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Resumo 

 

O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas oferece um variado leque de conhecimentos 

durante os dez semestres que o constituem, culminando num estágio profissionalizante de integração na 

vida profissional ativa. 

Este estágio reveste-se de uma importância extrema, integrando os conhecimentos teóricos 

adquiridos durante os 5 anos de curso, na prática quotidiana de um farmacêutico comunitário, 

constituindo um reforço aos conhecimentos técnicos e científicos já obtidos. 

Este relatório, dividido em duas partes, retrata de forma muito resumida os 4 meses de estágio 

em farmácia comunitária. A primeira parte descreve todos os processos inerentes ao bom funcionamento 

de uma farmácia, bem como as tarefas diárias desenvolvidas no âmbito do estágio profissionalizante. A 

segunda parte aborda 3 projetos que tive oportunidade de desenvolver em conjunto com a Farmácia 

Moderna, nomeadamente: Rastreio à Hipertensão Arterial – Cuide do seu Coração; Dia Mundial da 

Criança e, por fim, a Semana da Saúde Oral. Foram três iniciativas de sensibilização à população, 

desenvolvidas de acordo com a necessidade de intervenção comunitária e enquadradas no calendário 

anual. 

Estes 4 meses de estágio na Farmácia Moderna revelaram-se uma experiência verdadeiramente 

enriquecedora, contribuindo de forma indiscritível para o meu crescimento a nível profissional. Desde 

o desenvolvimento da capacidade de comunicação com o utente, ao variado leque de situações e casos 

clínicos que surgiram, tudo isso me tornou uma profissional mais completa e apta, revelando-se uma 

mais-valia para a minha vida profissional que se avizinha. 
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PARTE 1 – FARMÁCIA MODERNA 

 

1.1 Organização Física e Funcional da Farmácia  

 

1.1.1 Localização e Horário de Funcionamento  

 

A Farmácia Moderna (FM) situa-se numa das principais artérias de Matosinhos, a Rua Brito 

Capelo. Repleta de uma enorme diversidade comercial e de serviços, esta via, partilhada por peões, 

metro de superfície e viaturas, tornou-se uma das mais movimentadas da zona. A FM apresenta, desta 

forma, uma localização privilegiada, quer a nível de área envolvente, como de acessibilidade, estando a 

menos de 1 minuto a pé da estação de metro – Matosinhos Sul.  

No que respeita ao horário de funcionamento, encontra-se aberta, de forma ininterrupta, das 9h 

às 20h, de segunda a sexta-feira, e das 9h às 13h aos sábados, permanecendo encerrada aos domingos e 

feriados. Este horário e a respetiva afixação em local visível na porta respeitam o Decreto de Lei (DL) 

nº 172/2012, de 1 de agosto, que procede à segunda alteração do DL n.º 53/2007, de 8 de março [1]. Por 

sua vez, o serviço de atendimento permanente realiza-se com uma periodicidade mensal, conforme 

estabelecido com a Associação Nacional de Farmácias (ANF) e a Administração Regional de Saúde 

(ARS), estando a farmácia em funcionamento desde a hora de abertura até à hora de fecho do dia 

seguinte. De modo a assegurar a segurança do farmacêutico e da própria farmácia, durante a noite, o 

atendimento é realizado através de um postigo inserido na porta de entrada da farmácia. Para os dias em 

que a FM não está a realizar este tipo de serviço, existe uma lista afixada na porta que assinala as 

farmácias do município que estão nesse regime, com a respetiva localização. 

 

O meu horário de estágio foi acordado com a Dra. Maria Luís, sendo a hora de entrada às 9h 

e saída às 18h, com uma hora e meia de almoço, compreendida entre as 13 e as 14h e 30, perfazendo 

um total de 7horas e 30 minutos diárias.   

 

1.1.2. Espaço Físico Exterior e Interior 

 

Tendo como objetivo primordial servir toda a comunidade com a maior qualidade possível, a 

FM garante a acessibilidade à farmácia de todos os potenciais utentes, incluindo crianças, idosos. Para 

isso, e seguindo o designado no Manual de Boas Práticas Farmacêuticas para a farmácia comunitária 

(BPF), a FM apresenta a porta de entrada nivelada com a rua. Para além da acessibilidade, também a 

visibilidade e a fácil identificação são questões fulcrais a ter em conta no espaço exterior. Desta forma, 

a FM está identificada com uma cruz verde iluminada, com o horário de funcionamento memorizado, e 

com uma placa exterior com o nome “Farmácia Moderna” [2]. A fachada envidraçada da farmácia é 
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utilizada como montra única, permitindo ações de Marketing a produtos não sujeitos a receita médica, 

mediante a sua sazonalidade. 

