

afetam cerca de 50% da população mundial[27]. 

2.5.1. Caspa 

 

Caracteriza-se por um estado descamativo excessivo das células da epiderme do couro 

cabeludo por proliferação anormal de Malassezia furfur. Na sua origem poderão estar vários 

factores extrínsecos como a poluição e mudanças climatéricas, que poderão contribuir para um 

aumento da proliferação deste fungo lipófilo. 

 O turnover da epiderme é usualmente de 21 a 30 dias, mas em caso de manifestação de 

um episódio de caspa, este acelera-se em 7 a 10 dias. Como consequência, destacam-se células 

da camada córnea em placa. Assim, poderão destacar-se placas de aparência oleosa ou seca.  

É comum a caspa estar associada a irritação severa do couro cabeludo. 
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2.6. Cosmética capilar e Higiene Capilar 

 

A cosmética representa um vasto mercado no âmbito farmacêutico. Neste ramo da 

cosmética podemos encontrar produtos passíveis de serem classificados em: 

 Essenciais (champôs e condicionadores) 

 Embelezadores (máscaras, séruns, ceras, laca e espuma) 

 Específicos (anti-queda, anticaspa, protecção solar) 

 

Os produtos essenciais permitem-nos assegurar uma limpeza adequada do cabelo, uma 

vez que permitem eliminar partículas sólidas provenientes da poluição, eliminar o excesso de 

sebo e remover os resíduos de cosméticos aplicados. A lavagem deverá ser feita com champô 

adequado ao couro cabeludo em questão. Os champôs são cosméticos líquidos compostos por 

diversos agentes de limpeza, espessantes, estabilizantes, sobreengordurantes, sequestrantes, 

conservantes e perfume, com a finalidade de remover a sujidade do cabelo e couro cabeludo. 

Estes deverão preservar a integridade do couro cabeludo e não devem ser detergentes. Portanto 

não devem possuir na sua constituição tensioativos agressivos. Idealmente um champô deverá 

lavar sem agredir a haste capilar e o couro cabeludo, deixar o cabelo suave, limpo e com brilho; 

ter características organoléticas agradáveis; ser adaptado à infância ou idade adulta. 

A lavagem deverá passar por uma suave massagem do couro cabeludo seguida de 

enxaguamento com água tépida. Em caso de secagem do cabelo, a mesma deverá ser feita a 

baixas temperaturas. Não existe uma periodicidade definida para a lavagem do couro cabeludo. 

Esta deverá ser adequada à tipologia do couro cabeludo, devendo o cabelo ser lavado sempre 

que necessário. Um cabelo seco não necessita de ser lavado diariamente, mas também não 

deverá ser apenas lavado uma vez por semana. Por outro lado, um cabelo oleoso poderá ser 

lavado diariamente desde que sejam utilizados os cosméticos adequados a lavagem frequente 

sem agentes adstringentes que promovam o fenómeno de “Rebound”. Assim, o falso mito que o 

cabelo “se farta” dos champôs é errada. O champô deve ser adaptado em função das 

necessidades do couro cabeludo e do cabelo. 

O champô poderá ir de encontro às expectativas do seu consumidor em relação à: sua 

fluidez, viscosidade, perfume e facilidade em desembaraçar. 

Os produtos embelezadores permitem tratar e embelezar o cabelo, de forma a 

proporcionar um aspeto saudável.  

Os condicionadores e máscaras permitem eliminar o emaranhado dos cabelos, facilitar o 

ato de pentear o cabelo e eliminar a eletricidade estática. Na sua composição apresentam 

elementos que tornam o cabelo mais suave e macio, bem como mais maleável e flexível. 
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2.7.  Objetivos do projeto 

 

O desenvolvimento deste projeto teve como principais objetivos: 

 

 Avaliar a saúde capilar e cutânea de uma amostra populacional; 

 Avaliar a adesão e a recetividade dos utentes à realização de rastreios; 

 Promover a saúde capilar e cutânea e sensibilizar o utente para a temática; 

 

2.8. Metodologia do Estudo 

Rastreio Capilar: 

 

A fim de avaliar a saúde capilar da amostra populacional, foi desenvolvido um rastreio 

capilar. Para a realização do rastreio capilar foi pedida a colaboração de um parceiro 

preponderante nesta iniciativa: a Pierre Fabre®. Com esta colaboração, foi-me possível dispor 

de diversas amostras dos produtos capilares da marca, bem como da utilização do equipamento 

de medição e avaliação capilar cedido pela Pierre Fabre®, o capiloscópio. Para completar o 

diagnóstico capilar pelo capiloscópio, elaborei um questionário (Anexo XXVI) para estabelecer 

ilações sobre a saúde capilar da população alvo da farmácia. Após planeamento da iniciativa 

foram feitas marcações para os utentes interessados. O evento foi publicado na página de 

facebook da farmácia e foram expostos cartazes alusivos ao evento nas instalações da farmácia.  

 

 

Figura 4: Cartaz de apresentação do rastreio capilar 

 

O rastreio decorreu entre as 10h e as 18h30, sendo que cada marcação teria uma duração 

de 15 minutos. No início do rastreio, ao utente foi proposto responder a umas breves questões 

sobre como considerava o estado do seu cabelo, para que posteriormente fosse possível 
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estabelecer uma comparação entre a perceção do utente do seu cabelo e o estado atual do 

mesmo, após avaliação instrumental. Através da análise por capiloscópio foi possível avaliar a 

saúde do couro cabeludo e identificar a fase de desenvolvimento do fio de cabelo, tal como 

representado pelas seguintes imagens. 

 

 

Figura 5: Rastreio Capilar 

2.9. Resultados: 

 

Durante as várias sessões foi possível a recolha de um conjunto de dados relevantes e 

interessantes sob o ponto de vista do objeto de estudo. De forma simplificada, os mesmos 

encontram-se expostos em anexo XXVII. Estes mesmos dados permitiram traçar os seguintes 

gráficos: 
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Figura 6: Gráfico representativo da Dicotomia Cabelo Saudável vs Cabelo Danificado. 

Vermelho: Cabelo saudável; Azul: cabelo Danificado; Verde: Não sabe 

 

Por análise dos resultados estima-se que a idade média dos participantes seja 54 anos. 

Desta amostra populacional, 13 indivíduos (50%) classificaram o seu cabelo como sendo 

saudável, 11 (42%) classificaram-no como danificado e 2 (8%) indivíduos não sabiam como 

classificar o seu cabelo.  

 

 

Cabelo Saudável vs Cabelo Danificado 

42% 

50% 

8% 

Cabelo Seco ou Normal vs Cabelo Oleoso 

38% 

58% 

4% 

8

% 

Figura 7: Gráfico representativo da Dicotomia Cabelo Seco ou Normal vs Cabelo Oleoso. 

Vermelho: Cabelo seco ou normal; Azul: cabelo oleoso; Verde: Não sabe 

 



 Relatório de Estágio Profissionalizante  

33 
 

Relativamente à dicotomia seco ou normal/ oleoso, 15 indivíduos classificaram-no 

como sendo seco ou normal (58%), 10 (38%) classificaram o seu cabelo como oleoso e apenas 1 

(4%) indíviduo não soube classificar o seu cabelo relativamente a este aspeto.  

Dos 10 que classificaram o seu cabelo como oleoso, somente 7 foram classificados 

como cabelos oleosos e dos 15 que classificaram o seu cabelo como sendo seco ou normal, 5 

foram classificados oleosos. 

 

 

 

 

 

Relativamente ao fato de alguma vez ter tido um episódio de caspa ou apresentar caspa, 

16 inquiridos (62%) admitiram ter caspa enquanto que os restantes 10 (38%) disseram nunca ter 

tido episódios de caspa. 

Após análise pelo capiloscópio, 6 dos iniciais 16 que admitiram ter ou ter tido um 

episódio de caspa, foram diagnosticados com caspa. Dos 10 que admitiram não ter caspa, 2 

foram diagnosticados com caspa. 

Para além destes principais parâmetros avaliados, foi também avaliada, quando 

evidente, a queda de cabelo. Após análise pelo capiloscópio, em 13 participantes foi 

diagnosticada queda de cabelo, contrastando com os 11 indivíduos que consideraram, 

inicialmente, estarem num período de queda de cabelo anormal. 

 

 

 

Caspa vs Sem Caspa 

62% 38% 

Figura 8: Gráfico representativo da Dicotomia Cabelo com caspa vs Cabelo sem caspa. 

Laranja: Sem caspa  laranja : com caspa 
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2.10. Conclusão: 

 

Em suma, a iniciativa proporcionou uma abordagem interessante sobre a saúde capilar 

da população alvo e possibilitou a sensibilização dos participantes para a importância de uma 

boa higiene e saúde capilar. De igual forma, foi possível estabelecer uma maior conexão entre a 

farmácia e o utente no campo dos produtos de dermocosmética e aumentar a adesão do utente a 

estas iniciativas. Os resultados obtidos demonstram ainda, o desconhecimento do utente do seu 

tipo de cabelo e as necessidades do mesmo. Este rastreio possibilitou ainda um aconselhamento 

personalizado dos utentes sobre os produtos e higiene adequadas à sua tipologia capilar, 

beneficiando os mesmos para uma futura aplicação de uma higiene capilar correta. 

Projeto II 

1. Obstipação 

 

1.1. O que é a obstipação? 

 

Existe obstipação quando se encontram presentes 2 ou mais dos seguintes sintomas: 

 

 Movimentos intestinais infrequentes ( < 3 vezes por semana); 

 Fezes duras ou grumosas em pelo menos 25% das defecações; 

 Esforço excessivo em pelo menos 25% das defecações; 

 Sensação de bloqueio anoretal em pelo menos 25% das defecações; 

 Uso de manobras para facilitar a evacuação em pelo menos 25% das defecações; 

 Sensação de evacuação incompleta em pelo menos 35% das defecações[28]. 

 

Estes representam os principais sintomas estabelecidos pelos critérios de Rome. 

1.2. Epidemiologia & Causas 

 

Estima-se que a obstipação afete grande parte da população. Os mais recentes dados 

estatísticos apontam para que 26% das mulheres e 16% dos homens de idade igual ou superior a 

65 anos sejam afetados pela obstipação. Esta razão aumenta com a idade, sendo que em 

indivíduos com mais de 84 anos, os dados estatísticos apontam uma prevalência de 34% em 
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mulheres e 26% em homens[29]. Em Portugal, estima-se que afete cerca de 2 milhões de 

indivíduos 

Os idosos apresentam-se como um grupo de risco desta patologia, dada a sua acentuada 

debilidade e possível polimedicação. Inerentemente, apresentam uma maior prevalência.  

A obstipação poderá estar associada a diversas causas, entre as quais: 

 Carcinomas ou patologias associadas; 

 Patologias endócrinas: Alterações hormonais, hipotiroidismo, hiperparatiroidismo e 

diabetes; 

 Patologias gastrointestinais: síndrome do colon irritável e doenças inflamatórias; 

 Patologias neurológicas: neuropatia autonómica, demência, esclerose múltipla, doença 

de Parkinson, entre outras; 

 Patologias do foro psicológico: ansiedade, depressão, desordens alimentares, entre 

outras; 

 Outras causas: envelhecimento, gravidez, falta de tempo ou privacidade, terapêutica 

farmacológica[30]. 

 

Atualmente, ainda existe algum desconhecimento dos mecanismos envolvidos na 

obstipação. Salienta-se, por exemplo, o caso da obstipação induzida pela diabetes, cujo 

mecanismo ainda não se encontra devidamente esclarecido, mas que poderá estar relacionado 

com um controlo desadequado da glicemia e com a existência de neuropatia autonómica. De 

igual forma, a relação entre a depressão e a obstipação não se encontra completamente 

compreendida. Na sua origem poderá estar o efeito que a depressão provoca no estilo de vida, 

como perda de apetite, letargia ou os seus efeitos anticolinérgicos. 

Assim, a obstipação representa uma grande janela de intervenção farmacêutica na área 

das patologias gastrointestinais. Cabe ao farmacêutico, identificar os fatores de risco, despistar 

situações crónicas e indicar corretas medidas não farmacológicas e farmacológicas, de forma a 

reduzir a incidência desta patologia. O farmacêutico deverá numa conversa informal, facilitar a 

exposição da situação por parte do utente e evitar situações constrangedoras. Atualmente 

existem ferramentas úteis disponíveis para a auxiliar nesta tarefa, como seja o Bristol Stool 

Chart. 
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Figura 9: Esquema representativo da tipologia das fezes. Retirado de 

wellnessoflifedavis.com 

1.3. Medidas não farmacológicas 

 

Como primeira linha de tratamento e prevenção da obstipação, as principais medidas a 

implementar deverão ser não farmacológicas, tais como: 

 Aumentar o consumo de água; 

 Aumentar o consumo de sumos e alimentos ricos em fibras; 

 Aumentar o consumo de fibras solúveis; 

 Diminuir o consumo de bebidas com cafeína e bebidas alcoólicas; 

 Praticar, se possível, exercício físico que proporcione os movimentos intestinais. 

