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Resumo 

 

Este relatório de estágio estará dividido em dois grandes capítulos: o primeiro, que 

relata a atividade quotidiana representativa de um farmacêutico em Farmácia 

Comunitária, e o segundo, onde serão abordados temas específicos relacionados com 

questões práticas e necessidades da comunidade, às quais o farmacêutico tem o 

dever de atender, visto ter competências imprescindíveis nestas situações. 

Durante este relatório, e tendo em conta as diversas situações anómalas 

encontradas junto dos utentes ao longo deste estágio, será referido um caso de 

polimedicação no idoso, um problema grave de saúde pública, onde mais uma vez, o 

farmacêutico pode e deve atuar. 

Assim, após uma breve apresentação e descrição da Farmácia Prestígio, dos 

métodos de trabalho, espaço e materiais disponíveis, bem como de atividades 

realizadas ao longo destes quatro meses, serão abordados três temas em 

profundidade. 

O primeiro tema prender-se-á com Infeções do Trato Urinário. Explicar-se-ão 

causas, sintomas e formas possíveis de tratamento, notando a dificuldade de 

aconselhamento do farmacêutico em casos de resolução mais complicada, que como 

tal justificam antibioterapia. 

O segundo terá como objetivo demonstrar o papel do farmacêutico na educação 

da comunidade e promoção da saúde pública. Assim, no seguimento de uma 

apresentação oral sobre proteção solar realizada numa escola do concelho de 

Amarante, falar-se-á sobre a importância da proteção solar e do papel do farmacêutico 

no aconselhamento e acompanhamento de crianças e adultos no que toca a esta 

matéria.  

Foi também realizada, em três diferentes escolas, uma apresentação sobre as 

infestações por piolhos, comuns em ambiente escolar, tendo sido explicadas as 

causas e as diversas formas de prevenção e tratamento, bem como distribuídos 

panfletos e vales de desconto. 

Desta forma, além de uma introdução científica a cada um dos temas, são 

relatadas e aí articuladas experiências do dia-a-dia num posto de atendimento que 

demonstram a importância da Profissão Farmacêutica junto das comunidades.  
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Introdução 

 

O valor da Profissão Farmacêutica é indiscutível, mais ainda vivendo nós numa 

sociedade que nota cada vez mais a importância do acompanhamento aos utentes. 

Ser farmacêutico é muito mais do que estar atrás de um balcão a vender aquilo que 

lhe é solicitado. Ser farmacêutico é perceber as necessidades de quem está à nossa 

frente antes mesmo de se revelarem os seus sinais. É estar disponível para ouvir, pois 

é daí que se tiram conclusões. É prestar atenção genuinamente, para que cada 

pessoa se sinta efetivamente atendida e não apenas “aviada”. É ser a ponte entre o 

serviço de saúde e a comunidade. É tirar dúvidas. É aconselhar. É zelar pela saúde 

pública. E no contexto atual, é também proporcionar mais e novos serviços, destacar-

se com soluções, organizar atividades. É ser a palavra e o gesto de confiança, sempre 

presente. 

Esta intervenção direcionada para o atendimento personalizado e individualizado 

permite às farmácias ser o elo de ligação entre as unidades de saúde e o utente, 

rejeitando a imagem de dispensa direta e mecânica de medicamentos.  

O estágio curricular em Farmácia Comunitária permite aos futuros farmacêuticos 

adquirir as competências necessárias para exercerem com rigor a profissão. O meu 

estágio curricular foi realizado na Farmácia Prestígio, no Alto da Lixa, onde tive como 

orientadora a Dra. Mariana Ribeiro. O presente relatório descreve a Farmácia, o seu 

funcionamento e as atividades realizadas nos 4 meses em que tive oportunidade de aí 

estagiar (2 de maio a 31 de outubro, com interrupção nos meses de julho e agosto 

para estágio em Farmácia Hospitalar). Durante este período, com horários variáveis 

todos os dias tal como acontece com os restantes elementos da equipa da FP, foram 

muitas as experiências que me fizeram perceber oportunidades e necessidades, de 

forma a contribuir para o bem-estar dos utentes. 

Tal como será referido, desde o primeiro dia tive oportunidade de realizar todas as 

tarefas, incluindo atendimento ao público, receção de encomendas e prestação de 

serviços de forma completamente autónoma e simultaneamente com 

acompanhamento no caso de me surgirem dúvidas.  
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1. A Farmácia: organização física e funcional 

1.1. A Farmácia Prestígio, localização e contexto social 

A Farmácia Prestígio (FP), situada atualmente na Avenida Alto da Lixa, n.º 1339 

Freixo de Cima, Amarante, e sob a direção técnica da Dra. Mariana Sofia Silveira 

Ribeiro, orgulha-se dos seus 10 anos de existência. Inaugurada a 22 de março de 

2004, na Rua de Fornos n.º 383, 4600-652, Jazente, Amarante, a Farmácia Prestígio 

mudou de instalações a 17 de novembro de 2011, mantendo a mesma direção técnica 

e proprietária; pertence à União de Freguesias de Freixo de Cima e de Baixo. 

A Farmácia conta com uma gestão financeira de referência, tendo ganho o prémio 

Empresa Revelação em 22 de novembro de 2013 pela Associação Empresarial de Vila 

Meã. A variedade de serviços farmacêuticos disponibilizados, realçando a 

administração de injetáveis, as campanhas de promoção para a saúde e os diversos 

tipos de consultas fazem desta uma Farmácia de eleição não só pelos habitantes da 

freguesia atual, como de utentes habituais de Jazente, ainda residentes na área da 

primeira morada registada da Farmácia Prestígio, que continuam a procurar esta 

Farmácia mostrando a confiança e preferência na prestação de serviços, apesar das 

deslocações que isso implica. 

O facto de a região poder ser considerada um meio relativamente pequeno permite 

um melhor acompanhamento aos utentes e facilita também o contacto com outros 

profissionais de saúde, como médicos e enfermeiros, em casos de erros de prescrição 

ou outras dúvidas que surjam. O receituário recebido provém maioritariamente dos 

Centros de Saúde da Lixa, Vila Meã e Amarante, Hospitais de Penafiel, Amarante, 

Felgueiras, Guimarães, dos hospitais centrais de Sto. António e S. João do Porto, do 

Instituto Português de Oncologia (IPO), e clínicas privadas em redor. Nas 

proximidades, existem 3 farmácias e um posto farmacêutico. 

 

1.2. Funcionamento 

A FP encontra-se aberta todos os dias da semana, sendo que de segunda a 

sábado funciona das 08:30h às 21:30h; aos domingos e feriados funciona das 10:00h 

às 12:30h e das 14:00h às 20:00h. Assim, soma-se um total de 86,5 horas semanais. 

A FP não está de serviço noturno, visto pertencer ao concelho de Amarante mas 

estar deslocada do centro e situar-se mais perto do centro da Lixa e de Felgueiras.  

 

1.3. Espaço físico 

O espaço físico pertencente à FP garante a qualidade e prestação de serviços em 

tempo útil, cumprindo os requisitos exigidos por lei. A organização espacial tem por 
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objetivo rentabilizar recursos humanos e económicos. A existência de um sofá à 

entrada e o facto de não existirem escadarias no percurso de acesso ao interior da 

farmácia mostram o cuidado com os utentes com limitações físicas, nomeadamente 

dificuldades motoras. 

 

1.3.1. Espaço físico exterior 

A FP encontra-se ao nível da rua, sendo visível no seu exterior um letreiro superior 

e uma cruz verde luminosa, lateralmente, com informações como a temperatura 

ambiente. Podemos encontrar 2 montras de vidro destinadas a publicidade que são 

alteradas periodicamente (anexo I). Na porta de entrada encontram-se o horário de 

funcionamento, a identificação da Direção Técnica e respetivos contactos, 

nomeadamente o telefone da farmácia. Existe também uma placa onde constam o 

nome da Farmácia e da Direção Técnica, tal como previsto no Regime Jurídico das 

Farmácias de Oficina1,2 (anexo II). Assim, as instalações da farmácia estão conforme 

as Boas Práticas de Farmácia. 

 

1.3.2. Espaço físico interior 

A FP tem apenas um andar. A área de atendimento ao público consiste num 

espaço amplo, climatizado, iluminado e de fácil acesso, onde se situam 4 balcões 

correspondendo 3 deles a postos de atendimento com expositores e prateleiras na 

zona posterior (anexo III). Em cada posto podemos encontrar um terminal informático. 

Existe ainda um 4º local num dos balcões, destinado a armazenamento de 

medicamentos em falta, receitas suspensas ou a aguardar medicação.  

Existe ainda uma pequena zona dirigida às crianças, com alguns brinquedos, livros 

e escorregas de uso livre; junto estão dispostos os produtos de puericultura e 

posteriormente os brinquedos para venda (anexo IV). Encontramos de seguida uma 

máquina para medição da pressão arterial e um expositor com produtos veterinários 

(anexo V). À entrada da farmácia podemos encontrar também alguns expositores com 

dispositivos médicos como andarilhos, canadianas ou cadeiras de rodas, um expositor 

com calçado ortopédico e um pequeno sofá, útil para descanso de idosos ou em casos 

de tempos de espera (anexo VI). 

Na parte inferior interna dos balcões encontram-se material auxiliar, cartões 

fidelidade da Farmácia e gavetas com produtos com elevada rotatividade. 

À entrada da Farmácia, bem como nos balcões de atendimento, encontramos 

alguns folhetos informativos com informações importantes para os utentes. Existe um 
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monitor junto aos balcões para a passagem de vídeos e cartazes promocionais, com o 

objetivo de informar o utente e alertar para algumas questões de saúde pública. 

Neste espaço estão distribuídos medicamentos de venda livre, medicamentos não 

sujeitos a receita médica (MNSRM), entre diversas linhas de produtos de 

dermocosmética, higiene, puericultura, alimentação e higiene infantil. Estes produtos 

encontram-se organizados por marca e indicação. 

No centro desta zona existe um expositor central, destinado a campanhas e 

promoções, lançamento de produtos e produtos sazonais, como protetores solares ou 

fórmulas de emagrecimento (anexo VII). Na zona de atendimento podemos ainda 

encontrar um expositor dedicado a produtos veterinários, um com produtos de 

podologia e outro com chás destinados a diversos usos.  

Na FP, dispõe-se ainda de uma balança para determinação do peso, altura e 

Índice de Massa Corporal (IMC), situada na zona de atendimento ao público. 

Todos os dias fiz uma reposição de stock dos produtos expostos na zona de 

atendimento ao público. Os produtos sazonais são também alternados conforme a 

altura do ano, bem como os produtos do balcão n.º 4, que vão sendo alterados 

periodicamente, procedendo-se também a uma nova e adequada decoração do 

espaço (anexo VIII). 

Junto ao espaço de atendimento ao público encontra-se um gabinete (com ligação 

às instalações sanitárias) dividido em duas salas, destinadas ao atendimento 

personalizado. Na primeira sala, um espaço cómodo e privado, são realizadas 

determinações de colesterolemia, trigliceridemia, glicemia e pressão arterial. Aqui são 

disponibilizados pequenos cartões para anotação dos resultados obtidos, 

possibilitando ao farmacêutico, ao médico e ao próprio utente um melhor seguimento 

do seu estado de saúde. Na segunda sala procede-se à administração de injetáveis, 

aconselhamentos faciais e capilares (previamente propostos e da responsabilidade 

das gamas de cosmética que a FP trabalha) e ainda a diversas consultas e rastreios. 

Assim, estas salas privadas permitem um atendimento mais próximo ao doente, sendo 

espaços adequados para a resolução de situações específicas, como a prestação de 

aconselhamento farmacoterapêutico individualizado (anexo IX). 

O laboratório da FP destina-se à preparação de medicamentos manipulados, 

fórmulas magistrais e oficinais e preparações extemporâneas que são solicitados na 

farmácia. Para o efeito, neste espaço dispõe-se de todo o material associado a estas 

preparações (anexo X), bem como as matérias-primas, sendo que as condições de 

iluminação, humidade e ventilação lhes proporcionam uma boa conservação (anexo 

XI). Todo o material, incluindo materiais de embalagem, está acondicionado em 
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armários próprios. Um dos armários do laboratório destina-se ao arquivo de fichas de 

preparação dos manipulados elaborados, de boletins de análise das matérias-primas 

usadas na manipulação, bem como o Formulário Galénico Português (FGP) e a 

Farmacopeia Portuguesa. 

Durante o meu estágio, preparei alguns manipulados cujos exemplos das fichas 

de preparação e rótulos se encontram em anexo, bem como um exemplo das 

prescrições referentes aos mesmos (anexos XII e XIII). 

O espaço de receção de encomendas é destinado à conferência e receção de 

encomendas (sendo dada entrada no sistema informático), à sua posterior arrumação 

e à realização de devoluções sempre que tal se justifica (anexo XIV). De forma a 

possibilitar a realização destas tarefas, aí encontramos um computador, 2 telefones 

sem fios, duas impressoras, uma impressora de etiquetas e um contador de moedas. 

Também um rádio (com ligação ao espaço de atendimento ao público) e um armário 

com arquivo de faturas, notas de crédito, devoluções e alguns documentos, o 

Prontuário Terapêutico, o Índice Nacional Terapêutico e outros obrigatórios por lei se 

encontram neste espaço1. 

Entre este espaço e o de atendimento ao público encontram-se gavetas 

deslizantes, onde se encontra a maioria dos medicamentos, ordenados por forma 

farmacêutica. Os comprimidos e cápsulas encontram-se dispostos por denominação 

comum internacional (DCI), por ordem alfabética do princípio ativo. Os produtos 

termossensíveis encontram-se organizados por ordem alfabética segundo a marca, 

num frigorífico destinado ao efeito, com gravação diária e controlo mensal das 

temperaturas atingidas no seu interior (anexo XV). Em caso de uma oscilação 

significativa naos valores de temperatura é automaticamente acionado um alarme 

sonoro. 

Encontramos ainda uma zona reservada a produtos cujo prazo de validade esteja 

em vias de ser atingido (anexo XVI). Assim, os produtos são aí colocados quando 

faltam cerca de 3 meses para terminar a sua validade. Com isto, pretende-se respeitar 

as normas First-Expire, First-Out (FEFO), garantindo a qualidade dos produtos 

dispensados e diluindo a perda de capital por término de prazo de validade. Também 

neste local são colocados os produtos que foram encomendados propositadamente 

segundo necessidade específica de um cliente. 

A FP tem várias zonas de armazenamento de stock passivo. O armazém principal 

situa-se na zona posterior à zona de receção de encomendas, facilitando a arrumação 

tanto de produtos de grandes dimensões como de produtos de menor rotatividade. Os 
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produtos encontram-se separados conforme a forma farmacêutica ou conforme a 

indicação terapêutica (anexo XVII). 

A FP dispõe de instalações sanitárias que são usadas livremente pelos 

funcionários da farmácia, bem como por utentes que assim o solicitem. Estas 

instalações dão acesso a um dos gabinetes de atendimento privado e à zona de 

receção de encomendas. 

O escritório é um gabinete privado onde são realizadas tarefas que se prendem 

com a gestão e contabilidade da FP. A par do que acontece numa parte da zona de 

receção de encomendas, neste escritório são arquivados documentos relativos à 

faturação, principalmente aqueles que são de uso menos frequente. As reuniões com 

fornecedores, delegados de informação médica, representantes de laboratórios e 

outras entidades, ou que envolvam assuntos que digam respeito à direção técnica da 

farmácia também são realizadas neste espaço (anexo XVIII). 

A FP encontra-se protegida por um sistema de segurança que abrange todo o seu 

espaço. Junto à porta de entrada encontra-se um dispositivo de alarme que é 

automaticamente acionado sempre que algum produto com alarme e que não foi 

registado passar pela entrada. 

A área de atendimento ao público encontra-se sujeita a um sistema fechado de 

videovigilância, contribuindo para a segurança dos utentes e profissionais de saúde 

que aí se encontram. 

 

1.4. Recursos humanos e formação contínua 

A direção técnica da FP está a cargo da Dra. Mariana Sofia da Silveira Ribeiro, 

que como tal, é responsável por todos os atos farmacêuticos, assim como por todas as 

operações administrativas e de gestão realizadas na farmácia. Na sua ausência, fica 

responsável por estas operações a Dra. Sara Coutinho, farmacêutica substituta. 

Os farmacêuticos podem ser coadjuvados por técnicos de farmácia ou por outro 

pessoal devidamente habilitado, tal como consta em decreto-lei1. Isto permite que o 

quadro técnico das farmácias possa ser dividido em quadro farmacêutico e quadro não 

farmacêutico. Na FP, o quadro não farmacêutico é composto pelos seguintes 

elementos: Alexandra Ribeiro, Técnica Auxiliar de Farmácia, Pedro Cruz, Técnico de 

Diagnóstico e Terapêutica, e D. Glória, auxiliar que garante a limpeza das instalações 

da Farmácia. Durante o estágio, tive ainda oportunidade de trabalhar com a Dra. 

Joana Cibrão, a Dra. Ana Elisa Carvalho e a Andreia (técnica estagiária). Também a 

Dra. Liliana (nutricionista) e a Dra. Raquel (podologista) foram importantes no decorrer 

do meu estágio, tendo comigo partilhado os seus conhecimentos sempre que o 
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solicitei. A equipa da FP é multidisciplinar, bastante organizada, com funções bem 

definidas e distribuídas pelos funcionários por elas responsáveis. 

A formação contínua é sem dúvida essencial para que os profissionais de saúde 

sejam capazes de responder prontamente às questões cada vez mais exigentes dos 

utentes. A constante atualização é um fator de diferenciação também na profissão 

farmacêutica. Como tal, todos os elementos quer do quadro farmacêutico, quer do não 

farmacêutico, quer estagiários da FP, têm a oportunidade de frequentar formações em 

diferentes áreas, construindo profissionais polivalentes e atualizados. Durante o meu 

estágio, tive a oportunidade de participar em algumas formações, discriminadas no 

Quadro 1 (anexo XIX). 

Segundo a legislação em vigor, todos os profissionais que prestem atendimento ao 

público devem usar um cartão de identificação com o respetivo título profissional1. Esta 

recomendação é cumprida de forma exemplar na FP. 

 

1.5. Relação estagiário-equipa de trabalho 

Facilmente se entende que quatro meses de estágio permitem o desenvolvimento 

não só de relações profissionais como de relações de amizade. Assim aconteceu no 

decorrer do estágio que realizei na FP.  

A confiança depositada no meu trabalho desde o primeiro dia e as 

responsabilidades atribuídas à medida que o estágio foi decorrendo fizeram crescer o 

ânimo e o entusiasmo a cada dia de trabalho. Todos os funcionários da FP, sem 

exceção, me ajudaram na resolução das minhas dúvidas. O que mais contribuiu para o 

à vontade e boa relação com a equipa foi a forma como me receberam, dando-me 

autonomia para criar o meu próprio espaço, e ao mesmo tempo mostrando 

disponibilidade para me esclarecer quaisquer questões. 

 

1.6. População alvo 

A FP, devido à sua localização (junto à estrada nacional), serve uma população 

bastante díspar, com necessidades heterogéneas. Na generalidade, os utentes são 

residentes na zona circundante, embora também existam clientes de localidades mais 

distantes e que passam pela farmácia diariamente devido aos seus empregos ou 

outros afazeres. A par de tudo isto, existem também os clientes de ocasião, que 

acabam por entrar na FP apenas de passagem. 

Após análise dos resultados de um inquérito efetuado em abril de 2013, concluiu-

se que cerca de 40% dos utentes são do sexo masculino e 60% do sexo feminino. 

Além disso, cerca de 23% tem mais de 55 anos de idade. 
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Localizados perto da FP existem um banco, uma bomba de gasolina, cafés e 

outros estabelecimentos comerciais, que contribuem para a heterogeneidade dos 

utentes da farmácia, que pertencem a diferentes faixas etárias e a diferentes classes 

sociais. 

É possível aos utentes a criação de fichas de cliente, úteis no acompanhamento 

farmacoterapêutico, uma vez que permitem consultar a medicação normalmente 

dispensada a cada utente, evitando duplicação de medicação e diminuindo erros na 

dispensa. É também possível usufruir de vendas a crédito ou suspensas que são mais 

tarde regularizadas.  

 

2. Biblioteca e fontes de informação 

As fontes bibliográficas, quer físicas quer digitais, são uma ajuda preciosa no 

exercício da profissão farmacêutica. O rigor e a credibilidade no aconselhamento são 

condições imprescindíveis, que são conseguidas com a ajuda destas fontes de 

informação na resolução de dúvidas. Daí a necessidade de uma pequena biblioteca na 

farmácia, bem como da sua atualização constante. 

Na FP estão disponíveis alguns manuais em suporte físico, como indicado na 

legislação em vigor1,3. Assim, podemos encontrar na farmácia a Farmacopeia 

Portuguesa, o Prontuário Terapêutico, o Índice Nacional Terapêutico (INP) e o FGP. 

Por vezes, as fontes de informação em suporte físico revelam-se insuficientes para 

solucionar determinados problemas. Aí, recorremos, por exemplo, ao Infomed, que 

corresponde à base de dados de medicamentos de uso humano da responsabilidade 

do Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento (INFARMED), ao Centro de 

Informação do Medicamento (CIM) ou ao CEDIME (Centro de Documentação e 

Informação de Medicamentos). Estas são fontes de informação de acesso rápido, 

permitindo a obtenção de respostas credíveis e específicas num curto espaço de 

tempo. 

Durante o meu estágio, a fonte de informação que usei com mais frequência foi o 

separador de informação científica do produto, disponível no programa Sifarma, o 

programa usado a FP. Neste separador estão incluídas informações acerca de 

indicações terapêuticas, posologia, dosagem, interações medicamentosas, 

composição do produto e contraindicações com o respetivo nível de gravidade destas, 

atribuído segundo um sistema de três cores (verde para as mais ligeiras, amarelo para 

as moderadas e vermelho para as graves). O processo de consulta nesta fonte de 

informação é rápido, permitindo dar uma resposta ao utente em segundos e sem 

necessidade de abandonar o posto de atendimento. 
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3. Gestão e Administração 

3.1. Recursos informáticos 

O tempo e recursos economizados, a uniformização dos serviços prestados e a 

possibilidade de deteção e correção rápida de erros são vantagens inegáveis da 

aplicação de sistemas informáticos nas farmácias. 

Na FP, o programa informático de suporte ao exercício da profissão farmacêutica é 

o Sifarma 2000, um programa intuitivo e de fácil habituação que permite a realização 

de tarefas como a dispensa de medicamentos, gestão e receção de encomendas, 

incluindo a realização de encomendas instantâneas, devoluções, faturação, 

processamento do receituário ou inventário. Cada funcionário deve certificar-se que 

está a realizar cada tarefa com o login na sua identificação, para que também o valor 

em cada caixa seja o correto no final de cada dia. 

Este sistema informático dispõe de uma base de dados, onde constam todos os 

produtos existentes em stock na farmácia, bem como todos aqueles que já existiram 

não estando disponíveis no momento da consulta. Além disso, é também possível 

consultar o dicionário que contém todos os produtos comercializados em Portugal. 

A cada produto está atribuído um código numérico, denominado Código Nacional 

Português (CNP), que é conferido pelo INFARMED aos medicamentos e pela 

Associação Nacional de Farmácias (ANF) aos restantes produtos de venda em 

farmácias. Sempre que um produto é introduzido pela primeira vez no sistema é criada 

uma ficha no sistema informático. 

Além disso, através do correio eletrónico de fornecedores, é possível verificar a 

situação de um determinado produto, de forma a informar o utente da sua 

disponibilidade de forma quase imediata, sem necessidade de realizar telefonemas ou 

de abandonar o balcão e consequentemente, o utente. Durante o meu estágio, esta 

foi uma grande ajuda, permitindo, após breves momentos de consulta, agendar com 

os clientes a entrega dos produtos que estes pretendiam. 

 

3.2. Aprovisionamento, Gestão e Administração de Stock 

Conseguir articular a colocação à disposição do utente todos os produtos e 

medicamentos em tempo útil com a viabilidade económica da farmácia é o grande 

desafio do responsável pela sua gestão. 

Durante este estágio, foi-me incutido que ao aprovar uma encomenda, deve ter-

se em conta a sustentabilidade financeira da farmácia bem como as necessidades dos 
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utentes. É então necessária experiência a nível técnico, administrativo e económico 

para efetuar encomendas diariamente. 

Casos de falhas em gestão podem originar duas situações distintas. Por um lado, 

pode ocorrer rutura de stock, que traz como consequência a insatisfação e potencial 

perda do cliente. Por outro lado, a perda material e económica subsequente a um 

excesso de stock pode ser um problema, sempre que se verifique uma baixa 

rotatividade nos produtos existentes em grande número. Isto leva à expiração de 

prazos de validade, inutilização de espaço na zona de armazenamento e empate de 

capital. Assim, durante estes meses na FP, aprendi que é importante ter em conta a 

sazonalidade de determinados produtos, as campanhas promocionais e sua 

publicitação, o perfil dos utentes habituais, históricos de compra e venda (disponíveis 

no sistema informático) ou o volume ocupado pelos produtos encomendados. 

Na FP, todos os dias é enviada uma encomenda perto da hora de almoço e outra 

no final do dia. 

 

3.2.1. Escolha de fornecedores e aquisição de produtos 

A pontualidade e rapidez de entrega de uma encomenda são sem dúvida fatores a 

ter em conta na hora de escolher um fornecedor. Além disso, é de referir também a 

facilidade de realização de devoluções, as condições de pagamento, a possibilidade 

de efetuar mais que uma encomenda no mesmo dia, as preferências dos utentes 

habituais da farmácia, a generalidade do receituário que chega à farmácia, a 

sazonalidade e custo dos produtos, as campanhas e promoções como questões a 

analisar. 

Na FP, as encomendas podem ser realizadas a distribuidores grossistas ou 

diretamente a laboratórios. No primeiro caso, na FP são fornecedores a Cooperativa 

dos Proprietários de Farmácia, C.R.L. (Cooprofar), a OCP Portugal, a Alliance 

Healthcare e menos frequentemente a Cooperativa dos Farmacêuticos do Norte, CRL 

(Cofanor). Geralmente a realização de uma encomenda é feita através do envio desta 

de forma informática, após validação pela farmacêutica responsável, para um dos 

quatro fornecedores grossistas supracitados. Na FP, o fornecedor preferencial é a 

Cooprofar, sendo recebidas duas encomendas diárias. Este facto permite, na maioria 

dos casos, atender às necessidades particulares dos utentes no próprio dia.  

O segundo caso, encomenda direta ao laboratório através de delegados de 

informação, justifica-se muitas vezes devido aos descontos comerciais e/ou 

financeiros apresentados ou em casos de rutura de stock. Encomendas deste género 

devem ser feitas com ponderação, uma vez que usualmente pressupõem pedidos em 
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grandes quantidades (o que pode ser desnecessário, de forma especial no caso de 

produtos sazonais) e entregas mais demoradas. 

 

3.2.2. Realização de encomendas 

O programa Sifarma permite, conforme a rotatividade de cada produto, o seu 

consumo médio na farmácia, a época sazonal e o espaço disponível no armazém, 

definir o stock mínimo e máximo de cada produto e paralelamente manter um registo 

das vendas efetuadas. Assim, em cada venda é atualizado cada stock, sempre que 

um produto atinge um valor igual ou inferior ao stock mínimo, é automaticamente 

incluído na proposta diária de encomenda num valor que é previamente estabelecido 

pela DT ou outra farmacêutica responsável. 

Com base no stock mínimo e máximo do produto, no histórico de vendas, na 

sazonalidade do produto e nas bonificações disponíveis por parte fornecedor, a 

proposta de encomenda gerada automaticamente é revista, sendo possível 

acrescentar ou retirar produtos, ou modificar as quantidades a encomendar. 

Além das duas encomendas diárias, sempre que é solicitado um produto, é 

realizada uma encomenda isolada, quer via eletrónica quer por telefone. Esta situação 

acontece com frequência quando é necessária uma confirmação imediata da 

possibilidade de encomenda e hora prevista de chegada. 

Durante o meu estágio, participei no processo de envio de encomendas diárias e 

de produtos esgotados e, de forma autónoma, no que diz respeito a encomendas 

isoladas no seguimento de pedidos específicos nos postos de atendimento. 

 

3.2.3. Receção e verificação de encomendas 

Rececionar uma encomenda permite verificar que todos os produtos enviados 

correspondem aos pedidos, ou em caso de impossibilidade por parte do fornecedor, 

aos produtos faturados, e que todos os que foram faturados foram recebidos. Este 

procedimento exige concentração e minúcia, de forma a detetar eventuais equívocos 

que podem levar a erros nos preços ou a erros de stock. 