 

Não obstante, as mesmas deverão ser seguidas mesmo em caso de intervenção farmacológica, a 

fim de obter melhores resultados e atrasar a ocorrência de um novo período de obstipação. 

1.4. Medidas farmacológicas 

 

Comumente é adotado um esquema terapêutico no tratamento da obstipação. Por ser uma 

patologia com grande impacto a nível psicológico, bem como na qualidade de vida, muitos 

indivíduos esperam por uma solução imediata e duradoura. Assim, estabeleceram-se guidelines 

de terapêutica, de forma a atender à relação benefício/ risco da classe farmacoterapêutica 

indicada para esta patologia: os laxantes. 
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O tratamento farmacológico deverá seguir a seguinte ordem: 

 

1ª Medida terapêutica: Laxante expansor de volume fecal 

2ª Medida terapêutica: Laxante osmótico 

3ª Medida terapêutica: Laxante estimulante 

4ª Medida terapêutica: Laxante emoliente 

 

Segue-se a descrição das principais classes de laxantes. 

Agentes expansores de volume: Estas substâncias, tal como indicado pela 

denominação da sua classe, aumentam o volume das fezes. O volume aumentado conduz à 

estimulação das contrações do intestino, permitindo uma mais rápida e fácil expulsão das fezes. 

Aconselha-se a ingestão abundante de líquidos. Na sua composição apresentam: bassorina, 

amieiro negro, sementes de plantago e cassia angustifólia[31-34]. 

Laxantes osmóticos: São responsáveis pela atração de grandes quantidades de água 

para o intestino grosso, provocando o amolecimento e fluidificação das fezes. Desaconselhados 

em doentes hipertensos, com insuficiência renal ou cardíaca uma vez que, genericamente, se 

apresentam na forma de sal. Os laxantes osmóticos são usados na preparação de colonoscopias. 

O seu uso é indicado preferivelmente no tratamento da obstipação e não na prevenção. Na sua 

composição apresentam: macrogol, lactulose, lactilol, sais de magnésio e outros sulfatos e 

fosfatos, manitol, sorbitol[31, 35-41]. 

Laxantes estimulantes: Responsáveis pela estimulação direta das paredes do intestino 

grosso, provocando a sua contração e deslocamento das fezes. Compostos por substâncias 

irritantes como o sene, cáscara-sagrada e bisacodilo, provocam habitualmente cólicas. O seu 

intervalo de ação varia consoante a forma farmacêutica que o mesmo laxante se apresenta. O 

seu uso prolongado poderá provocar danos o intestino grosso. Estão associados a dependência, 

desenvolvendo-se, habitualmente, a “síndrome do intestino preguiçoso”. Os laxantes 

estimulantes são habitualmente utilizados antes de exames de diagnóstico ou para tratar a 

obstipação causada por fármacos que diminuem as contrações do intestino grosso, como os 

opiáceos. Na sua composição apresentam: bisacodilo, sene, cascara sagrada, gelatina e glicerol, 

docusato de sódio, citrato de sódio, beladona[31, 42-51]. 

Laxantes emolientes: Estes agentes emolientes caracterizam-se pela capacidade de 

aumentar a quantidade de água nas fezes. Através das suas propriedades detergentes, diminuem 

a tensão superficial das fezes, permitindo a penetração de água nas fezes e, por conseguinte o 
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seu amolecimento. O aumento do volume fecal estimula os movimentos de contração do 

intestino grosso e permite a deslocação das fezes amolecidas para o exterior do organismo. Na 

sua constituição apresentam: parafina e glicerina [31]. 

1.5. Objetivos do estudo 

 

 Sensibilizar a população para as patologias gastrointestinais, nomeadamente a 

obstipação; 

 Reeducar a população para a importância de uma boa alimentação e medidas não 

farmacológicas no tratamento e prevenção da obstipação. 

 Sensibilizar e promover o uso e aconselhamento de laxantes no tratamento da 

obstipação junto da equipa técnica, respeitando as guidelines. 

 

1.6. Metodologia 

 

Para a elaboração deste projeto, foi feita uma intensa pesquisa de todos os laxantes não 

sujeitos a receita médica disponíveis no mercado e, mais concretamente, no stock da Farmácia 

Ferreira de Sousa. Após esta pesquisa, foi feita uma subdivisão dos mesmos nas classes de 

laxantes supracitadas e feita uma análise completa sobre os seguintes aspetos: a sua possível 

utilização em crianças, idosos, doentes terminais, grávidas e lactantes e ainda, indivíduos com 

doenças inflamatórias. Tendo em conta estes aspetos, diferenciou-se a escolha de cada laxante 

conforme a sua adequabilidade a cada classe. 

De forma a simplificar o uso e aconselhamento dos diversos laxantes a populações alvo 

específicas, elaborou-se um fluxograma com o intuito de tornar a informação mais simples e 

acessível toda a equipa, no momento do atendimento. O fluxograma contempla não só as 

substâncias ativas de cada classe de laxantes, mas também o medicamento de marca para que o 

farmacêutico possa escolher o laxante mais intuitivamente. 
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Figura 10: Fluxograma de aconselhamento farmacêutico: Obstipação 
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1.7. Conclusões 

 

Através da elaboração deste fluxograma pretendeu-se reformular o aconselhamento 

farmacêutico relativamente à obstipação, que representa uma área de grande procura pelos 

utentes. Com o fluxograma foi possível aumentar a sensibilização do utente para a importância 

de uma boa alimentação e ingestão de água, bem como enquadrar individualmente as 

necessidades do utente com o laxante mais apropriado. Este fluxograma apresentará resultados 

promissores com a continuidade da sua utilização e adesão pela equipa, devendo o mesmo ser 

utilizado sempre que se realiza um atendimento neste âmbito. 
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Anexos: 

 

Anexo 1: Cronograma de actividades do estágio curricular na Farmácia Ferreira de 

Sousa 

 

 

 

 

 

 

 Receção de Encomendas 

Armazenamento 

 Receção de encomendas 

Armazenamento 

Atendimento ao público 

Determinação de parâmetros bioquímicos 

Controlo de prazos de validade 

Dispensa de psicotrópicos 

 

 Formações 

 

 

 

 

 

 

 



 Relatório de Estágio Profissionalizante  

45 
 

 

 
Anexo II: Fachada Exterior do Edifício 

 

 
 
 
Anexo III: Informações úteis 
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Anexo IV: Disposição do interior da farmácia 
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Anexo V:Disposição MNSRM 
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Anexo VI: Tensiómetro e Balança 
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Anexo VII: Zona de Armazenamento em gavetas 
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Anexo VIII: Zona das Prateleiras 
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Anexo IX: Frigoríficos 
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Anexo X: Gabinete de Primeiros socorros 
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Anexo XI: Dispositivo de Medição da temperatura e humidade 

 

 
Anexo XII: Zona de Verificação do receituário 
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Anexo XIII: Zona de Receção de encomendas 
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Anexo XIV: Livro de Reclamações 
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Anexo XV: Marcadores de Qualidade 

 

 

 
Anexo XVI: Sifarma  
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Anexo XVII: Prescrição manual 
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Anexo XVIII: Prescrição electrónica 
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Anexo XIX: Prescrição electrónica materializada 
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Anexo XX: Prescrição RE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Relatório de Estágio Profissionalizante  

61 
 

 

 

Anexo XXI: Prescrição MDB 
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Anexo XXII: Farmacovigilância 

 
 

 
Anexo XXIII: Fatura  
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Anexo XXIV: Nota de devolução 
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Anexo XXV: VALORMED 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 Relatório de Estágio Profissionalizante  

65 
 

 
Anexo XXVI: 

 
Questionário Capilar 

 
 

Questionário: Rastreio Capilar 6 de Abril 

Nome: 

Idade: 

Como classifica a sua fibra capilar? 

a) Fina 

b) Média 

c) Espessa 

Como classifica o seu cabelo? 

a) Saudável 

b) Danificado 

Com que frequência lava o seu cabelo por semana? 

a) Uma vez por semana 

b) De 2 em 2 ou 3 em 3 dias 

c) Todos os dias ou quase 

Depois de lavar o cabelo, ao fim de quantos dias volta a ficar oleoso? 

a) Apenas um dia 

b) 2 a 3 dias 

c) Mais de 3 dias 

Tem prurido ao nível do couro cabeludo? 

a) Sim 

b) Não 

Alguma vez encontrou caspa no cabelo, ombros ou na roupa? 

a) Sim 

b) Não 

Com que regularidade costuma cortar o seu cabelo? 

a) Mensalmente 

b) De 2 em 2 meses 

c) Trimestralmente 

d) Sem periodicidade definida 
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Actualmente, está a perder cabelo? 

a) Pouco ou nenhum 

b) Algum 

c) Muito 

Há antecedentes de alopécia na sua família antes dos 30? 

a) Sim 

b) Não 

Actualmente, qual considera a sua principal preocupação? 

a) Nutrir e desembaraçar os cabelos secos; 

b) Reparar os cabelos danificados pelo abuso de trabalhos técnicos ( coloração, alisamento…) ou pelo uso do secador. 

c) Purificar o couro cabeludo e espaçar as lavagens 

d) Travar a queda de cabelo 

e) Proteger o couro cabeludo sensível 

f) Eliminar a caspa 

g) Melhorar o aspecto da fibra capilar 

Já fez algum tratamento (coloração, alisamento, ondulação…) ao seu cabelo?________________________________ 

Se sim, qual? _________________________________________________________ 

 

Diagnóstico final: 

 

 

 

 

 

Obrigada pela sua participação! 

 

Eu,__________________________________________________________, autorizo que os dados recolhidos sejam utilizados no contexto do projecto na 

farmácia “ Semana da Pele e do Cabelo” da aluna Ana Brandão do 5ºano do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. 
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Anexo XXVII: Dados  
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Resumo  

 

Segundo o plano curricular do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da 

Faculdade de Farmácia da Universidade Do Porto, todos os alunos deverão realizar estágios 

profissionalizantes de forma a estabelecer um primeiro contacto com a realidade profissional. 

Neste sentido, foi-nos possibilitada a oportunidade de realizar um estágio curricular com 

duração de 2 meses nos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto sob orientação 

da Dra. Teresa Almeida. 

Durante este estágio foi possível contactar com as atividades e funções desempenhadas 

pelos farmacêuticos hospitalares e reconhecer a sua importância no circuito do medicamento. 

Os Serviços Farmacêuticos são um elo importante na estrutura do Centro Hospitalar do Porto 

(CHP) e visam a manutenção e bom funcionamento da estrutura hospitalar. A farmácia 

hospitalar apresenta um importante papel no binómio utente-terapêutica, permitindo uma 

adequada e eficaz adesão à terapêutica, bem como o uso racional do medicamento. Os 

benefícios dos Serviços Farmacêuticos não se restringem apenas aos utentes, mas também a 

todos os profissionais de saúde do CHP que, desta forma, são devidamente informados e 

esclarecidos por este serviço. A existência de múltiplos sectores nos Serviços Farmacêuticos 

permitiu explorar várias áreas de intervenção do farmacêutico hospitalar. 

O presente documento descreve todas as atividades diariamente executadas nos vários 

setores dos serviços farmacêuticos, com particular destaque aquelas às quais pudemos assistir e 

colaborar. Assim sendo, o relatório de estágio, numa fase inicial, apresenta uma introdução aos 

serviços farmacêuticos, onde são abordadas questões de organização, de informática e de gestão 

de risco e qualidade, seguindo-se uma descrição do funcionamento do armazém de produtos 

farmacêuticos, incluindo todos os fatores que garantem a segurança e qualidade dos mesmos. 

Posteriormente aborda-se a produção de medicamentos estéreis, não-estéreis e citotóxicos, e, 

por último, é feita uma explicação dos processos de distribuição de medicamentos no hospital, 

bem como, dos ensaios clínicos.  

Tendo em conta a importância que os cuidados farmacêuticos têm em ambiente 

hospitalar, quer na intervenção ativa junto dos doentes, quer na monitorização e 

acompanhamento terapêutico, desenvolvemos folhetos informativos para fármacos dispensados 

em regime de ambulatório e aplicamos os conhecimentos dos cuidados farmacêuticos ao 

analisar o caso de estudo de um doente em particular. 