Graças à minha anterior experiência em farmácia comunitária em estágios 

extracurriculares, a realização desta tarefa esteve facilitada desde o primeiro dia de 

estágio na FP. Apenas algumas questões, no que diz respeito a margens, por 

exemplo, me fizeram recorrer à DT ou a outra farmacêutica responsável para a 

finalização da receção informática das encomendas. Assim, estive alerta para a 

confirmação da identificação da Farmácia, do número de volumes recebidos, para a 

receção de produtos de frio (cujo armazenamento no frigorífico é mais urgente do que 
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a sua receção informática) e para a confirmação de receção de fatura ou guia de 

remessa em duplicado, entre outros aspetos práticos. Em cada fatura estão 

discriminadas algumas informações que devem ser confirmadas, destacando-se a 

quantidade enviada e a quantidade faturada, o custo para a farmácia (sem Imposto de 

Valor Acrescentado (IVA)), a taxa de IVA, o preço de venda ao público (PVP) (note-se 

que sempre que o preço for fixo e pré-definido na embalagem, o valor inserido no 

sistema informático tem de corresponder ao da fatura e ao da embalagem e respeitar 

o valor máximo admissível (VMA)), e o total líquido (pago pela farmácia ao 

fornecedor). 

É de referir que os produtos de venda livre dispõem de preços impostos pela 

farmácia, tendo em conta o preço de custo unitário e a margem de lucro pretendida 

pela farmácia, de forma a garantir a salvaguarda das regras de concorrência. 

As matérias-primas ou reagentes rececionados vêm acompanhados de um boletim 

de análise (anexo XX), que é arquivado no laboratório da FP por 3 anos.  

No que diz respeito à receção de estupefacientes e psicotrópicos, procede-se ao 

arquivo do original da requisição própria (anexo XXI), na farmácia, durante um período 

mínimo de 5 anos; o seu duplicado é devolvido ao fornecedor após carimbado e 

rubricado pela DT ou farmacêutica responsável. 

No caso de, durante a verificação da encomenda a rececionar, ser detetado algum 

desvio relativamente ao faturado, deve ser contactado o fornecedor, de forma a ser 

corrigida a situação. Assim, se um produto for faturado e não estiver presente 

fisicamente na encomenda, o fornecedor emite uma nota de crédito à farmácia. No 

caso de um produto estar presente na encomenda e não faturado, deve emitir-se uma 

devolução que seguirá com os produtos em excesso, de novo para o fornecedor. 

Um pormenor a ter em conta é o preenchimento dos prazos de validade aquando 

da receção das encomendas. Com isto, é evitada a acumulação de produtos na 

Farmácia com prazo de validade expirado e consequentemente, é evitada a perda de 

capital adjacente. 

As faturas, quer os originais quer os respetivos duplicados, são arquivadas em 

dossier específico, sendo comparadas com os resumos enviados pelo fornecedor em 

questão no final de cada mês. 

Ao terminar a receção de uma encomenda, deve ter-se em conta que os produtos 

que não foram enviados, quer por estarem “em falta”, “rateados no laboratório”, 

“esgotados no fornecedor” ou “retirados do mercado”, devem ser transferidos sempre 

que aplicável para outra proposta de encomenda, do mesmo ou de outro fornecedor, 

para que o stock seja reposto assim que possível. 
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3.2.4. Devolução de produtos 

Sempre que há um erro, como seja a faturação de um produto que não foi pedido 

ou que foi pedido por engano, a troca de produtos por parte do fornecedor, a receção 

de produtos danificados, a retirada de um produto do mercado pelo INFARMED ou 

pelo detentor da autorização de introdução no mercado (AIM), a proximidade do fim do 

prazo de validade ou receção de um produto com prazo de validade reduzido, 

procede-se à sua devolução. Assim, o produto é identificado, bem como o número da 

fatura onde está referenciada sua aquisição, é descrito o motivo da devolução, 

verificadas as quantidades e o PVP na fatura e procede-se à emissão de três cópias 

da nota de devolução. 

A regularização destas situações fica a cargo do fornecedor em causa, que poderá 

enviar uma nota de crédito que diga respeito ao produto referenciado, enviar o produto 

sem irregularidades, enviar outro produto ou rejeitar justificadamente a devolução.  

Durante o meu estágio realizei algumas devoluções, nomeadamente em 

situações de envio de produto errado ou de produtos em falta. Situações mais 

específicas como a receção de encomendas com um número significativo de produtos 

não encomendados (caso frequente em encomendas efetuadas diretamente ao 

laboratório) foram regularizadas diretamente pela DT, tendo eu oportunidade de 

assistir ao processo. 

 

3.2.5. Armazenamento 

Um acondicionamento intuitivo e prático dos produtos permite evitar perdas de 

tempo durante o atendimento, podendo o profissional de saúde dedicar-se mais à 

interação com o utente. 

Regra geral, os Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) não estão 

acondicionados em local visível para o utente, mas antes em gavetas em espaço 

contíguo aos balcões de atendimento, ou em casos de medicamentos de alta rotação, 

são colocados prateleiras de acesso restrito aos funcionários, na parte posterior de 

cada balcão. Já os MNSRM são colocados num local de visualização e acesso rápidos 

pelos utentes, de forma a captar a sua atenção. 

O espaço destinado ao armazenamento na FP tem vindo a mostrar-se insuficiente 

face à grande quantidade de produtos nela disponíveis. Assim, e com vista a melhor 

rentabilizar o espaço disponível, durante o meu estágio procedeu-se à modificação 

da disposição dos deslizantes, na qual participei ativamente. Foi desta forma 

conseguido bastante espaço livre no armazém central. Sinto que durante estes quatro 
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meses, demonstrei e aperfeiçoei a minha capacidade de arrumação, sendo que desde 

o primeiro dia foi uma tarefa que realizei de forma pró-ativa. 

 

3.2.6. Controlo de prazos de validade 

Todos os dias, a par da receção de encomendas, são verificados e atualizados os 

prazos de validade dos produtos, tal como referido anteriormente, com vista à 

manutenção da qualidade, segurança e eficácia de cada medicamento dispensado. 

No início de cada mês, é impressa uma lista dos produtos com prazo de validade em 

vias de expirar, nomeadamente em três meses. Pude conferir as datas expressas 

nesta lista, fazendo as necessárias devoluções ao fornecedor e atualizando as fichas 

de produto com o prazo de validade mais curto existente em stock. 

As matérias-primas existentes no laboratório para a preparação de medicamentos 

manipulados não são devolvidas aos fornecedores uma vez que não são creditadas, 

mas sim utilizadas até próximo do término do seu prazo de validade. 

 

4. Dispensa de medicamentos 

De entre as diferentes funções que o farmacêutico comunitário tem vindo a 

assumir no exercício da sua profissão, a dispensa de medicamentos continua a ser, 

sem margem para dúvidas, a mais visível. 

O farmacêutico, pelo facto de ser o último e por vezes o único elo de ligação entre 

o utente e o sistema de saúde, tem por sua obrigação, como descrito, promover o uso 

racional, e acima de tudo seguro, do medicamento. Facilmente se constata que as 

deterioradas condições económicas da população contribuem para um abandono de 

parte, senão da totalidade, do regime terapêutico. Cabe ao farmacêutico a difícil tarefa 

de encontrar a melhor solução nestes e noutros casos, com o objetivo de manter a 

segurança do utente, diminuir as possíveis complicações ou reações adversas, 

incentivar a adesão à terapêutica e a implementação de estilos de vida saudáveis. 

Para que isto seja conseguido, é importante uma relação próxima entre o 

farmacêutico e o utente, que se consegue através de uma postura confiante, calma e 

acolhedora por parte do profissional de saúde durante cada atendimento. Assim, 

através de um discurso adaptado ao nível socioeconómico e cultural de cada utente, 

do uso de uma linguagem simples e direta e da manutenção do sigilo profissional (tal 

como exigem os princípios éticos e deontológicos da profissão), consegue-se atender 

às necessidades dos utentes de forma exemplar. 
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Quanto à dispensa, os medicamentos são classificados em MSRM e MNSRM, 

sendo que se caracterizam por diferentes parâmetros legais no que toca ao ato de 

dispensa4. 

Para um estagiário, o maior desafio está em ganhar um lugar nos postos de 

atendimento, em ganhar a confiança dos utentes, em conseguir fazer um atendimento 

completo e esclarecedor. Durante o meu estágio, tive oportunidade de proceder 

desde o início a atendimentos ao balcão, com acompanhamento direto e constante no 

primeiro dia, e a partir daí com bastante autonomia e simultâneo préstimo de todos os 

elementos da equipa da FP. A dispensa de medicamentos exigiu de mim uma consulta 

frequente de fontes bibliográficas; contudo é de salientar que as experiências e 

conselhos dos elementos da FP fizeram toda a diferença no que diz respeito à minha 

aprendizagem relativa ao aconselhamento farmacêutico. 

 

4.1. Medicamentos sujeitos a receita médica 

Os MSRM, como descrito no estatuto do medicamento, são medicamentos que 

possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, mesmo 

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

médica4. De grosso modo, são aqueles que carecem no ato da sua dispensa da 

apresentação de uma receita médica válida, segundo indicações, modelo e formato 

aprovados pelo Ministério da Saúde. 

 

4.1.1. Prescrição médica e validação da Receita Médica  

A validação do receituário é uma tarefa que requer experiência e atenção a uma 

série de pormenores, de forma a serem respeitados todos os parâmetros descritos. 

Segundo a legislação atual, a emissão das recetas médicas deve ser feita 

informaticamente. Apenas em casos excecionais, está contemplada a via manual 

(anexo XXII), como em falência do sistema informático, inadaptação fundamentada do 

prescritor, prescrição ao domicílio e outras situações até um máximo de 40 receitas 

por mês5. 

Existem vários modelos de receitas médicas definidas por lei. São eles Receita 

médica não renovável, Receita médica renovável e Receita médica restrita. 

As receitas médicas devem apresentar uma série de itens para serem 

consideradas válidas. Desta forma, quer receitas manuais quer eletrónicas devem 

conter número da receita, identificação do médico prescritor, nome e número de 

beneficiário do utente e subsistema de comparticipação (sempre que aplicável), 

designação do medicamento (por DCI da substância ativa (SA), forma farmacêutica, 
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dosagem e apresentação, número de embalagens e posologia); data de prescrição e 

assinatura do prescritor. Verifiquei frequentemente a receção de receitas médicas 

incompletamente preenchidas. A não discriminação de dosagem, tamanho ou 

quantidade de embalagens, obriga a que seja dispensada apenas a embalagem de 

dosagem mais baixa e de menor tamanho ou quantidade com Autorização de 

Introdução no Mercado (AIM) em Portugal. 

Nos casos em que a capacidade da embalagem prescrita não esteja 

comercializada em Portugal, situação que acontece com relativa frequência, devem 

ser dispensadas embalagens cuja capacidade esteja incluída no intervalo de unidades 

do Grupo Homogéneo (GH) do medicamento. Se se verificar que um medicamento 

não possui GH, não se poderá realizar a troca por qualquer outro medicamento, ainda 

que este possua a mesma quantidade. 

Saliente-se o direito de opção por parte do utente por qualquer medicamento que 

cumpra a prescrição médica, genérico (medicamento com a mesma composição 

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

bioequivalência com o medicamento de referência tenha sido demonstrada por 

estudos de biodisponibilidade adequados) ou de marca. 

 

4.1.2. Dispensa de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Após a dispensa de MSRM, os utentes devem ser devidamente elucidados no que 

diz respeito a posologia, via de administração, contraindicações, interações e ainda 

outras informações que sejam por eles solicitadas. Para tal, o profissional de saúde 

dispõe de algumas ajudas, nomeadamente informáticas. 

Deve o farmacêutico confirmar que os medicamentos prescritos e respetivas 

quantidades correspondem aos que serão debitados no sistema informático. A seleção 

do organismo responsável pela comparticipação e introdução eventuais portarias ou 

despachos são também de realçar. O registo da venda com a respetiva descrição, 

quantidades e códigos de barras dos medicamentos dispensados, bem como o 

organismo de comparticipação é impresso no verso da receita (anexo XXIII). A receita 

é depois assinada pelo utente em local apropriado, como comprovativo de receção 

dos medicamentos. 

Como já referido, durante o meu estágio recorri diariamente ao sistema 

informático como complemento para responder com rigor a todas as questões que me 

foram colocadas. A diversidade de utentes da FP exige, além de uma adaptação do 

discurso, uma capacidade de resposta rápida e confiante por parte dos colaboradores 

da farmácia. A dispensa de MSRM a idosos é muitas vezes a origem de um 
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atendimento exigente devido a, por exemplo, a farmacoterapêutica complexa, a 

utilização de diferentes genéricos ou a duplicação de terapêutica. Situações deste 

género exigem grande atenção por parte do farmacêutico, que deve certificar-se que o 

utente percebeu cada esquema terapêutico e tem informação disponível para posterior 

consulta (por exemplo, tendo a posologia escrita nas diferentes embalagens, com 

esquemas ou desenhos sempre que necessário). 

 

4.1.3. Sistema de comparticipação e preços de referência 6,7,8 

São inúmeros os organismos responsáveis pela comparticipação, sendo que esta 

pode ser partilhada no caso de se verificar a complementaridade de dois organismos 

diferentes. Durante o meu estágio, verifiquei que as entidades mais comuns são o 

Sistema Nacional de Saúde/Regime Geral (organismo 01) ou Sistema Nacional de 

Saúde/Pensionistas (organismo 48). 

As receitas referentes ao protocolo da diabetes (organismo DS) não devem conter 

produtos ou medicamentos que não estejam por ele abrangidos. A diabetes mellitus é 

sujeita a um protocolo especial.  

 

4.2. Psicotrópicos e Estupefacientes 9,10,11 

Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são aqueles que atuam sobre o 

Sistema Nervoso Central (SNC), originando tolerância e dependência física e psíquica. 

Como tal, pela sua natureza aditiva, verifica-se frequentemente o seu uso ilícito, abuso 

e tráfico. Assim sendo, estes medicamentos estão sujeitos a legislação especial e 

fiscalização por parte do INFARMED. Estes produtos fazem-se acompanhar por guias 

de requisição de produto, que são enviadas pelo fornecedor juntamente com cada 

fatura e onde são discriminados a designação da substância, a quantidade, a data do 

pedido, o número da requisição e o número do registo interno. 

A validação deste tipo de receituário exige especial cuidado, devendo a receita 

estar em conformidade relativamente a todos os parâmetros descritos anteriormente. 

O sistema informático automaticamente obriga no ato da dispensa à introdução de 

todos os dados referentes ao utente e ao adquirente. Também é feita a impressão no 

verso da receita dos dados relativos à venda, sendo a assinatura do adquirente de 

carácter obrigatório. A receita original segue para efeitos de faturação e uma cópia da 

mesma é arquivada na farmácia durante um período mínimo de três anos. 

Trimestralmente, a FP envia ao INFARMED o registo de entradas de 

estupefacientes e psicotrópicos. Mensalmente, é enviado também o registo de saídas 

de psicotrópicos e estupefacientes e respetivas cópias das receitas, se estas forem 
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manuais. Relativamente às benzodiazepinas, é enviado anualmente o registo de 

entradas. Além de tudo isto, é enviado também um mapa de balanço de 

estupefacientes, psicotrópicos e benzodiazepinas com periocidade anual. 

 

4.3. Medicamentos Manipulados 

Graças à constante evolução dos métodos e técnicas usados na preparação de 

medicamentos, a sua produção em farmácia de oficina está confinada a casos 

específicos. Durante o meu estágio, assisti à receção de pedidos deste género como 

por exemplo a necessidade de uma solução oral de omeprazol por impossibilidade de 

deglutição de comprimidos ou cápsulas. Tive também oportunidade de produzir de 

forma autónoma diferentes manipulados, discriminados no quadro II (anexo XXIV). 

Para cada manipulado elaborei as respetivas fichas de preparação, rótulos e cálculos 

de preço, segundo as regras usadas na FP. 

 

4.3.1. Preparação de um medicamento manipulado 

A preparação de um medicamento manipulado exige a maior cautela possível, de 

forma a ser mantida a segurança do utente. 

Cada processo de produção de um manipulado pressupõe a elaboração de uma 

“Ficha de Preparação de Medicamentos Manipulados”. Posteriormente é feito o cálculo 

do preço e impresso através de função do sistema informático o rótulo. 

 

4.3.2. Cálculo do PVP e Regime de Comparticipação 

O cálculo do PVP dos medicamentos manipulados nas farmácias de oficina 

envolve os honorários da preparação, o valor das matérias-primas usadas e o valor 

dos materiais de embalagem, sujeito a taxa de IVA12. Os medicamentos manipulados 

são comparticipados em 30% do respetivo preço para os preparados oficinais 

incluídos na FP ou no FGP, e para as fórmulas magistrais que constam na lista de 

medicamentos manipulados comparticipáveis aprovados por Lei. A lista a aprovar 

anualmente é publicada por despacho do membro do Governo responsável pela 

saúde, por proposta do conselho de administração do INFARMED8. 

As receitas dos medicamentos manipulados assemelham-se às dos medicamentos 

comuns. Contudo, apenas poderá constar da receita o medicamento manipulado. 

 

4.4. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) 

Os MNSRM têm como objetivo aliviar, tratar ou prevenir problemas menores de 

saúde. Como tal, não é necessária a apresentação de uma prescrição médica no ato 
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da sua dispensa. Os MNSRM podem ser adquiridos em farmácias ou noutros locais, 

desde que autorizados pelo INFARMED, sendo que a dispensa deve ser efetuada por 

um profissional de saúde habilitado5. 

 

5. Processamento do Receituário e Faturação 

O receituário é revisto por farmacêuticas destacadas para o efeito, com o objetivo 

de confirmar se são efetivamente cumpridos todos os critérios legais, se não existem 

discrepâncias entre a medicação prescrita e dispensada e se a comparticipação foi 

atribuída através do organismo correto. Sempre que é encontrada uma situação 

irregular, esta pode ser retificada por alteração do lote ou abate na venda, ou em 

casos específicos junto do utente ou do médico em questão. 

Por cada organismo de comparticipação são feitos lotes de 30 receitas. No final de 

cada mês, procedi ao fecho dos lotes com impressão de verbetes de forma a poder 

ser iniciada uma nova contagem do receituário.  

Se se assistir, durante a análise do receituário no centro de conferência de faturas, 

à verificação do incumprimento de alguma das exigências de forma a invalidar as 

receitas, há uma devolução justificada das mesmas à farmácia. Aí, pode tentar-se 

corrigir o erro e enviar de novo as receitas no mês seguinte, ou aceitar a devolução, 

assumindo o prejuízo. 

Durante o meu estágio, constatei que as causas que mais comummente levam à 

não validação de receitas são, por exemplo, expiração do prazo de validade, 

diferenças entre o preço adotado pela farmácia e o preço aprovado pelo INFARMED, 

falta de vinheta ou assinatura do médico, dispensa de embalagem com capacidade 

diferente da descrita na receita ou a não ativação das exceções. Pude proceder à 

verificação de receituário, sendo que essas receitas sofreram nova verificação. 

 

6. Automedicação e aconselhamento farmacêutico 

A publicidade em número cada vez maior, os resultados de experiências anteriores 

ou a influência de experiências de terceiros levam os utentes a optar pela 

automedicação, evitando o aconselhamento farmacêutico. Contudo, durante o meu 

estágio foram inúmeras as vezes em que mesmo em casos de produtos solicitados 

pelos utentes, prestei aconselhamento, tentando ir de encontro às verdadeiras 

necessidades e simultaneamente manter a segurança do utente, prevenindo efeitos 

adversos e interações através do conhecimento de medicação habitual e problemas 

de saúde de cada indivíduo. 
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Nem sempre as informações e conselhos dados pelo farmacêutico são aceites. 

Isto devido a ideias pré-concebidas, a opiniões desatualizadas de outros profissionais 

de saúde, a mitos ou a conceitos sem suporte científico. Assim, o farmacêutico deve 

ter um discurso claro, simples e prático com o utente, demonstrando claramente que o 

objetivo não é impingir produtos mas sim adequar a terapêutica aos sintomas 

apresentados. Foram várias as situações neste estágio em que o aconselhamento 

farmacêutico se mostrou importante, não só em casos de automedicação como em 

situações de polimedicação ou duplicação da terapêutica.  

O primeiro exemplo a expor prende-se precisamente com duplicação de 

terapêutica. Nos países desenvolvidos, os idosos são os maiores consumidores de 

medicamentos e serviços de saúde. Estima-se, além disso, que cerca de 12% das 

mulheres com 65 anos ou mais tome dez ou mais medicamentos, e que 23% tenha 

pelo menos cinco prescrições13. Portanto, a probabilidade de troca de medicação ou 

da sua duplicação é muito elevada. O caso que se segue ilustra esta situação. Uma 

senhora com cerca de 60 anos dirigiu-se à FP com 4 receitas diferentes. Uma vez que 

muitos dos medicamentos estavam prescritos por DCI, questionei a utente acerca dos 

laboratórios que fazia habitualmente, ao que ela me respondeu que não tinha as 

embalagens com ela. Tentei também uma pesquisa no histórico de vendas, sem 

resultados. Propus então à utente acompanhar-me até às gavetas deslizantes numa 

tentativa de reconhecimento da sua medicação habitual. Contudo, a utente preferiu 

autorizar-me a trazer um qualquer genérico de um laboratório que estivesse disponível 

no stock físico da farmácia, alegando que desde que escrevesse claramente a 

posologia e a indicação em cada embalagem, a troca de laboratório não lhe causaria 

problema algum. Após terminar a venda, que incluía, entre outros, uma embalagem de 

comprimidos de Motilium®, a utente coloca no balcão um saco de medicamentos, 

questionando-me acerca da indicação de cada um deles. Das cinco embalagens, três 

eram de domperidona. Constatei desta forma que a utente estava a tomar, três vezes 

por dia, três comprimidos do mesmo fármaco: um de Cinet®, um de Domperidona 

(Labesfal®) e um outro de Domperidona (Mylan®). Tendo em conta que a utente tinha 

acabado de adquirir mais uma embalagem de Motilium®, que segundo ela “já teve em 

casa”, seria até possível que a utente tivesse, durante tempo indeterminado, ingerido 

quatro vezes mais medicação do que a que lhe foi prescrita. Após breve conversa com 

a senhora, esta ficou esclarecida, percebendo que parte do erro ocorreu por ter sido 

consultada, no espaço de um mês, por três médicos diferentes, que eu conclui terem 

prescrito precisamente o mesmo. Isto somado a uma embalagem que a utente já tinha 

em casa e continuou a tomar levou a uma situação que poderia ter tido consequências 
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relativamente graves. Expliquei então à utente que ao consultar diferentes médicos 

deve sempre levar toda a medicação habitual para evitar duplicações. Além disso, 

posteriormente, coloquei as indicações em cada uma das embalagens da sua 

medicação usual, na esperança de alertá-la caso lhe seja prescrito algum 

medicamento para o mesmo fim de um que já tome. Para terminar, mostrei claramente 

disponibilidade para esclarecer qualquer dúvida, tendo acordado com a utente que 

esta apenas iria iniciar a terapêutica da última prescrição aviada, que correspondia à 

do seu médico de família e estava, portanto, bastante completa. 

Outro caso interessante que demonstra a importância do aconselhamento e 

acompanhamento farmacêuticos prende-se com o uso de dispositivos médicos. Uma 

senhora com cerca de trinta anos dirigiu-se à FP para apresentar uma reclamação 

relativamente a um Ventilan® Inalador, que alegava não estar em conformidade, pois 

não expelia absolutamente nada. Após analisar exteriormente a bomba, e visto que 

esta me pareceu normal, pedi à utente para fazer uma aplicação para que eu pudesse 

examinar a sua técnica. Além de não agitar o inalador, verifiquei que a utente estava a 

pressionar a extremidade certa do dispositivo mas com este virado do avesso. 

Segundo a utente, “sempre aplicou assim e saía sempre alguma coisa”. Assim, simulei 

uma administração em mim própria, instruindo a utente sobre a forma correta de usar 

os inaladores. 

O último caso a relatar envolve um idoso que se apresentou na FP com o intuito 

de solicitar um novo aparelho de medição da pressão arterial, uma vez que o aparelho 

que trazia consigo tinha sido aí comprado no dia anterior e “estava avariado porque 

não subia nada”. Antes de qualquer outra coisa, determinei a pressão arterial do 

senhor usando o seu equipamento. Posteriormente, determinei-a também usando 

equipamento da FP, comparando ambos os resultados obtidos. Os valores eram 

rigorosamente iguais, concluindo-se assim que o equipamento adquirido pelo utente 

estava em perfeitas condições. Desta forma, pedi ao utente para simular a medição da 

pressão arterial a si próprio. Constatei que o utente colocava a braçadeira na posição 

oposta, sendo que as determinações não eram válidas. 

Fica assim demonstrada a importância do acompanhamento ao utente no que diz 

respeito ao uso de dispositivos, ainda que estes nos pareçam intuitivos ou mesmo 

quando os utentes afirmam ser medicação habitual e saberem usar os equipamentos. 

 

7. Outros produtos – a venda em farmácia 

Além dos MSRM e MNSRM já referidos, estão disponíveis na farmácia produtos de 

dermocosmética, higiene corporal, produtos naturais, dietéticos, de emagrecimento, 
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para nutrição específica, medicamentos de uso veterinário, produtos de puericultura e 

DM. É na venda deste tipo de produtos que o farmacêutico pode e deve intervir, 

prestando aconselhamento de forma a adequar a venda às reais necessidades de 

cada utente. Saliente-se o caso dos produtos naturais e fitoterápicos, que por 

conterem substâncias ativas em concentrações significativas, podem ter efeitos 

secundários significativos ao contrário da ideia pré-concebida de que produtos naturais 

são completamente seguros e inócuos. 

Durante o meu estágio, tive oportunidade de dispensar diversos produtos da lista 

acima referida. Assim, ao perceber as dúvidas mais frequentemente expostas por 

parte dos utentes, tentei aprofundar os meus conhecimentos relativamente aos 

produtos disponíveis na FP e no mercado. É muito importante que os farmacêuticos 

conheçam os produtos que dispensam, bem como os dispositivos de forma a explicar 

rapidamente ao utente como os usar. 

 

8. Serviços Farmacêuticos 

A prestação de serviços farmacêuticos contribui claramente para um maior controlo 

do estado de saúde e uma melhoria na qualidade de vida dos utentes. 

O conceito de farmácia acompanhou a evolução em seu redor, abandonando uma 

visão redutora do exercício da profissão farmacêutica como a simples dispensa de 

medicamentos, e adotando uma nova postura em prol das necessidades da sociedade 

atual. Posso afirmar que não passou um único dia do meu estágio sem que tivesse 

prestado diferentes serviços farmacêuticos, que serão discriminados de seguida. 

 

8.1. Pressão Arterial 

A determinação da pressão arterial (PA) é realizada inúmeras vezes por dia na FP. 

Há utentes que realizam esta determinação diariamente, quer apenas por controlo 

preventivo quer por apresentarem antecedentes de doenças cardiovasculares. De 

modo a permitir dar resposta à elevada procura desde serviço, a FP dispõe de um 

equipamento no espaço de atendimento ao público, onde os utentes podem fazer esta 

medição de forma autónoma, embora eu tenha na maioria das vezes acompanhado os 

utentes, garantindo assim uma correta utilização do equipamento e procedendo à 

anotação dos resultados em local próprio. 

Também no gabinete a FP dispõe de um equipamento de medição da PA 

tradicional, útil nas situações em que os utentes procuram mais do que um serviço, 

sem necessidade de utilização do equipamento situado no exterior do gabinete. 
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Durante o meu estágio, a determinação da PA foi um serviço que prestei 

praticamente todos os dias, o que contribuiu para uma aproximação aos utentes 

habituais e para uma fidelização dos clientes de ocasião, que ficam bastante 

agradados com a atenção disponibilizada na prestação de serviços. 

 

8.2. Parâmetros bioquímicos 

Na FP podem ser determinados os níveis de glicemia, colesterol e triglicerídeos. 

Visto a diabetes mellitus afetar uma percentagem significativa dos utentes da FP, a 

determinação da glicemia ganha um papel importante nos serviços aí disponíveis. 

Com esta determinação pude verificar a eficácia da terapêutica adotada nos doentes 

diagnosticados e perceber quando um utente apresenta sinais precoces que indiquem 

probabilidade de vir a desenvolver a doença. Este serviço é prestado maioritariamente 

no período da manhã, apresentando-se os utentes em jejum. 

Também a determinação do colesterol e triglicerídeos são muito comuns. Os 

resultados obtidos dão indicações importantes relativamente ao risco cardiovascular 

dos utentes, sendo importante não só o controlo preventivo como também a avaliação 

do efeito da terapêutica adotada. Deve então ser promovida a adesão à terapêutica 

instituída pelo médico prescritor. 

 

8.3. Primeiros socorros 

Apesar de não ser frequente, em casos de urgência a FP presta alguns cuidados 

básicos de primeiros socorros. Durante o meu estágio participei em algumas destas 

situações, umas mais outras menos graves. Consoante a gravidade, os utentes foram 

encaminhados para o hospital através do INEM e/ou bombeiros (casos de alegada 

violência doméstica, quedas graves ou acidentes de trabalho, por exemplo) ou então 

apenas assistidos pela equipa da FP em casos de pequenos cortes ou quedas, 

pensos mal colocados (por exemplo após tratamento hospitalar), desinfeção e limpeza 

de pequenas feridas. 

 

8.4. Apoio domiciliário/entrega de medicação 

A FP dispõe de uma viatura que frequentemente é utilizada por alguns membros 

da equipa para prestar apoio domiciliário, nomeadamente a utentes idosos, 

geralmente com residência afastada da localização atual da farmácia (e que por 

exemplo eram clientes habituais aquando das instalações anteriores da FP). Além do 

apoio via telefone prestado durante todo o horário de expediente (que é muito 

frequentemente usado por utentes idosos e que tive oportunidade de fazer diariamente 
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durante este estágio), a FP procede à entrega de medicação e, pontualmente, à 

administração de injetáveis em casa dos utentes, sempre que estes não têm 

condições físicas ou financeiras para se deslocarem à FP. 

 

8.5. Administração de Vacinas e Injetáveis 

Como já referido, alguns membros da equipa da FP administram vacinas e 

injetáveis. Logo durante os primeiros dias do meu estágio, apercebi-me que este era 

um serviço muito requisitado. Como tal, realizei o Curso de Administração de Vacinas 

e Injetáveis. Desta forma, tornei-me no terceiro elemento da equipa a prestar este 

serviço, o que contribuiu para a maior comodidade dos utentes, uma vez que durante 

praticamente todo o horário de expediente estava presente na FP pelo menos um 

elemento com habilitações para realizar estas administrações. Em aproximadamente 

três meses, administrei mais de noventa injetáveis, entre os quais penicilinas, 

Voltaren®, Relmus®, Profenid®, Jaba B12®, Neurobion®, Rocephin®, Lovenox®, 

entre outros. Após a receção das vacinas da gripe no início do mês de outubro, 

administrei cerca de quarenta vacinas, tendo cedido sempre que solicitado boletins de 

vacinação. 

Este é um serviço que permite ao farmacêutico aproximar-se dos utentes, ter uma 

conversa privada no decorrer da administração, perceber o estado das doenças que 

eventualmente apresentem e acompanhar a evolução da sua recuperação. Foi um 

serviço que realizei com enorme gosto, pois a maior recompensa, ainda mais para um 

estagiário, é receber o reconhecimento dos utentes perante o nosso trabalho. Mais 

uma vez, fica demonstrado que a dedicação ao utente é de facto valorizada por estes, 

que muitas vezes chegam à farmácia com dúvidas acerca do diagnóstico que lhes foi 

feito, das prescrições e dos cuidados a ter após o início da terapêutica. 

 

8.6. Furação de orelhas 

Na FP, os utentes têm a possibilidade de furar as orelhas, com a colocação de 

brincos hipoalergénicos, com ou sem anestesia local (aplicada na forma de gel). 

Após a colocação dos brincos, à qual assisti várias vezes, o elemento responsável 

por esta tarefa instrui os responsáveis pelas crianças dos procedimentos a realizar nos 

dias seguintes, de forma a evitar qualquer complicação. 

 

8.7. Teste de gravidez 

É possível às utentes da FP realizarem um teste de gravidez na sua farmácia. 

Muitas vezes, as utentes questionaram-me acerca da correta utilização deste 
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dispositivo. Assim, durante o meu estágio, realizei testes de gravidez no gabinete de 

atendimento privado, mostrando às utentes a maneira mais correta de proceder ao 

teste e explicando a interpretação dos resultados obtidos. Por vezes, após realização 

deste teste, senti necessidade de aconselhar as utentes acerca de métodos 

contracetivos e interações medicamentosas. Apesar de este ser um tema cada vez 

mais abordado, as utentes apresentam muitas vezes dúvidas que preferem esclarecer 

num espaço privado, expondo as suas condicionantes pessoais. 

 

8.8. Análise de urina 

Na FP está disponível um equipamento que permite realizar análises à urina. Esta 

análise poderá ser realizada apenas por comparação das colorações obtidas com as 

colorações padrão presentes na embalagem das tiras utilizadas (Combur-Test®) ou 

introduzindo a tira no aparelho supracitado, sendo que este procede à impressão de 

um pequeno talão com os resultados obtidos. 

 

9. Outros Serviços 

9.1. Recolha de radiografias 

A FP procede à recolha de radiografias e outros exames para posterior entrega a 

entidades responsáveis pela sua correta destruição/reciclagem, com angariação de 

fundos para causas humanitárias. Assim, os utentes podem a qualquer momento 

entregar na FP materiais deste tipo de que já não necessitem. 

 

9.2. Análise à água 

Em colaboração com um laboratório especializado, a FP permite aos utentes 

análises à água, sendo disponibilizado na farmácia o kit para recolha das amostras, 

que após ser entregue na FP, é enviado via correio ao laboratório responsável pela 

análise propriamente dita. O resultado é entregue na FP aos utentes, sendo também 

esclarecida qualquer dúvida. 

 

9.3. Valormed 

A recolha de medicamentos fora do prazo de validade ou que já não estão em uso 

por diversas razões é uma questão de saúde púbica e de proteção do meio ambiente, 

que deve por estes motivos ser relembrada aos utentes pelo farmacêutico. 

Esta recolha acontece durante todo o ano em contentores da Valormed, 

disponibilizados pelas entidades responsáveis e entregues pelos armazenistas.  
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9.4. Farmacovigilância 

A farmacovigilância consiste na determinação da incidência, gravidade e grau de 

causalidade de reações adversas a medicamentos (RAM’s) ou interações 

medicamentosas. Tal como outros profissionais de saúde, é obrigação do 

farmacêutico reportar ao INFARMED qualquer RAM ou interação detetada junto dos 

utentes e que não estejam descritas nos seus folhetos informativos.  

 

9.5. Atividades/Consultas na Farmácia Prestígio 

9.5.1. Reiki 

Na FP, é possível obter uma consulta de Reiki, de um modo geral à quarta-feira 

de manhã. Contudo, desde que previamente acordado, pode ser escolhido outro 

horário. Estas consultas são bastante procuradas pelos utentes, que referem inúmeras 

as vezes os benefícios a nível físico e mental destas sessões. 

 

9.5.2. Nutrição 

Todos os sábados de manhã, um dos gabinetes de atendimento da FP é ocupado 

por uma nutricionista, que acompanha um grande número de utentes com o objetivo 

de alcançar um peso adequado e de manter uma alimentação e estilos de vida 

saudáveis. Os resultados visíveis nos utentes acompanhados têm levado cada vez 

mais clientes a aderir a estas consultas. 

 

9.5.3. Rastreio de Optometria 

Com periodicidade quinzenal, são realizados na FP rastreios de optometria 

gratuitos, que têm ajudado muitos utentes, em grande parte idosos. A forma prática e 

acolhedora como os utentes são recebidos faz deste um serviço bastante procurado. 

Os utentes têm a possibilidade de encomendar lentes e/ou óculos com as profissionais 

responsáveis por estas consultas, que serão depois entregues na FP. 

 

9.5.4. Recolha de sangue 

Na tarde do dia 28 de maio, a FP em parceria com o Instituto Português do 

Sangue (IPS) organizou uma recolha de sangue, da qual participei. Utentes, familiares 

e elementos da equipa da FP puderam proceder à sua dádiva num autocarro do IPS 

concebido para o efeito, que ficou situado próximo da farmácia. A adesão, apesar de 

não muito numerosa, deixou os profissionais do IPS bastante satisfeitos. 

Realça-se a importância da dádiva de sangue e da tentativa de sensibilização dos 

utentes por parte da FP para esta matéria. 
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9.5.5. Podologia, cavitação e radiofrequência 

Quinzenalmente, às segundas-feiras, a FP coloca ao dispor dos seus utentes 

consultas de podologia e sessões de cavitação/radiofrequência, realizadas em 

gabinete de atendimento privado por uma técnica habilitada. Mais uma vez fica 

demonstrada a preocupação da equipa da FP em disponibilizar aos seus utentes 

serviços a que de outro modo não teriam acesso.  

 

10. Outras atividades desenvolvidas 

10.1. Proteção Solar – ação de formação num centro escolar 

Tal como será abordado com maior pormenor na segunda parte deste relatório, 

realizei juntamente com a Dra. Mariana, uma apresentação oral num centro escolar de 

Amarante, no dia 18 de junho. Esta ação de formação teve como objetivo mostrar a 

importância da proteção solar aos mais novos, com indicação de bons hábitos para 

pais e crianças. 

 

10.2. Piolhos - ação de formação em centros escolares 

Mais uma vez, a FP escolheu a apresentação de um tema junto de escolas como 

uma forma de promoção da saúde pública. Assim, realizei em conjunto com a Dra. 

Mariana, três ações de formação em diferentes escolas, dedicadas à desmistificação 

de algumas ideias pré-concebidas sobre pediculose, deixando algumas dicas de 

prevenção e tratamento. Este tema será também abordado na segunda parte deste 

trabalho. 

 

10.3. Rastreio auditivo 

Com o apoio da Acústica Médica, foi realizado a 23 de setembro, um rastreio 

auditivo na FP. Várias vezes se constata, muito mais frequentemente nos idosos, que 

os utentes apresentam algumas dificuldades auditivas. Contudo, e devido à sua 

reduzida autonomia e às fracas condições de mobilidade, os utentes adiam uma 

consulta com um profissional especializado. Assim, a FP organizou este rastreio 

gratuito, onde os utentes tiveram oportunidade de testar a sua capacidade auditiva e, 

se assim o desejassem, adquirir dispositivos para correção dos problemas detetados. 

 

10.4. Aconselhamento farmacoterapêutico 

No dia 1 de outubro, em comemoração do dia do idoso e juntamente com outras 

farmácias próximas, a FP procedeu a uma sessão de aconselhamento 
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farmacoterapêutico, onde os utentes tiveram oportunidade de apresentar toda a 

medicação que tomam, esclarecer dúvidas ou detetar duplicação de medicação, por 

exemplo. Além disso, algumas determinações como a da PA foram aí realizadas, de 

forma a rastrear possíveis problemas e controlar a eficácia das terapêuticas aplicadas. 

 

10.5. Caminhada pela saúde 

Uma vez que a FP não se situa no centro de uma grande cidade mas sim num 

meio mais pequeno, é habitual verificar que alguns utentes se juntam para fazer as 

suas caminhadas, muitas vezes por nós recomendadas. 

Assim, no dia 10 de junho, aproveitando o facto de ser feriado, organizamos, em 

conjunto com a Junta de Freguesia, uma “Caminhada pela saúde”, promovendo junto 

dos utentes a adoção de um estilo de vida saudável que inclua a prática de exercício 

físico. A caminhada, desde a FP até ao Parque de Merendas de Freixo de Baixo 

(cerca de 9 km), em Amarante, terminou com um pequeno lanche convívio, que muito 

agradou aos cerca de cem utentes, amigos e familiares que tomaram parte desta 

iniciativa (anexo XXV). 

 

10.6. Rastreio de saúde oral 

Com a colaboração da clínica Medimeã, no dia 19 de junho, realizou-se na FP um 

rastreio de saúde oral gratuito, que contou com aproximadamente 30 participantes, 

incluindo alguns alunos de um infantário próximo. Este rastreio, que teve como 

objetivo alertar para a importância da deteção precoce dos problemas não só dos 

dentes como da boca e chamou também a atenção para os cuidados básicos a ter 

durante a higiene oral. 

 

10.7. Cartazes e panfletos 

Durante o meu estágio, elaborei inúmeros cartazes publicitários (anexo XXVI) 

envolvendo diferentes atividades, consultas e rastreios disponibilizados pela FP. Estes 

cartazes eram expostos em forma de vídeo num monitor situado na zona de 

atendimento ao público, de forma a chamar a atenção dos utentes para as diferentes 

atividades e consultas disponíveis na FP. Também fui responsável pela manutenção 

semanal da página do facebook da farmácia, onde além de aumentar o alcance das 

nossas atividades, muitas vezes se esclareceram dúvidas apontadas pelos utentes. 
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Parte II 

Trabalhos realizados no decorrer 

do estágio profissionalizante 
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1. Infeções do Trato Urinário (ITU) 

1.1. Objetivo 

Após o surgimento de dúvidas durante o aconselhamento farmacêutico nos 

primeiros dias de estágio, foi-me necessário um estudo mais profundo sobre causas, 

sintomas, tratamento e prevenção de infeções do trato urinário (ITU). Este trabalho 

teve como objetivo primordial obter uma breve descrição da aplicação, principal 

composição e posologia dos diferentes suplementos disponíveis para o efeito, de 

forma a permitir um rápido aconselhamento sempre que esta questão é levantada 

pelos utentes.  

 

1.2. Definição 

As infeções do trato urinário são um problema que levam um número significativo 

de utentes à Farmácia, na sua maioria mulheres. Estima-se que cerca de 50% das 

mulheres tenha pelo menos um episódio de ITU durante o seu tempo de vida14. Assim, 

as ITU representam um problema de saúde grave devido à sua ocorrência frequente15.  

As ITU podem definir-se como a presença de microrganismos na urina sem que 

esta situação se deva a uma contaminação. Estes microrganismos têm a capacidade 

de invadir os tecidos do trato urinário e estruturas adjacentes16,17. 

Existem várias maneiras de classificar estas infeções. Podemos dividir as ITU em 

dois grandes grupos: as infeções do trato inferior, que incluem a cistite (bexiga), a 

uretrite (uretra), a prostatite (próstata) e a epididimite (epidídimo); e as infeções do 

trato superior, que envolvem o rim, que são referidas como pielonefrites16. 

Outra das classificações consiste em dividir as ITU em complicadas e não-

complicadas. As primeiras resultam de uma lesão predisponente do trato urinário, de 

que são exemplo uma anormalidade congénita, uma distorção do trato urinário, um 

cálculo, casos de hipertrofia prostática, obstrução ou défice neurológico que interfira 

com o fluxo normal da urina e com as defesas do trato urinário. Segundo a Direção 

Geral de Saúde (DGS), designa-se por complicada, a infeção urinária associada à 

presença de anomalias estruturais das vias urinárias, litíase, bexiga neurogénica, 

algaliação permanente, diabetes mellitus ou gravidez18. As não-complicadas não estão 

associadas a anormalidades estruturais ou neurológicas que interfiram com o fluxo 

normal da urina ou com o próprio mecanismo de micção16. 

Quando assistimos a múltiplos episódios sintomáticos intercalados com períodos 

assintomáticos, estamos perante ITU recorrentes, que se devem a reinfeções (o que 

acontece na maior parte dos casos, sendo causadas por um novo microrganismo) ou a 
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recidivas (no caso de o microrganismo inicial ser responsável por infeções 

repetidas)16. 

 

1.3. Fisiopatologia – causas, sinais e sintomas 

De uma forma geral, as bactérias causadoras de ITU têm origem a partir da flora 

intestinal do hospedeiro16,19. As ITU podem ser adquiridas por três vias distintas: 

ascendente, hematogénica e linfática16,17. As evidências clínicas e experimentais 

sustentam que a subida de microrganismos pela uretra é a via mais comum que 

conduz a ITU, principalmente por organismos de origem entérica (E. coli e outras 

enterobacteriáceas). Daí a colonização da uretra na mulher se tornar mais provável, 

devido à proximidade da área perianal e à curta extensão da própria uretra15-17. As 

bactérias penetraram na bexiga a partir da uretra, multiplicando-se aí com elevada 

rapidez. Podem posteriormente ascender aos ureteres e até aos rins. 

No que diz respeito à via hematogénica, sabe-se que raramente os germes podem 

atingir os rins através da corrente sanguínea. Contudo e especialmente em lactentes, 

esta situação pode ocorrer, devido frequentemente a cocos gram-positivos como o 

Staphylococcus aureus. Em adultos imunodeprimidos, pode até envolver fungos como 

a Candida albicans. A disseminação linfática de infeções extra-urinárias para os rins é 

pouco comum, limitando-se a casos de obstrução intestinal, por exemplo, de forma 

especial em doentes com estado geral comprometido17. 

O tamanho do inóculo, a virulência do microrganismo em questão e a competência 

dos microrganismos da flora natural de defesa do hospedeiro são fatores 

predominantes que determinam o desenvolvimento de uma ITU.  

No caso específico de indivíduos incapazes de eliminar a urina por completo, há um 

maior risco de desenvolvimento de ITU, sendo também mais suscetíveis à ocorrência 

de reinfeções e recidivas. 

Relativamente a casos de bacteriúria assintomática, podemos deduzir que vários 

fatores têm um impacto clarividente. De entre eles, destacamos fatores fisiológicos, 

como a idade e o género (sendo que no género feminino é mais comum a ocorrência 

desta situação), e fatores patológicos, entre os quais doenças neurológicas como 

Alzheimer ou Parkinson, diabetes mellitus, mobilidade reduzida, anormalidades do 

trato urinário ou obstipação20. A bacteriúria assintomática é comum nos doentes 

idosos; estudos recentes indicam que a sua prevalência aumenta com a idade. A 

terapia imunossupressora, internamentos recorrentes com longo tempo de 

permanência em hospitais e a presença de cateteres urinários são fatores também 

referidos como potenciadores do risco de ITU21. 
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A virulência das bactérias envolvidas neste processo é também, com toda a 

certeza, um fator que condiciona o desenrolar da infeção. A capacidade de aderência 

das bactérias às células epiteliais urinárias, a presença de hemolisina (proteína 

citotóxica que lisa diversas células) ou de aerobactina (que facilita a ligação e 

captação do ferro pela Escherichia coli) são exemplos de fatores que contribuem para 

uma maior virulência por parte dos microrganismos suscetíveis de desencadear uma 

infeção16,17. 

A causa mais comum das ITU não complicadas é a E. coli. Estima-se que esta 

bactéria seja responsável por cerca de 80% das infeções adquiridas na comunidade. 

Segue-se-lhe o Staphylococcus saprophyticus, com cerca de 5 a 15%14,16. 

No que diz respeito às ITU complicadas ou nosocomiais, sabe-se que menos de 

50% são provocadas por E. coli, sendo de referir outras bactérias como Proteus spp, 

Klebsiella pneumoniae, Enterobacter spp, Pseudomonas aeruginosa, estafilococos e 

enterococos16. 

É de referir que foi definido pela comunidade científica um grupo de bactérias, com 

o acrónimo ESKAPE, que constitui particular preocupação em termos de resistência a 

antibióticos. Este acrónimo corresponde a Enterococcus resistente à vancomicina, 

Staphylococcus aureus resistente à meticilina, Klebsiella, Acinetobacter resistente ao 

imipenemo, Pseudomonas resistente ao imipenemo e Enterobacter resistente às 

cefalosporinas de terceira geração22.  

A maioria das ITU são causadas por um microrganismo único. Contudo, doentes 

com cálculos, sondas urinárias de demora ou abcessos renais crónicos podem sofrer 

infeções por múltiplos organismos. 

No quadro III (anexo XXVII) encontram-se discriminadas as manifestações clínicas 

das ITU em adultos16. Há, então, alguns termos que convém esclarecer no que toca a 

estas mesmas manifestações. Disúria consiste em micção associada à sensação de 

dor, queimadura ou desconforto. A noctúria ocorre quando o ritmo da diurese se altera, 

ocasionando a necessidade de esvaziar a bexiga durante a noite; reflete a perda da 

capacidade de concentração da urina. Já a piúria refere-se a situações em que há 

presença de uma quantidade anormal de leucócitos na urina, deixando-a turva23.  

É facilmente dedutível que sintomas isolados não são confiáveis para o 

diagnóstico de ITU de causa bacteriana. Deve procurar-se a diferenciação entre 

contaminação e infeção, usando para tal a demonstração da presença de números 

significativos de microrganismos numa amostra adequada de urina. 

As ITU contraídas em ambiente hospitalar são de extrema importância, uma vez 

que as infeções associadas aos cuidados de saúde dificultam o tratamento adequado 
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do doente e são causa significativa de morbi-mortalidade. Com isto, também o 

consumo de recursos hospitalares e comunitários sofre um acréscimo. Segundo o 

Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos 

da DGS, um terço destas infeções são, seguramente, evitáveis22.  

As infeções do trato urinário associadas à cateterização são também muito 

frequentes no contexto comunitário e hospitalar21. 

 

1.4. Tratamento farmacológico 

Os principais objetivos do tratamento de ITU consistem em evitar ou tratar as 

consequências sistémicas da infeção, erradicar o microrganismo invasor e prevenir 

recidivas. 

Assim, o tratamento inclui, após uma avaliação inicial, a seleção de um agente 

antimicrobiano, o estabelecimento da duração da terapia e a avaliação do 

acompanhamento14,16. A seleção inicial de um agente antimicrobiano em ITU assenta 

no conhecimento da gravidade dos sinais e sintomas apresentados, no local de 

infeção e na diferenciação entre uma ITU complicada ou não. 

A escolha da terapêutica antibacteriana, feita posteriormente à análise do 

antibiograma obtido após cultura urinária, é condicionada conforme se trate de uma 

infeção baixa (como a cistite) ou alta (como a pielonefrite)24. 

Relativamente ao tratamento farmacológico, é do conhecimento comum que a 

sensibilidade do microrganismo em questão e a concentração que o agente 

antimicrobiano consegue atingir na urina estão diretamente relacionadas com a 

capacidade de erradicar as bactérias do trato urinário. 

No caso de cistites agudas não-complicadas, onde predominantemente as 

infeções são causadas por E. coli, a terapia deve ser direcionada para este agente. 

Como os agentes etiológicos e respetivas sensibilidades são relativamente bem 

conhecidos, o tratamento inclui uma relação custo-benefício adequada. 

Nas ITU recorrentes, é necessário investigar a presença de alterações do aparelho 

excretor que levem a perturbações da urodinâmica; na mulher deve proceder-se à 

avaliação ginecológica e determinação do estado da mucosa vaginal24. 

Na terapia oral em ITU são utilizados diversos agentes antimicrobianos, 

dependendo das características de cada infeção. Entre esses agentes encontram-se, 

por exemplo, a associação de sulfametoxazol-trimetoprim, nitrofurantoína, fosfomicina 

ou fluoroquinolonas como a ciprofloxacina (Quadro IV, anexo XXVIII).  

No caso de bacteriúria sintomática, tem sido usada com efetividade a terapia em 

dose única ou de curta duração de sulfametoxazol-trimetoprim, sendo que séries 
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prolongadas de tratamento não são necessárias para a maioria dos pacientes. Quando 

esta terapia é ineficaz, deve fazer-se uma cultura e repensar o tratamento de acordo 

com o resultado obtido. Quando o paciente relata atividade sexual recente, deve 

considerar-se a terapia contra Chlamydia trachomatis, que consiste numa dose única 

de 1g de azitromicina ou doxicilina 100mg, 2 vezes por dia16. 

Segundo o INFARMED, apesar dos diversos antibacterianos com ação sistémica 

disponíveis, existem dois mais largamente utilizados, que só têm aplicação na infeção 

urinária baixa: são eles a nitrofurantoína e a norfloxacina. Estes são antimicrobianos 

de largo espectro para os agentes comuns24. O tratamento de uma bacteriúria 

assintomática depende de vários fatores, como a idade do paciente, o sexo e, no caso 

do sexo feminino, uma eventual gravidez. Em mulheres não grávidas, tem-se 

acreditado que o efeito do tratamento sobre o curso natural da infeção não é muito 

significativo16. No caso de ITU em homens, convencionalmente, a terapia é mais 

prolongada e deve obter-se uma cultura de urina antes de iniciar o tratamento, visto 

que a causa da infeção não é tão previsível como nas mulheres16. 

As infeções recorrentes são mais comuns no sexo feminino. Em pacientes com 

menos de três infeções por ano, cada episódio deve ser tratado como uma infeção 

distinta. Em infeções sintomáticas do trato inferior é geralmente aplicada a terapia de 

curta duração. Já em pacientes com infeções sintomáticas frequentes, uma opção a 

considerar é a terapia antimicrobiana profilática durante 6 meses, acompanhando o 

tratamento com culturas de urina periódicas. A mulheres com reinfeções sintomáticas 

que refiram atividade sexual, recomenda-se micção apos a relação sexual numa 

tentativa de evitar ou prevenir a infeção. 

Durante a gravidez, quer em bacteriúria sintomática ou assintomática, há autores 

que defendem o tratamento de forma a evitar possíveis complicações posteriores, 

efetuando uma terapia durante sete dias baseada em testes de sensibilidade, com um 

agente com efeitos adversos relativamente baixos, como a amoxicilina ou a 

sulfonamida15,16. 

A duração de um tratamento de uma infeção com recurso a antimicrobianos 

depende do estado imunitário do doente. Contudo, as infeções bacterianas devem, 

regra geral e em casos de doentes imunocompetentes, ser tratadas com terapêutica 

antimicrobiana não superior a sete dias, tal como recomendado pela DGS na Norma 

número 006/201418. Infeções bacterianas agudas cujo tratamento tem duração 

superior a sete dias estão também discriminadas no mesmo documento, bem como 

instrumentos de auditoria clínica, definições e considerações importantes. 

https://www.infarmed.pt/formulario/pesquisa.php?palavra=nitrofurantoína&tipo=especifica&capitulo=todos
https://www.infarmed.pt/formulario/pesquisa.php?palavra=norfloxacina&tipo=especifica&capitulo=todos
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É já do conhecimento geral a grande e fundamentada preocupação dos 

profissionais de saúde com o aumento das resistências a antimicrobianos. No mapa 

em anexo (anexo XXIX), podemos confirmar que há de facto motivo para inquietação 

quanto a esta matéria. Segundo estes dados da DGS, Portugal apresenta de facto um 

elevado consumo de antimicrobianos22. No tratamento de infeções urinárias 

recorrentes, este problema toma outra dimensão. Existem casos de países onde a 

resistência à associação trimetoprim-sulfametoxazol aumentou 50%, conduzindo a 

falhas na efetividade da terapêutica. Os tratamentos repetidos com antibióticos são 

causadores deste aumento de resistências. Um estudo publicado em 2013 refere até 

uma proposta de desenvolvimento de uma vacina contra E. coli, na esperança de 

diminuir os casos ITU14. 

Nos casos em que o tratamento farmacológico não é eficaz devido à resistência a 

antimicrobianos, torna-se crucial a adoção de medidas de prevenção, bem como de 

tratamentos não farmacológicos. A própria Organização Mundial de Saúde (OMS), no 

seu primeiro relatório global sobre as resistências aos antimicrobianos, considera a 

resistência aos antibióticos uma grave ameaça à saúde pública mundial. Este relatório 

discute a resistência a diversos agentes infeciosos, dando particular ênfase a sete 

bactérias responsáveis por doenças comuns e graves, como sepsis, diarreia, 

pneumonia, infeções do trato urinário e gonorreia, e aconselha profissionais de saúde 

e farmacêuticos a melhorar a prevenção das infeções e o seu controlo, a limitar a 

prescrição e a prescrever antibióticos somente quando necessário, com o antibiótico 

correto para cada doente25. 

Deverá ser fortalecida a monitorização laboratorial das resistências, 

regulamentada e promovida a utilização dos antibióticos mais adequados, incentivada 

a inovação e pesquisa, e encorajada a cooperação e circulação de informação entre 

todos os profissionais. 

 

1.5. Tratamento não farmacológico 

Devido à grande facilidade em obter informação, através da internet, 

essencialmente, muitos utentes dirigem-se às farmácias com pedidos específicos. Os 

chamados “clientes informados”, no caso de ITU, procuram de uma forma geral, chás 

e infusões com vista a resolver as infeções da forma mais cómoda possível. 

Estes produtos, devido à sua composição, têm demonstrado de facto bons 

resultados, principalmente na prevenção, mas também no tratamento precoce de ITU. 

Desta forma, aos primeiros sinais de ITU, muitas vezes os utentes preferem 

recorrer a plantas como a uva-ursina (Arctostaphylos uva-ursi), o arando (Vaccinium 
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macrocarpon), a urtiga (Urtica dioica) ou o zimbro ou junípero (Juniperus spp). 

Algumas equipas de investigação já se debruçaram sobre o estudo destas plantas26-28.  

Além disso, muitos dos suplementos que serão descritos na secção “Prevenção” 

são também usados como forma de tratamento. 

 

1.6. Prevenção 

Algumas alterações no estilo de vida podem contribuir para prevenir infeções 

urinárias. Acredita-se que, por exemplo, durante o período menstrual, o uso de 

absorventes externos em detrimento de internos pode contribuir para um menor 

número de ITU em mulheres em idade fértil, bem como a sua substituição frequente. 

Além disso, a higiene íntima feminina deve incluir produtos específicos, 

preferencialmente sem perfumes ou outras substâncias possivelmente irritantes da 

mucosa genital, sendo esta uma oportunidade de aconselhamento por parte do 

farmacêutico. 

As mulheres devem ter alguns cuidados antes e após uma relação sexual, como a 

micção e a higienização da área genital. Evitar usar roupas apertadas, preferir roupa 

interior de algodão e ingerir uma quantidade significativa de líquidos são mais 

recomendações que podem e devem ser dadas pelos farmacêuticos. Os utentes 

podem também facilmente encontrar estas recomendações em diversos sites29-32.  

Como já referido anteriormente, a ingestão de infusões de determinadas plantas 

pode também contribuir para a prevenção de ITU, no caso de serem usadas plantas 

com propriedades anti-sépticas. 