Durante o estágio, para além de colocarmos em prática diversos saberes teóricos já 

adquiridos, obtivemos novos conhecimentos de natureza prática, os quais foram fundamentais 

para garantir uma adequada preparação técnica e deontológica de cada uma de nós.     
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1. Os Serviços Farmacêuticos  

 

Em 28 de Setembro de 2007, pelo Decreto-Lei (DL) nº 326/2007, foi criado o Centro 

Hospitalar do Porto (CHP) [1]. Esta instituição resulta da fusão do Hospital Geral de Santo António 

(HSA), E.P.E., com o Hospital Maria Pia, a Maternidade Júlio Dinis e ainda, posteriormente, com a 

fusão do Hospital Joaquim Urbano (HJU) (Anexo I).  

Após esta reformulação, os Serviços Farmacêuticos (SF), inseridos nas instalações do HSA 

passaram a ter um espaço renovado e praticamente centralizado num único local, mas mantendo em 

funcionamento as já existentes unidades de farmácias satélites. A participação e a integração dos 

farmacêuticos nas diversas comissões e grupos de trabalho é um objetivo primordial dos SF, de 

forma a assegurar uma prática contínua do uso racional do medicamento e de promover a 

intervenção farmacêutica junto da atividade clínica. 

Os SF são compostos por farmacêuticos, denominados Técnicos Superiores de Saúde (TSS), 

técnicos de farmácia, denominados Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT), assistentes 

operacionais e assistentes técnicos. Atualmente, a direção dos SF é assumida pela Dra. Patrocínia 

Rocha tendo sido delegada a responsabilidade de cada sector a um farmacêutico da mesma 

instituição. 

Segue-se em anexo a organização geral dos SF e seus sectores: Armazém de Produtos 

Farmacêuticos (APF), Distribuição, Unidade de Farmácia Oncológica (UFO), Farmacotecnia, 

Investigação e Desenvolvimento, Gestão de Qualidade, Gestão de Risco e Gestão do Circuito do 

Medicamento (CdM) (Anexo II). 

Para além das atividades desenvolvidas na área do CdM e da investigação científica, os 

farmacêuticos hospitalares do HSA detêm ainda um papel de extrema importância em múltiplas 

comissões técnicas e científicas, tais como, a Comissão de Ética (CE) e a Comissão de Farmácia e 

Terapêutica (CFT), promovendo, consequentemente, o uso racional do medicamento e uma 

importante intervenção nos cuidados farmacêuticos. A primeira comissão visa abranger e regular os 

problemas éticos aliados às diversas atividades desenvolvidas no HSA, como sejam as de 

investigação, as de ensino e as assistenciais[2]. Por sua vez, a CFT funciona como um órgão de 

consulta e ligação entre os diversos serviços de ação médica e os SF, promovendo, essencialmente, a 

elaboração e implementação de formulários e adendas, a monitorização das terapêuticas prescritas e 

o controlo dos seus custos e, ainda, a elaboração de listas contendo os medicamentos urgentes a 

existirem nos serviços de ação médica [3]. 

 

1.1.  Organização dos Serviços Farmacêuticos  

 

Os SF localizam-se maioritariamente no piso 0 do edifício Neoclássico, excluindo o 

Armazém de Injetáveis de Grande Volume e a UFO, que se situam, respetivamente, nos pisos 0 e 1 

do Edifício Dr. Luís de Carvalho. Os SF são constituídos por diferentes setores que respeitam as 
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exigências legais de produção, armazenamento, distribuição, verificação e vigilância, seja a nível da 

conservação ou do consumo[4]. De uma forma geral, o Armazém de Produtos Farmacêuticos (APF), 

a Unidade de Produção, a UFO, a Distribuição clássica e unitária, a Sala de Reembalamento, a 

Unidade de Farmácia de Ambulatório (UFA) e os Ensaios Clínicos (EC) representam os principais 

setores de trabalho dos SF.  

 

1.1.1. Gestão de qualidade  

 

O Hospital Logistics System (HLS) é um sistema de gestão de qualidade que visa a 

aplicação do modelo Kaizen, cujos principais objetivos assentam na garantia de uma constante 

melhoria dos métodos implementados, numa otimização dos recursos existentes e numa maior 

satisfação das necessidades e expectativas dos doentes[5]. Para esse efeito, os SF são periodicamente 

sujeitos a auditorias, quer internas quer externas, havendo ainda manuais de procedimentos 

atualizados disponíveis para todas as funções desenvolvidas nos SF, os quais comportam as 

Instruções de Trabalho[6]. Estes manuais contêm todas as bases práticas e teóricas para um bom 

funcionamento dos SF, garantindo, desta forma, a qualidade do medicamento e a inquestionável 

competência na prestação de serviços. A análise das tarefas realizadas em cada sector dos SF, o 

estudo das responsabilidades inerentes aos diferentes colaboradores, a avaliação das condições de 

trabalho e de armazenamento dos produtos farmacêuticos, incluindo os produtos de frio (2-8ºC), bem 

como de toda documentação, representam algumas das principais questões a serem investigadas nas 

várias auditoras a que os SF são frequentemente sujeitos.  

Tendo como base o modelo Kaizen, implementou-se a utilização de cartões kanban (Anexo 

III), que possibilitam uma eficaz gestão de stocks, evitando a acumulação de medicamentos, assim 

como a rutura dos mesmos. Este sistema inclui todas as informações necessárias para a despoletar o 

pedido de encomenda, nomeadamente o nome do produto por Designação Comum Internacional 

(DCI), o ponto de encomenda, a quantidade a pedir e o código interno associado.  

 

1.1.2. Gestão de risco  

 

A segurança e a minimização de riscos são questões importantes na gestão do risco 

hospitalar. A complexidade das atividades desempenhadas pelos TSS e TDT acarreta grande 

responsabilidade e atenção pelos mesmos. A minimização dos riscos é um dos objetivos principais 

dos SF e que em muito se cruza com a gestão da qualidade. Nos SF do CHP, existem várias medidas 

alusivas a esta problemática, como sejam sinaléticas de validade curta e soluções concentradas 

(Anexos IV e V). Também na validação da prescrição e dispensa de medicamentos na Distribuição 

Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU) é feita uma gestão do risco, avaliando individualmente 

cada prescrição informática tendo em conta o sexo, idade, área corporal, peso, patologia e 

parâmetros bioquímicos (tal como a clearance da creatinina). A análise pormenorizada das 
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prescrições permite uma maior aplicação de intervenções farmacêuticas (IF) que se caracterizam 

pela alteração de algum elemento terapêutico, com o objetivo de prevenir ou detetar alterações dos 

efeitos terapêuticos, resolver um Problema Relacionado com Medicamentos (PRM) ou Resultado 

Negativo associado à Medicação (RNM) ou otimizar a qualidade de vida do doente. Estas 

intervenções terapêuticas são particularmente benéficas em situações clínicas recorrentes, em 

patologias concomitantes, alergias, casos de insuficiência renal, hepática ou cardíaca, entre outras 

situações. De igual forma, as IF são uma mais-valia em perfis farmacoterapêuticos complexos, 

utentes polimedicados, fármacos com estreitas margens terapêuticas e com necessidade de 

individualização da posologia e, outras situações que se considere pertinente. A gestão de risco 

deverá englobar ainda o esclarecimento e informação dos profissionais de saúde. 

No sector de Farmacotecnia, particularmente na UFO, deverá ser implementada a gestão de 

risco em todos os processos e instruções de trabalho inerentes, de forma a salvaguardar a segurança 

dos TSS e TDT, bem como de todos os doentes. A utilização de equipamento adequado, a 

metodologia de trabalho adotada na preparação dos medicamentos, a existência de dupla verificação 

e a manutenção das condições de trabalho são exemplos da aplicação da gestão de risco nesta 

unidade. Na UFA, a utilização de uma sinalética de cores de semáforo auxilia na correta dispensa da 

dosagem, sendo que a cor vermelha corresponde a uma dosagem superior, a cor amarela a uma 

dosagem intermédia e cor verde à dosagem mais baixa. 

Assim, se salienta a importância da gestão de risco no âmbito hospitalar. 

 

1.1.3. Sistema Informático  

 

Por forma a otimizar a comunicação entre os diversos setores, a minimizar os erros de 

dispensa e a melhorar a rapidez e eficácia dos trabalhos desenvolvidos, o HSA utiliza uma 

plataforma informática designada Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia (GHAF).No âmbito 

dos SF, o sistema informático em causa possibilita uma melhor gestão de stocks, a obtenção de 

produtos farmacêuticos e a distribuição destes pelos diferentes setores dos SF e dos serviços 

hospitalares, ressalvando o facto de permitir aceder ao histórico dos doentes, assegurando uma 

segurança extra aquando da validação das prescrições médicas. 

1.2.  Armazém dos produtos farmacêuticos   

 

O bom armazenamento é essencial em ambiente hospitalar, uma vez que constitui um dos 

períodos mais longos do circuito do medicamento para a maioria dos produtos. Com vista a garantir 

a qualidade, a segurança e a eficácia dos fármacos é importante cumprir os requisitos de luz, 

humidade e temperatura, que são registados automaticamente no sistema de controlo. Destacam-se 

os medicamentos termolábeis, fotossensíveis, produtos inflamáveis, gases medicinais, citotóxicos, 

estupefacientes e psicotrópicos que têm condições especiais de conservação e armazenamento[7]. De 

um modo geral, o APF consiste em 8 zonas: receção, antisséticos e desinfetantes, psicotrópicos e 
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estupefacientes, grandes volumes, material de penso, material de raio-X, oftálmicos e antídotos e 

arrumação alfabética dos restantes medicamentos (Anexo VI). 

A receção dos produtos organiza-se numa zona específica, com ligação ao exterior das 

instalações. Aqui são verificados um a um, quantitativa e qualitativamente, de acordo com a nota de 

encomenda e a fatura que os acompanha à chegada[7]. Todos os prazos de validade (PV) são 

verificados e registados; se, à chegada, o PV for inferior a 6 meses, a encomenda fica sujeita a 

aceitação condicional[7]. Mensalmente, estes PV são revistos, para se retirar, ou não, os produtos 

cujo prazo termine nos 3 meses seguintes das existências[8]. Quando o produto tem, à partida, um 

PV curto, é acondicionado com uma etiqueta com essa informação (Anexo IV).  

Os produtos não conformes, são colocados de quarentena; produtos conformes são 

reencaminhados para os respetivos locais de armazenamento, de acordo com a forma de 

distribuição[7].  

A gestão de stocks exige que se façam diariamente pedidos de encomenda, normalmente, 

diretamente aos laboratórios. É, assim, criada a Lista Comum, com os pedidos de acordo com as 

necessidades do APF, sendo posteriormente autorizada pelo Serviço de Aprovisionamento. Tal como 

indicado anteriormente, é através dos kanbans que são despoletados os pedidos de encomenda. Para 

além das informações úteis à realização de encomenda, de acordo com o seu formato, este poderá ter 

outras informações, como a zona a que se destina ou a zona onde se armazena, como consta na 

figura do Anexo III [8]. Embora criados tendo em conta as quantidades de produtos necessárias à sua 

rotatividade e ao tempo que este demora a ficar disponível, os kanbans são frequentemente 

atualizados por diversas razões. De todas as vezes que é utilizado um determinado kanban para fazer 

o pedido de encomenda, é inscrita a data no verso, para uma melhor gestão.  

Por vezes, é necessário pedir empréstimo a outros hospitais, públicos ou privados, tanto de 

produtos esgotados, como de produtos que não sejam habitualmente usados no CHP. A situação 

inversa também poderá ocorrer, sendo o CHP a emprestar produtos. Segundo as normas, são 

impressas duas vias do pedido de empréstimo; uma permanece no CHP devidamente arquivada, 

aguardando a chegada do produto e a outra é enviada para a entidade de destino. É também impressa 

uma Guia de Transporte, que deve acompanhar o serviço de transportes. Quando se trata de um 

medicamento não introduzido no mestre de artigos ou não usados no CHP, é requisitada uma 

justificação para a urgência e para o motivo de não substituição por similar que conste no Formulário 

Hospitalar Nacional de Medicamento (FHNM) ou na Adenda do CHP (Anexo VII)[9]. 