 

1.7. Aconselhamento farmacêutico 

Durante os primeiros momentos do meu estágio, senti alguma dificuldade em 

aconselhar os utentes relativamente a ITU. Os casos são frequentes (por vezes 4 por 

semana), levando a que os farmacêuticos e técnicos da FP necessitem de um bom 

conhecimento no que respeita a soluções para estas situações. O arsenal terapêutico 

disponível na farmácia, considerado um utente sem receita médica, abrange 

maioritariamente suplementos e outros produtos de prevenção. O tratamento exige 

muitas vezes o uso de um antimicrobiano, que como tal, carece de prescrição médica. 

Assim, elaborei uma pequena lista de produtos existentes na FP, que podem evitar ou 

resolver ITU e que podem ser dispensados livremente nas farmácias (anexo XXX). 

O produto de maior rotação na FP no que toca a suplementos usados em ITU é o 

Spasmurin®, com cerca de seis vendas mensais. Este suplemento é rico em 

proantocianidinas. Vários estudos demonstram a eficácia destas moléculas em ITU, 
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uma vez que reduzem a aderência de algumas bactérias às paredes do trato 

urinário26,33,34. Isto impede a sua fixação, inativando-as. Desta forma, as bactérias são 

naturalmente eliminadas na urina35. Além disso, tem uma ação diurética. Com isto, 

consegue-se um alívio das cólicas e o desconforto urinário associados às ITU. Na 

generalidade, um comprimido por dia é usado para prevenção; em casos de ITU, esta 

dose pode ser aumentada para dois comprimidos. 

Outro suplemento disponível é o Advancis® Uritabs. Este produto está indicado 

em infeções das vias urinárias não complicadas e em ITU recorrentes, aliviando 

sintomas como dor e/ou ardor ao urinar, micções frequentes, urgência ao urinar ou 

pressão no baixo ventre36. A uva-ursina, presente neste suplemento, tem ação anti-

séptica, anti-inflamatória e diurética sobre as vias urinárias, devido à presença de 

flavonoides27,37. A arbutina38 (anexo XXXI), que corresponde a cerca de 10% do peso 

seco da planta, é facilmente absorvida, sendo eliminada pelos rins na forma de 

hidroquinona39 (anexo XXXII), que por sua vez tem efeito anti-séptico e anti-

inflamatório37. O arando (Vaccinium macrocarpon), também conhecido pelos seus 

benefícios a nível urinário26,28, faz parte da composição deste produto. A dose habitual 

recomendada para o suplemento supracitado é de dois comprimidos após o pequeno-

almoço e o jantar36. 

O suplemento Cranfort®, contendo extrato padronizado de Vaccinium 

Macrocarpon obtido a partir dos frutos inteiros de culturas biológicas, permite a 

profilaxia diária das ITU. O arando presente na sua composição combate a aderência 

das bactérias ao trato urinário, nomeadamente E. coli, contribuindo para a redução da 

incidência de infeções e da recorrência de ITU. Também a lactoferrina protege a flora 

intestinal porque reforça o sistema imunitário. Aconselha-se a toma de duas cápsulas 

por dia, de manhã, com água40. 

É de referir que para casos de ITU recorrentes, pode ser também usado o 

Urobaxon®, devendo ser tomado um comprimido por dia como profilaxia. 

 

1.8. Resultados e conclusões 

Após esta revisão bibliográfica, conclui-se que os utentes, em especial os 

indivíduos mais suscetíveis a ITU, devem apostar na prevenção, uma vez que 

dependendo do microrganismo causador da infeção, esta pode ser relativamente difícil 

de resolver. 

De uma forma geral, os suplementos disponíveis aceleram o processo de 

tratamento da ITU; contudo, muitas vezes é necessário recorrer à antibioterapia. 
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Em termos de aconselhamento farmacêutico, com esta pesquisa consegui 

aumentar a minha capacidade de resposta em casos de utentes que descreveram 

sinais típicos do início de uma ITU. Aí, pude aconselhar da melhor maneira tendo em 

conta os suplementos disponíveis na FP. A pesquisa aprofundada das causas e 

tratamentos adequados fez-me reconhecer casos de maior gravidade ou de 

recorrência da infeção, onde além do normal aconselhamento, recomendei a consulta 

com um médico para tratamento específico.  
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2. Proteção Solar 

2.1. Objetivo 

Com o aproximar do verão e das temperaturas elevadas constantes, é importante 

alertar a sociedade para uma correta proteção contra as radiações solares. Contudo, 

nem sempre é fácil incutir hábitos aos utentes, principalmente aos mais novos, que se 

limitam a seguir os exemplos dos seus educadores.  

Assim, este trabalho, com a realização de uma apresentação oral numa escola 

(anexo XXXIII), teve como objetivo educar as crianças acerca dos perigos da 

exposição solar e dos benefícios de uma proteção adequada, deixando-lhes 

recomendações preciosas para todas as idades. 

 

2.2. Proteção solar e as doenças da pele 

A não aplicação de protetor solar, a par de outros fatores como o álcool e o tabaco, 

é uma das causas de cancro referidas pela comunidade científica. Por inúmeras 

vezes, a proteção solar é posta de parte com vista à obtenção de uma tonalidade 

“morena”, devido a pressões sociais ou simples tendências gerais41,42. Apesar da sua 

importância relativamente às necessidades diárias de vitamina D, a exposição solar 

deve, de facto, ser regrada43.  

A exposição a radiações ultravioleta (UV) é um dos maiores fatores de risco de 

cancro de pele. As radiações mais perigosas são denominadas UV-A (320-400nm) e 

UV-B (290-320nm), sendo que a maior parte da radiação que atinge a superfície 

terrestre é UV-A (90 a 95%)42,44.  

Os efeitos da radiação UV na pele podem ser imediatos (por queimadura ou 

eritema) ou tardios, envolvendo carcinogenicidade, imunossupressão ou 

envelhecimento cutâneo. Estudos publicados sugerem que as radiações UV-A 

contribuem maioritariamente para o fotoenvelhecimento e as UV-B para as 

queimaduras, o que leva à degradação da matriz extracelular e desregulação do 

metabolismo do colagénio42,45. 

Pacientes sujeitos a transplantes de órgãos ou a outras causas de 

imunossupressão sistémica profunda têm um maior risco de desenvolver cancro de 

pele, estando esta situação reportada para cerca de 21% a 50% dos pacientes 

transplantados. Contudo, a exposição solar pode por si só originar imunossupressão 

local ou sistémica, dependendo da área exposta e da quantidade de radiação UV (que 

por sua vez depende da duração da exposição e da intensidade da radiação). Assim, a 

radiação UV pode por exemplo contribuir para a desregulação das células de 

Langerhans e das dendríticas, levando a uma supressão do sistema imune. 
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A exposição a raios UV origina uma hiperpigmentação imediata e persistente. A 

imediata ocorre imediatamente após a exposição como resultado da produção de 

espécies reativas de oxigénio (ROS) e foto-oxidação da melanina pré-existente, sendo 

esta situação resolvida em algumas horas. A hiperpigmentação persistente provém da 

foto-oxidação e redistribuição da melanina pré-existente, ocorrendo duas a vinte e 

quatro horas após a exposição. 

Nos protetores “físicos”, o componente ativo é um composto inorgânico (como o 

óxido de zinco ou o dióxido de titânio) com partículas que bloqueiam fisicamente as 

radiações UV. Nos protetores “químicos”, encontramos um composto orgânico (como 

a oxibenzona, o ácido para-aminobenzóico ou o octocrileno) que absorve a radiação. 

Os protetores solares devem incluir na sua composição componentes que absorvam a 

radiação entre os 290 e 400nm42,45. 

O fator de proteção solar (mencionado nas embalagens como SPF) é uma medida 

da eficácia do protetor solar e é definida como a quantidade de radiação solar 

necessária para originar uma queimadura numa pele protegida em relação a uma pele 

não protegida. Visto que o SPF é calculado com base em eritemas, é basicamente 

uma medida relativa às radiações UV-B.  

 

2.3. Hábitos e recomendações 

São diversas as recomendações para os dias de maior risco quanto a exposição 

solar, em especial no que diz respeito a crianças, que apresentam uma pele mais fina 

e com menor concentração de melanina, o que permite às radiações UV penetrar mais 

profundamente. Assim, destacam-se o uso de roupa clara e fresca e de óculos de sol, 

a aplicação de protetor solar de 2 em 2 horas, inclusive de um protetor labial e o uso 

de chapéu. A utilização de protetores solares não deve ter como objetivo conseguir 

aumentar o tempo de exposição solar, uma vez que devido à maior incidência de 

radiação solar, a exposição entre as 11:30h e as 16:30h deve ser evitada, de forma 

especial por crianças e idosos. A American Academy of Pediatrics recomenda que 

crianças com idade inferior a seis meses sejam protegidas da exposição à luz solar 

direta sempre que possível42. 

A aplicação do protetor solar requer também alguns cuidados, que foram incutidos 

aos alunos do centro escolar visitado no âmbito da apresentação oral realizada. O 

protetor solar deve ser aplicado ainda em casa, devendo-se esperar cerca de quinze 

minutos antes da exposição aos raios solares e cerca de trinta minutos antes da 

entrada na água, para permitir uma absorção suficiente e com isto uma proteção 

eficaz. A aplicação deve ser renovada de duas em duas horas ou após o banho44. 
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A American Academy of Dermatology recomenda o uso diário de protetor solar 

com fator de proteção de 30, no mínimo, resistente à água e independentemente das 

condições climatéricas (visto que a presença de nuvens não impede a passagem de 

raios UV-A, apenas dos UV-B)42. O uso diário de protetor solar minimiza as alterações 

provocadas pelos raios UV na pele45. 

 

2.4. Aconselhamento farmacêutico 

A vasta gama de protetores solares e bronzeadores, entre os outros produtos, 

disponível no mercado pode confundir os utentes, que se limitam a escolher o índice 

de proteção, não tendo em conta nenhuma outra característica. 

Durante o meu estágio, percebi que por diversas vezes, os utentes escolhiam um 

protetor solar de forma aleatória e despreocupada, sem prestar atenção às suas 

propriedades (por exemplo minerais, de rosto, com ou sem cor). Assim, mais uma vez 

concluí que o aconselhamento farmacêutico é essencial, tanto na deteção de 

necessidades específicas de cada utente como na escolha do produto adequado a 

cada caso. 

Desta forma, fiz questão de explicar aos utentes, na apresentação oral realizada e 

no atendimento na FP, as propriedades de cada produto escolhido, para que os 

produtos dispensados fossem de facto de encontro ao esperado, mantendo a 

segurança dos indivíduos e garantindo a eficácia pretendida com a sua aplicação. 

 

2.5. Resultados e conclusão 

O feedback após a apresentação oral, por parte dos educadores e professores, foi 

muito positivo, uma vez que relataram grande entusiasmo da parte das crianças 

relativamente à escolha e uso de protetores solares. Concluímos mais uma vez que a 

interação com os utentes, de forma especial fora do ambiente da farmácia, é de 

extrema importância, chamando-lhes mais facilmente a atenção. As ações de 

formação junto das comunidades têm demonstrado ser uma das melhores formas de 

criar uma ligação de confiança com os utentes. 
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3. Os piolhos, as crianças e o farmacêutico 

3.1. Objetivo 

Ao longo deste relatório, tem vindo a ser salientada a importância da profissão 

farmacêutica na saúde pública e nos cuidados cada vez mais próximos às 

comunidades. Assim, e com vista à educação de pais, alunos e educadores, foi 

realizada uma pequena pesquisa relativamente a pediculose, incluindo causas, 

sintomas, tratamento e prevenção. Desta pesquisa pretendia-se, além de uma 

apresentação oral realizada em três diferentes escolas, o aumento de conhecimentos 

por parte dos elementos da FP relativamente aos produtos específicos disponíveis no 

mercado para estes casos. 

 

3.2. Piolhos – Transmissão e deteção 

Verifica-se atualmente que muitos pais e educadores, preocupados com as suas 

crianças no que toca a este tema, partilham experiências em redes sociais ou blogues. 

Facilmente se encontram sites dedicados a este assunto46. 

Existem diferentes tipos de piolhos: piolhos da cabeça, do corpo e púbicos. A 

comichão que os piolhos do corpo provocam é geralmente mais intensa nos ombros, 

nas nádegas e no abdómen47. Neste trabalho vamos referir-nos em especial aos 

piolhos da cabeça, que são os mais comummente encontrados na comunidade. 

Um piolho é um inseto sem asas que vive no couro cabeludo, que pode também 

ser encontrado na barba, pestanas e sobrancelhas. São muito pequenos, o que 

dificulta, por vezes, a sua deteção47,48. 

Os piolhos são transmitidos através do contacto próximo entre os indivíduos. Isto 

faz com que ter piolhos não seja sinónimo de falta de higiene ou uma representação 

de uma classe social baixa. 

Os piolhos alimentam-se picando a pele do hospedeiro. Esta picada causa um 

prurido intenso, sinal característico de uma infestação por piolhos. A fêmea põe ovos 

minúsculos e brilhantes que podem ser confundidos com caspa, embora não se soltem 

dos fios de cabelo tão facilmente como esta. Ao contrário de outros organismos, os 

piolhos da cabeça não transmitem doenças47,48. 

Os piolhos podem viver nos cabelos até trinta dias e os ovos por mais de duas 

semanas. Este facto justifica a recomendação da repetição do tratamento uma 

semana depois da primeira aplicação, como será referido de seguida nos exemplos de 

tratamento. Se não houver tratamento para os piolhos e lêndeas estes ciclos podem 

repetir-se a cada três semanas.  



Relatório de Estágio Profissionalizante – Farmácia Prestígio 
novembro 2014 

 

 
44 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 
 

A transmissão torna-se muito mais fácil entre crianças, de forma especial em 

escolas, situações de contacto próximo e aglomerações de pessoas.  

Prurido intenso no couro cabeludo, pequenas protuberâncias vermelhas no couro 

cabeludo, no pescoço e nos ombros ou minúsculos pontos brancos, denominados 

ovos ou lêndeas, na raiz de cada fio e que são difíceis de remover são sinais que não 

devem ser desprezados. 

Para contornar a dificuldade de deteção dos piolhos, deve utilizar-se um par de 

luvas descartáveis, observar a cabeça sob uma luz forte, usar uma lente de aumento 

em caso de necessidade, separar o cabelo até o couro cabeludo em pequenas 

secções, procurar em toda a cabeça e observar a parte superior do pescoço e as 

orelhas, que são os locais mais comuns para a deposição dos ovos.  

 

3.3. Tratamento 

No tratamento de uma infestação por piolhos, é importante remover os ovos 

(lêndeas), ainda que apenas um ovo seja encontrado48. Para tal, existem no mercado 

vários produtos de venda livre que eliminam eficazmente os piolhos e os seus ovos. 

Para o sucesso do tratamento, é conveniente que as causas sejam eliminadas, 

evitando reinfestações após cada eliminação. Se as fontes de infestação não forem 

desinfetadas por aspiração, lavagem e passagem a vapor ou por limpeza a seco, os 

piolhos podem persistir nelas, vivos, e voltar a infestar. 

A lavagem do cabelo com um champô adequado e posterior passagem de um 

pente fino para remoção de lêndeas e piolhos mortos constituem o tratamento mais 

utilizado. Aconselha-se a repetição do tratamento 7 dias após a primeira aplicação. No 

caso de infeções resistentes, está autorizado pela FDA o uso do malatião a 0,5% em 

isopropanol, devendo este ser aplicado no cabelo seco, até que o cabelo e couro 

cabeludo fiquem húmidos e deixando atuar cerca de 12horas48. 

Há já produtos que podem ser usados com segurança em crianças a partir dos 

seis meses de idade. Na FP, estão disponíveis vários produtos de tratamento para 

este tipo de infestação. 

O Neo PidoK.O é um exemplo destes produtos. Não contendo na sua composição 

agentes químicos, age mecanicamente, sufocando piolhos e lêndeas. Bioscalin® Neo 

PidoK.O. Oil contém um óleo essencial derivado da flor da camomila que penetra no 

trato respiratório dos insetos, provocando a sua morte por asfixia. Os óleos presentes 

neste produto têm também propriedades hidratantes, que são importantes na redução 

da irritação do couro cabeludo causado pelos insetos. Deve ser aplicado no cabelo e 
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aí mantido por 15 minutos. Posteriormente, deve ser passado um pente adequado 

para remoção dos piolhos mortos49,50. 

A gama Paranix® é uma das mais completas e como tal, uma das mais procuradas 

na FP. Todos os produtos Paranix® podem ser usados em crianças a partir dos dois 

anos. Não contendo inseticidas, o champô de tratamento Paranix®, com ação 

mecânica por desidratação e asfixia, inativa piolhos e lêndeas, que devem ser 

removidos cuidadosamente com um pente51,52. Após dez minutos de tratamento, deve 

enxaguar-se o cabelo e posteriormente repetir a aplicação sete dias depois. Está 

também disponível a versão spray, de fácil aplicação e que deve atuar durante quinze 

minutos. O Paranix Sensitive® é uma loção suave que pode ser usada com segurança 

garantida em crianças a partir dos seis meses de idade, sendo necessária apenas 

uma aplicação. A sua fórmula não oleosa é facilmente removida com a lavagem e 

não contém perfume, álcool ou óleos essenciais51.  

Advancis® P-Zero loção é um conjunto de dois dispositivos médicos para 

eliminação de piolhos e lêndeas. Composto por ácidos gordos de cadeia média, óleos 

essenciais e sem inseticidas (o que leva a que não se desenvolvam resistências), este 

produto atua de forma mecânica, eliminando a aderência dos piolhos e das lêndeas ao 

couro cabeludo e ao cabelo. Deve ser aplicado nos cabelos secos, permanecendo aí 

por dez minutos. Depois disso, deve passar-se o pente fino contido na embalagem. No 

final deste processo, deve-se lavar o cabelo com um champô de uso frequente e voltar 

a passar o pente referido. Este tratamento deve ser repetido uma semana depois53. 

Uma forma menos conhecida por parte dos utentes de eliminar piolhos e lêndeas é 

o uso de um pente eletrónico Bio Stop®, alimentado por uma pilha AA de 1,5 Volts. 

Indicado para toda a família (podendo ser usado em crianças a partir dos três anos), 

este pente deteta e elimina piolhos e lêndeas sem qualquer produto químico graças à 

tecnologia "powerscan”. Apesar do seu uso ser contraindicado em indivíduos com 

epilepsia, doença cardíaca ou portadores de pacemaker, e de não ser recomendado o 

seu uso próximo dos olhos, orelhas e boca, esta é uma solução eficaz na deteção de 

piolhos e sua remoção, sem necessidade de lavagens sucessivas do cabelo54. 

Talvez dos mais reconhecidos pelos adultos, Quitoso® Espuma cutânea e Neo 

Quitoso®, contendo permetrina e dimeticone, respetivamente, são produtos já com 

reconhecida eficácia por parte dos utentes. Atuando pelos mecanismos referidos 

anteriormente, e não dispensando a passagem de um pente fino após a aplicação, 

estes são produtos requisitados muitas vezes pelos clientes55. 
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3.4. Prevenção 

Os seguintes comportamentos devem ser evitados sempre que possível, com vista 

à prevenção de infestações por piolhos46:  

 Contacto próximo com pessoas que tenham piolhos;  

 Troca de roupas, toucas ou artigos de cama infestados;  

 Partilha de chapéus, gorros, cachecóis, toalhas, escovas de cabelo, elásticos 

de cabelo ou pentes com indivíduos infestados.  

Uma verificação regular do couro cabeludo pode contribuir para uma deteção 

precoce em caso de infestação, o que contribuirá para um processo de tratamento 

mais facilitado. Lavar a roupa de cama a temperaturas elevadas (acima de 60ºC) e 

entrançar os cabelos compridos são também medidas a adotar47,51.  

O uso de um spray repelente ajuda também a prevenir reinfestações, oferecendo 

uma proteção diária prolongada principalmente em situações de surtos em escolas51.  

Também o uso de um champô preventivo pode ser útil na prevenção do 

aparecimento de piolhos ou de reinfeções. Temos como exemplo o Tiox® champô 

preventivo, um repelente de piolhos e lêndeas porque apresenta na sua formulação 

Quassia amara, que é um repelente natural de insetos e inibidor da formação de 

quitina56. 

 

3.5. Intervenção na comunidade 

Como já foi referido, o papel do farmacêutico vai muito além da dispensa de 

medicamentos. O farmacêutico comunitário deve estar atento às necessidades, 

dúvidas e problemas dos seus utentes, que refletem as carências da população 

residente na área da sua farmácia. Assim se consegue uma maior fidelização por 

parte dos utentes. 

Neste sentido, e numa tentativa de aproximação à comunidade e promoção da 

saúde pública, realizei durante o meu estágio e em conjunto com a Dra. Mariana 

Ribeiro, três apresentações em escolas do concelho de Amarante subordinadas ao 

tema “Piolhos – um problema que não te sai da cabeça” (anexo XXXIV). Estas 

apresentações tiveram como objetivo a educação de crianças, pais e educadores, 

professores e funcionários, para a prevenção e tratamento de infestações por piolhos. 

Através de uma apresentação dinâmica e com recurso a uma linguagem simples, 

foram incutidos às crianças os cuidados a ter, especialmente num ambiente escolar, 

de forma a evitar uma infestação. 
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No final desta apresentação, que teve uma duração de cerca de 30 minutos e foi 

dirigida sensivelmente a 50 pessoas, foram distribuídos panfletos (anexo XXXV) com 

informações úteis relativas à deteção, ao tratamento e à prevenção. 

 

3.6. Resultados e conclusão 

Regra geral, as ações de formação são sempre bem recebidas por parte das 

instituições, que na sua maioria carecem de certo tipo de informação. Por vezes, como 

é o caso da apresentação supracitada, a informação prestada pode considerar-se de 

senso comum. Note-se, porém, que as diferenças sociais, económicas e culturais dos 

indivíduos criam esta necessidade de educação para a saúde. 

Conclui-se, após esta intervenção social, que é de extrema importância a 

transmissão de informações básicas, incutidas de uma forma simples e interativa, 

principalmente quando o público-alvo são crianças. No caso, quisemos também 

abordar pais e cuidadores. Adaptando a linguagem, foi distribuído um folheto que se 

revelou bastante útil. 

Em termos de vendas, espera-se um maior afluxo de utentes à FP devido à 

distribuição de vales de desconto. Contudo, e visto terminar o estágio proximamente à 

data de realização da apresentação oral, não me foi possível analisar estatisticamente 

as vendas dos produtos em questão. 
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Conclusão 

 

O objetivo de um estágio curricular é, além de aumentar os conhecimentos 

científicos, técnicos e humanos, proporcionar aos futuros farmacêuticos experienciar o 

dia-a-dia do exercício da profissão que escolheram, deixando ao seu dispor as 

ferramentas necessárias para encararem devidamente o mercado de trabalho. É neste 

processo que a competência e a responsabilidade se tornam importantes para a 

credibilidade do trabalho realizado durante estes meses. 

É também neste tempo que percebemos a importância da defesa da profissão 

farmacêutica, da cada vez mais urgente capacidade de marcar posição relativamente 

a outros profissionais de saúde, de mostrar aptidões nas diferentes áreas englobadas 

na nossa formação. Isto começa, sem dúvida, no estabelecimento de uma ligação com 

os utentes seja qual for o seu nível socioeconómico, na construção de uma relação 

baseada em confiança e disponibilidade. 

A melhor recompensa para um estagiário é ter um feedback positivo por parte dos 

utentes e dos membros da equipa onde foi inserido, é ver no normal funcionamento da 

farmácia alguns reflexos do seu trabalho. Durante os quatro meses em que tive 

oportunidade de estagiar na FP, penso ter conseguido alcançar estas metas. 

Realço a importância dos serviços prestados na farmácia onde trabalhei: são de facto, 

uma mais-valia para a promoção para a saúde. Conclui também, após estes quatro 

meses de experiência, que os utentes exigem mais atenção, mais aconselhamento, 

mais dedicação. A cada dia nos são colocados novos desafios que ao serem por nós 

aceites, nos enriquecem enquanto pessoas e enquanto profissionais. As necessidades 

dos utentes são cada vez mais distintas e vastas. É para eles que devemos direcionar 

a nossa formação contínua e polivalente, de forma a corresponder às suas cada vez 

mais elevadas expectativas. 

Na Farmácia Prestígio, pude aplicar conhecimentos que durante a minha formação 

académica não passaram da teoria, consolidando-os. Pude perceber que se aprende e 

deve aprender todos os dias. Que se evolui diariamente a par dos avanços em nosso 

redor. Que os horários diferentes a cada dia e a autonomia que me foi dada fizeram 

com que no final desta etapa me sinta realmente preparada para honrar a profissão. 
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Anexos 

Anexo I – Fachada exterior e entrada da Farmácia Prestígio. 

 

Anexo II – Placa identificativa exterior. 

 

 

Anexo III – Área de atendimento ao público. 
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Anexo IV – Zona destinada a crianças e a produtos de puericultura. 

 

 

Anexo V – Equipamento para medição da pressão arterial e expositor de produtos veterinários. 
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Anexo VI – Dispositivos médicos, calçado ortopédico e pequeno sofá na entrada. 

 

 

Anexo VII – Expositores centrais, destinados a produtos sazonais. 

 

 

Anexo VIII – Expositor com produtos sazonais num dos balcões de atendimento. 
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Anexo IX – Gabinete de atendimento personalizado. 

     

 

Anexo X – Laboratório da Farmácia Prestígio. 

 

Anexo XI – Armazenamento de matérias-primas e de algumas fontes bibliográficas. 
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Anexo XII – Exemplo de ficha de preparação, rótulo e cálculos relativos aos manipulados preparados. 
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Anexo XIII – Exemplo de prescrição de um medicamento manipulado. 

 

Anexo XIV - Zona de receção de encomendas. 

     

 



Relatório de Estágio Profissionalizante – Farmácia Prestígio 
novembro 2014 

 

 
59 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 
 

Anexo XV – Gavetas deslizantes, frigorífico e zona de conferência de encomendas. 

 

 

Anexo XVI - Zona reservada a produtos cujo prazo de validade esteja em vias de ser atingido. 

Armazenamento de produtos por pedidos específicos. 
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Anexo XVII – Armazém principal. 

    

 

Anexo XVIII – Gabinete/ escritório da Direção Técnica da Farmácia Prestígio. 

  

 

Anexo XIX - Quadro I – Formações frequentadas durante o estágio em farmácia 

comunitária. 

Data 
Entidade 

responsável 
Formação Local Duração 

27/05/2014 Caudalie Caudalie Porto 5h 

06/06/2014 Lierac Lierac Amarante 2h 

29/05/2014 Espaço animal Veterinária Marco de Canavezes 3h 

21/06/2014 Gesqaf 
Administração de vacinas e 

injetáveis 
Vila Real 8h 

17/06/2014 Glintt Sifarma Gest ANF, Porto 3h 
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Anexo XX – Boletim de análise de uma matéria-prima. 

 

Anexo XXI – Requisição de estupefacientes e psicotrópicos. 

 

Anexo XXII – Exemplo de prescrição manual. 
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Anexo XXIII – Verso de receita assinado pelo utente. 

 

 

Anexo XXIV – Quadro II – Medicamentos manipulados produzidos durante o estágio na FP. 

Data Medicamento Forma Farmacêutica 

02 setembro Ácido acético medicinal 2% Solução 

04 setembro Pomada de enxofre 4% Pomada 

08 setembro Solução alcoólica de ácido bórico à saturação Solução 

22 setembro Pomada de enxofre 6% Pomada 

09 outubro Pomada de ácido salicílico e betametasona Pomada 

 

Anexo XXV – Fotos da Caminhada pela saúde, realizada a 10 de junho, em Amarante.
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Anexo XXVI – Cartazes realizados no decorrer do estágio na FP. 
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Anexo XXVII - Quadro III: Manifestações clínicas das ITU em adultos. 

Sinais e sintomas 
ITU inferior 

Disúria, urgência, frequência, noctúria, 
hematúria macroscópica. 

ITU superior Dor, febre, náuseas, vómitos, mal-estar. 

Exame físico ITU superior Dor costovertebral 

Exames 
laboratoriais 

Bacteriúria 

Piúria (leucócitos > 10/mm3), urina nitrito-
positiva e leucócito-esterase positiva, 

bactérias revestidas com anticorpos (ITU 
superior). 

 

 

Anexo XXVIII - Quadro IV: Alguns agentes antimicrobianos usados em ITU. 

 

Sulfametoxazol-
trimetoprim 

Efetiva contra a maioria das bactérias entéricas aeróbicas 
exceto Pseudomonas aeruginosa. Atinge elevada 

concentração na urina, o que permite o seu uso em ITU 
complicadas. 

Nitrofurantoína 
Terapêutica e profilaxia de pacientes com ITU recorrentes. 
Não cria resistência após terapia prolongada. Muitos efeitos 

adversos (neuropatias, reações pulmonares, intolerância GT). 

Fosfomicina Terapia em dose única para ITU não complicadas. 

Ciprofloxacina Maior espectro de ação. Evitar em grávidas e crianças. 

Aminoglicosídeos 
Gentamicina é a menos dispendiosa. Tobramicina tem elevada 
atividade contra pseudomonas. Amicacina usada em bactérias 

multirresistentes. 