 De referir que uma das tarefas realizadas no APF é a preparação dos hemoderivados para o 

circuito interno do hospital, que exigem documentação especializada, posteriormente arquivada por 

50 anos e a preparação dos anti-infeciosos (Anexo VIII e Anexo IX).  
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1.3. Produção de medicamentos  

 

A manipulação de medicamentos em ambiente hospitalar exige que o farmacêutico se 

responsabilize direta e indiretamente pela qualidade, eficácia e segurança de todos os produtos 

finais. Para que as boas práticas de fabrico sejam respeitadas deverão cumprir-se os requisitos 

presentes na Portaria n.º 594/2004, de 2 de Junho, referente a medicamentos manipulados em 

farmácia comunitária e hospitalar, que definem as regras para instalações e equipamentos, 

documentação, pessoal, matérias-primas e materiais de embalagem, manipulação, controlo de 

qualidade e rotulagem [10]; por sua vez, os requisitos para a prescrição e preparação são definidos 

pelo
 
DL n.º 95/2004, de 22 de Abril [11].  

No CHP, a este setor compete a produção de estéreis, que foca maioritariamente a nutrição 

parentérica; a produção de não estéreis, que visa a individualização de terapêutica pediátrica e 

geriátrica, adaptação das formas farmacêuticas à condição dos doentes e fabrico de formulações não 

disponíveis no mercado; e a produção de citotóxicos, cuja unidade de preparação é fisicamente 

separada dos outros setores dos SF por uma questão de comodidade e proximidade da zona de 

administração.  

 

1.3.1. Produção de não estéreis  

 

Diariamente, são preparadas diversas formulações, de acordo com as necessidades do 

hospital, sejam pedidos da UFA, sejam pedidos internos, de acordo com os kanbans. Todas as 

Formas Farmacêuticas (FF) têm a si associadas as respetivas instruções de trabalho gerais, 

devidamente arquivadas; não obstante, antes do início da preparação de cada não estéril, é emitida, 

pelo farmacêutico responsável, uma Ordem de Preparação (OP), com a informação específica e os 

rótulos a constar no produto final (Anexo X). Ambos contêm a composição qualitativa e 

quantitativa, assim como o número de lote[12, 13]. Mais ainda, a OP contém a identificação do 

operador e do supervisor, a quantidade por unidade e o número de unidades a preparar, as matérias-

primas utilizadas (com lote, origem e prazo de validade), a técnica de preparação, os ensaios de 

verificação da qualidade do produto final e a validação pelo supervisor[12]. Os ensaios de 

verificação são específicos para cada preparação, contudo, genericamente pretende-se que FF sólidas 

apresentem uniformidade de massa, FF semissólidas cumpram o pH definido e soluções cumpram o 

pH e transparência[14]. Por sua vez, o rótulo inclui enumeradas as substâncias de notificação 

obrigatória, o prazo de validade, as condições de conservação, as instruções especiais para utilização 

do medicamento, a via de administração, a identificação do local de preparação e da diretora 

técnica[13].
 
O acondicionamento de cada forma farmacêutica encontra-se definido, quer para 

embalagens primárias (bisnagas, boiões, frascos, papel vegetal), quer para embalagens secundárias 

(plástico transparente)[15].  
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1.3.1.1. Fracionamento e reembalamento 

 

Frequentemente é necessário proceder a determinadas operações para se facilitar a 

administração ou adaptação de dosagens não comercializadas, sem prejuízo da formulação original 

quanto às propriedades físico químicas e biofarmacêuticas. Assim, por exemplo, os, comprimidos 

podem ser submetidos a fracionamento por uma máquina de corte, os pós podem ser divididos numa 

balança e os líquidos em instrumento de medição adequado[16]. O objetivo final será integrar as 

frações no circuito do medicamento normal do CHP, devidamente identificados e acondicionados, 

rentabilizando as matérias-primas. No final, as novas FF são submetidas a ensaios de verificação, 

tais como: controlo visual para garantir a integridade da fração e controlo do peso, de pelo menos 5 

frações num mês[17].  

 As preparações no CHP podem ser sob a forma de papéis farmacêuticos (por exemplo: ácido 

acetilsalicílico, cloridrato de oxibutinina, diazóxido, sildenafil, dietas modulares glucídicas), 

soluções/suspensões orais (glucose, morfina, hidroclorotizaida, diazepam, prednisolona, 

hidrocortisona, sildenafil), pasta (pasta de lassar), solução tópica (loção de alfazema) entre outras, 

como lágrimas artificiais. 

 De referir que, quando necessário, os produtos resultantes são reembalados e devidamente 

identificados, com a DCI, a dosagem, o prazo de validade e o lote. 

 

1.3.2. Produção de estéreis  

 

A produção deste tipo de formulações deverá ser realizada em ambiente próprio e seguindo 

condições que garantam a qualidade das preparações, a ausência de contaminações e pirogénios, tal 

como descrito na Portaria nº42/92 de 23 de Janeiro [18]. Para além disso, a produção deverá seguir 

ainda as indicações descritas no capítulo 797 da United States Pharmacopeia.  

O desenvolvimento de formulações estéreis inicia-se com uma prescrição por parte do 

médico e esta, caso seja nova, deve despoletar o desenvolvimento de uma nova OP, formalmente 

elaborada e validada por farmacêuticos[19].  

O local de preparação de estéreis está dividido em dois compartimentos distintos, a sala 

cinzenta onde é realizada a descontaminação das mãos com desinfetante adequado e o fardamento, 

que inclui túnica, calças, protetores de calçado, touca, máscara e bata esterilizada; e a sala branca, 

um compartimento estéril onde se encontra a câmara de fluxo laminar, assegurado por um gradiente 

de pressão e cuja comunicação com o exterior para entrega das preparações ou transferência de 

material se realiza através de um transfer. (Anexo XI)[20]. Todas as preparações de produtos 

estéreis são realizadas em câmara de fluxo laminar vertical (CFLv) com recurso a técnica asséptica, 

de forma a garantir, não só a proteção do produto desenvolvido, mas também a do operador 

responsável pela manipulação[21]. Para garantir a esterilidade da sala branca e da CFLv é realizado 
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diariamente um controlo microbiológico, na primeira preparação de cada sessão de trabalho e na 

última preparação do dia. A câmara é limpa no início e fim de cada sessão com álcool a 70º[22].  

No setor da produção de estéreis efetua-se a produção de bolsas para nutrição parentérica e 

preparações estéreis extemporâneas destinadas particularmente aos serviços de pediatria do Centro 

Materno-Infantil do Norte (CMIN) e ao serviço de neonatologia do Hospital Padre Américo e Vale 

do Sousa, pertencente ao Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, E.P.E.  

As preparações estéreis extemporâneas baseiam-se no fracionamento ou ajuste de doses 

comerciais para que haja uma individualização da resposta ao doente, permitindo deste modo, um 

menor desperdício de matérias-primas. Antes de iniciar a produção, são emitidos OP e rótulos 

(anexo XII) contendo a informação relativa à formulação e ao doente. De realçar que estes 

acompanham a preparação desde a produção até à administração, evitando assim trocas ou erros 

durante o circuito do medicamento[19].  

Tal como referido anteriormente, a maioria das preparações realizadas neste serviço são as 

nutrições parentéricas. Estas são desenvolvidas em função do balanço hídrico e azotado, do 

ionograma e da patologia e terapêutica instituída para cada doente. Têm como principal objetivo a 

manutenção do equilíbrio nutricional dos doentes internados ou em regime de ambulatório, com 

patologias do foro metabólico, tubo digestivo imaturo ou em caso de contraindicação ou 

impossibilidade de regime de alimentação entérica. 

Neste processo, os farmacêuticos rececionam a prescrição médica de nutrição parentérica 

através do sistema informático e validam-na impreterivelmente tendo em conta os dados de 

identificação do doente, o peso (Kg), a composição qualitativa e quantitativa da Solução I e da 

Solução II, a assinatura do médico prescritor e a conformidade da prescrição com as regras de 

política do medicamento estabelecidas para o hospital. No final da validação procede-se à emissão 

de rótulos em triplicado para a solução I e em duplicado para a solução II, bem como a OP, 

registando-se previamente as iniciais do Operador e do Supervisor responsáveis pela produção da 

bolsa. [23, 24].  

A realização de bolsas para a nutrição parentérica envolve a preparação de duas soluções 

distintas, uma fração hidrossolúvel designada Solução I e uma fração lipossolúvel designada Solução 

II. A solução I contém solução de glucose, aminoácidos e diferentes iões, conforme as necessidades 

individuais de cada doente, enquanto a solução II é constituída por uma mistura de lípidos e 

vitaminas lipossolúveis[24]. A preparação destas duas soluções é executada através de um sistema 

automático de enchimento, à exceção dos micronutrientes hidrossolúveis, que são adicionados de 

forma manual e ordenada, tendo em conta a sua natureza química a fim de evitar fenómenos de 

precipitação que comprometam a estabilidade da preparação[24]. Na finalização das preparações 

procede-se à extração do ar contido nas bolsas, à sua “clampagem” e obturação, seguindo-se a 

rotulagem de cada fração com um rótulo interno e externo. Por último, realiza-se o 

acondicionamento secundário, que tem como objetivo a proteção da luz para evitar a degradação de 

determinados componentes fotossensíveis[24]. No final de cada preparação é da responsabilidade do 
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supervisor realizar os ensaios de verificação no sentido de detetar possíveis alterações, são estes: 

ensaios organoléticos I que avaliam a coloração das soluções; ensaios organoléticos II que avaliam a 

presença ou ausência de partículas em suspensão; ensaios organoléticos III que avaliam a presença 

ou ausência de ar e o controlo gravimétrico que avalia o peso da preparação que se deverá encontrar 

dentro dos limites pré-estabelecidos (±5%)[25].  

 

1.3.3. Produção de citotóxicos  

 

A UFO tem como principal objetivo assegurar a preparação, armazenamento e 

disponibilização de medicamentos citotóxicos (CTX), nas características e prazos acordados com o 

utente, sempre num ambiente de segurança para o pessoal envolvido. Salienta-se o facto de todas as 

operações realizadas nesta unidade serem levadas a cabo por pessoal devidamente preparado, quer a 

nível teórico, quer a nível prático[26]. 

A técnica assética engloba um conjunto de procedimentos que visam minimizar as 

possibilidades de contaminação microbiana no decorrer da manipulação de produtos estéreis. Para 

este efeito, é fundamental uma correta lavagem das mãos, o uso de equipamentos de proteção 

individual adequados e o manuseamento apropriado dos fármacos e do material de trabalho. A 

Técnica da Pressão Negativa em CFLv constitui a base da manipulação de citotóxicos[27].  

De uma forma geral, a UFO é constituída por uma sala de validação de prescrições, por uma 

sala extra de apoio ao serviço e ainda por outras três divisórias que são fundamentais para uma maior 

segurança na manipulação deste tipo de fármacos. Estas três divisórias constituem a [28]: 

 Zona negra: local exterior à zona de preparação onde se encontram os cacifos, o 

calçado e os adornos do exterior; 

 Zona cinza: antecâmara com local de lavagem das mãos e de fardamento (Anexo 

XIII); 

 Zona branca: sala de preparação de citotóxicos com CFLv (Anexo XIV). 

No que respeita ao fardamento, o equipamento de proteção individual a utilizar na 

manipulação de citotóxicos consiste fundamentalmente em[28]: 

 Bata de proteção suficientemente longa e fechada no pescoço; 

 Luvas estéreis e isentas de pó; 

 Máscara com filtro de partículas; 

 Óculos de proteção; 

 Protetores de calçado. 

 O farmacêutico, à medida que vai recebendo as “luzes verdes” através do programa 

GHAF/SAM, procede à validação e monitorização das prescrições médicas, isto é, confirma as doses 

prescritas tendo em conta os dados do doente, confrontando-as com os Protocolos de Quimioterapia 

(PQ) da instituição que estão disponíveis em formato digital e, são periodicamente atualizados, bem 

como com os diplomas legais, as autorizações da Direção Clínica, do Conselho de Administração 
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(CA), da CFT e da CE [27, 29].
 
Todas as prescrições devem conter informação detalhada sobre o 

doente (identificação do mesmo, peso, altura, superfície corporal e área sob a curva), sobre a 

formulação a preparar (CTX prescrito por DCI, via de administração, dose padrão e dose ajustada ao 

doente), assim como a identificação do serviço clínico, do médico responsável, da patologia, do PQ 

e da data da realização do ciclo[30]. As prescrições médicas podem ser realizadas através do sistema 

informático do hospital, ou então, em impressos próprios cuja cor difere de doentes internados 

(impresso verde- Anexo XV) para doentes em regime de ambulatório/HD (impresso rosa- Anexo 

XVI)[31].
 