Penicilinas 
Amplo espectro. Ativas contra P. aeruginosa e enterococos. 
Úteis em doentes com comprometimento renal ou em casos 

de contra-indicação de aminoglicosídeos. 
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Anexo XXIX – Mapa de resistências a fluoroquinolonas em Portugal. 

 

 

Anexo XXX - Suplementos úteis em ITU disponíveis na FP. 

              

 

Anexo XXXI – Estrutura da arbutina. 

 

 

Anexo XXXII – Estrutura da hidroquinona.  
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Anexo XXXIII – Fotos da apresentação oral: “Proteção Solar”. 

   

 

Anexo XXXIV – Fotos da apresentação oral: “Piolhos, um problema que não te sai da cabeça”. 
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Anexo XXXV – Folheto informativo “Piolhos, um problema que não te sai da cabeça” distribuído 

durante a apresentação oral. 
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Objetivos 

 

Neste estágio pretendeu-se atingir os seguintes objetivos: 

 

● Enquadrar os Serviços Farmacêuticos na estrutura física e organizacional do 

hospital;  

● Conhecer a organização de um Serviço Farmacêutico Hospitalar;  

● Descrever e cooperar no circuito do medicamento desde a sua prescrição até à 

sua administração;  

● Aplicar os conhecimentos teóricos apreendidos na Faculdade em situação de 

execução prática; 

● Reconhecer o papel desempenhado pelo Farmacêutico;  

● Conhecer e aplicar os princípios éticos e deontológicos subjacentes à profissão de 

Farmacêutico; 

● Desenvolver competências científicas e técnicas que permitam a realização de 

atividades diretamente relacionadas com a profissão e no enquadramento 

hospitalar.
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Parte I – Introdução 

 

1. Considerações Gerais 

 

1.1. Introdução 

 

O estágio em Farmácia Hospitalar constitui uma parte importante da formação 

de um farmacêutico, dando-lhe a conhecer, na prática, todas as funções que pode 

desempenhar nesta área. Neste relatório serão abordadas todas as áreas de 

intervenção farmacêutica no Centro Hospitalar São João (CHSJ), além de uma breve 

descrição do Hospital, história e recursos humanos. Também serão referidos, 

resultante da experiência individual dos estagiários, todo o conhecimento e 

competências adquiridas. 

 

1.2. Centro Hospitalar São João [1-3] 

  

Compartilhando as suas instalações com a Faculdade de Medicina da 

Universidade do Porto, o CHSJ, antigamente designado por Hospital São João (HSJ), 

foi inaugurado a 24 de Junho de 1959, cuja criação foi determinada pelo Decreto-Lei 

(DL) n.º 22917, de 31 de Julho de 1943.  

Representando o segundo maior hospital a nível nacional este Hospital, desde 

2005, passou a ser uma Entidade Pública Empresarial (EPE), com uma estrutura 

orgânica definida. 

Pelo Decreto-lei n.º 30/2011 de 2 de Março, o CHSJ surge da junção do 

Hospital de S. João com o Hospital de Nossa Senhora da Conceição em Valongo, com 

o intuito de melhorar continuamente a prestação de cuidados de saúde, garantindo à 

população qualidade e diversificação da oferta bem como o aumento da eficiência 

quer a nível dos serviços quer a nível de gestão hospitalar.  

Atualmente, este centro hospitalar dá suporte a cerca de 3 milhões de pessoas, 

as quais podem usufruir de assistência em 33 especialidades médicas presentes no 

hospital e numa diversidade de meios complementares de diagnóstico e terapêutica 

(Anexo A.1 e A.2).  

  

1.3. Serviços Farmacêuticos [4] 

  Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares (SFH) constituem um serviço 

essencial de prestação de cuidados de saúde, responsável por assegurar a 

terapêutica medicamentosa aos doentes, a qualidade, eficácia e segurança dos 
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medicamentos, tal como a promoção de ações de investigação científica e de ensino. 

Deste modo, os profissionais de saúde pertencentes aos Serviços Farmacêuticos (SF) 

são responsáveis pela implementação e monitorização da política de medicamentos, 

definida no Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM) e pela Comissão 

de Farmácia e Terapêutica (CFT). 

A estrutura física dos SF do CHSJ subdivide-se nas áreas mencionadas no 

Anexo A.3. São departamentos sujeitos à orientação geral dos Órgãos de 

Administração dos Hospitais, perante os quais respondem pelos resultados do seu 

exercício. A direção dos SFH é obrigatoriamente assegurada por um Farmacêutico 

Hospitalar (FH). 

O FH tem como funções: 

 A seleção e aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e 

dispositivos médicos; 

 O aprovisionamento, armazenamento e distribuição dos medicamentos 

experimentais e dispositivos para os ensaios clínicos; 

 A produção de medicamentos e análise das respetivas matérias-primas e 

produtos acabados; 

  A distribuição de medicamentos e outros produtos; 

 A participação em Comissões Técnicas (Farmácia e Terapêutica, Infeção 

Hospitalar, Higiene e outras); 

 A Farmácia Clínica, Farmacocinética, Farmacovigilância e a prestação de 

Cuidados Farmacêuticos; 

 A colaboração na elaboração de protocolos terapêuticos; 

 A colaboração na prescrição de Nutrição Parentérica e sua preparação; 

 A Informação de Medicamentos.  

 

2. Organização e gestão dos Serviços Farmacêuticos 

 

2.1. Gestão de Recursos humanos 

  O departamento dos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar São João 

engloba uma equipa de profissionais constituída por 32 farmacêuticos, 39 técnicos de 

diagnóstico e terapêutica, 14 assistentes operacionais e 7 administrativos, que se 

encontram distribuídos pelas diferentes áreas funcionais do departamento (Anexo 

A.3.). 
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       2.2. Gestão de recursos económicos[5] 

 

 No decorrer do ano de 2013 o CHSJ dispensou mais de 80 milhões de euros 

no consumo de produtos farmacêuticos, sendo que uma grande percentagem deste 

valor corresponde a custos com medicamentos.  

 Dada a conjuntura económica atual, e tendo em conta que os valores 

supracitados são consideravelmente elevados e representam uma grande fatia do 

orçamento do Hospital, é cada vez mais importante uma adequada gestão económica 

do medicamento, sendo que o Farmacêutico poderá ser responsável por esta área tal 

como se verifica neste Hospital. 

 

          2.3. Sistema Informático 

 

Os SF possuem no departamento computadores ligados à rede interna do 

hospital (Intranet), que lhes permite igualmente acesso à Internet. A aplicação 

informática usada atualmente neste Hospital é o SGICM® (Sistema de Gestão 

Integrada do Circuito do Medicamento), a qual permite obter diversos parâmetros 

importantes na gestão da farmacoterapêutica, tais como: 

 A identificação do doente; 

 A prescrição médica a nível de internamento, e consulta externa; 

 O ato de dispensa de medicamentos e a rastreabilidade através do histórico 

de registos devidamente datados; 

 A faturação da medicação cedida; 

 A possibilidade de determinação dos custos associados por patologia, 

doente, centro de custo ou medicamento. 

O SGICM
®
, explorado pela Glintt, também cumpre o seu propósito na gestão 

do circuito do medicamento (seleção, aquisição, distribuição, stocks), concretamente 

as matérias-primas, medicamentos, alguns materiais de uso clínico e, segundo as 

presentes normativas, os gases medicinais, estabelecendo interfaces com os 

restantes subsistemas utilizados no CHSJ, nomeadamente o Pyxis®, Fast 

Dispensing System® (FDS®), o Kardex® e o Consis®, facilitando o controlo dos 

processos inerentes ao circuito, potenciando o uso racional do medicamento e 

promovendo o aumento da qualidade dos serviços prestados ao doente. 
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3. Gestão de Medicamentos, Dispositivos Médicos e outros Produtos 

 

A gestão dos Produtos Farmacêuticos, por parte dos SF, toma cada vez mais 

um papel crucial em ambiente hospitalar, através garantia de uma correta dispensa de 

medicamentos aos doentes. Assim, o processo de gestão deverá contribuir para que 

os fármacos sejam disponibilizados em tempo útil, com uma melhoria dos cuidados 

prestados e diminuição de custos. 

 

3.1. Gestão de stocks [4] 

 

A gestão de medicamentos é o conjunto de procedimentos realizados pelos 

SFH que garantem o bom uso e dispensa dos medicamentos em perfeitas condições 

aos doentes do hospital. A gestão de medicamentos tem várias fases, começando na 

sua seleção, aquisição e armazenagem, passando pela distribuição e acabando na 

administração do medicamento ao doente.  

 

3.1.1. Código Hospitalar Nacional do Medicamento (CHNM)  [6] 

 

Cada produto existente nos SF do CHSJ tem uma “Ficha de Artigo” no 

SGICM
®
, onde constam informações como Denominação Comum Internacional (DCI), 

a Forma Farmacêutica (FF), a dosagem, a quantidade e os stocks mínimo, máximo e 

de segurança, o preço médio atual e o laboratório fornecedor. 

Os medicamentos disponíveis a nível hospitalar são identificados pelo CHNM, 

atribuído pelo INFARMED. Esta codificação, criada pela Portaria n.º 155/2007, de 31 

de Janeiro, e regulamentado pela Deliberação n.º 103/CA/2007 é constituída por um 

código correspondente a cinco critérios: DCI, FF, dosagem, quantidade e via de 

administração.  

Com este código, obtemos maior segurança e rastreabilidade do medicamento 

uma vez que são gerados códigos diferentes, para o mesmo medicamento, de acordo 

com determinadas especificidades, sendo mensalmente revisto o CHNM de todos os 

medicamentos existentes no país através do site do INFARMED. 

 

3.1.2. Indicadores de gestão  

 

O controlo de stocks dos SF disponibiliza em tempo útil os produtos solicitados 

pelos Serviços Clínicos (SC), e reduz ao mínimo o custo das existências. Através do 



  

Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar  

 

5 
 

sistema informático é possível proceder à consulta de indicadores por produto, o que 

permite acompanhar o consumo linear ou não de um determinado medicamento.  

Nos SF do CHSJ, os vários produtos estão parametrizados por 4 indicadores 

de gestão (IG): 

 Dia de Ponto de Encomenda (PE); 

 Dia de Stock Máximo; 

 Dia de Stock Mínimo;  

 Dia de Stock de Segurança. 

 No CHSJ considera-se o consumo médio previsível a 15 dias de acordo com 

IG do Dia de Ponto de Encomenda. Para os agentes biológicos ou outros 

medicamentos economicamente onerosos, os indicadores estão definidos para uma 

semana, ao passo que para os corretores de volémia, devido à baixa capacidade de 

armazenamento deste Hospital, são definidos bissemanalmente.  

 

 3.2. Sistemas e critérios de aquisição de produtos farmacêuticos 

 

Conjuntamente com os SF, a seleção de fornecedores e emissão de 

encomendas dos medicamentos deverá ser feita pelos serviços de aprovisionamento, 

contando com o suporte do farmacêutico responsável. 

Os procedimentos para aquisição de medicamentos a nível hospitalar, segundo 

o DL n.º 18/2008 de 29 de janeiro incluem: 

 Concursos públicos realizados pela Administração Central do Sistema 

de Saúde, IP (ACSS) [7]. A ACSS disponibiliza um “Catálogo de Aprovisionamento 

Público da Saúde” facilitando a aquisição de bens e serviços, disponibilizando a 

listagem de todos os concursos a decorrer, a descrição e atributos gerais dos 

produtos, entre outras opções. O Farmacêutico responsável pela gestão faz a análise 

e adquire os medicamentos ao fornecedor que apresentar as melhores propostas 

económicas do produto, adjudicando o serviço de aprovisionamento o contrato por um 

ano.   

 Concurso por ajuste direto. É um processo mais simples, através do qual 

a entidade adjudicante convida diretamente uma ou várias entidades à sua escolha a 

apresentar uma proposta. Recorre-se a este procedimento quando determinado 

produto é exclusivo, através de negociação direta, tentando a obtenção de um preço 

vantajoso. 

Caso haja medicamentos/DM/produtos farmacêuticos que não fazem parte da 

lista da ACSS, pode promover-se concursos públicos pelos Hospitais Nacionais, Estes 
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concursos mais restritos, que envolvem produtos específicos requerem aprovação do 

Conselho de Administração (CA) interno seguindo a autenticação pelo Secretário de 

Estado. 

O Hospital pode ainda adquirir em Portugal produtos sem Autorização de 

Introdução no Mercado (AIM), preenchendo um formulário e respetiva justificação 

clínica, no caso de produtos que não constem do FHNM, e que, mediante a avaliação 

do INFARMED, concede ou não a Autorização de Utilização Especial (AUE) de 

importação do estrangeiro e utilização no respetivo hospital.  

Existem AUE para medicamentos de importação e para medicamentos em 

curso de avaliação prévia. A AUE para produtos de importação só pode ser requerida 

caso não haja uma alternativa terapêutica para o tratamento em questão. Está 

subdividida em duas alíneas: a) medicamentos de benefício clínico bem reconhecido 

nomeadamente medicamentos pertencentes ao FHNM ou que possuam AIM num país 

da União Europeia e b) medicamentos que não têm uma AIM válida em nenhum país 

da União Europeia e acerca dos quais se supõe atividade benéfica para a indicação 

clínica em causa, através de resultados de ensaios clínicos (EC) iniciais, sendo 

designados “Medicamentos com provas preliminares de benefício clínico”. 

 

 3.3. Receção e conferência de produtos adquiridos 

 

 A receção de medicamentos e outros produtos farmacêuticos envolve um 

conjunto de atividades desde a sua chegada até ao seu envio aos diferentes setores 

dos SF do CHSJ. 

Situado no Piso 02, o espaço físico onde se processa a receção dos produtos é 

dotado de equipamento mínimo recomendada pelo Manual da Farmácia Hospitalar. 

 No ato de entrega dos produtos farmacêuticos, o transportador pode facultar 

um dos seguintes três documentos: Guia de transporte, Guia de remessa ou Fatura, 

sendo a receção dos mesmos efetuada pelo técnico de diagnóstico e terapêutica 

(TDT) alocado ao setor de receção, com auxílio de um assistente operacional (AO), 

executando vários passos de verificação de acordo com as boas práticas. 

  

4. Sistemas de distribuição de medicamentos [4,8] 

 

A distribuição de medicamentos é a atividade farmacêutica mais visível dos SF 

neste hospital (imagens disponíveis no Anexo A.4.) O farmacêutico assume a 

responsabilidade de assegurar o fornecimento do medicamento correto, sob o 
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cumprimento da prescrição médica proposta e, adaptado às necessidades clínicas de 

cada doente, a um menor custo.  

         O despacho publicado pelo Ministério da Saúde no Diário da República a 28 de 

Janeiro de 1992 regulamenta o sistema de Distribuição Individual Diária de 

medicamentos em Dose Unitária (DIDDU). Embora este tipo de distribuição seja 

considerado como o mais seguro e eficaz, na prática existem vários métodos de 

dispensa e de distribuição de medicamentos que muitas vezes se complementam num 

mesmo serviço. São eles:  

 

 

 4.1. Distribuição tradicional [9,10] 

 

O sistema de distribuição tradicional constitui o sistema de distribuição de 

medicamentos mais antigo dos SF. Esta distribuição baseia-se na existência de um 

stock de medicamentos e produtos farmacêuticos semanalmente reposto, mediante a 

requisição de um enfermeiro-chefe, ou por um enfermeiro por ele designado.  

Inclui a reposição de stocks por níveis e, portanto, o Pyxis MedStation, os 

Armários de Urgência (AU) dos SC em DIDDU, os carros de emergência, antisséticos, 

desinfetantes e injetáveis de grande volume.  

Neste estágio, tivemos a oportunidade de conhecer o circuito de distribuição, 

bem como a periodicidade habitual e requisições utilizadas para pedidos e reposições. 

 

4.1.1. Reposição de stock por níveis [11] 

 

Este tipo de distribuição baseia-se na existência de um stock fixo de 

medicamentos em cada Serviço Clínico. Normalmente, o stock é idealizado para uma 

semana de consumo, com os medicamentos mais usados em cada serviço, sendo 

reposto semanalmente, de acordo com as definições previamente acordadas entre 

farmacêuticos, médicos e enfermeiros do SC em questão. A administração ao doente 

neste tipo de distribuição é efetuada antes da intervenção/validação farmacêutica.  

Ao longo deste estágio tivemos a oportunidade de contactar com o processo e 

periodicidade de reposição, metodologia utilizada e recursos humanos necessários.  
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4.1.2. Pyxis MedStation[12] 

 

De forma a melhorar a atenção ao paciente e racionalizar os recursos, foram 

criados Sistemas Automatizados de Dispensa (SAD), correspondentes a um conjunto 

de armários de dispensa e armazenamento de medicamentos, constituindo desta 

forma armazéns avançados de farmácia. O CHSJ dispõe desde 2008 de 16 

equipamentos designados Pyxis®, na sua maioria distribuídos nas Unidades de 

Cuidados Intensivos (UCI), cujos equipamentos são controlados por um software que 

permite uma comunicação permanente com os serviços farmacêuticos.  

O Pyxis® é um sistema especialmente útil em situações em que o estado de 

saúde dos pacientes não é estável, onde há constantemente uma atualização da 

terapêutica ou em Blocos Operatórios ou Urgências, por exemplo, onde os pacientes 

permanecem relativamente pouco tempo no serviço, o que inviabilizaria o Sistema de 

Distribuição Individual Diária de Dose Unitária (SDIDDU). 

Este equipamento compreende um ecrã, que permite direcionar o acesso às 

gavetas correspondentes a cada medicamento, um frigorífico e colunas. As gavetas 

podem ser categorizadas de acordo com três níveis de segurança: o nível mais baixo, 

onde o profissional de saúde tem acesso a todas as divisórias e à quantidade total dos 

fármacos existentes em cada divisória da gaveta; o nível intermédio, onde apesar de 

conseguir abrir a gaveta na totalidade cada divisória encontra-se individualizada e 

fechada, abrindo apenas a divisória do fármaco em questão, levando a que o 

profissional tenha acesso à quantidade total de um só medicamento; e o nível mais 

elevado, onde o profissional tem acesso a um único medicamento e à quantidade 

prescrita para o doente em questão. As colunas e os frigoríficos são abrangidos pelo 

nível de segurança mais baixo. 

Para cada um dos medicamentos armazenados no Pyxis® é definido um stock 

máximo e mínimo, à semelhança daquilo que acontece na reposição de stock por 

níveis. Estes medicamentos são repostos diariamente pelo TDT e por um AO. 

Além deste sistema de distribuição, existem outros medicamentos, designados 

extra-Pyxis®, que não existem nestes armazéns avançados de farmácia, e que são 

distribuídos por sistema de dose unitária. 

Automática e diariamente (incluindo ao fim de semana), é emitido um mapa 

onde constam todos os medicamentos que atingiram a quantidade mínima definida no 

stock ou estão já abaixo desta, para que possa ser efetuada uma reposição para o 

valor máximo. Sempre que se procede à reposição de um medicamento, cada unidade 

deve estar identificada com nome genérico, prazo de validade, dose e lote. Durante a 

reposição, deve ser respeitada a norma First-Expire First-Out (FEFO). Podem também 
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ser efetuadas devoluções ao sistema automático Pyxis®, o que ocorre na 

generalidade devido a alterações na terapêutica, alta hospitalar, falecimento, jejum, 

entre outras. 

O Pyxis® traz várias vantagens relativamente a outros sistemas de distribuição: 

a redução de 20 a 30% de stock nas enfermarias, a possibilidade de gestão em tempo 

real dos stocks através da consola central (disponível nos SF), a redução em 12 a 

20% do consumo de medicamentos, redução do tempo do pessoal de enfermagem, 

consumo direto ao doente (cada retirada de um medicamento gera um consumo ao 

serviço clínico correspondente e ao doente para o qual o fármaco foi retirado), redução 

do risco associado ao uso dos medicamentos, registo completo de todos os consumos 

(informação registada de quem retirou o fármaco, quando e para quem), redução dos 

erros de distribuição devido à interligação com a prescrição online e identificação dos 

medicamentos com menor rotatividade em cada serviço, permitindo um controlo mais 

eficaz dos prazos de validade. Com isto, a monitorização e a intervenção farmacêutica 

estão facilitadas. 

Contudo, os custos elevados de aquisição e manutenção, a dificuldade de 

armazenamento de medicamentos de grande volume e a necessidade de 

reestruturação sempre que há uma variação nos consumos são as principais 

desvantagens apontadas a este sistema.  

Durante o período de estágio aprendemos a carregar e a retirar medicação de 

um sistema Pyxis®, bem como a retirar medicação devolvida ao armazém, que por 

sua vez fica alojada em compartimento especial, apenas acessível ao farmacêutico.  

 

4.2. Sistema de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária [10,13-15]   

  

A Distribuição Individual Diária em Dose Unitária ou Unidose é caracterizada 

como a preparação individual de doses, por doente em regime de internamento, para 

um período de 24 horas.  

A SDIDDU nos SF do CHSJ integra 30 serviços e funciona 24 horas de 

segunda a sábado, seguindo o presente circuito: 

MÉDICO- Prescrição eletrónica ou manual. Para determinados medicamentos, 

nomeadamente, hemoderivados, estupefacientes e psicotrópicos e eritropoietinas, é 

exigido o preenchimento de requisições próprias, para além da prescrição; 

FARMACÊUTICO- Análise e validação da prescrição médica e consequente 

aprovação de um perfil farmacoterapêutico para cada doente de um determinado 

serviço; 
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TDT- Preparação da terapêutica, procedendo assim à identificação individual 

de cada gaveta de medicação, onde constam os dados relativos ao doente: nome, 

número de cama e serviço correspondente; 

AO - Distribuição da Medicação. 

 

Nesta dispensa, o papel do Farmacêutico, pelo acesso e acompanhamento ao 

perfil farmacoterapêutico do doente, é essencial na procura da diminuição de erros 

relacionados com os medicamentos, na melhoria da gestão da distribuição/custos no 

circuito, na diminuição de erros de prescrição e riscos de interações medicamentosas. 

Outras responsabilidades por parte deste profissional de saúde envolvem o controlo 

qualitativo e quantitativo dos AU, dos Carros de Emergência e do armário de 

estupefacientes e psicotrópicos. 

Neste tipo de dispensa, podemos encontrar: 

  - os sistemas semi-automáticos necessários ao seu desenvolvimento: Kardex®, 

Kardex® Frio 2-8ºC, FDS® (Fast Dispensing System); 

         - os stocks necessários devidamente organizados verticalmente por ordem 

alfabética de DCI; 

         -as malas dos serviços integrados em DID/DIDDU: Armário de Urgência 

(stock de medicamentos ao qual o Enfermeiro recorre para satisfazer qualquer 

prescrição efetuada fora do período normal de entrega de medicação pelos Serviços 

Farmacêuticos) e Carro de Emergência (contém a medicação utilizada em situações 

de emergência. Definido pela equipa de ressuscitação encontra-se selado, sendo só 

quebrado o selo aquando da necessidade). 

O sistema de armazenamento auxiliar semi-automático designado Kardex® é 

controlado informaticamente por um software. As principais vantagens do sistema 

incluem a diminuição da propensão de erros na dispensa, maior rapidez e comodidade 

na realização do trabalho e, por conseguinte, melhor gestão dos recursos humanos, 

maior controlo e acesso à informação dos stocks (quantidade, prazo de validade, lote), 

e melhores condições de armazenamento e conservação. 

De referir que o sistema implementado no CHSJ possui duas unidades: a 

unidade de frio, essencial para preservar a cadeia de frio dos medicamentos 

necessitados, e a unidade de temperatura ambiente, onde se encontra os outros 

medicamentos que não necessitam de cuidados especiais e que apresentam maior 

rotatividade no serviço. 

Como estagiárias reconhecemos as características a que devem obedecer os 

medicamentos para que possam ser dispensados por DIDDU, e como tal, 

reembalados. Assistimos e efetuamos o enchimento de gavetas e sua conferência. 
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 Fomos também alertadas para a importância da validação correta das 

prescrições médicas, da avaliação das devoluções e da necessidade da existência do 

stock de apoio.  

4.3. Farmácia ambulatório 

4.3.1. Distribuição de medicamentos a doentes em ambulatório [4,16] 

 

A distribuição de medicamentos a doentes em regime ambulatório, pelos 

Serviços Farmacêuticos Hospitalares, urge na necessidade de uma aproximação entre 

este profissional de saúde e o doente, acompanhando-o na sua terapêutica, 

assegurando a sua adesão e atentando aos seus efeitos adversos, devido ao facto de 

serem dispensados medicamentos que apresentam uma janela terapêutica estreita, 

exigindo uma monitorização frequente para garantia da manutenção da segurança na 

terapêutica administrada. A existência de um número cada vez maior de 

medicamentos que permitem ao doente iniciar ou continuar o plano terapêutico fora do 

ambiente hospitalar, obrigam a um rigor relativamente ao período de cedência, à 

informação relevante dada ao doente e às condições em que se procede ao ato da 

dispensa ou consulta farmacêutica.   

A Unidade de Farmácia de Ambulatório (UFA) funciona de segunda a sexta-

feira das 9h-17h. Em casos pontuais, encontra-se em vigor um circuito alternativo de 

dispensa aos doentes de ambulatório, que funciona nos dias úteis das 17h-20h e aos 

sábados das 8h-20h. 

A UFA localiza-se nas Consultas Externas do Hospital, sendo constituída por 

áreas diferenciadas, entre elas a sala de espera, 5 gabinetes de atendimento 

individualizado, o gabinete administrativo, a zona de devoluções e a zona de 

armazenamento. Os fármacos encontram-se ordenados por ordem alfabética de DCI e 

classe farmacoterapêutica. 

A temperatura do local encontra-se dentro do intervalo de 20 a 22ºC, 

controlada por aparelhos de ar condicionado, de modo a assegurar as condições 

necessárias à preservação dos medicamentos. Na zona de armazenamento, 

encontram-se os frigoríficos cujas temperaturas variam entre 2º e 8ºC, sendo este 

intervalo controlado por um sistema automático com alarme incorporado no caso de 

ocorrer algum desvio ao intervalo pré-definido. Existe também uma arca congeladora 

com termoacumuladores. A UFA conta ainda com um sistema automatizado de 

dispensa de medicamentos denominado CONSIS®, onde são armazenados os 



  

Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar  

 

12 
 

produtos com maior rotatividade, o que diminui o tempo de dispensa e respetivos 

erros, e o espaço de armazenamento. 

Em cada atendimento, é importante passar ao doente informação verbal que se 

considere importante, como a via e forma de administração, as condições de 

armazenamento, informações técnicas pertinentes, a quantidade de unidades cedidas, 

a data do próximo ato de dispensa e as consequências clínicas do não cumprimento 

da terapêutica. O acompanhamento por parte do farmacêutico deve ter em vista a 

monitorização do perfil farmacoterapêutico, o registo de interações, reações alérgicas 

e adesão à terapêutica, com vista ao cumprimento da Farmacovigilância. 

Na UFA são dispensados medicamentos aos doentes provenientes da consulta 

externa, do Hospital de Dia (HD) de Hemodiálise do CHSJ, desde que fundamentados 

com prescrição médica (PM). Também é disponibilizada a medicação aos doentes 

externos ao CHSJ seguidos em consultas particulares de especialidade, 

acompanhados da respetiva PM e cujos centros prescritores estejam registados no 

site da Direção-Geral da Saúde (DGS), segundo o Despacho n.º 18419/2010 de 2 de 

Dezembro. 

A UFA dispensa igualmente colírios fortificados e colírios imunossupressores 

não comercializados em farmácia comunitária e, por isso, preparados na Unidade de 

Manipulação Clínica. As condições de esterilização requeridas por estes fármacos 

exigem imprescindivelmente que a sua manipulação seja realizada numa câmara de 

fluxo laminar (CFL) uma vez por semana (quarta-feira), e enviados até as 11h de 

quarta-feira para a UFA. A sua dispensa em ambulatório requer a autorização da 

direção clínica (DC) e o preenchimento individual de uma ficha de colírios, onde o 

registo deve constar o nome, o número de processo e o contacto telefónico do doente. 

Outros processos de dispensa, nomeadamente de talidomida, encontram-se no Anexo 

A.5. 

A maioria dos medicamentos fornecidos na UFA tem base em diplomas legais 

que sustentam a sua dispensa, a especialidade prescritora, o SC, o responsável pelo 

encargo financeiro e a patologia. As patologias abrangidas pela legislação em vigor 

são publicadas no site do INFARMED em Medicamentos de Uso Humano para 

Utilização em Ambulatório, na dispensa exclusiva em Farmácia Hospitalar. 

Os pedidos de reposição total de stocks são efetuados pelo farmacêutico 

semanalmente, à terça e sexta-feira, até às 14.30h.  

De forma a evitar rutura de stock motivada por picos de consumo, é possível 

efetuar um pedido de reposição parcial nos restantes dias úteis. 

 Embora não seja responsabilidade da UFA elaborar uma gestão de stocks a 

nível de aprovisionamento ou pedidos de reposição, devido à limitação do espaço de 
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armazenagem, criou-se a necessidade de se estabelecer stocks físicos ideais de 

acordo com o consumo, de reposição bissemanal (3ª e 5ª).  