Após este primeiro passo de validação, inicia-se a disposição dos tabuleiros individualizados 

por doente e por preparação, contendo estes o fármaco a manipular, a OP, o rótulo de libertação e a 

solução injetável para diluição (Anexo XVII). No interior da sala branca, o TDT de apoio verifica se 

o material presente no tabuleiro corresponde ao descrito na OP (dupla verificação) e escolhe o 

material para a manipulação, sendo que este varia dependendo do tipo e apresentação do citotóxico, 

bem como do volume a medir. Após uma descontaminação com álcool a 70%, o TDT de apoio 

coloca no interior da CFLv todo o material necessário à manipulação e, o TDT operador, após 

conferência, inicia a técnica de preparação. Depois de o produto final estar devidamente identificado 

e, caso necessário, protegido da luz, este é acondicionado numa manga selada e transportado num 

tabuleiro até ao serviço de destino[27]. No Hospital de Dia, se o doente estiver nos cadeirões ou 

cateteres 1, o respetivo tabuleiro está identificado como cadeirões (Anexo XVIII), por outro lado, se 

o doente em causa estiver nas camas ou cateteres 2, o tabuleiro está identificado como camas (Anexo 

XIX)[32]. No final do dia de trabalho, é sempre responsabilidade do TDT garantir que todos os 

fármacos e consumíveis do armário de apoio são repostos nas quantidades necessárias de modo a 

assegurar o dia seguinte. Por forma a permitir uma integral satisfação das necessidades dos doentes, 

definem-se os stocks mínimos dos diferentes produtos envolvidos na manipulação de citotóxicos, e, 

no final de cada dia realiza-se a encomenda para o armazém 1001 tendo em consideração os kanbans 

que durante esse dia atingiram o respetivo ponto de encomenda (Anexo XX)[33].  

Relativamente ao transporte de medicamentos citotóxicos, este deve respeitar três 

princípios: a proteção dos indivíduos, tanto os envolvidos na deslocação como qualquer outro 

passível de entrar em contacto com o produto, a proteção do medicamento e a proteção do ambiente. 

Nos serviços de internamento do HSA e do CMIN, o transporte das preparações é realizado pelo 

assistente operacional dos serviços farmacêuticos que esteja de apoio à UFO. Este coloca as mesmas 

num contentor fechado, inquebrável, antiderrame e devidamente sinalizado com o símbolo 

Biohazard (Anexo XXI)[32]. 
 

Em caso de derrame de citotóxicos é fundamental garantir a recolha, limpeza e eliminação 

dos mesmos, evitando a contaminação do meio ambiente circundante, assim como do pessoal 

envolvido. Para esse efeito, existe um kit de derramamento com todo o material necessário a utilizar, 

bem como um respetivo manual de atuação. (Anexo XXII)[34].
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As preparações de citotóxicos podem ser em bólus (Anexo XXIII), em bombas de perfusão 

(Anexo XXIV) ou em soluções diluídas (Anexo XXV)[27, 31]. 
 

Relativamente ao bólus, o TDT operador mede diretamente o volume de fármaco pretendido 

para a seringa, mostrando sempre o fármaco e o volume medido ao farmacêutico que faz a validação 

do processo (dupla verificação). No final, encerra-se a seringa com um obturador e, caso necessário, 

protege-se da luz.  

No que concerne às bombas perfusoras, a primeira etapa passa por calcular o volume de 

fármaco tendo sempre como base as concentrações das apresentações disponíveis na UFO (V1). 

Posteriormente, de acordo com a duração da perfusão e as características de cada bomba, incluindo o 

fluxo e o volume residual (Vr), é possível obter o volume final da preparação (Vt). De seguida, 

afere-se o volume de fármaco adicional (Va) e acrescenta-se este ao V1 anteriormente calculado, 

chegando-se assim o volume final de fármaco a medir (Vf). O volume de diluição é estimado 

subtraindo o Vf ao volume total da preparação (Anexo XXVI).  

Após a solução de diluição ser introduzida na bomba, aguarda-se que todo o sistema fique 

preenchido com a mesma, clampando-o de seguida. Antes de adicionar o fármaco, o TDT de apoio 

confirma o volume, e, por fim, encerra-se a bomba com o obturador.  

Nas soluções diluídas inicia-se por acoplar o sistema de conexão ao saco de soro prescrito, 

preenchendo o sistema com o soro e clampando-o. Seguidamente, introduz-se no saco de soro o 

volume de citotóxico medido na seringa, encerrando-o posteriormente com o obturador.  

 

1.4. Distribuição de medicamentos  

 

A distribuição de medicamentos representa uma das principais tarefas executadas nos SF do 

HSA, sendo esta uma das funções que promove um maior contacto tanto com os utentes como com 

os vários serviços do hospital. O sistema de distribuição de medicamentos atualmente presente no 

CHP compreende uma variedade de funções, entre as quais, o cumprimento das prescrições médicas, 

a diminuição dos erros aquando da dispensa e da administração, a monitorização da terapêutica e a 

racionalização dos custos, proporcionando, desta forma, uma distribuição segura e eficiente, num 

curto período de tempo. 

 

1.4.1.  Distribuição Clássica  

 

Este tipo de fornecimento engloba diversos serviços, distribuídos estrategicamente por 3 

circuitos, cuja correspondência se encontra na tabela 1 do Anexo XXVII. De um modo geral, todos 

os Serviços Clínicos, Blocos e Consultas, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação, o CMIN, 

o HJU, a UFO e a UFA são abrangidos, garantindo o acesso rápido e fácil à medicação em qualquer 

momento, apesar da separação física do APF [35, 36].
 
As soluções injetáveis de grande volume e os 

Antisséticos e Desinfetantes assumem um circuito próprio, no que respeita à quantidade e à 
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durabilidade nos serviços; as unidades e serviços aos quais se destinam, encontram-se listadas na 

tabela 2 do anexo XXVII.  

Os serviços supracitados podem fazer os pedidos de reposição, quando o seu stock atinge os 

mínimos definidos, por via manual ou eletrónica, o que exige normalmente, dependendo do serviço, 

a transferência do stock dos produtos, virtualmente, do APF para os restantes centros de custo. Cada 

serviço tem um horário definido para se concretizarem os pedidos e a reposição física dos 

produtos[35].  

No CHP existem 3 métodos na distribuição clássica de medicamentos: reposição por HLS, 

reposição de stocks nivelados e reposição de stocks por kanban. Para o primeiro e segundo métodos, 

é necessário um acordo prévio entre os SF e os serviços clínicos quanto aos quantitativos fixos 

disponíveis para consumo. Não obstante, enquanto em sistema HLS se procede à troca direta entre 

caixas vazias e caixas cheias, no segundo método, a reposição é feita no local, de acordo com as 

unidades gastas e só se adequa a alguns dos serviços. A reposição por kanban implica que se faça o 

pedido ao APF quando se atinge o quantitativo mínimo a ele associado[35]. 

 O Pyxis
® 

(Anexo XVIII) é um caso particular de armazenamento presente no Serviço de 

Cuidados Intensivos e no Bloco Luís de Carvalho. Trata-se de um conjunto de gavetas, em um ou 

mais armários, nos quais se armazenam os produtos de acordo com o tamanho, a quantidade, o grau 

de controlo e a sua temperatura de conservação. O sistema informático associado só permite a 

dispensa de um determinado medicamento perante uma senha de acesso e impressão digital, 

contribuindo para um controlo mais rigoroso de stocks e PV, bem como para a diminuição de erros 

de dispensa [37]. 

 

1.4.2. Distribuição individual diária e em dose unitária  

 

A DIDDU é um sistema personalizado que permite a distribuição de medicamentos em dose 

unitária pelos doentes internados nos diferentes serviços clínicos para um período de 24 horas. Esta 

distribuição permite a diminuição do risco de interações medicamentosas e o aumento da 

racionalização da terapêutica através do acompanhamento farmacoterapêutico do doente.  

A DIDDU é constituída por diversos módulos, entre os quais, a torre que contém o stock 

avançado de medicamentos ou produtos farmacêuticos com menos custo (Anexo XIX); as células de 

aviamento que contemplam o stock avançado de medicamentos e produtos farmacêuticos de maior 

consumo pelos serviços que integram (Anexo XXX); e, por fim, o supermercado que contém o stock 

avançado de medicamentos e produtos farmacêuticos de maior consumo (Anexo XXXI)[38].  

 

1.4.2.1. Validação e aviamento de prescrições 

 

É da responsabilidade do farmacêutico hospitalar a validação das prescrições médicas e a 

monitorização do perfil farmacoterapêutico dos doentes internados nos Serviços Clínicos. 
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Diariamente, os farmacêuticos têm acesso à prescrição eletrónica através da aplicação informática 

vigente no centro hospitalar com exceção dos hemoderivados, material de penso, estupefacientes e 

antídotos, que vêm prescritos em impresso próprio (Anexos VIII, XXXI e XXXII)[39].  

A validação das prescrições deve ser efetuada tendo em atenção as Políticas de Utilização de 

Medicamentos da Instituição de Saúde em questão, estabelecidas com base no FHNM, Adendas e 

Deliberações da CFT, caraterísticas do doente (idade, função renal e hepática, alergias) e do 

medicamento[39]. O farmacêutico tem o dever de avaliar as prescrições médicas e intervir quando 

julgar adequado, com o objetivo de prevenir ou detetar alterações dos efeitos terapêuticos. Assim 

sendo, é função do farmacêutico hospitalar aplicar os cuidados farmacêuticos e identificar problemas 

relacionados com o medicamento (PRMs)[40], que podem ser os seguintes:  

PRM1: caso o medicamento não tenha as indicações aprovadas para a sintomatologia 

manifestada pelo doente em questão[40].  

PRM2: caso o medicamento não possa ser usado pelo doente em questão devido a reações 

adversas, refratariedade farmacológica, contraindicações ou alergias[40].  

PRM3: caso a posologia não seja adequada, seja na dose, na frequência, na duração e no 

momento correto[40].  

PRM4: caso o doente não tenha condições financeiras ou haja impossibilidade de administração 

do medicamento e se o doente, cuidador ou enfermeiro, não conseguir administrar o 

medicamente de forma autónoma e correta[40].  

 

Existem numerosas razões para que a farmacoterapia falhe, entre as quais a não 

individualização na dose prescrita, incompatibilidades e interações medicamentosas, erros de 

administração, contraindicações e reações adversas; todas elas, individualmente, ou em conjunto, 

resultam em falta de efetividade e/ou de segurança, e em perdas pelo desperdício. Tal como referido, 

é proposto diariamente ao farmacêutico avaliar todas estas particularidades e validar a prescrição dos 

doentes, de acordo com as indicações e as características de cada doente. 

Para concretizarmos uma análise mais detalhada de um caso prático, em anexo XXXIII, 

usufruímos da informação dos RCM e do Prontuário Terapêutico disponibilizado pelo Infarmed 

online.  

Terminada toda a análise, concluímos que a prescrição de muitos medicamentos 

simultaneamente acarreta sempre muita dificuldade na adequação de tratamento, tendo em conta, 

especialmente, as interações, que foram o mais significativo possível PRM detetado. Ainda assim, 

podemos afirmar que a prescrição está de acordo com o expectável e, portanto, que não devem surgir 

RMN’s, a menos que surja alguma reação adversa inesperada. 

Após validação das prescrições, os pedidos de medicação são direcionados para o 

dispositivo semiautomático PharmaPik®, que se caracteriza por um dispositivo rotativo, que 

movimenta gavetas de diferentes tamanhos, cada qual contendo um determinado produto 

farmacêutico, com a exceção das bolsas de nutrição parentérica, produtos de grande volume, 
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suplementos ou produtos de frio que são dispensados manualmente (Anexo XXXIV). O dispositivo 

PharmaPik® tem como principais vantagens, a redução dos erros humanos e melhoria da segurança 

e eficácia durante a dispensa. Após recolhidos do dispositivo, os medicamentos são acondicionados 

nas malas respetivas a cada serviço clinico, que são preparadas em horário específico e sendo cada 

uma delas compartimentada em gavetas com o nome do doente e o número da cama onde se 

encontram. No final da preparação das malas são geradas, informaticamente, “listas com as 

prescrições com revertências”, ou seja, o sistema fornece atualizações das alterações 

farmacoterapêuticas ocorridas entre o momento de aviamento e de entrega, sendo de seguida 

realizado o aviamento das alterações unidose por doente. Por fim, as malas são transportadas para os 

respetivos serviços pelos técnicos auxiliares. Após a entrega das malas aos serviços, é possível gerar 

“listas das prescrições sem revertência” que contêm alterações de medicação de determinados 

doentes, sendo o seu aviamento feito em pacotes de papel devidamente identificados com o serviço 

clinico, nome do doente e número da cama, bem como o número de processo, sendo estes colocados 

em SUCS identificadas por cada serviço[41].  

 

1.4.2.2. Medicamentos Sujeitos a Controlo Especial 

 

Existem determinados medicamentos que exigem um circuito especial devido às suas 

características individuais, nomeadamente, estupefacientes e psicotrópicos, hemoderivados e 

material de penso[39].  

 

a) Medicamentos Hemoderivados  

 

É da responsabilidade do farmacêutico a dispensa de medicamentos hemoderivados, ao 

abrigo do Despacho Conjunto nº1051/2000 (2ª série) de 14 de Setembro, destinados aos doentes 

internados em cada serviço clinico, bloco operatório ou serviço de urgência do hospital[41].  

Estes são realizados num impresso próprio “Modelo nº1804 da INCM” (Anexo VIII) e 

compete ao médico prescritor enviar conjuntamente os autocolantes identificativos do doente em 

quantidade suficiente para identificar individualmente as embalagens a aviar. A prescrição tem 

obrigatoriamente que ter o número de processo do doente a que se destinam os hemoderivados para 

facilitar a sua rastreabilidade. Os farmacêuticos, aquando do aviamento, têm que preencher o quadro 

C do impresso e registar o número de lote e o certificado de autorização de utilização do respetivo 

lote (CAUL) (Anexo XXXV). É dever do farmacêutico debitar informaticamente o medicamento 

dispensado identificando o lote para facilitar a rastreabilidade do mesmo. O aviamento deste tipo de 

medicamentos é apenas realizado para o próprio dia[41]. 
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b) Medicamentos estupefacientes e psicotrópicos  

 

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos têm uma margem terapêutica estreita e 

causam habituação e dependência física e psicológica, sendo muitas vezes associados a atos ilícitos, 

havendo por isso necessidade de legislação mais restrita. Devido aos fatores anteriormente 

mencionados, este tipo de medicamentos apenas podem ser dispensados por farmacêuticos, tal como 

regulamentado pelo Decreto-Lei nº 15/93 de 22 de Janeiro[41].  

A prescrição destes fármacos é realizada em impresso próprio, Modelo nº1509 da INCM 

(Anexo XXXII), e deverá ser preenchida por completo e assinada pelo médico de serviço, devendo a 

mesmo estar numerada e conter o carimbo do serviço ao qual a farmácia vai realizar o débito do 

produto. Após receção do impresso o farmacêutico deverá preencher os restantes campos do 

documento, debitar no sistema informático ao serviço respetivo, destacar a “via serviço” 

devolvendo-a ao serviço requisitante e, por último, conferir os documentos e medicamentos aviados 

procedendo à assinatura das respetivas guias. As prescrições recebidas nos SF até às 15h, de 

domingo a sexta-feira são entregues no dia seguinte com as malas unidose[41].  

 

c) Material de penso  

 

O material de penso deve ser prescrito em impresso próprio (Anexo XXXI) e a sua 

prescrição é válida para 8 dias. O farmacêutico é responsável pelo aviamento deste material e, como 

tal, é importante que este tenha conhecimento da mecânica dos dispositivos médicos para possibilitar 

um maior auxilio na escolha adequada do material de penso[39].  

 

d) Antídotos 

 

A prescrição dos antídotos é realizada em impresso próprio ou eletronicamente. Nestes 

casos é crucial atuar rápida e prontamente para que haja uma resposta mais eficaz e decisiva [39].   

 

e) Anti-infeciosos e nutrição artificial 

 

 A prescrição médica de anti-infeciosos e nutrição artificial tem um período máximo de 

validade de 7 dias, a fim de reduzir os custos pela entidade hospitalar, o desperdício de medicação e, 

mais significativamente, a diminuição do desenvolvimento de estirpes microbianas resistentes. A 

prescrição entre doentes internados sem DIDDU ou com DIDDU difere, sendo que aos primeiros é 

realizada prescrição manual preenchendo um impresso próprio (Anexo IX) e aos segundos realiza-se 

eletronicamente através do CdM[39].   
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1.4.3. Farmácia de ambulatório  

 

A UFA destina-se à distribuição de medicamentos e aconselhamento de doentes em regime 

de ambulatório que requerem terapêuticas específicas de âmbito hospitalar e, portanto, sujeitas a 

constante monitorização da sua adesão. A farmácia de ambulatório constitui, desta forma, o primeiro 

contacto do utente com o farmacêutico hospitalar. 

A UFA situa-se, no edifício Neoclássico do CHP. Localiza-se no rés-do-chão do edifício e 

as suas instalações possuem acessibilidade a todos os utentes, incluindo utentes com mobilidade 

reduzida, graças à existência de rampa. A farmácia é composta por 4 zonas principais: sala de espera 

zona destinada ao atendimento composta por 3 balcões, sala de atendimento privado e zona de 

armazenamento dos fármacos (Anexo XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX). A zona de 

armazenamento caracteriza-se pela existência de um armário composto por gavetas, nas quais os 

fármacos se encontram divididos por patologia e, dentro de cada patologia, encontram-se ordenados 

por ordem alfabética segundo a sua DCI e dosagem (Anexo XL). Para além desta estrutura, a 

farmácia dispõe ainda de três frigoríficos nos quais se mantém a organização anteriormente descrita, 

bem como um armário destinado ao armazenamento de fármacos usados na terapêutica da Hepatite 

C e um outro para a nutrição entérica (Anexo XLI e XLII). Para facilitar a pesquisa dos 

medicamentos pelos colaboradores, encontra-se afixada uma listagem de todos os medicamentos 

existentes na unidade e o respetivo local de arrumação, por um código numérico existente nas 

gavetas (Anexo XLIII). Esta lista indica a localização de cada fármaco e é uma das ferramentas úteis 

para simplificar e assegurar um bom atendimento. Tal como nas outras unidades, a UFA possui 

kanbans para todos os seus produtos, sendo imprescindível a sua correta utilização de forma a 

assegurar uma boa gestão de stocks. A metodologia FEFO (First Expired First Out) deverá ser 

obedecida para complementar uma boa e eficiente arrumação dos medicamentos[42].  

 

1.4.3.1. Dispensa de medicamentos 

 

O horário de atendimento da UFA decorre entre as 9:00 e as 17:00 de Segunda a Sexta-feira, 

em dias úteis[43]. A dispensa de fármacos nesta unidade destina-se apenas aos utentes que detêm 

determinada patologia e cujos fármacos destinados à sua terapia se encontram ao abrigo de 

despachos publicados em Diário da República, usufruindo, assim, da total comparticipação do 

medicamento.  

A dispensa de medicamentos pela farmácia de ambulatório é válida para as seguintes 

situações: para medicamentos autorizados por diplomas legais com ou sem restrições impostas pelo 

CHP, para medicamentos sem diplomas legais mas sujeitos a deliberações específicas autorizadas 

pelo CA do CHP (Hepatite B e Hipertensão Pulmonar), para medicamentos no âmbito de alta 

precoce e para medicamentos sem diplomas legais ou deliberações específicas do CHP mas cuja 

utilização é justificável após decisão da CFT [40].  
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Alguns fármacos poderão estar autorizados pela CFT do CHP e, assim, constituírem 

adendas a outras patologias que não estão ao abrigo do FNHM, e, portanto, serem comparticipados. 

As principais subcategorias nas quais se dividem os fármacos dispensados no CHP são: Insuficiência 

Renal Crónica, Quimioterapia, Hipertensão Pulmonar, Fármacos Imunológicos, Artrite Reumatoide, 

Hepatite B, Hepatite C, Esclerose Múltipla, Fibrose Quística, Síndrome Intestino Curto, entre outras. 

São ainda dispensados hemoderivados e medicamentos manipulados [44] .  

No ambulatório, é da competência dos farmacêuticos o atendimento, a validação da 

prescrição e a dispensa dos medicamentos. Aquando do atendimento, o farmacêutico recebe a 

prescrição pela mão do utente e verifica se a mesma cumpre os requisitos mínimos para o seu 

aviamento. Assim, o farmacêutico deverá verificar se a prescrição eletrónica ou em papel (Anexo 

XLIV) foi elaborada em modelo apropriado para a farmácia de ambulatório, se a mesma possui os 

dados de identificação do utente (nome, número de processo, sistema de saúde aplicável e respetivo 

número), a identificação do fármaco pela sua DCI e a sua FF, dose, frequência e via de 

administração. É igualmente imprescindível a identificação da especialidade médica responsável 

pela prescrição, indicação da próxima consulta, a identificação e assinatura do prescritor, bem como 

a identificação do diploma legal a que obedece a prescrição médica. Em caso de não cumprimento 

de todos os critérios, a prescrição não pode ser aviada até à regularização. 

Posteriormente à primeira verificação, o farmacêutico introduz a prescrição no computador 

e tem acesso informaticamente ao que foi prescrito. O passo prioritário é confirmar com o utente ou 

o responsável pelo levantamento da medicação a data da próxima consulta, de forma a poder calcular 

o número de comprimidos necessários até à mesma e, assim, fazer uma dispensa mais conscienciosa 

e racionalizada. A distribuição de medicamentos em regime de ambulatório assegura um melhor 

controlo e vigilância dos efeitos adversos graves, permitindo ainda melhorar a adesão à 

terapêutica[45].  

O farmacêutico deverá ser responsável, em caso de prescrição de novos medicamentos, por 

ceder informação detalhada sobre os mesmos aos utentes, seja verbalmente e/ou através de folhetos 

informativos a fim de evitar problemas terapêuticos (Anexo XLV).  

A dispensa de medicamentos deverá ser racionalizada e ter em conta os seguintes critérios, 

salvo raras exceções devidamente submetidas a autorização pela equipa de direção clínica. 

Um medicamento pode ser dispensado: 

 Até 3 meses, desde que o valor monetário correspondente ao total de comprimidos seja 

menor que 100 euros, para doentes com residência em qualquer área, ou até ao valor de 300 

euros se os mesmos forem residentes fora do distrito do Porto. Em caso do montante ser 

superior a este valor, a medicação apenas será dispensada para um período de um mês. 

 Em caso de doente transplantado renal ou hepático, os fármacos imunossupressores serão 

fornecidos para um período de tempo de 3 meses[44].  

No ato da dispensa, o farmacêutico deverá ter em conta o tamanho da embalagem, o número 

de dias de tratamento e o stock disponível. Sempre que possível o farmacêutico deverá ajustar o 
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quantitativo dos comprimidos à apresentação comercial, de forma a evitar confusões pelo utente. 

Certos fármacos como o Sorafenib e Aprepitant deverão ser dispensados tendo em conta o seu stock 

limitado. 

A quantidade a dispensar deverá ser registada na Quantidade Enviada, bem como o 

respetivo lote. Em caso de os medicamentos não serem dispensados na sua totalidade, o 

farmacêutico deverá proceder à impressão da folha de medicação pendente e entregar ao doente. 

Caso o doente proceda ao levantamento posterior da medicação, o registo deverá ser feito na sua 

Quantidade Atual, bem como o respetivo lote. 

Apesar da farmácia de ambulatório se destinar ao fornecimento e dispensa gratuita de 

medicação, segundo o decreto-lei nº 206/2000, de 1 de Setembro, a mesma poderá estar autorizada a 

vender medicamentos ao público, nas seguintes situações:  

1) Se houver comprometimento excecional do acesso normal dos utentes aos 

medicamentos, implicando risco de descontinuidade no processo de fornecimento e 

distribuição com as inerentes implicações sociais que tal acarreta; 

2) Se, por razões clínicas provenientes do atendimento em serviço de urgência hospitalar, 

manifeste mais benéfico ou apropriado, a imediata acessibilidade ao fármaco em 

questão. 

A venda direta ao utente apenas é realizada mediante a apresentação de prescrição médica, 

que deverá conter no mínimo 3 carimbos que justifiquem a rotura do medicamento. 

 

1.4.3.2. Dispensa de hemoderivados 

 

Tal como referido anteriormente, a prescrição dos produtos derivados do sangue deverá ser 

realizada através do impresso modelo nº1804, seguindo as instruções já mencionadas.  

No final, o mesmo impresso deverá ser assinado e datado pelo farmacêutico e pelo utente. 

Para efetuar o registo informático, deverá ser feita uma requisição por doente, em regime de 

ambulatório, com os dados respetivos ao utente e ao episódio do dia da consulta[46].  

 

1.4.3.3. Receitas externas ao hospital 

 

A dispensa de medicamentos a clientes externos ao hospital (utentes seguidos em clínicas ou 

médicos particulares com artrite reumatoide, espondilite anquilosante, artrite psoriática, artrite 

idiopática juvenil poliarticular e psoríase em placas) apenas se verifica cumprindo os seguintes 

requisitos: 

 Prescrição médica com vinheta do médico prescritor; 

 Prescrição médica com carimbo ou vinheta do local de prescrição 

 Identificação do número de certificação de registo na DGS (publicado no site da DGS) 

 Dispensa de medicamento registado em base de dados específica para o efeito. 
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Tal como acontece com os doentes internos, a dispensa destes medicamentos é gratuita para 

a utente[47].  