De dispensa quase exclusiva desta unidade, os medicamentos de “Gestão da 

UFA”, assim designados, possuem um circuito próprio, que envolve apenas o sector 

de receção de encomendas e a UFA (armazém 20), fazendo-se acompanhar pelo 

“guia de receção de mercadorias”, e que por si só inere um controlo rigoroso por parte 

do farmacêutico, de forma a evitar a imobilização desnecessária de stocks de 

medicamentos que maioritariamente possuem um valor económico elevado. 

Para aumentar o grau de controlo e contornar os erros sistemáticos de 

existência, são efetuados inventários parciais periódicos quer diário (hemoderivados, 

dietas entéricas, epoetinas, sildenafil), quer semanal (dietas entéricas multidose) quer 

mensal (hormona do crescimento). 

 Em certas situações, e uma vez que as embalagens dos medicamentos nem 

sempre se adequam à duração do tratamento instituído, procede-se ao pedido de 

reembalagem de medicamentos. Este pedido é efetuado semanalmente à quinta-feira, 

sendo da responsabilidade do TDT a solicitação em folha própria dos produtos a 

reembalar para a Unidade Centralizada de Preparação de Citotóxicos (UCPC) e 

Unidade de Manipulação Clínica (UMC) ou através de pedido informático para o Setor 

de Reembalagem.  

 

4.3.2. Hospital de dia em ambulatório [17] 

 

O Hospital de Dia (HD) é um local onde os doentes recebem de forma 

programada cuidados de saúde, permanecendo sob vigilância por um período inferior 

a 24 horas. É constituído por 4 salas: Pediatria, Hematologia, Polivalente e 

Endocrinologia. 

Para este tipo de sessões, é necessária autorização do CA e como tal, o 

médico deve avaliar a situação do doente justificando convenientemente e 

mencionando o tempo de tratamento. Todas as autorizações são arquivadas para 

consulta futura e confirmação sempre que necessário. 

Dado o número limitado de cadeiras, o serviço de enfermagem elabora o 

agendamento das sessões dos vários doentes, enviando as PM com o respetivo dia 

do agendamento, uma semana antes para o centro de validação. Na farmácia, o 

Auxiliar Administrativo regista num documento a entrada da receita e arquiva-a no dia 

correspondente à data de agendamento do doente.  
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Na antevéspera à data da consulta, é realizado o registo de consumo por 

doente, verificando se os doentes agendados pela enfermagem (apenas para sala 

polivalente) é coincidente com as prescrições do respetivo. 

De salientar que, aquando a validação da prescrição, no campo designado por 

“Grupo” deverá ser selecionada a patologia base que deu origem à PM, contemplando 

desta forma o diagnóstico principal do doente. Apesar de ser responsabilidade do 

médico esse preenchimento, não é de carácter obrigatório, cabendo ao farmacêutico, 

no ato da dispensa, efetuar esse preenchimento de forma a poder concretizar o ato de 

cedência do medicamento. 

A dispensa dos medicamentos para o Hospital Dia de Ambulatório é efetuada 

na véspera do agendamento do tratamento do doente, à exceção dos medicamentos 

com conservação no frio, que se efetua no dia do agendamento às 8 h pelo AO. 

Sempre que o doente não efetue o tratamento agendado, a enfermagem 

devolve aos SF os respetivos medicamentos não administrados, acompanhados por 

uma nota de serviço. 

No HD do CHSJ, salvo raras exceções, toda a prescrição médica é efetuada 

manualmente, através do modelo 1806 (Anexo A.6). 

No Anexo A.7. deste relatório disponibiliza-se a lista dos medicamentos 

sujeitos à autorização da DC para dispensa, de acordo com as guidelines e 

deliberações do Conselho de Administração, através de modelo próprio (Anexo A.8); 

já o cerezyme e o fabrazyme são medicamentos sujeitos à autorização pelo Centro 

Nacional Coordenador do Diagnóstico e Tratamento de Doenças Lisossomais e da 

Administração Central do Sistema de Saúde. 

Caso a utilização do medicamento não esteja de acordo com as indicações 

formais do Resumo das Características do Medicamento (RCM), deve ser pedida 

autorização à Comissão de Ética para a Saúde (CES). 

No decorrer deste estágio curricular, tivemos contacto com a legislação em 

vigor neste setor, com situações em que se procede à dispensa gratuita de 

medicamentos, com o modo como é prestado o aconselhamento e transmitidas as 

informações ao doente (como por exemplo, características específicas da patologia, 

efeitos secundários, valor económico elevado, entre outros), com mecanismos de 

promoção da adesão à terapêutica e com procedimentos administrativos necessários.  
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 4.4. Medicamentos sujeitos a circuito especial 

 4.4.1. Psicotrópicos e estupefacientes [10, 18-20] 

 

 A distribuição de psicotrópicos e estupefacientes está sujeita a legislação 

especial a salientar: DL n.º 15/93 de 22 Janeiro, que estabelece o “Regime Jurídico do 

tráfico e consumo de estupefacientes e psicotrópicos”, Decreto Regulamentar (DR) n.º 

61/94 de 12 de Outubro e Portaria n.º 981/98 de 8 de Junho de sobre “Execução das 

medidas de controlo de estupefacientes e psicotrópicos”. 

O controlo do circuito especial de distribuição de Psicotrópicos e 

Estupefacientes, com o objetivo de evitar o uso abusivo, é da responsabilidade do 

farmacêutico, encontrando-se estes armazenados numa sala cofre onde se exercem 

funções de dispensa.  

Estas substâncias e preparações (exemplo da pasta de cocaína) estão 

compreendidas em tabelas e apenas são fornecidas ao público ou ao SC para 

tratamento mediante apresentação de uma receita médica especial com as 

especificidades constantes do diploma regulamentar (no CHSJ todo o processo 

manual atualmente foi substituído por um regime informático). 

O stock de estupefacientes e psicotrópicos existentes nos SC está pré-definido. 

Sempre que seja necessário efetuar uma administração é feita uma requisição, de 

acordo com o modelo 1509 (Anexo A.9.) do Instituto Nacional- Casa da Moeda 

(INCM). Estas requisições devem possuir determinadas características, 

nomeadamente: serem brancas, autocopiáveis, constituídas por original e duplicado e 

agrupadas em livros de 100 requisições.  

Quanto ao seu preenchimento alguns trâmites devem ser tidos em conta, 

nomeadamente: 

 O serviço deve estar corretamente identificado por designação e/ou código 

informático; 

 Cada requisição corresponde apenas a um fármaco, identificado pelo seu 

nome genérico, forma farmacêutica, dosagem e respetivo código informático; 

 A requisição de fármacos é feita por doente (identificado por nome, nº 

cama/processo), quantidade administrada por toma, o enfermeiro que a administrou e 

a data de administração, sendo assinada de forma legível pelo diretor de serviço ou 

seu legal substituto, identificado pelo seu n.º mecanográfico. 

Estes pontos são aplicáveis, à exceção dos pensos transdérmicos de fentanil e 

de buprenorfina, assim como a metadona, que possuem um sistema de distribuição 

diferente das outras substâncias, sendo debitados de forma individualizada por 
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doente. No caso dos primeiros dois, na prescrição médica informatizada deve constar 

a justificação clínica e autorização do respetivo diretor clínico. Relativamente à 

metadona, os serviços farmacêuticos necessitam de uma confirmação da dosagem 

atual do doente, por parte do Centro de Atendimento a Toxicodependentes (CAT) no 

qual se encontra inserido.  

Apenas o farmacêutico, ou quem o substitua na sua ausência ou impedimento, 

pode dispensar receitas respeitantes às substâncias ou preparações compreendidas 

nas tabelas, devendo cumprir as regras sobre identificação previstas no diploma 

regulamentar. O farmacêutico deve recusar-se a dispensar as receitas que não 

obedeçam às condições impostas referidas, caso algum conteúdo se encontre 

rasurado, ou se tiverem decorrido 10 dias sobre a data de emissão da receita. 

Aquando da receção, o farmacêutico responsável procede à atribuição duma 

numeração interna, registada no documento original e no débito informático, e em 

impresso próprio (Anexo A.10.), onde indicará juntamente com o SC respetivo. As 

requisições, acompanhadas pelo débito informático, serão posteriormente arquivadas 

por um período de cinco anos.  

No caso deste tipo de medicação expirar o prazo de validade, segundo o 

regulamento estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro e retificação n.º 

20/93 no artigo 62º a destruição deste tipo de medicamentos faz-se por incineração 

ficando em espera num local do cofre para o efeito, devidamente assinalado, 

juntamente com o respetivo registo em impresso próprio (Anexo A.11). A efetivação 

da destruição é feita através do envio de uma listagem com o resumo de 

medicamentos a inutilizar à Administração Regional de Saúde do Norte (ARSN). 

Durante este estágio foram elaboradas tabelas para registo de saída de 

estupefacientes do cofre, onde devem ser preenchidos nas folhas respetivas o serviço, 

quantidade, técnico e farmacêutico responsável pela saída do medicamento em 

questão. Estas tabelas encontram-se em Anexo B.1. 

Tivemos conhecimento do tipo de requisição, dispensa e registo normalizado 

utilizado no CHSJ, contactamos com a legislação em vigor neste âmbito e 

conhecemos o circuito dos medicamentos deste grupo (analisando prescrições e 

participando na dispensa, registo de consumo, registo de dispensa e arquivo).  

 

4.4.2. Medicamentos derivados de plasma humano [4,21-23] 

  

Os medicamentos derivados do plasma humano são produtos medicinais 

preparados industrialmente pela indústria farmacêutica a partir do plasma de dadores 

saudáveis, nos quais se incluem proteínas plasmáticas como a albumina, fatores de 
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coagulação, colas biológicas e imunoglobulinas de origem humana (polivalentes ou 

direcionadas), essenciais na terapêutica de diversas doenças (Anexo A.12. e A.13.). 

O departamento dos SF responsável pelo controlo dos hemoderivados rege-se 

pelas diretivas descritas no despacho conjunto nº1051/2000 (2ª série), publicado no 

Diário da República n.º 251 de 30 de Outubro de 2000, que uniformiza o procedimento 

de registo de todos os atos de requisição clínica, de distribuição aos serviços e 

administração aos doentes dos medicamentos derivados do plasma humano.  

Deste modo, foi garantida a rastreabilidade dos medicamentos no caso de 

haver necessidade de investigar uma eventual relação de causalidade entre a 

administração terapêutica dos medicamentos em questão e a deteção de doença 

infeciosa transmissível pelo sangue. Dado o risco biológico que estes medicamentos 

acarretam, a requisição far-se-á sempre acompanhada de certificados de análise 

emitidos pelo INFARMED (CAUL) que asseguram a sua segurança.  

O farmacêutico hospitalar no âmbito do departamento de hemoderivados é 

responsável por organizar, coordenar e supervisionar a dispensa e distribuição de 

todos os medicamentos dispensados, bem como registar e controlar essa mesma 

dispensa através do perfil farmacoterapêutico do doente. Periodicamente, deve 

verificar os stocks dos medicamentos provenientes do plasma humano existentes nos 

armazéns avançados e central. Além disso, o farmacêutico hospitalar assume um 

papel importante na conceção e estruturamento de procedimentos de dispensa e de 

processamento da prescrição médica, de acordo com a regulamentação em vigor e as 

diretrizes do conselho de administração.  

Todas as atividades referentes aos medicamentos hemoderivados têm de ser 

registadas num modelo de registo oficial – Modelo 1804 INCM (Anexo A.14. e A.15.). 

Esta requisição específica obedece a um preenchimento rigoroso, que deverá incluir a 

etiqueta identificativa do doente e respetiva consulta da especialidade, bem como a 

vinheta/carimbo e assinatura do médico. A prescrição propriamente dita integra a 

medicação de acordo com a DCI, forma farmacêutica, via de administração, posologia, 

tal como a duração do tratamento e quantidade requisitada. Uma vez que estes 

medicamentos obedecem a um circuito especial, é necessário apresentar uma 

justificação clínica/diagnóstico. O médico deverá sempre registar a data da prescrição 

e rubricar a receita. 

O protocolo para a requisição de medicamentos hemoderivados estabelece o 

preenchimento dos quadros A e B do modelo 1804 INCM pelo médico, seguido do 

registo no quadro D (duplicado) pelo enfermeiro, após a administração do produto 

farmacêutico. Após o envio da receita por correio interno para os serviços 

farmacêuticos, o farmacêutico analisa as requisições e preenche o quadro C, no qual 
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atribui um número sequencial de registo de distribuição e regista o consumo do 

medicamento hemoderivado nas quantidades e lotes apropriados a dispensar, bem 

como o certificado do INFARMED estabelecido. 

O controlo e registo informático dos medicamentos dispensados são efetuados 

no armazém respetivo, por doente e lote.  

O TDT prepara a medicação consoante a guia, e entrega ao farmacêutico 

responsável para conferir novamente e validar a saída dos produtos, quantidades e 

lotes atribuídos. De acordo com a conservação dos medicamentos dispensados, estes 

deverão ser transportados em sacos plásticos adequados ou em bolsa térmicas com 

acumuladores de frio, convenientemente identificados com o nome do doente e a lista 

de consumos. 

O serviço de imuno-hemoterapia apresenta-se como a única exceção no CHSJ 

quanto ao pedido de dispensa de hemoderivados pelo modelo oficial 1804. De fato, 

este serviço, em projeto-piloto, procede ao requerimento apenas informaticamente, o 

que permite uma maior gestão do tempo de ambas as partes.  

Como referido anteriormente, no CHSJ existem armazéns avançados de 

medicamentos hemoderivados, mais concretamente nos blocos de urgência e 

neurocirurgia e no serviço de imuno-hemoterapia. Estes armazéns apresentam um 

stock fixo, qualitativo e quantitativo, com base nas caraterísticas do SC. 

Periodicamente, os SF verificam os stocks e lotes dos medicamentos derivados do 

plasma humano existentes nos armazéns avançados e central, conferindo uma melhor 

gestão de stocks, minimização de ruturas eminentes, falhas de fornecimento e de 

erros na identificação e administração de lotes.  

Nesta unidade conhecemos a legislação em vigor, o tipo de requisição usada, 

o procedimento de dispensa e registo de consumo, o circuito do medicamento 

hemoderivado desde a prescrição até ao arquivo de dados, e a responsabilização de 

cada profissional envolvido no dito circuito. 

 

4.4.3. Medicamentos extraformulário 

 

O FHNM define quais os medicamentos que deverão ser usados em hospital. 

Contudo, cada hospital poderá ainda elaborar uma adenda ao FHNM à 

responsabilidade da CFT. Esta adenda envolve a elaboração de um relatório para 

justificar a introdução de um novo medicamento no hospital, que deverá ser submetido 

ao CA que conferirá a autorização para o efeito. 

No caso específico do CHSJ, para que seja introduzido um medicamento extra-

formulário, deverá ser preenchida a folha de introdução de novos medicamentos com 
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a respetiva justificação clínica; existe também uma folha de requisição de 

medicamentos extra-formulário que deverá ser preenchida no caso de ser prescrito um 

medicamento extra-formulário, seguindo-se o pedido de autorização da Direção 

Clínica. Estes dois pedidos são posteriormente enviados à CFT pelos SF para análise 

e confirmação ou não de deferimento. 

Durante estes dois meses, conhecemos as requisições especiais para 

medicamentos extraformulário. 

 

4.4.4 Anti-infeciosos [24-27] 

 

A distribuição destes fármacos, embora sem legislação especial, é realizada 

sob um controlo mais exigente que outros fármacos, com o objetivo de racionalizar o 

uso destes medicamentos. O farmacêutico tem responsabilidade em programas de 

controlo da infeção, contribuindo deste modo para identificar e reduzir os riscos de 

infeção e resistências. Para isso devem ser fomentadas atividades educacionais 

direcionadas para o uso racional dos fármacos, que por sua vez trará benefícios a 

nível económico no hospital e à saúde pública, com redução do aparecimento de 

estirpes resistentes aos anti-infeciosos. 

Como já foi referido, os anti-infeciosos são abrangidos por uma distribuição 

individualizada, que leva a uma aproximação ao doente por parte do farmacêutico. De 

uma maneira geral, os antibióticos devem ser suspensos ao fim do sétimo dia 

completo de tratamento, exceto nos Serviços de Urgência, Hospital de Dia de 

Hematologia e Hospital de Dia Polivalente, em que é dispensada apenas a quantidade 

suficiente para 24 horas. Deve ser fornecida a quantidade necessária do fármaco 

tendo em conta a impossibilidade de reutilização após reconstituição ou diluição. Esta 

situação tem especial importância em neonatologia. 

Um exemplo de antimicrobianos de uso restrito é a associação de Amoxicilina 

com Ácido Clavulânico 2,2g, que requer justificação clínica (JC) válida e é de uso 

específico para pneumonia de aspiração. Também os antibióticos com uso off-label, 

ou seja, utilizados fora das indicações aprovadas no RCM, implicam parecer da CES e 

autorização do CA, de que é exemplo a ceftazidima 1,0g via intraperitoneal, que é uma 

via de administração não incluída no RCM. 

O circuito especial de distribuição de antimicrobianos inicia-se com a 

prescrição médica eletrónica (DIDDU e sistema automatizado de distribuição de 

medicamentos Pyxis®) ou através do preenchimento de uma requisição própria (“Folha 

de Requisição de Antimicrobianos” – modelo n.º 271 do CHSJ Anexo A.16.), em 
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formato papel, no caso dos SC que não possuem sistema automatizado de 

distribuição nem DIDDU. 

No caso de a prescrição seguir um suporte de papel, no Centro de Validação o 

farmacêutico responsável valida, após interpretação da prescrição em questão, 

quando garantida a conformidade da requisição, nomeadamente, após verificação da 

identificação do serviço, do doente, do tipo de tratamento (Tratamento, Profilaxia ou 

Antifúngico), infeção, antimicrobiano pretendido e JC válida, da identificação do 

fármaco (DCI, forma farmacêutica, posologia, duração do tratamento e via de 

administração), e verificação da assinatura legível do médico prescritor, respetivo 

número mecanográfico, e assinatura do diretor de serviço.  

Quando é realizada uma prescrição eletrónica, o farmacêutico responsável 

deve interpretar e validar a prescrição de acordo com as Normas de Orientação 

Clínica (NOC) em vigor no CHSJ. Nos casos de HD de ambulatório e consultas, o 

consumo é efetuado em modo de ambulatório. No serviço de urgência, efetua-se um 

consumo ao serviço. Nos serviços de distribuição unitária fará parte do perfil 

farmacoterapêutico e segue a preparação estipulada. Posto isto, o TDT prepara as 

caixas de transporte para distribuição. 

Visto que as resistências aos antibióticos são um problema cada vez mais 

preocupante a nível global, o farmacêutico hospitalar deve monitorizar o aparecimento 

de novas resistências e o consumo de antibióticos dentro do hospital, especialmente 

dos de largo espetro.  

Durante este estágio curricular, foram recolhidas e arquivadas para consulta 

sempre que necessário, normas e guidelines relacionadas com a antibioterapia de 

algumas das infeções mais comuns em meio hospitalar, como sendo normas e 

orientações da DGS, como “Terapêutica de infeções aparelho urinário na comunidade” 

(30/08/2011), “Antibioterapia na Pneumonia adquirida na Comunidade em adultos 

imunocompetentes” (26/12/2011), “Diagnóstico e Tratamento da Pneumonia adquirida 

na comunidade em idade pediátrica” (26/12/2011), e “Vigilância da Tuberculose nos 

Profissionais de Saúde” (25/06/2014). 

Além disso, foram elaborados protocolos de profilaxia relativos à antibioterapia 

pré-operatória de diversas cirurgias, que servirão de grande ajuda aos clínicos, 

facilitando o seu trabalho. (Anexo B.2.) 

Neste serviço foi-nos dado a conhecer as requisições especiais para 

antimicrobianos, bem com o seu circuito; verificamos prescrições e procedemos ao 

registo de consumos dos medicamentos dispensados. 
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4.4.5. Citotóxicos 

 

Os fármacos citotóxicos (CTX) estão integrados num circuito de segurança cujo 

transporte é efetuado pelo AO em carros de transporte específicos, com a menção 

“Contém Citotóxicos”, munido com gavetas de diferentes capacidades e com porta 

de correr, a qual é fechada à chave após a preparação destes fármacos.  

Todos os procedimentos envolvidos quer no transporte, receção e 

armazenamento devem ser realizados usando o devido equipamento (bata, luvas e 

calçado adequado).  

 

5. Produção e controlo de medicamentos [28,29] 

 

A manipulação de medicamentos tem como propósito preencher as 

necessidades terapêuticas em áreas minoritariamente abrangidas pela indústria 

farmacêutica, como na pediatria, dermatologia, gastroenterologia, geriatria, 

ginecologia, oncologia, otorrinolaringologia e oftalmologia, onde existem necessidades 

especializadas quanto à adequação da forma galénica, à associação de substâncias 

ativas não disponíveis no mercado dos medicamentos industrializados ou à 

necessidade de recorrer ao fracionamento. 

Assim, a produção de medicamentos em meio hospitalar focaliza-se 

essencialmente no doente, nas suas necessidades e preferências individualizadas 

(principalmente em pediatria).  

O departamento de produção de medicamentos engloba todas as operações 

relacionadas com o medicamento manipulado, desde a receção dos materiais ao 

processamento e embalagem, do qual resulta um produto final. Este produto 

farmacêutico é preparado segundo uma prescrição médica, destinada a um doente 

específico e que se baseia, no CHSJ, em procedimentos da Farmacopeia 

Portuguesa/Europeia e no Formulário Galénico Português (FGP).  

A área de Farmacotecnia do CHSJ encontra-se dividida em quatro grandes 

áreas, sob a responsabilidade de farmacêuticos hospitalares competentes: Unidade de 

Manipulação de Medicamentos Estéreis (UMME), Unidade de Manipulação de 

Medicamentos Não Estéreis (UMMNE), Unidade Centralizada de Preparação de 

Citotóxicos (UCPC) e Reembalagem. Neste âmbito, o farmacêutico é responsável pela 

realização dos procedimentos, seja como manipulador, seja como supervisor de todos 

os processos de produção de um medicamento manipulado (MM). 
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5.1. Conceito integrado de garantia de qualidade [30,31] 

  

A preparação de medicamentos assenta constantemente nas Boas Práticas de 

Fabrico (BPF) na preparação de medicamentos, segundo a Portaria n.º 594/2004 de 2 

de Junho. A garantia da reprodutibilidade e controlo da qualidade final dos produtos 

farmacêuticos pressupõe a padronização das operações e as verificações descritas e 

parametrizadas na ficha de preparação do produto, incluindo, no mínimo, a verificação 

dos carateres organoléticos.  

O controlo de qualidade dos medicamentos estéreis (ME), em particular das 

soluções injetáveis, pressupõe a verificação das partículas em suspensão, pH, fecho 

das ampolas, doseamento e esterilidade.  

No caso de bolsas nutritivas deve-se realizar uma inspeção visual contínua a 

fim de detetar sinais de incompatibilidade como precipitação, coloração ou existência 

de partículas contaminantes. Efetua-se igualmente um controlo microbiológico diário 

aleatório (por regra de 5 em 5 bolsas), recorrendo a um meio de cultura aeróbio 

(BactecTM
 
Plus+

 
Aerobic/F*). Nos restantes ME, o controlo pressupõe a verificação de 

produto semi-acabado e das especificações detalhadas na Ficha Técnica de 

Preparação (FTP) e registo. 

  No que concerne ao controlo de qualidade dos medicamentos não estéreis 

(MNE), deve ser efetuada uma verificação final da massa ou do volume do 

medicamento preparado. Este deve satisfazer os requisitos estabelecidos na 

monografia da Farmacopeia Portuguesa (FP) para a respetiva FF, mais concretamente 

o ensaio da uniformidade de massa para as FF sólidas, o pH e a transparência para as 

FF líquidas.  

 

5.2. Preparação de misturas intravenosas 

  

5.2.1. Preparações extemporâneas estéreis [31,32] 

 

 A UMME tem como objetivo preparar e dispensar misturas nutritivas e 

medicamentos estéreis, seguros e eficazes para serem administrados ao doente. Para 

tal, os manipulados requerem cuidados especiais de assepsia a nível de 

procedimentos, equipamentos e instalações técnicas. Todo o trabalho efetuado na 

UMME obriga a um vestuário específico, adaptado à natureza da preparação, 

nomeadamente farda, proteções plásticas para calçado e touca. Na área de 

manipulação acresce o equipamento individual de proteção, que engloba máscara, 

bata e luvas estéreis.  
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A secção de produção de ME encontra-se fisicamente segmentada numa 

antecâmara da sala de apoio, sala de apoio (onde se localiza a câmara de fluxo 

laminar vertical (CFLV)), armazém da sala de apoio, antecâmara da sala assética e 

sala assética. A equipa de preparação de ME é constituída por um farmacêutico 

hospitalar e 3 TDT, em regime de rotatividade, sendo que um deles se encontra na 

sala de apoio a preparar o material necessário e a rotulagem e outro na sala assética 

a prestar apoio à preparação no exterior da câmara.  

A preparação de medicamentos estéreis é realizada em CFLV classe 100, a 

qual projeta um fluxo de ar filtrado por filtros HEPA (High Efficiency Particulate Air), 

através da superfície de trabalho, em direção ao operador, proporcionando a proteção 

do produto. 

Em termos de limpeza, esta área obedece a processos rigorosos de modo a 

minimizar a contaminação microbiológica e a existência de pirogénios. Entre os fatores 

mais relevantes na prevenção da contaminação destacam-se a lavagem adequada 

das mãos, métodos de limpeza específicos da câmara de fluxo e da própria sala, 

manuseamento adequado de seringas e ampolas, o emprego da técnica assética, 

entre outros. São efetuados turnos de manipulação a cada 2h30 min. 

Os nutrientes e/ou medicamentos que se utilizam na UMME devem cumprir 

todos os requisitos de esterilidade e qualidade intrínsecos a esta área. No caso do 

material não estéril necessário à preparação dos ME, este deve ser preferencialmente 

descartável e previamente descontaminado com álcool a 70% na sala de apoio. A CFL 

deve ser ligada e limpa 30 minutos antes da sua utilização, recorrendo a uma 

compressa estéril e álcool a 70%. O mesmo procedimento deve ser adotado no final 

da sua utilização. 

Todo o material utilizado na preparação dos ME segue a política hospitalar de 

separação de resíduos.  

O registo das operações realizadas deve ser devidamente mencionado em 

ficheiro informático, com nome do doente, serviço e cama, lote dos produtos 

consumidos, composição qualitativa e quantitativa dos respetivos e prazo de validade 

(PV) atribuído. As ordens de preparação de ME obtêm-se pela impressão da respetiva 

FTP no módulo de manipulados do programa informático. Para cada produto 

farmacêutico é atribuído um rótulo com o nome do doente, serviço clinico, data de 

administração, prazo de validade e composição qualitativa e quantitativa. Este rótulo 

deverá ser impresso em duplicado, colocando-se uma cópia no verso da FTP para 

arquivo.  
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Durante todas as etapas da preparação de MM estéreis é adotado o método de 

dupla verificação, através da confirmação dos volumes medidos, pelo segundo 

elemento da equipa. 

O serviço da unidade tem em conta as necessidades diárias, sendo planeado 

de acordo com a seguinte ordem de prioridade: preparação de injetáveis para Hospital 

de Dia; Bolsas nutritivas necessárias para os serviços de internamento e ambulatório, 

Preparação de colírios e de outros medicamentos estéreis. Este agendamento da 

produção deve ficar registado na agenda anual da UMME pelo farmacêutico. Todas as 

etapas de manipulação são registadas em impresso próprio de forma a permitir a 

rastreabilidade de todo o processo de produção.  

 

5.2.2. Misturas para nutrição parentérica [32] 

A Nutrição Parentérica (NP) é uma terapêutica complexa, que envolve uma 

equipa multidisciplinar (médico, enfermeiro, nutricionista e farmacêutico), na qual o FH 

atua em todas as fases do seu circuito - prescrição, preparação, administração e 

acompanhamento ao doente. 

No CHSJ, a UMME prepara bolsas nutritivas (BN) para adultos 

(tricompartimentadas aditivadas: aminoácidos, hidratos de carbono e lípidos); bolsas 

nutritivas para pediatria (bolsas individualizadas) e bolsas nutritivas para neonatologia 

(bolsas individualizadas e bolsas padronizadas, de composição pré-definida (A, B1, B2 

e C - Anexo A.17.). Os pedidos tanto podem ser realizados através de uma requisição 

manual ou por prescrição médica eletrónica. 

A cada bolsa nutritiva preparada deve ser atribuída um número de lote, que 

deverá ficar registado na ficha farmacoterapêutica do doente, seguindo as seguintes 

regras: 

 Bolsas individualizadas - Letras iniciais do nome do doente seguido do 

número sequencial da bolsa; 

  Bolsas padronizadas e tricompartimentadas - n.º sequencial da bolsa 

seguida do ano. 