 

1.4.3.4. Devolução de medicação  

 

Para uma boa gestão de stocks e maior consciencialização no que refere à adesão à terapêutica, é 

prioritária a sensibilização dos utentes para a devolução da medicação descontinuada que tenha sido 

fornecida pela UFA. Assim, o farmacêutico deverá atuar junto dos utentes e promover esta ação. 

Após devolução de medicamentos, os mesmos deverão ser separados e armazenados em local 

próprio, sendo registado quem os recebeu e em que dia e, se possível o número de processo. Deverá 

ainda ser efetuado registo informático da devolução da medicação. A análise da medicação 

devolvida é da competência do farmacêutico e deverá ter em conta o estado de conservação da 

mesma, a integridade física, a sua identificação e validade [48]. Todos os medicamentos não 

aproveitados deverão ser colocados em contentores vermelhos para posterior incineração (ANEXO 

XLVI).  

Neste estágio foi possível prestar atendimento ao público e sensibilização dos utentes. Foram 

elaborados folhetos informativos e de sensibilização, bem como separação da medicação devolvida. 

 

1.5. Ensaios Clínicos  

 

Segundo a Lei nº46/2004 de 19 de Agosto, define-se por Ensaio Clínico (EC) “qualquer 

investigação conduzida no ser humano, destinada a descobrir ou verificar os efeitos clínicos, 

farmacológicos ou farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos experimentais (ME); ou a 

identificar os efeitos indesejáveis de um ou mais ME; ou a analisar a farmacocinética de um ou mais 

ME, a fim de apurar a respetiva segurança ou eficácia”. 

Os EC representam uma recente vertente da medicina que visa desenvolver novos e 

inovadores tratamentos. Atualmente encontram-se a decorrer cerca de 100 ensaios clínicos no CHP. 

Para que o EC decorra na sua plenitude, é importante assegurar a existência de uma equipa 

multidisciplinar vocacionada para investigação clínica. Assim, é fulcral no desenvolvimento de um 

EC a presença de: um investigador, um farmacêutico responsável pelo ME, um promotor do ensaio 

(singular ou coletivo) e um monitor (responsável pelo acompanhamento do ensaio clínico e pela 

transmissão da informação ao promotor). 

A contínua evolução desta área clínica suscitou uma readaptação dos SF de forma 

corresponder a esta nova realidade, havendo atualmente uma unidade destinada aos ensaios clínicos 

(UEC). De acordo com a lei nº 46/2004 de 19 de Agosto, os SF são o local preconizado para o 

armazenamento, controlo e dispensa dos medicamentos experimentais, sendo portanto na UEC que é 

feita a sua gestão. Fisicamente, a UEC é composta por duas salas contíguas: sala A (sala de 
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armazenamento dos medicamentos experimentais) e sala B (gabinete de trabalho), tal como 

apresentado no anexo XLVII. 

 

1.5.1. Circuito do medicamento 

 

Para o início do EC é imprescindível a autorização e aprovação clínica por parte das 

seguintes entidades: Comissão de Ética de Investigação clínica (CEIC), INFARMED, Comissão 

Nacional de Proteção de Dados (CNPD) e (CES). Para além destas aprovações, deverá ser assinado 

o contrato financeiro pelo conselho de administração. A ação interventiva dos SF no ensaio clínico 

só se inicia após deliberação pela CES e assinatura contratual pelo conselho de administração do 

CHP. Após decisão do CES do início de um novo estudo, a UEC é contactada pelo seu secretariado e 

procede à atualização da base de dados que contém todos os EC a decorrer no hospital. A base de 

dados, em formato Excel, consiste numa das principais ferramentas de trabalho facilitando o 

seguimento e a avaliação dos ensaios a decorrer. Esta base de dados indica o número de EC a 

decorrer na instituição e em cada serviço, o objetivo do estudo, o número de pacientes incluídos em 

cada estudo e fase em que se encontram [49].  

Após aprovação, a apresentação do protocolo a toda equipa representa o passo seguinte. 

Esta reunião é convocada pelo investigador ou pelo promotor e visa definir procedimentos relativos 

aos atos de prescrição, dispensa e devolução de fármaco, de atuação da equipa e prazos de 

fornecimento do ME para o ensaio. Cada ensaio clínico apresenta um capa arquivadora na qual se 

encontram todas as informações essenciais à realização do ensaio, tais como o seu protocolo, 

documento no qual se encontram descritos os objetivos e desenho do estudo, estatística e 

organização, bem como a brochura do investigador, que corresponde ao documento compilado de 

dados clínicos e não clínicos de determinado ME, pertinentes para o seu estudo na espécime humana 

[49]. 

O farmacêutico, após abertura de centro, elabora um protocolo onde são estipuladas as 

guidelines de receção, conservação, dispensa, manipulação e gestão, bem como ordens de 

preparação e respetivos rótulos, caso seja aplicável a manipulação do fármaco. O arquivo da 

informação relativa a cada EC é organizado segundo o “Pharmacy Site File” em vigor nesta unidade 

[49]. 

Até término do estudo, o centro onde decorrem os ensaios clínicos é alvo de visitas 

periódicas pelos monitores para monitorização do estudo e de autorias internas e externas, devendo 

os ficheiros de cada ensaio clínico ser arquivados na capa respetiva [49]. 

 

2. Papel do farmacêutico  

 

No âmbito da equipa multidisciplinar, o farmacêutico é o profissional responsável pela 

monitorização do ME e pela implementação e cumprimento de procedimentos de acordo com as 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 

20 
 

Boas Práticas Clínicas. Relativamente à monitorização do ME, o TSS deverá proceder à receção, 

acondicionamento adequado, identificação, gestão de stock, manipulação (se aplicável) e dispensa. É 

imprescindível a sua ação na informação e aconselhamento do doente e restantes profissionais de 

saúde, bem como na manutenção de uma boa gestão administrativa através dos registos e processos 

de devolução, controlo do inventário e arquivo de informações [49].  

  Durante o estágio foi possível assistir a vistas de início de estudo de ensaios clínicos e 

visitas de monitorização. Neste sector foi possível a elaboração de ordens de preparação e protocolos 

para ME, bem como a dispensa e registo de informações [49].  

 

2.1. Conclusão 

 

Durante o estágio no CHP tivemos oportunidade de realizar diversas atividades no âmbito 

da profissão do farmacêutico hospitalar, nos diferentes sectores. No APF, tivemos a oportunidade de 

participar na preparação da medicação para os serviços clínicos, preparação de hemoderivados, 

elaboração e receção de encomendas, bem como acompanhar os assistentes técnicos na rota dos 

circuitos. Aquando da passagem pela Farmacotecnia, participamos na elaboração de diferentes 

preparações estéreis, nomeadamente: colírios de gentamicina, solução de bevacizumab e morfina em 

seringas unidose. Na unidade dos não estéreis realizamos diversas soluções, suspensões e papéis 

medicamentosos, tal como enunciado anteriormente. 

Nas diferentes semanas que estivemos na UFO tivemos a oportunidade de colaborar na 

realização de uma série de atividades, nomeadamente, na preparação dos tabuleiros, na validação das 

prescrições, na execução de encomendas para o armazém 1001, na dupla verificação e no transporte 

do produto final para o tabuleiro de destino. É de referir que durante este estágio uma de nós teve a 

oportunidade testemunhar o derramamento de um medicamento citotóxico, observando o 

cumprimento de todas as regras de segurança. Na UFA fomos integrados na dispensa de 

medicamentos ao público. Na UEC tivemos a oportunidade de participar em diversas visitas de 

monitorização de ensaios clínicos, bem como em visitas de início de ensaio clínico. Durante este 

período elaboramos e acompanhamos ordens de preparação. Na DID intervimos na preparação dos 

medicamentos psicotrópicos e na verificação e validação de prescrição. 

Durante o estágio participamos em diversas formações sobre diversas temáticas e fármacos, 

que se encontram sumariadas no anexo XLVIII. 

Em suma, a passagem pelos diferentes sectores revelou-se extremamente enriquecedor, 

completando em pleno os objetivos propostos pelo plano de estágios. 
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Anexo I: Constituição do CHP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 

29 
 

 

 

Anexo II: Divisão dos SF 
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Anexo III: Kanban  
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Anexo IV: Etiqueta de validade curta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo V: Etiqueta de solução concentrada  
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Anexo VI: Armazém dos produtos farmacêuticos 
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Anexo VII: Formulário Hospitalar Nacional de Medicamento 

 

 

Anexo VIII: Requisição Hemoderivados 
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Anexo IX: Requisição anti-infeciosos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo X: Rótulos de Preparações Não Estéreis 
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Anexo XI: Transfer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XII: Rótulos de Preparações Estéreis 
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Anexo XIII: Zona Cinza 
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Anexo XIV: Zona branca da unidade de produção de estéreis 

 

 

 

Anexo XV: Impresso Verde de Citotóxicos  
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Anexo XVI: Impresso Rosa de Citotóxicos  

 

Anexo XVII: Tabuleiro Citotóxicos  
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Anexo XVIII: Cadeirões  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos XIX: Camas 
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Anexo XX: Kanban de Citotóxicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XXI: Símbolo de Biohazard 
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Anexo XXII: Kit de derramamento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XXIII: Bombas perfusoras 

 

 

 

 

 

 

Anexo XXIV: Soluções diluídas 
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Anexo XXV: Cálculos dos CTX 

 

Preparar uma bomba com 2500 mg de 5-Fluoruracilo (5-FU), a um fluxo de 2mL/h. A 

perfusão é para ser feita num período de 48 horas e o volume residual da bomba em 

questão é de 2 mL. Na UFO estão disponíveis frascos com 50mg/mL de 5-FU. 

Tendo em conta a concentração do frasco de 5-FU disponível na UFO e a quantidade de 

fármaco pretendida para a bomba é possível calcular o volume de 5-FU a medir (V1). 

50 mg de 5-FU __________1 mL  

2500 mg de 5-FU ________ V1 

V1= 2500/50= 50 mL  

 

De acordo com o fluxo da bomba, da duração de perfusão e do volume residual (Vr) obtém-se o 

volume total da preparação (Vt). 

2 mL ___________ 1 hora 

V preparação_____ 48 horas 

V preparação = 48x2= 96 mL  

 

De seguida, afere-se o volume de fármaco adicional (Va) e estima-se o volume final de fármaco 

a medir (Vf). 

V1 _________ 96 mL  

Vf _________ 98 mL  

Vf= (98XV1) /96 

Vf= (98X50) /96 

Vf= 51 mL de 5-FU 

  

O volume de diluição é calculado subtraindo o Vf ao volume total da preparação. 