As prescrições são feitas após a avaliação nutricional do doente, fornecendo 

macro e micronutrientes para 24h, consoante as necessidades nutricionais (Anexo 

A.18.). Assim, o nutricionista tem em conta parâmetros como a idade (criança, jovem, 

adulto e idoso), a composição corporal e o estado fisiológico (saúde ou doença).  

O médico, ao prescrever, identifica a bolsa nutritiva atribuída ao doente, assim 

como a quantidade de solução de lípidos a perfundir, sendo que esta solução vai 
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sempre à parte das bolsas, e cuja validade é apenas de 24h, de modo a assegurar a 

estabilidade microbiológica. 

Devido à ocorrência de perdas durante o processo, as soluções preparadas 

devem sempre ter um volume acrescido para se proceder à purga do sistema de 

administração, efetuando todos cálculos necessários para a preparação do mesmo. 

(Anexo A.19.)  

A rotulagem das BN segue o mesmo processo descrito no ponto anterior 

(Anexo A.20.). Devem ser acondicionadas em sacos protetores da luz e elaborado um 

rótulo com o nome do doente, serviço clínico, número sequencial da bolsa e data de 

administração para colocação no exterior destes respetivos sacos.  

No Anexo B.3. podemos encontrar os cálculos relativos à preparação de 

bolsas de nutrição parentérica. É de referir que é habitual acrescentar uma margem 

de, por exemplo, 40 a 50 ml ao total desejado da preparação, de forma a compensar 

eventuais perdas e possibilitar a administração do volume indicado na prescrição 

médica.  

 

5.2.3. Manipulação de fármacos citotóxicos [10, 33,34] 

Os fármacos citotóxicos possuem propriedades genotóxicas, carcinogénicas, 

mutagénicas/teratogénicas que requerem cuidados específicos de manipulação.  

Localizada num espaço concebido para este fim, contíguo ao Hospital de Dia 

de Quimioterapia, a UCPC do CHSJ inicia funções em 2006 prestando serviços ao 

Hospital de Dia de Oncologia, ao Hospital de Dia Polivalente (abrangendo doenças 

autoimunes) e ao Internamento do CHSJ.  

 O espaço é constituído por 3 áreas distintas: zona negra (constituída por 

várias secretárias e terminais informáticos, bem como um armário reservado ao 

arquivo de documentos e bibliografia de interesse), zona cinza (onde se procede à 

lavagem e desinfeção das mãos, uso de touca, protetores de calçado e máscara) e 

zona branca, sala limpa ou, também comercialmente denominada, por sala 

Misterium® (onde decorre a preparação de citotóxicos em CFLV).  

Na UCPC do CHSJ a manipulação de citotóxicos é realizada por 3 TDT: 2 TDT 

executam a preparação no interior do CFLV e 1 TDT dá apoio a todas as tarefas 

necessárias à preparação no exterior da câmara. Os farmacêuticos são responsáveis 

por todo o planeamento da manipulação, nomeadamente: na validação de prescrições 

médicas; na elaboração de ordens de preparação e dos rótulos identificativos; 

intervindo previamente na preparação de material e posteriormente na verificação e 

acondicionamento do citotóxico manipulado. 
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O farmacêutico destacado para as funções de receção e validação das 

prescrições ao receber a prescrição deve fotocopiar o original, registar e entrada no 

formulário de “Registo de preparação de CTX” (Anexo A.21.), atribuindo um número 

sequencial, indicando a hora, a identificação do doente e o número de preparações 

para esse doente nesse dia.  

Seguidamente elabora o rótulo, com as informações discriminadas 

relativamente ao doente, CTX prescritos, dose definida, (Anexo A.22.) procedendo no 

final a uma fotocópia das ordens de preparação no verso da cópia da prescrição 

médica para posterior arquivo, consulta e rastreabilidade. 

 Após a elaboração do rótulo/ordem de preparação, a preparação é efetuado na 

sala assética, onde o TDT executa a preparação em CFLV, ocorrendo sempre 

verificação por dois farmacêuticos de todo o processo, tanto na preparação dos 

rótulos, na execução da preparação na câmara, como na confirmação da preparação 

final antes da sua saída. 

 Depois de a preparação estar pronta, é feita uma validação do produto final 

proveniente da Sala Misterium®, em que a preparação é rotulada e acondicionada, 

tendo em atenção as necessidades especiais de conservação, como é o caso da 

proteção da luz (saco preto). 

Por fim, no caso das preparações se destinarem ao HD Quimioterapia, serão 

colocadas no transfer de comunicação com a sala de tratamento, onde irão ser 

recolhidas diretamente pelo enfermeiro; para o HD Quimioterapia Pediátrica serão 

entregues em mão, e para um SC específico serão colocadas numa mala térmica 

devidamente identificada para ser transportada pelo AO. 

  Caso se trate de uma prescrição única a ser realizada no próprio dia, esta é 

arquivada na gaveta intitulada de “ciclos para arquivar” para no final do dia se 

proceder ao débito (por doente e por ciclo). 

 Após concluídas as preparações diárias de CTX, cabe ao Farmacêutico 

planear as manipulações que serão realizadas no dia seguinte, elaborando ordens de 

preparação quer de prescrições que tenham dado entrada na UCPC, quer das 

agendadas. 

 As medidas propostas e os protocolos de manipulação dos CTX, assentes em 

guidelines internacionais existentes na UCPC, visam minimizar o risco associado à 

exposição dos operadores e contaminação do ambiente circundante. Desta forma, os 

profissionais devem alternar “uma semana de manipulação”, com “uma semana de 

descanso”. Periodicamente, todos os profissionais que exercem atividade nesta 

unidade estão sujeitos a vigilância médica pelo Serviço de Saúde Ocupacional, 

efetuando consultas e análises de 6 em 6 meses. 
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Em caso de acidente, como derrame ou quebra, recorre-se de imediato a kits 

(acondicionados em locais identificados) que contém todo o material necessário para 

evitar a contaminação do pessoal presente e do meio ambiente circundante.  

Nesta unidade, fomos integradas na rotina de trabalho, analisamos prescrições 

farmacoterapêuticas, procedemos à preparação de tabuleiros com a medicação e 

respetivos rótulos, ao processo de saída da medicação, e assistimos à preparação dos 

medicamentos na CFLV.  

 

5.3. Preparações de formas farmacêuticas não estéreis [35]    

 

Na área de produção de medicamentos manipulados não estéreis do CHSJ é 

efetuada a manipulação de formas farmacêuticas líquidas, semissólidas e sólidas, à 

exceção de comprimidos. 

 Em termos de documentação, é de caráter obrigatório: a lista de substâncias 

utilizadas como matérias-primas (MP) para a preparação de medicamentos 

manipulados, a lista de fornecedores autorizados, o arquivo de boletins analíticos de 

todas as matérias-primas com a respetiva ficha de segurança do produto em língua 

portuguesa, referindo para cada uma o respetivo fornecedor. Todas as MP, aquando a 

sua receção, devem permanecer em “quarentena” até ser efetuado o seu 

controlo/aprovação pelo farmacêutico responsável.  

Durante a preparação dos manipulados, o operador (TDT ou FH) deverá 

preencher uma FTP (Anexo A.23.) para cada medicamento produzido e, no fim da 

preparação e conferência, o farmacêutico supervisor deve assinar. Nesta unidade 

também se procede ao registo do controlo e calibração dos aparelhos de medida. 

Toda a documentação é posteriormente arquivada na farmácia durante o prazo 

mínimo de 3 anos. 

O planeamento diário/semanal da produção de MNE obedece a uma ordem 

pré- estabelecida, onde em primeiro lugar se encontra a medicação urgente, seguida 

da medicação para ambulatório, medicação solicitada para o próprio dia e, por último, 

a medicação agendada para os dias seguintes registado em agenda, acessível para 

consulta por todos os profissionais da UMMNE.   

Na UMMNE do CHSJ já se encontra informaticamente criada FTP pré-definidas 

para determinado manipulado, cuja impressão é necessária para a sua execução. 

Estas FTP estão também disponíveis num Dossier, designado Dossier de Urgência, no 

qual o profissional da UMMNE recorre, principalmente em situações de 

impossibilidade ao acesso informático, nomeadamente, de corte de energia.  
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 Antes de iniciar a manipulação, o operador deve assegurar que a área de 

trabalho se encontra limpa e que se encontram disponíveis todos os documentos, 

matérias-primas, equipamentos e materiais de acondicionamento necessários à 

preparação. 

O produto semi-acabado deve satisfazer os requisitos estabelecidos na 

monografia genérica da FP para a respetiva FF cujos ensaios se encontram 

parametrizados na FTP. 

A atribuição dos prazos de validade para estes manipulados é efetuada, na 

generalidade dos casos, segundo o Formulário Galénico Português. 

No entanto, quando não existem estudos de validade para determinada 

fórmula, a atribuição difere consoante a forma farmacêutica. Assim, para as 

preparações líquidas não aquosas e preparações sólidas, quando a origem da 

substância ativa é um produto industrializado, o prazo de utilização do medicamento 

manipulado corresponde a 25% do tempo que resta para expirar o prazo de validade 

do produto. Caso o prazo de validade calculado seja superior a 6 meses ou derive de 

matérias-primas individualizadas, deve-se adotar um prazo de utilização de 6 meses. 

 Para as preparações líquidas que contenham água, o PV não deverá ser 

superior a 14 dias, devendo este ser conservado no frigorífico. Quanto às restantes 

preparações, o prazo de utilização do medicamento manipulado deverá corresponder 

à duração do tratamento. Caso seja superior a 30 dias, deverá adotar-se esse limite 

máximo.  

 

5.4. Reembalagem [36] 

 

A reembalagem e rotulagem de medicamentos unidose deve ser efetuada de 

maneira a assegurar a segurança e a qualidade do medicamento. Esta área 

incorporada nos SF deve permitir que os serviços disponham do medicamento, na 

dose prescrita, de forma individualizada, reduzindo desta forma os erros de 

administração e riscos de contaminação.   

A Unidade de Reembalagem (UR) dos SF do CHSJ é constituída por dois 

aparelhos: FDS® e máquina de reembalagem (Anexo A.24.). 

O FDS® constitui uma inovação ao nível de tecnologia farmacêutica. É um 

sistema automático que permite simultaneamente reembalar e dispensar 

medicamentos orais sólidos com a identificação do doente a quem se destina, de 

acordo com a prescrição médica. Consiste numa série de cassetes devidamente 

calibrados por princípio ativo, de um determinado medicamento, de uma certa 

dosagem, de marca comercial específica. 
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A sua principal função está centrada na reembalagem automática de formas 

orais sólidas (cápsulas e comprimidos) em grandes quantidades, promovendo: 

● Um aumento de produtividade; 

● A redução da possibilidade de erro humano; 

● A identificação correta do medicamento; 

● Maior facilidade no controlo de stocks. 

 

 A máquina de reembalagem é um serviço utilizado preferencialmente para 

responder à necessidade de fracionamento de FF orais sólidas de uma prescrição 

específica, para metades ou quartos. O FDS® apresenta limitações que são 

colmatadas pela máquina de reembalagem manual, nomeadamente, a possibilidade 

de reembalagem de medicamentos fotossensíveis, devido à utilização de uma película 

apropriada para o efeito, o maior controlo das características organoléticas do 

medicamento, principalmente o prazo de validade, e a reembalagem de fracionados, 

que ocorre maioritariamente neste aparelho. 

Em qualquer processo de reembalagem, o rótulo deve conter a seguinte 

informação: nome genérico, lote, dose, validade (caso o comprimido se mantenha no 

blister utilizar o prazo de validade da embalagem; caso contrário, nunca superior a 6 

meses), laboratório fabricante e identificação do hospital responsável pela 

reembalagem, bem como o número de unidades reembaladas. 

  Neste sector da farmácia são reembalados sobretudo os medicamentos orais 

sólidos, procedendo sempre ao registo por cada reembalagem, numa folha apropriada.  

Neste estágio, contactámos com a rotina deste setor, atendendo às normas de 

trabalho, podendo trabalhar com todos os equipamentos disponíveis. 

 

6. Informação sobre medicamentos e outras atividades de Farmácia 

Clínica 

6.1. Fontes de informação sobre medicamentos [37-39] 

A prestação de cuidados de saúde pelo farmacêutico baseia-se na troca de 

informações sobre os vários aspetos inerentes aos medicamentos, com o intuito de 

promover uma terapêutica mais segura e racional quanto possível. Assim, é de 

extrema importância que o farmacêutico adquira a informação necessária de fontes 

indubitáveis e de qualidade. 

Neste âmbito existe o Serviço de Informação do Medicamento e dos Produtos 

de Saúde, o qual responde a pedidos de informação e esclarecimento de dúvidas 
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relacionadas com licenciamento de entidades, medicamentos e produtos de saúde 

(dispositivos médicos e produtos cosméticos), o qual pode e deve ser contactado pelo 

farmacêutico em caso de necessidade.  

Por vezes, torna-se necessário verificar a existência de possíveis interações 

entre medicamentos e/ou com alimentos para um determinado doente polimedicado. 

Nestes casos recorre-se frequentemente a sites como “Drugs.com”, uma plataforma 

de informação sobre medicamentos que se baseia em fontes fidedignas como a 

American Society of Health-System Pharmacists, Food and Drug Administration (FDA), 

Truven Health Analytics, Harvard Health, Wolters Kluwer Health, Cerner Multum and 

Stedman's. Este site possui um verificador de interações entre medicamentos e/ou 

alimentos, apresentando o resultado em termos de importância (minor, moderada, 

major), bem como recomendações de precaução e alternativas.  

 Em determinados casos especiais surge o requerimento de medicação numa 

dosagem distinta da recomendada ou então de medicação para uma indicação 

terapêutica off label. Nestes casos, para além de ser de caráter obrigatório o parecer 

da Comissão Ética para a Saúde (CES), por vezes o médico prescritor pede ao 

farmacêutico hospitalar informações sobre a forma farmacêutica, estabilidade, entre 

outros componentes informativos que não constam do RCM. Nestes casos o 

farmacêutico carece de fontes de informação e pode, portanto, recorrer a livros 

especializados e/ou artigos científicos de fontes de renome. 

      É de referir também a utilidade do Índice Nacional Terapêutico, que pode 

revelar-se uma excelente ajuda, resolvendo pequenas dúvidas num curto espaço de 

tempo. 

 

6.2. Farmacovigilância [40] 

 

A deteção, avaliação e prevenção de Reações Adversas a Medicamentos 

(RAM) constitui o propósito da Farmacovigilância, para a qual podem contribuir todos 

os profissionais de saúde (médico, enfermeiro, farmacêutico, técnico de farmácia) bem 

como os próprios utentes. 

O Sistema Nacional de Farmacovigilância (SNF), criado em 1992, é constituído 

pela Direção de Gestão do Risco de Medicamentos do INFARMED e por quatro 

Unidades Regionais de Farmacovigilância: Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, e Sul. 

 Para todos os medicamentos com AIM, o SNF monitoriza-os na prática clínica, 

avalia o seu impacto para a Saúde Pública, os casuais problemas relacionados com 

RAM e, caso seja o caso, implementa medidas de segurança para minimizar os riscos 

e maximizar os benefícios.  
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6.3. Participação do farmacêutico em ensaios clínicos [41,42] 

 

Segundo o Decreto-Lei n.º 21/2014 de 16 de abril, podemos definir Ensaio 

Clínico (EC) como “qualquer investigação conduzida no ser humano, destinada a 

descobrir ou verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou os outros efeitos 

farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos experimentais, ou identificar os 

efeitos indesejáveis de um ou mais medicamentos experimentais, ou a analisar a 

absorção, a distribuição, o metabolismo e a eliminação de um ou mais medicamentos 

experimentais, a fim de apurar a respetiva segurança ou eficácia.”.  

Daí se depreende que os EC no CHSJ possam promover alternativas de 

combate de patologias, permitindo o acesso dos doentes a potenciais e inovadores 

tratamentos.  

A UEC (Unidade de Ensaios Clínicos) deste hospital é constituída por um 

conjunto de áreas de acesso restrito aos Farmacêuticos responsáveis pelos EC: área 

de trabalho, área de atendimento a doentes, investigadores e monitores ou elementos 

de autoridades reguladoras. 

As tarefas e responsabilidade da UEC ficam a cargo de 3 farmacêuticos cuja 

qualificação para este domínio é feita através de bibliografia disponível nos SF ou de 

ações de formação promovidas por empresas devidamente credenciadas e exteriores 

ao CHSJ. 

Os EC dividem-se em quatro fases consecutivas, sendo que a maior parte dos 

ensaios realizados neste Hospital são da fase II e III. 

Para o desenrolar do EC é necessário que primeiramente o Promotor contacte 

os SF, e reúna toda a documentação para submeter o pedido. Neste contacto deve ser 

igualmente fornecido um resumo do protocolo do EC, em língua portuguesa, bem 

como informações relativas à medicação para estudo (via de administração, n.º 

embalagens a enviar por doente, etc.), para que os SF possam emitir uma declaração, 

exigida pelo CA do CHSJ e pela CEIC (Comissão de Ética para a Investigação 

Clínica), onde conste descrita a sua capacidade para responder às exigências do EC 

em apreciação. 

A realização propriamente dita do ensaio requer a autorização de várias 

entidades, nomeadamente da CEIC (uma comissão multidisciplinar, nacional, que se 

pronuncia sobre a implementação de EC nível nacional), do CA do INFARMED, da 

Comissão Nacional de Proteção de Dados e dos CA dos hospitais envolvidos. 

Após a obtenção de todas as autorizações realiza-se a designada “reunião de 

início”, organizada pelo Promotor, à qual devem comparecer a Equipa de 

Investigadores e um Farmacêutico da UEC. Nesta reunião são dadas a conhecer os 
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intervenientes do EC, tarefas e prazos para execução, bem como o circuito do 

medicamento experimental.  Ainda na reunião de início, deverá ser entregue o 

“Dossier da Farmácia” do EC em questão, no qual consta: 

 Contatos de todos os elementos intervenientes no estudo; 

 Protocolo e respetivas emendas; 

 Versão em vigor da Brochura do Investigador; 

 RCM (caso se trate de um medicamento comercializado); 

 Aprovação das várias entidades; 

 Procedimentos específicos para a farmácia; 

 Etc.  

 O circuito do medicamento experimental é composto por várias etapas, sempre 

realizadas pelo Farmacêutico, sendo responsável pelo tratamento da documentação 

de transporte e confirmação da receção, do seu certificado de análise, do 

armazenamento, bem como os formulários de prescrição e de contabilização de 

medicação.  

 A dispensa dos medicamentos de EC é realizada mediante a sua requisição 

em formulário próprio que o identifique de forma inequívoca. A dispensa é efetivada 

mediante registo do n.º de lote e prazo de validade da(s) embalagem(s) atribuídas ao 

doente em questão. Posteriormente nas referidas embalagens é colocada uma 

etiqueta onde consta a identificação do EC, do Investigador principal e do doente. 

(Anexo A.25.) 

 É da responsabilidade do farmacêutico informar o doente quanto ao modo de 

administração e cuidados especiais a ter com o medicamento em questão. Regra 

geral, as embalagens devem ser devolvidas à farmácia, para posterior envio ao 

promotor. Este processo permite fazer um acompanhamento da adesão à terapêutica; 

sempre que o valor de medicação devolvida for menor que 80% ou maior que 120% 

relativamente ao expectável, a situação deverá ser reportada por escrito.  

 As atividades de encerramento de um EC devem ser arquivadas no dossier 

final do estudo por um período mínimo de cinco anos após a sua conclusão. 

Em Portugal, compete ao INFARMED proceder à inspeção das Boas Práticas 

Clínicas (BPC), antes, durante ou depois da execução de um EC, com ou sem aviso 

prévio.  
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6.4. Acompanhamento da “visita médica” 

 

Uma vez por semana, o farmacêutico procede à visita clínica, ou seja, 

juntamente com o médico, visita os doentes de um determinado serviço clínico pelo 

qual é responsável. Esta é uma excelente oportunidade para compreender as 

prescrições médicas e esclarecer algumas dúvidas, uma vez que o farmacêutico, 

mesmo na validação das prescrições, não tem acesso ao diagnóstico clínico. Aí são 

partilhados conhecimentos e é valorizada a disponibilidade para aprender e aceitar os 

conselhos e experiências por parte dos outros profissionais de saúde. É o momento 

por excelência para fomentar o contacto com o doente, enfermeiro e médico. 

 

6.5. Casos clínicos: exemplo de um estudo de caso 

 

Doente adulta do sexo feminino internada em Nefrologia, com o seguinte 

diagnóstico: Transplante renal, AVC hemorrágico devido HTA, diabetes, PCR elevado, 

subfebril, leucocitopenia.  

Farmacoterapia: 

Profilaxia da rejeição do transplante 

Prednisolona - 5mg id  

Ciclosporina – 70mg 2id  

Micofenolato mofetil – 50mg 2id  

 

Hipertensão arterial 

Carvedilol – 12,5mg 2id  (bloqueador alfa e beta) 

Atorvastatina – 10mg id  (antidislipidémico) 

Amlodipina – 5 mg id  (antidislipidémico) 

Furosemida – 20mg id  (diurético – controlo da hipervolémia e hipertensão) 

 

Diabetes 

Insulina isofânica – 10 UI SOS 3id  

Insulina humana – 100 UI, 1 UI SOS 4id 

 

Outros 

Metoclopramida – 10mg 3id  (antiemético) 

Paracetamol – 1000mg SOS 3id  (analgésico) 

Risperidona – 05mg id  (antipsicótico, alterações do comportamento) 

Sertralina – 50mg id  (antidepressivo) 

Epoetina beta - 4000 UI/0,3ml id  (anemia associada à insuficiência renal crónica) 

Ceftriaxona – 1000mg id   (profilaxia perioperatória em doentes com um certo risco) 
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6.6. “Comissões técnicas” existentes no hospital e suas atividades [43] 

 

 O CHSJ dispõe de diferentes Comissões, cujas constituições e objetivos se 

encontram definidos de seguida.  

 

- Comissão de Controlo de Infeção [44] 

  

A Comissão de Controlo de Infeção (CCI), constituída pelo Presidente, Núcleo 

Executivo (3 enfermeiros em tempo integral) e Núcleo de apoio técnico (diversos 

profissionais de saúde, entre os quais um microbiologista, um farmacêutico, clínicos, 

etc., em tempo parcial), tem como funções definir, implantar e monitorizar um sistema 

de vigilância epidemiológica de estruturas, processos e resultados direcionado a 

situações de maior risco; deve também fomentar a prevenção e controlo da infeção 

através de normas e monitorização do seu uso correto; fornecer informações relativas 

a resistências a antimicrobianos; colaborar na política de antibióticos, antissépticos, 

desinfetantes e esterilização; contribuir para o programa de promoção de qualidade; 

colaborar na aplicação das normas legais relativas às condições de higiene e 

segurança no trabalho, e recolha, transporte e eliminação dos resíduos hospitalares.  

  

- Comissão de Ética para a Saúde [45] 

  

Esta comissão tem como objetivo garantir a existência dos padrões de ética no 

exercício das ciências médicas, com vista a salvaguardar a dignidade e integridade 

humana. Assim, temas da prática médica devem sofrer análise e reflexão no caso de 

envolverem questões de ética. 

A Comissão de Ética para a Saúde deve promover a divulgação de princípios 

gerais da bioética e emitir pareceres sobre questões éticas e pedidos de realização de 

ensaios clínicos. É constituída por sete membros, entre os quais médicos, 

farmacêuticos, enfermeiros, juristas e teólogos.  

  

- Comissão de Farmácia e Terapêutica [46] 

  

Esta comissão é constituída por seis elementos, no máximo, sendo metade 

destes médicos e metade farmacêuticos. Deve fomentar a ligação entre os serviços de 

ação médica e os serviços farmacêuticos, pronunciar-se acerca dos medicamentos a 

incluir ou excluir no FHNM, zelar pelo cumprimento do FHNM e respetivas adendas, 

opinar acerca da correção da terapêutica prescrita aos doentes, analisar os custos da 
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terapêutica em casa e no serviço clínico, e elaborar uma listagem de medicamentos de 

urgência a existir em cada serviço.  

   

7. Outros trabalhos desenvolvidos pelas estagiárias 

 

 Ao longo dos dois meses de estágio no CHSJ, foi-nos proposto o 

desenvolvimento de diversos trabalhos, que não só permitiram enriquecer o nosso 

conhecimento a nível científico, como proporcionaram à equipa dos SF o acesso a 

informação atualizada. 

 São eles: 

 Análise de uma prescrição de um ciclo de quimioterapia. (Anexo B.4.) 

 Elaboração de uma Carta ao Conselho de Administração a solicitar o acesso 

ao processo clínico de um doente (Anexo B.5.) 

 Pesquisa da importância do Farmacêutico na Prestação de Cuidados de 

Saúde (Anexo B.6.) 

 Trabalhos semanais de pesquisa na UFA (Anexo B.7.) 

 Resolução de um caso clínico na UMC (Anexo B.8.) 
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Parte II - Conclusão 

 

Estes dois meses de formação a nível hospitalar resultam num balanço muito 

positivo, quer na consolidação de conhecimentos, quer na formação a nível 

profissional. 

 Visto que a nossa formação académica como Farmacêuticos abrange várias 

valências numa perspetiva muito generalizada, um aprofundamento nesta área de 

Farmacêutico Hospitalar vem colmatar esta falha de formação, abrindo o contacto para 

uma das possíveis e mais reconhecidas saídas profissionais do curso. 

 A oportunidade de participar nas várias unidades dos SF elucidou-nos para a 

elevada responsabilidade associada a esta profissão, tornando claro que a atividade 

farmacêutica é indispensável em ambiente hospitalar, intervindo em várias etapas do 

processo que envolve o restabelecimento do bem-estar do doente, numa perspetiva 

que engloba não só a farmacoterapia, mas também a avaliação de risco/benefício e a 

Farmacovigilância, contribuindo para a melhoria da prestação de cuidados de saúde. 

 Foi possível constatar que as exigências que se impõem nesta atividade são 

cada vez mais elevadas, deixando bem patente que estes profissionais de saúde 

necessitam de uma atualização permanente. 

 Visualizando o funcionamento dos SF do CHSJ, verificou-se que ainda existem 

algumas dificuldades no estabelecimento de uma relação farmacêutico-médico-

enfermeiro, que muitas vezes constitui um comprometimento na execução das 

responsabilidades do Farmacêutico, como profissional do medicamento por 

excelência. 

 Em conclusão, este estágio foi uma experiência extremamente enriquecedora, 

que permitiu a complementação da formação adquirida durante o ensino universitário, 

despertando-nos para a realidade profissional em ambiente hospitalar e para a 

importância do papel do farmacêutico como profissional de saúde. 
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Anexo A.1.- Especialidades médicas e cirúrgicas do CHSJ. 

Anexo A.2. Meios complementares de diagnóstico e terapêutica. 
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Anexo A.3. Áreas de funcionamento dos SF do CHSJ® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Preparação e garantia de qualidade de medicamentos 

Áreas Funcionais dos Serviços Farmacêuticos 

Gestão e aprisionamento de medicamos e produtos farmacêuticos 

Dispensa e distribuição de medicamentos 

Manipulação Clínica 

Reposição de stock por níveis 

Individual diária em dose unitária 

Requisição individualizada 

Circuitos especiais 

Ambulatório 

Preparação de citotóxicos 

Reembalagem 

Ensaios clínicos 

Informação sobre medicamentos 

 Pyxis® 

 Anti-infecioso 

 Estupefaciente/Psicotrópico 

 Hemoderivado 

 Outros
1
 

 Estéreis 

 Não estéreis 

1 
Antineoplásicos, e imunomoduladores, citotóxicos, anti-eméticos potentes, fatores 

estimulantes da hematopóiese, protetores urológicos, hormonas e anti-hormonas, anticorpos 

monoclonais, medicamentos biotecnológicos e medicamentos para metásteses ósseas. 
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Anexo A.4. Unidade de Dispensa e Distribuição de Medicamentos, CHSJ 

Sistemas de Distribuição 

DIDDU: gavetas de um determinado serviço e respetivo stock 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

Kardex® 

 
  Mala de Transporte para Pyxis        Imagem ilustrativa de um Pyxis 
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Anexo A.5. Processo de dispensa de Talidomida em regime de ambulatório 

 

         A Talidomida pertence ao grupo de medicamentos designados de 

imunomoduladores e tem como indicação terapêutica o tratamento de primeira linha do 

mieloma múltiplo não tratado ou não elegível para tratamentos com altas doses de 

quimioterapia, em doentes com idade superior a 65 anos. 

         No CHSJ, a talidomida encontra-se protocolada sob pareceres positivos da 

comissão de ética para ser utilizada em indicações diferentes das que se encontram 

preconizadas no RCM do medicamento. 