Vt ‒ Vf = 98‒51 = 47 mL de volume de diluição  

 

 

 

 

 

 

 

 

Va= Vf ‒ V1 

Va= 51 ‒ 50 = 1 mL de 5-FU adicional 

 

Vt= Vpreparação + Vr 

Vt= 96+2 

Vt= 98 mL 
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Anexo XXVI: Circuitos de distribuição – tabelas 

Tabela 1 – Serviços abrangidos pelos Circuitos A, B e C 

Circuito A
 

Circuito B
 

Circuito C 

 Hospital Joaquim 

Urbano 

 Unidade de Farmácia 

Oncológica 

 Bloco Neoclássico 

 Cuidados Intensivos 

(Pyxis) 

 Urgência 

 Área de Decisão Clínica 

de Urgência 

 Distribuição Clássica 

dos serviços em 

Distribuição Individual 

Diária 

 Stocks HLS: Unidade de 

Cuidados Intensivos 

Cardíacos e Sala de Diálise 

e Hemodiálise 

 Nutrição Hemodiálise 

Adultos 

 

 Centro Materno Infantil 

do Norte 

 Farmácia de Ambulatório 

 Pedopsiquiatria 

 Psiquiatria de Ligação 

 Veículo Médico de 

Emergência Médica 

 Bloco Cirurgia de 

Ambulatório 

 ICBAS 

 Unidade de Cuidados 

Intensivos Polivalentes 

 Hospital de Dia 

Polivalente 

 Serviço de Técnicas 

Endoscópicas 

 Serviço de R/X 

 Fisioterapia 

 Consultas: 

 Edifício Luís de 

Carvalho 

 Edifício Neoclássico 

 CICA 

 CICAP 

 Reposição do setor da 

Distribuição Individual 

Diária 

 Blocos: 

 Edifício Luís de 

Carvalho 

 Ortopedia 

 Neurocirurgia 

 Produtos de Contraste 

Radiológicos 

 Dispensa de Antisséticos 

e Desinfetantes para todas 

as unidades e serviços 
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Tabela 2 – Circuitos abrangidos pela distribuição de Antisséticos e Injetáveisd e grande volume 

Injetáveis de Grande Volume e Antisséticos e desinfetantes 
 

 Centro Materno Infantil do Norte 

 Hospital Joaquim Urbano 

 Blocos: 

 Neoclássico 

 Luís de Carvalho 

 Ortopedia 

 Neurocirurgia 

 Centro integrado de cirurgia de Ambulatório 

 Unidade de Cuidados Intensivos Polivalentes 

 Unidade de Farmácia Oncológica 

 Cuidados Intensivos 

 Hemodiálise 

 Unidade de Hospital de Dia Polivalente 

 Urgência Geral 

 Unidade de Cuidados Intermédios de Urgência 

 Serviço de Técnicas Cardiológicas 

 Serviço de Técnicas Endoscópicas 

 Serviço de R/X  

 Serviços de Distribuição Individual Diária 

 Fisioterapia 

 Consultas 

 Edifício Luís de Carvalho 

 Neoclássico 

 CICAP 
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AnexoXVII: Pyxis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XXVIII: Torre da DIDDU  



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 

48 
 

 

Anexo XXIX: Células da DIDDU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XXX: Supermercado DIDDU 
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Anexo XXXI: Requisição De Material De Penso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XXXII: Requisição de estupefacientes 
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Anexo XXXIII: Caso prático  
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Trata-se de um doente da Unidade de Transplante Hepático, mas não temos acesso à 

data da intervenção, pelo que partimos do princípio que todo o tratamento terá sido 

corretamente prescrito, de acordo com as indicações, e todos os medicamentos com contra-

indicações para problemas hepáticos já estarão a ser metabolizados pelo fígado transplantado, 

nomeadamente, o paracetamol, o carvedilol, o lorazepam, a buprenorfina, o pantoprazol, a 
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domperidona, o tacrolimus
 
e a metoclopramida. 

Uma das interações que encontramos foi entre o paracetamol e a metoclopramida e a 

domperidona, uma vez que estes fármacos, por provocarem o esvaziamento gástrico, aumentam 

a absorção do paracetamol, antecipando o seu início de ação. No entanto, não achamos relevante 

uma vez que tanto o paracetamol como a metoclopramida estão prescritos em SOS. De referir 

que a metoclopramida aumenta o efeito dos analgésicos orais e de depressores do SNC de um 

modo geral. 

Outra questão a ser apontada é a dose do micofenolato de mofetil: segundo o RCM, 

deverá ser de 1,5g, duas vezes por dia, para transplantes hepáticos. No entanto, e não sabendo 

ao certo quando foi o transplante, sabemos que esta dose poderá ter vindo a ser diminuída ao 

longo do tempo e devidamente adaptada à condição do doente, segundo as análises periódicas 

que devem ser realizadas. Note-se que o uso de prednisolona, entretanto alterada, com início 

duas semanas antes do micofenolato de mofetil faz prever que o transplante tenha sido já há 

bastante tempo, uma vez que esta associação se usa como profilaxia da rejeição de transplante 

hepático
 
e o micofenolato de mofetil deve ser iniciado 4 dias após o transplante. De referir 

também a interação entre o micofenolato e o tacrolimus, cuja biodisponibilidade aumenta em 

20% quando a dose 1,5g duas vezes por dia é praticada. O tacrolímus, por sua vez, interage com 

a metoclopramida.  

 A bruprenorfina terá sido entretanto descontinuada e o tramadol está prescrito em SOS, 

o que achamos razoável, uma vez que, por um lado, a brupernorfina só deverá ser usada quando 

não há resposta a outros opióides, para a dor intensa, devendo ser descontinuada rapidamente e, 

por outro, a sua administração concomitante não é aconselhável porque o efeito analgésico de 

um agonista puro, o tramadol, poderá ser teoricamente reduzido. Notamos também a prescrição 

de gabapentina, indicada para a dor neuropática periférica; poderia ser para crises epiléticas, que 

desconhecemos se é o caso, apesar do facto da data de prescrição ser bastante posterior à 

admissão nos leve a crer que não. 

 Notamos duas particularidades em relação a dosagens: o pantoprazol e a enoxaparina. O 

pantoprazol está prescrito com 40mg diários, o que nos leva a crer que o doente terá tido 

problemas recidivos de estômago, dado que a dose recomendada, por norma, é de 20mg. A 

enoxaparina, por sua vez, está prescrita a 60mg, duas vezes por dia, uma dose bastante elevada 

relativamente ao recomendado para profilaxia da doença tromboembólica em doentes 

cirúrgicos, que achamos ser o caso (em que são recomendados 20mg – 40mg diários); não 

obstante, a dose prescrita é concordante com o RCM, com a salvaguarda de que o tratamento é 

geralmente prescrito por um período médio de 7 a 10 dias, podendo prolongar-se enquanto 

existir o risco e até o doente passar a regime ambulatório, no caso de tromboembolismo venoso.
  

 Notamos, na prescrição do Valganciclovir, indicado na prevenção da infeção por 

citomegalovirus, que a dose a ser atualmente administrada é de 450mg diários, enquanto as 
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recomendações sugerem, para transplantes hepáticos, 900mg uma vez por dia, de 10 a 100 após 

o transplante e até 100 dias. Todavia, e sabendo que, em conjunto com o micofenolato de 

mofetil, a tendência à neutropenia e leucopenia está aumentada, compreendemos que a dose 

poderá ter sido ajustada, devido às análises que devem ser periodicamente realizadas. 

 Outro risco associado à medicação é o de hipocaliemia, pela administração simultânea 

do sene com a prednisolona, já devidamente corrigido pela administração de cloreto de potássio, 

que deve ser administrado com monitorização plasmática.
 

 
Podemos deduzir que o paciente começou a ter dificuldades respiratórias devido ao 

início de administração de salbutamol quase um mês após a admissão, indiciando que não se 

tratava de medicação habitual. Mais ainda, partimos do princípio que o doente seria fumador, 

pela prescrição de nicotina sob a forma transdérmica, habitualmente destinada ao alívio de 

sintomas de privação
 

  

 

Nome da SA Necessário? Adequado? Posologia? Condições? PRM 

Paracetamol         -- 

Prednisolona         -- 

Carvedilol         -- 

Micofenolato de 

mofetil 
              X     2 

Lorazepam         -- 

Buprenorfina         -- 

Pantoprazol         -- 

Valganciclovir         -- 

Metoclopramida      X     2 

Tramadol         -- 

Gabapentina         -- 

Sene         -- 

Domperidona         -- 

Tacrolimus     X     2 

Cloreto de potássio         -- 

Enoxaparina        -- 

Salbutamol         -- 

Nicotina         -- 
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Anexo XXXIV: Pharmapick® 
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Anexo XXXV: CAUL 
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Anexo XXXVI: Sala de espera da UFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XXXVII: Zona de atendimento da UFA 
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Anexo XXXVIII: Gabinete de atendimento privado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XXXIX: Zona de Armazenamento de fármacos 
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Anexo XL: Gavetas de arrumação de fármacos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 

59 
 

 

Anexo XLI: Zona de arrumação de medicamentos para Hepatite C 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XLII: Armário de nutrição parentérica 
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Anexo XLIII: Lista de localização dos medicamentos da UFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XLIV: Prescrições em papel da UFA 
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Anexo XLV: Folhetos informativos  
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Anexo XLVI: Contentor de inceneração 
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Anexo XLVII: Unidade de Ensaios Clínicos (UEC) 
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Anexo XLVIII: Formações  

  

 Carcinoma do ovário: Bevacizumab no tratamento da doença avançada 

Formação proporcionada pela farmacêutica Roche sobre a aplicação do anticorpo monoclonal 

(Bevacizumab) no tratamento de doença recorrente, persistente ou metastizada com 

associação de quimioterapia. Dados clínicos apontam para um aumento da expressão de VEGF, 

comum nesta patologia, que estimula a angiogénese. Assim, o anticorpo monoclonal liga-se ao 

VEGF e inibe a angiogénese, levando à regressão da vasculatura existente e inibição do 

crescimento de novos vasos. 

 

 Doenças raras & Medicamentos Órfãos 

Formação proporcionada pela farmacêutica Alexion. Classificam-se como doença raras as 

patologias que afetam menos 65 pessoas em cada 100 mil. A hemoglobinúria paroxística 

noturna e a síndrome hemolítico urémico atípico são exemplos de doenças raras, de difícil 

diagnóstico e tratamento. 

 

 Mieloma Múltiplo: Daratumumab  

Formação proporcionada pela farmacêutica Janssen sobre a aplicação do daratumumab no 

tratamento de pacientes com mieloma múltiplo. Atualmente surgem cerca de 500 novos casos 

por ano, em Portugal. O alvo do anticorpo é o recetor CD38, que está sobrexpresso nas células 

neoplásicas. Este fármaco encontra-se aprovado em fase II em monoterapia pela EMA e FDA. 

 

 Deferasirox e Eltrombopag  

Formação proporcionada pela farmacêutica Novartis sobre a aplicação destes fármacos na 

área hematológica. O deferasirox é um quelante de iões, usado na sobrecarga de ferro. O 

eltrombopag é um agonista da trombopoetina endógena, útil no tratamento da anemia 

aplásica grave, como 2ª linha. 

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 

67 
 

 Visita de Iniciação de Ensaio Clínico Ultragenyx 

 

A Mucopolisacaridose (MPS) é uma doença rara hereditária que se caracteriza pela deficiência 

de enzimas lisossomais que conduz à acumulação celular de glicosaminoglicanos (GAGS). 

Existem 11 fenótipos caracterizados pelas suas manifestações multisistemáticas e progressivas, 

que poderão ser enquadrados nos seguintes grupos consoante a sua natureza e severidade: 

 Grupo “visceral”- MPS I, II, VI, VII- caracterizam-se por hepatoesplenomegalia, 

doenças cardíacas, obstruções das vias aéreas, perda de cabelo, entre outras; 

  Grupo “neurodegenerativo”- MPS IIIA, B, C- declínio cognitivo, perturbações do 

comportamento, hiperatividade; 

 Grupo “Esquelético” – MPS IV – baixa estatura, displasia esquelética; 

Fisiopatologia: 

A patologia caracteriza-se por uma acumulação excessiva de GAGs nos lisossomas, resposta 

inflamatória exacerbada e upregulated protéases e indução de apoptose. Apenas 4 subtipos de 

MPS possuem terapêutica aprovada. O seguinte ensaio destina-se à descoberta de terapêutica 

para a MP VII.  

A MP VII (Síndrome Sly) é causada por uma deficiência da enzima beta-glucoronidase 

lisossomal (GUS), que leva acumulação celular de GAGs, condroítina 6 e dermatan sulfato. O 

fármaco em estudo rhGUS é uma proteína recombinante tetramérica, membro da família de 

enzimas lisossomais hidrolíticas que catalisam os hidratos de carbono complexos. Os dados 

clínicos dos ensaios de Fase I e Fase II demonstram a redução substancial do acumulo de GAGs 

e do tamanho do fígado. 

O ensaio clínico é de fase 3, multicêntrico e multinacional, cujos principais objetivos são avaliar 

a longo prazo a segurança do ME em indivíduos com MP VII, bem como avaliar a eficácia a 

longo prazo do ME na redução de GAGs no substrato urinário nos mesmos doentes. 

 

 Dia Nacional de luta contra a paramiloidose 

Sessão de palestras organizadas pela Unidade Corino de Andrade- Departamento de 

Neurociências do Hospital de Santo António, a propósito da comemoração dos 75 anos da 

descoberta da paramiloidose em Portugal e no Hospital de Santo António. A polineuropatia 

amilóidica familiar caracteriza-se por uma mutação no gene da transtirretina. 
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 Apresentação de bolsas de investigação 

Assistência a apresentações de bolseiros de investigação sobre a aplicação dos dispositivos 

médicos nos ensaios clínicos e a aplicação de técnicas de diagnóstico na paramiloidose. 

 Vista de Início do estudo  

Rituximab para a nefrite lúpica tem como meta a remissão: estudo multicêntrico aleatório, 

aberto, da iniciativa do investigador. 

 

 Formação Janssen 

Formação proporcionada pela farmacêutica Janssen. Importância do farmacêutico na adesão à 

quimioterapia oral. 

 

 Formação Hemofilia 

Formação proporcionada pela Baxalta. Formação sobre hemofilia e seu tratamento. 

 