         Embora esteja fortemente associada a defeitos congénitos, posteriormente 

identificou-se a sua utilidade no tratamento de muitas doenças. Daí que no momento da 

dispensa deverá estar em conformidade autorização obrigatória da DC para o seu uso; 

·        Para mulheres com potencial para engravidar é emitido o Formulário de início de 

tratamento (ilustrado abaixo) devidamente preenchido pelo médico. O farmacêutico 

preenche o campo referente à dispensa, ficando o original e o duplicado arquivados na 

farmácia. Este formulário tem a validade máxima de 12 semanas, devendo o utente 

apresentar um novo formulário por cada prescrição. Também há formulários próprios de 

início de tratamento para doentes do sexo masculino. 
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·           As prescrições de Talidomida devem ser limitadas a 4 semanas de tratamento no 

caso de mulheres em idade fértil, sendo necessária nova prescrição para continuidade. A 

dispensa de Talidomida deverá ocorrer no prazo máximo de 7 dias após a sua 

prescrição. 
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Anexo A.6. Modelo 1806 - Regime de Prescrição de Hospital de Dia 
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Anexo A.7. Medicamentos sujeitos à autorização da DC para dispensa 
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Anexo A.8. Pedido de Autorização de Medicamentos à DC. 
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Anexo A.9. Modelo n.º 1509- Folha de requisição de psicotrópicos e estupefacientes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo A.10.- Folha de registo de saídas diárias de estupefacientes e psicotrópicos (em 

vigor desde 08/04/2014). 
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Anexo A.11.- Nota de serviço para inutilização de estupefacientes/psicotrópicos. 
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Anexo A.12. - Lista de hemoderivados existentes em farmácia hospitalar e o seu uso 

terapêutico. 

 

 

 

 

 

Imunoglobulinas polivalentes 

 Terapêutica de substituição em síndromes de imunodeficiência 

primária (IDP) e secundárias 

 Púrpura trombocitopénica idiopática 

 Alterações neurológicas 

Imunoglobulinas direcionadas 

 Ig humana contra a hepatite B 

 Ig humana contra o tétano 

 Ig humana contra anti-varicela 

 Ig humana contra anti-D  

Albumina humana 

 Reposição e manutenção do volume de sangue circulante 

 Choque hipovolémico 

 Diálise hepática 

Fatores de Coagulação 

Anti-tripsina α1 

 Enfisema pulmonar congénita 

M
e

d
ic

a
m

e
n

to
s

 d
e
ri

v
a

d
o

s
 d

o
 p

la
s

m
a

 h
u

m
a

n
o

 



  

Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar  

 

53 
 

Anexo A.13. - Usos terapêuticos dos fatores de coagulação  

 

 

  

Complexo Protrombótico 

(Fator II, VII, IX, X) 

Controlo de hemorragias 

Deficiência hepática 

Deficiências congénitas 

Fator XIII, Fator VII, Proteína 

C 

Deficiência congénita 

Fator VIII           

Hemofilia A 

Doença de Von Willebrand 

Fribinogénio humano + 

Trombina 

Tratamento de apoio em 

cirurgia para melhoria da 

hemostase 

Promoção da colagem dos 

tecidos 

Inibidor da estearase C1 

Angioedema hereditário 

Fibrinogénio (Fator I) 

Deficiência congénita              

 

 

 

 

 

 

Fatores de 

coagulação 

Antitrombina III 

Deficiências congénitas 

Sepsis         

Fator IX   

         

Hemofilia B 
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Anexo A.14. Requisição de hemoderivados (Modelo n.º 1804 - Via Serviço). 
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Anexo A.15. Requisição de hemoderivados (Modelo n.º 1804 - Via Farmácia.) 
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Anexo A.16. Folha de Requisição de Antimicrobianos (Modelo n.º 271 do CHSJ) (os 

dados do doente foram omitidos para privacidade do mesmo) 
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Anexo A.17.- Composição das Bolsas Padronizadas de Neonatologia 
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Anexo A.18.- Modelo de Requisição de Bolsas Nutritivas (Individualizadas) 
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Anexo A.19.- Técnica de preparação da BN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo A.20.- Rótulo de uma Bolsa Nutritiva em vigor na UMC do CHSJ. 
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Anexo A.21.- Folha de registo de preparação de citotóxicos 
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Anexo A.22.- Rótulo em vigor na UCPC do CHSJ. 
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Anexo A.23.- Ficha Técnica de Preparação MMNE e respetivo rótulo 

 Frente 
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Verso 
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Anexo A.24.- FDS® e Máquina de Reembalagem 
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Anexo A.25.- Rotulagem de medicamento em EC. 
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ANEXO- PARTE B 
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Anexo B.1. Tabelas de registo de saída de estupefacientes do cofre – Exemplo. 
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Anexo B.2.- Protocolos antibioterapia pré-cirurgia 

 

Anexo X Cirurgia 

a) Cirurgia anti-refluxo e correção de hérnia do hiato pré-operatório 

b) Banda Gástrica – protocolo pré-operatório 

c) By pass gástrico laparoscópico e gastrectomia 

d) Colecistectomia laparoscópica pré-operatório 

e) Colecistectomia laparoscópica se alergia à penicilina pré-operatório 

f) Ressecção do cólon e recto pré-operatório 

g) Ressecção hepática pré-operatório 

h) Ressecção pancreática pré-operatório 

i) Esplenectomia laparoscopia pré-operatório 

j) Gastrectomia distal/total pré-operatório 

k) Hérnias de parede abdominal pré-operatório 

l) Lobectomia pré-operatório 

m) Paratireoidectomia pré-operatório 

n) Proctologia pré-operatório 

o) Reconstituição do trânsito pré-operatório 

p) Tireoidectomia total/totalização de tireoidectomia pré-operatório 
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a) 
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b)  
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c) 
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 d) 
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 e) 
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f) 
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g) 
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h) 
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i) 
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j) 
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k) 
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l) 
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 m) 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar  

 

82 
 

n) 
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o) 
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p) 
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Anexo B.3. - Cálculos efetuados na UMC, no âmbito da conversão de unidades de 

uma prescrição médica. 

 

Trata-se de uma criança de 4 meses de vida, diagnosticada com síndrome do intestino 

curto, um transtorno intestinal associado a má absorção e secundário à perda da 

superfície mucosa funcionante, que se caracteriza pela incapacidade do intestino para 

absorver água e nutrientes em quantidades suficientes para atender às necessidades 

calóricas, de fluidos e de eletrólitos, exigindo assim a dependência de nutrição 

parentérica. Portanto, esta criança necessita de nutrição parentérica.  

 

Prescrição médica: 

  Aminoácidos 9.5g 

Glucose 43.5g 

Lípidos 2.4g 

Água destilada esterilizada 150 mL 

Fosfato 3 mmol 

Potássio 6 mmol 

Sódio 16.2 mmol 

Oligoelementos 2.8 mL 

Magnésio 0.8 mmol 

Vitaminas 1.5 mL 

Cálcio 2.45 mmol 

Volume total 430 mL 

 

As soluções disponíveis nos SF são as seguintes: 

 

Aminoácidos 10% 

Glucose 5%, 10%, 30%, 50% 

Lípidos 20% 

Glicerofosfato de sódio 

Cloreto de potássio 7,5% 

Cloreto de sódio 20% 

Sulfato de magnésio 20% 

Gluconato de cálcio 10% 
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De acordo com a PM: 

1. Aminoácidos: 9,5g 

Segundo o FHNM: 100 mg/mL de aminoácidos 

               
           

 

        

 

2. Lípidos: 2,4g 

Segundo o FHNM: 200 mg/mL de lípidos   

                
         

 

        

 

3. Água destilada esterilizada: 150mL 

 

4. Fosfato: 3 mmol 

Segundo o FHNM: 1 mmol/mL de glicerofosfato de sódio  

               
           

 

       

5. Potássio: 6 mmol  

Segundo o FHNM: 1 mmol/mL de cloreto de potássio 7.5% 

               
           

 

       

 

6. Sódio: 16,2 mmol  

A solução de glicerofosfato de sódio contém 2 mmol/mL de sódio, logo no volume de 3 

mL contém 6 mmol de sódio.  

Assim: 16,2 – 6 = 10,2 mmol 

Segundo o FHNM: 3,4 mmol/mL de cloreto de sódio 20%  

                 
              

 

 

        

 

       7. Oligoelementos: 2,8 mL 

       8. Magnésio: 0,8 mmol 

Segundo o FHNM: 0,8 mmol/mL de sulfato de magnésio 20%, logo: 

       

         9. Vitaminas: 1,5 mL 

         10. Cálcio: 2,45 mmol 

Segundo o FHNM: 0,223 mmol/mL de gluconato de cálcio 10% 
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11. Glucose: 43,5 g 

Segundo o FHNM: 300 mg/mL de glucose 30% 
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Anexo B.4.- Exemplo de um esquema de quimioterapia 

 

Indivíduo do sexo feminino 

Prescrição médica: 

 

D1 

500 mL de glicose em SF com 1 ampola de sulfato de magnésio a 20% 

Ondasetron 8 mg em 50 mL de SF em perfusão EV 

Dexametasona 12 mg EV 

Clemastina 2 mg EV 

Ranitidina 50 mg EV 

Docetaxel (40mg/m2) 66 mg, em 500 mL de Soro Fisiológico em perfusão EV, de 1 hora, 

com sistema e filtros próprios no D1 

Levofolinato de sódio (200 mg/m2) 330 mg em 250 mL de SF em perfusão de 1 hora 

5- FU (400 mg/m2 ) 660 mg EV em bólus lento 

5- FU (1000 mg/m2/dia) 3300 mg em seringa perfusora de 46 horas 

 

 

D3 

Soro glicosado em soro fisiológico 1000 mL + 1000 mL com 1 ampola de cloreto de 

potássio e 1 ampola de sulfato de magnésio em cada 1000 mL, em perfusão durante 180 

minutos 

Furosemida 20 mg EV 

Fosaprepitant 150 mg EV em 100 mL de SF a perfundir durante 30 minutos (veia 

periférica; iniciar 30 minutos antes de cisplatina) 

Ondansetron 8 mg em 50 mL de SF em perfusão 20 minutos 

Dexametasona 12 mg EV 

Clemastina 2 mg EV 

Ranitidina 50 mg EV 

Após 2 horas de hidratação iniciar: 

Cisplatina (40 mg/m2) 66 mg diluído em 250 mL de soro fisiológico, com 125 mL de 

manitol 20% em perfusão durante 2 horas 

Furosemida 1 ampola EV após QT 

Soro fisiológico 1000 mL com 2 ampolas de KCl em perfusão 120 minutos 
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Medicação domicílio 

Dexametasona 8 mg 1 comprimido após o pequeno-almoço e após o jantar durante 4 

dias 

Caphosol até 4x/dia durante 7 dias 

Filgrastim 7 ampolas subcutâneas 24 horas após o fim da QT 

 

 

 

Algumas considerações: 

 A doente em questão faz ondansetron para combater as náuseas e vómitos, 

tipicamente provocados pela medicação usada em quimioterapia. O fosaprepitant é 

também um anti-emético usado em quimioterapia, que previne, não trata náuseas e 

vómitos; daí ser administrada antes da cisplatina. É também importante a administração 

de um corticoide, usando-se neste caso a dexametasona, sendo que esta se mantém 

após a quimioterapia, no domicílio. De referir também a ranitidina, pertencente ao grupo 

dos anti-ácidos e anti-ulcerosos, cujo uso habitual passa por casos de úlcera péptica ou 

esofagite de refluxo, por exemplo. 

 O docetaxel é um fármaco habitualmente usado em cancro da mama, da próstata 

ou adenocarcinoma gástrico avançado. É também coadjuvante em casos de terapia 

combinada. 

 O levofolinato de sódio é usado na aceleração da recuperação da mucosite ou da 

mielossupressão induzidas pela quimioterapia. 

 O 5-FU (fluorouracil) é também usado em casos de cancro da mama, cólon, reto, 

pâncreas e estômago. A Cisplatina é usada em tumores avançados ou metásticos: 

carcinoma do testículo (poliquimioterapia paliativa e curativa), carcinoma do ovário 

(estádios III e IV), epitelioma das células escamosas da cabeça e do pescoço (terapia 

paliativa), no tratamento do cancro de pequenas células do pulmão e no tratamento do 

cancro de células não pequenas do pulmão.[1] 

 A hidratação é essencial para induzir uma diurese suficiente durante e depois do 

tratamento. 

 

Referências: 

[1] INFARMED. Resumo das Características do Medicamento Cisplatina. Acessível em : 

http://www.infarmed.pt/infomed/download_ficheiro.php?med_id=32533&tipo_doc=rcm [acedido a 

13 de Agosto de 2014] 
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Anexo B.5. Carta ao Conselho de Administração 

 

Assunto: Pedido de acesso aos Processos Clínicos por parte dos Serviços 

Farmacêuticos 

 

Porto, 17 de julho de 2014 

 

Ex.mo Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de São João 

(CHSJ), 

Dr. António Luís Trindade Sousa Lobo Ferreira, 

 

 

Em nome dos Serviços Farmacêuticos do CHSJ, vimos por este meio solicitar a 

V.Ex.a o acesso aos processos clínicos dos doentes desta unidade hospitalar. 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares, regulamentados por diploma 

governamental, constituem uma estrutura importante dos cuidados de saúde dispensados 

em meio hospitalar. De acordo com o artigo 16º do Código Deontológico da Ordem dos 

Farmacêuticos, é dever do Farmacêutico Hospitalar colaborar com todos os profissionais 

de saúde, promovendo junto deles e do doente a utilização segura, eficaz e racional dos 

medicamentos. 

Segundo o Relatório Mundial de Saúde, correspondente ao Financiamento dos 

sistemas de saúde, os medicamentos representam 20-30% das despesas globais em 

saúde.  As estimativas remetem para que mais de metade dos medicamentos seja gerida 

de forma inapropriada, nomeadamente por prescrições e dispensações inadvertidas. 

A título de exemplo temos o abuso ou uso inadvertido de antibióticos como um 

problema global que se encontra bem documentado. Estudos estimaram que o abuso de 

antibióticos para o tratamento de infeções agudas das vias respiratórias, em países com 

rendimento médio e baixo, acresce, em média, 36% aos custos do tratamento. Isto tende, 

portanto, para a extrema importância da existência de um sistema de distribuição de 

medicamentos que racionalize o  processo de prescrição, constituindo uma prevenção 

essencial na garantia de precisão e conveniência do tratamento medicamentoso. 

Todos os profissionais da saúde, em geral, reconhecem que os sistemas de 

prevenção como as verificações da prescrição médica garantem a segurança do 

paciente: num estudo realizado no serviço de oncologia de um hospital do Brasil, que 

analisou 3.701 prescrições dispensadas nos Serviços Farmacêuticos, foram detetados 

erros em 18% das prescrições. Os erros encontrados estavam relacionados com a DCI, a 

ausência ou falta de legibilidade na posologia, entre outros. 

Um estudo realizado no Hospital Universitário Professor Edgard Santos, no Brasil, 

referente aos resultados da atuação clínica do farmacêutico no processo de cuidados de 
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saúde, demonstrou que durante o ano 2012 foram aceites 488 intervenções realizadas 

por parte dos Serviços Farmacêuticos, das quais a título de exemplo, 42,4% 

corresponderam a ajustes a dose. Estes dados evidenciam a importância do 

conhecimento profundo de cada caso clínico por parte do Farmacêutico. 

 Já em território nacional, um estudo do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, 

 20 a 30% dos eventos adversos ocorridos no hospital estão relacionados com 

medicamentos, sendo que 42% desses  erros relacionados com medicamentos poderiam 

ter sido evitados. 

No ano de 2013, o CHSJ apresentou como despesas em produtos farmacêuticos 

mais de 81 milhões de euros. Além das medidas internas em vigor, que contribuíram para 

a redução da despesa acima referida, a adoção de medidas como a racionalização na 

prescrição de medicamentos, nomeadamente do paracetamol ou de antimicrobianos, ou 

a obrigatoriedade dos fármacos inovadores e medicamentos para a oncologia e SIDA 

serem prescritos por equipas multidisciplinares, podem contribuir ainda mais para a 

contenção de gastos neste setor. 

Na medida em que o bem-estar do doente é a prioridade na prestação de serviços 

de saúde, sobrepondo-se a qualquer interesse comercial, pessoal ou económico, deve 

ser facultada toda a informação disponível aos profissionais de saúde, permitindo-lhes 

como mais-valia um pleno desempenho das suas funções. 

Em qualquer relação estabelecida com o doente, subsistirá incondicionalmente o 

sigilo profissional; este estará garantido relativamente a qualquer informação respeitante 

à situação clínica do doente, da qual tenhamos acesso no exercício da nossa atividade. 

A nossa formação, especialmente dirigida para o medicamento em todas as suas 

vertentes, providencia o melhor aconselhamento acerca do mesmo, enquadrado no 

diagnóstico do doente em causa, sem intenção de interferir com as responsabilidades de 

outros profissionais de saúde. Acompanhando o processo de cada doente, será possível 

proceder a várias intervenções, tais como ajustes de dose e posologia ou modificação de 

forma farmacêutica e/ou via de administração. No entanto, é-nos impossibilitado tal 

serviço sem conhecimento do diagnóstico do doente, que só nos será facultado caso 

tenhamos acesso aos processos clínicos. 

Segundo o Observatório do Medicamento e Produtos de Saúde do INFARMED, 

um dos principais fatores responsáveis pelo aumento das despesas de saúde é o desvio 

da prescrição, daí a necessidade de estudos que analisem a qualidade da prescrição. O 

acesso ao diagnóstico e historial clínicos do doente permitirá ao Farmacêutico Hospitalar 

confirmar integralmente a prescrição, minimizando os tempos gastos pelos Serviços 

Farmacêuticos em dúvidas e confirmações. 
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  Como Profissionais de Saúde e parte integrante dos Serviços Prestadores de 

Cuidados de Saúde e, reforçando a importância de uma equipa multidisciplinar no 

ambiente hospitalar com partilha de conhecimentos, os Farmacêuticos Hospitalares 

tomam um papel crucial na Gestão da Terapêutica Medicamentosa e acompanhamento 

ao doente. Assim, sublinhamos a necessidade do acesso aos processos clínicos a fim de 

permitir uma correta e rigorosa validação das prescrições médicas.  

Em jeito de compilação, a permissão do acesso ao processo clínico do doente por 

parte do Farmacêutico trará vantagens a vários níveis: em primeiro lugar assegura a 

segurança na dispensa do medicamento, uma vez que permitirá uma deteção mais fácil e 

atempada de qualquer erro de prescrição, de acordo com a leitura de todo o seu historial 

médico, procedendo de imediato a várias intervenções, tais como ajustes de dose e 

posologia ou modificação de forma farmacêutica e/ou via de administração de acordo 

com o diagnóstico. Desta forma, evitamos que o Farmacêutico permita a administração 

de medicamentos de acordo com um suposto diagnóstico, que deduz após análise da 

prescrição; o caminho oposto seria sim, o esperado: uma verificação da medicação 

prescrita de acordo com o diagnóstico e características individuais de cada doente. 

Contiguamente a esse processo, obtemos uma maior efetividade e alcançamos 

uma redução de custos. Em segundo lugar, reforçamos o acompanhamento do doente 

pela equipa de profissionais de saúde, também com o objetivo de aumentar a adesão à 

terapêutica, reduzindo o número de internatos à posteriori, e consolidando este Hospital 

como uma referência na polivalência de prestação de serviços e como exemplo de 

gestão em termos farmacoeconómicos. 

 

 

 

Agradecendo antecipadamente a atenção de V.Ex.a,  

Apresentamos os nossos melhores cumprimentos,  

Aguardando resposta breve, 

 

_______________________________________________ 
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Anexo B.6. Papel do Farmacêutico na prestação de Cuidados de Saúde 

 

 Utilização racional e económica dos medicamentos; 

 Revisão e seguimento farmacoterapêutico;  

o Eliminação da farmacoterapia desnecessária;  

o Aumento da efetividade dos tratamentos/ terapêutica medicamentosa;  

 Minimização das reações adversas e toxicidade ( Identificação de PRM’s);  

o Diminuição dos custos de consultas de urgência ou re-hospitalizações;  

 Aproximação ao doente, com intuito de aumentar a adesão à terapêutica;  

 Farmacovigilância; 

 

Anexo B.7. Trabalhos desenvolvidos na UFA 

 

Ampolas de 75 mg/ml  de Cloreto de Potássio (7,5%) Labesfal 

Indicação : 
Reposição/Manutenção do equilíbrio electrolítico de 

potássio; 
Na cetoacidose diabética para prevenir a hipocalemia 

induzida pela administração de insulina. 

Contra 
indicações: 

 
Insuficiência renal grave com oligúria; anúria ou azotémia; 

Hipercalemia; 

Como tomar 
Cloreto de 
Potássio 
ampolas: 

Dose : 8 ampolas  por dia (correspondente a 80 mmEq de K+- 
Dose recomendada). 

Misturar a ampola num copo de água ou sumo de fruto . Beber 
a mistura até ao fim de forma lenta, durante ou logo após a 

refeição. [1] 
 

NOTA: Não beber com sumo de toranja sob o risco de aumento 
das concentrações séricas de potássio; 

Não aconselhar sumo de banana devido ao conteúdo desta em 
potássio. 

Advertências: -Alertar o doente para: 

 não administrar o conteúdo da ampola caso esta se 
encontre turva, com depósito ou com recipiente violado; 

 durante o tratamento seguir o plano de dieta indicado pelo 
médico; 

 

[1] http://www.drugs.com/potassium_chloride.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.drugs.com/potassium_chloride.html
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Bicarbonato de sódio 

 
Classificação farmacoterapêutica: Alcalinizantes, corretivos da volémia e das 

alterações electrolíticas. Corretivos do equilíbrio ácido-base. 

 

Indicações terapêuticas: 

 Alcalinizante no tratamento de acidose metabólica crónica; 

 Alcalinizantes da urina no tratamento do desconforto em infeções urinárias 

moderadas; 

 Alcalinizantes da urina na prevenção do desenvolvimento de cálculos renais na 

fase inicial da terapêutica uricosúrica; 

 Alcalinizantes da urina no tratamento de hiperuricémia, em caso de gota; 

 Dispepsia para neutralizar as secreções gástricas no trato gastrintestinal. 

 

Cápsulas 1000mg 

Posologia e modo de administração 

A administração deve fazer-se 1 a 3 horas após a refeição. As cápsulas devem 

ser engolidas com água. Caso não consiga engolir a cápsula, esta pode ser aberta e o 

conteúdo dissolvido em água. 

A administração de bicarbonato de sódio cápsulas como antiácido não deve fazer-

se por períodos superiores a 2 semanas ou de modo continuado sem supervisão médica. 

 

Patologia Dose 
Acidose crónica 4,8g id oral 
Inf. Urinárias/cálculos renais 10g/dia em doses divididas 
Dispepsia 1 a 5 g oral 

 

Ampolas e Frascos 

 

Posologia:  

1 mmol/kg seguida de 0,5 mmol/kg administrada a intervalos de 10 minutos em 

adultos;  

1 mmol/kg por via intravenosa lenta em pediatria. 

Conservar a temperatura inferior a 25ºC. 

 

Prazo validade: 2 anos. 

 

Infusão intravenosa - frasco 

Estabilidade após aberto (varia conforme o fabricante; verificar) 

 Temperatura ambiente controlada (15º-30ºC): 1 semana a 1 mês. 

 Refrigeração (2º-8ºC): 60 a 90 dias. 
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DILUIÇÃO possível com os diluentes: Água Estéril para Injeção; Cloreto de Sódio 

0,9% ou Glicose 5%. 

 

Intravenosa direta - ampolas 

Estabilidade após aberto (varia conforme o fabricante; verificar) 

 Temperatura ambiente controlada (15º-30ºC): 1 semana a 1 mês. 

 Refrigeração (2º-8ºC): 60 a 90 dias. 
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1. Indicações Terapêuticas 

 Reumatismo (dor, rigidez ou limitação dos 

movimentos) 

 Lúpus eritematoso 

 Periarterite nodosa 

 Artrite reumatóide 

 Asma brônquica 

 Alergias 

 Reações graves de hipersensibilidade 

 Insuficiência suprarenal 

 Síndromes adrenagenitais 

 Edema cerebral 

 Doença neoplásica 

2. Posologia 

Tratamento local Tratamento SOS Tratamento sistémico 

Art. Grande: 2-4mg Dose inicial: 10-20mg Dose adulto: 0,05-0,2mg/Kg 

Art. Pequena: 0,8-1mg Dose manutenção: 6mg Dose criança: Falar com médico 

Bolsa sinuvial: 2-4mg   

Bainha Tendinosa: 0,4mg-1mg   

Frequência: 3/5 dias até 3 

semanas 

Frequência: 6/6horas Frequência: Diariamente 

 
3. Vias de administração 

 Via intra-articular 

 Via intramuscular 

 Via intrassinovial 

 Via intravenosa 

 Via oral ou entérica (off label) – 

Desintegra-se dentro de 5min em 

10ml de água >> Diluir antes de 

administrar 

4. Contra-indicações 

 Hipersensibilidade à S.A. 

 Infeção sistémica ou local numa articulação 

 Úlcera gástrica ou duodenal 

 Infeções agudas (virais ou fúngicas) 

 Infeções parasitárias 

 Vacinação com vacinas vivas

5. Efeitos secundários 

 Distúrbios gastrointestinais 

 Reações de hipersensibilidade 

 Ansiedade, agitação e tonturas 

 Visão turva 

 Aumento de peso 

 Hipertensão 

 Osteoporose 

 Tromboembolismo

 

INFARMED. Resumo das características Oradeaxon 5mg/ml Solução injetável. Acessível em: 

http://www.infarmed.pt/infomed/download_ficheiro.php?med_id=6456&tipo_doc=rcm (Acedido a 13 de Agosto de 

2014) 

UK Medicines Information (2013). Which injections can be given enterally.  

NHS Stockport Clinical Commissioning Group. Medication administration in patients with swallowing 

difficulties/dysphagi

Oradexon (Dexametasona) - Solução Injetável 
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Anexo B.7. - Exemplo de Caso Clínico – UMC 

 

Doente: recém-nascido, sexo masculino. 

Diagnóstico: Desconhecido. 

Objetivo: Determinar o diagnóstico e esclarecer o mecanismo de ação de cada fármaco 

usado. 

 

Tratamento:    

Pirimetamina 8 mg/dia 

Sulfadiazina 400 mg/dia 

Folinato de cálcio 20 mg, 3x por semana 

 

O diagnóstico mais provável do doente em questão será uma infeção por Toxoplasma 

gondii, um protozoário intracelular de distribuição universal. Este parasita leva a infeção 

assintomática no hospedeiro saudável, com manifestações clínicas tardias. No caso 

específico de um recém-nascido, a toxoplasmose poderá ser congénita ou não; o 

primeiro caso, visto tratar-se de uma transmissão vertical (transplacentária) do T. gondii 

da mãe para o feto, é a forma mais perigosa da infeção. Esta infeção pode também ser 

aguda ou crónica. Verificam-se com grande frequência alterações oftálmicas e 

neurológicas; salienta-se que as alterações referidas podem estar presentes mesmo em 

infeções assintomáticas[1].   

 

Mecanismos de ação 

 

Pirimetamina: Antiparasitário com atividade específica no metabolismo do ácido fólico no 

Plasmódio e parasitas do Toxoplasma. Inibe competitivamente a enzima dihidrofolato 

redutase, com uma afinidade muito maior para o protozoário que para a enzima 

humana[2].  

 

Sulfadiazina: É uma sulfonamida de curta duração, com uma estrutura semelhante ao 

ácido p-aminobenzóico. Interfere na síntese de ácidos nucleicos em microorganismos 

sensíveis através do bloqueio da conversão do ácido p- aminobenzóico em ácido 

dihidrofólico. Em conjunto com a pirimetamina, tem sido usada no tratamento da 

toxoplasmose em doentes com SIDA. É um análogo da síntese do ácido fólico pelo T. 

gondii, inibindo competitivamente o PABA e impedindo a síntese do ácido referido. A sua 
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ação é primeiramente bacteriostática, podendo ser bactericida quando as concentrações 

da timina são baixas no meio circundante[3]. 

 

Folinato de cálcio: Usado na redução da toxicidade e neutralização dos efeitos induzidos 

pelos antagonistas do ácido fólico [4]. Neste caso, tem como principal objetivo compensar 

a ação inibitória da síntese e metabolismo de ácido fólico por parte dos fármacos 

anteriores.  

 

[1] Moreira, LMO (2012). Toxoplasmose congênita. Departamento de Neonatologia da SBP. Acessível em: 

http://www.sbp.com.br/pdfs/TOXOPLASMOSE_congenita-LM-SBP16.pdf (acedido a 28 de Agosto de 2014). 

[2] Infarmed, Resumo das Características do Medicamento Pirimetamina. Acessível em: 

http://www.infarmed.pt/infomed/download_ficheiro.php?med_id=38059&tipo_doc=rcm, (acedido a 28 de 

Agosto de 2014). 

[3] Infarmed, Resumo das Características do Medicamento Sulfadiazina. Acessível em: 

http://www.infarmed.pt/infomed/download_ficheiro.php?med_id=4841&tipo_doc=rcm (acedido a 28 de Agosto 

de 2014). 

[4] Infarmed, Resumo das Características do Medicamento Folinato de Cálcio. Acessível 

em:http://www.infarmed.pt/infomed/download_ficheiro.php?med_id=51093&tipo_doc=rcm. (acedido a 28 de 

Agosto de 2014). 
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