 

Durante o estágio na FM foi-me proporcionada a oportunidade de planear e auxiliar a edição 

de montras, nomeadamente a da marca Uriage®, na linha 1ºs Cuidados do Bebé (Anexo 2). 

 

Relativamente ao seu espaço interior, a FM possui dois pisos que proporcionam uma divisão 

harmoniosa em sala de atendimento ao público, zona de receção de encomendas, instalações sanitárias 

dos utentes e dos funcionários, gabinete atendimento personalizado, laboratório, armazém, copa e 

gabinete da direção, cumprindo o designado no DL nº 307/2007, de 31 de Agosto, alterado pelo DL nº 

172/2012, de 1 de agosto [1, 3]. A área individual destas divisões também cumpre o obrigatório e 

designado nas Normas de Instalação de Farmácia [4]. 

 

 Sala de atendimento ao público 

A sala de atendimento ao público da FM foi meticulosamente pensada de forma a proporcionar 

um ambiente agradável e adequado à afluência diária da farmácia. Os quatro postos de atendimento 

encontram-se ao fundo da sala, dispostos em “L”, separados por expositores publicitários, que ao mesmo 

tempo que divulgam uma determinada marca, criam a privacidade necessária para que o utente possa 

comunicar com o seu farmacêutico de forma confidencial. Estes balcões estão estrategicamente 

posicionados no fundo da sala para que o utente, ao percorrer este trajeto, fique a conhecer os produtos 

de venda livre, maioritariamente de dermocosmética, comercializados na farmácia (Anexo 1). Ao centro 

e em cima dos balcões encontram-se expostos alguns produtos de maior rotatividade para que o utente 

os possa conhecer enquanto aguarda a sua vez ou mesmo durante o seu atendimento. Para aqueles utentes 

que preferem ou necessitam de aguardar a sua vez sentados, a FM disponibiliza duas cadeiras com uma 

mesa ao centro, repleta de panfletos informativos.  

Todos os postos de trabalho estão equipados com computador com Sifarma 2000® instalado, 

impressora, leitor ótico de código de barras e terminal multibanco. As paredes imediatamente atrás dos 

balcões de atendimento estão preenchidas por produtos de venda livre. Na parte mais inferior das paredes 

e a rodear toda a farmácia existem gavetas que possuem produtos de maior rotatividade, facilitando o 

acesso ao farmacêutico, ou produtos que, por questões de segurança, foram retirados das respetivas 

cartonagens do linear imediatamente acima. 

Junto à porta de entrada, a FM disponibiliza ainda uma balança onde os utentes podem não só 

controlar o seu peso, como a sua altura e índice de massa muscular. Esta balança está também adaptada 

para pesar bebés. 

Todo o espaço interior da FM está em conformidade com o designado no Manual BPF [2]. 
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 Zona de receção de encomendas 

A zona de receção de encomendas situa-se imediatamente atrás da sala de atendimento ao 

público. Esta é a zona para a qual todas as encomendas recebidas são direcionadas e, posteriormente, 

rececionadas. Deste modo, esta sala possui todo o equipamento necessário para este efeito, 

nomeadamente, dois computadores, um leitor ótico, dois telefones de serviço, uma impressora de 

etiquetas e uma fotocopiadora multifunções.  

Pela sua localização estratégica, esta zona serve ainda de apoio à sala de atendimento ao público, 

armazenando a maior parte dos medicamentos e produtos não medicamentosos. Os medicamentos de 

referência, as pomadas oftálmicas e os xaropes são os únicos dispostos em gavetas deslizantes, ao longo 

de uma parede. As restantes paredes estão preenchidas por prateleiras, subdivididas em medicamentos 

genéricos, medicamentos de uso tópico, suplementos alimentares, leites e papas de criança, cremes, 

pomadas e geles, produtos de podologia e produtos de higiene oral. Todos os produtos estão dispostos 

segundo a ordem alfabética e a dosagem, respeitando o modelo FEFO (first expired, first out). Desta 

forma a farmácia garante o correto escoamento dos produtos e a sua dispensa com um prazo de validade 

alargado. Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos encontram-se todos numa só gaveta, 

respeitando os mesmos princípios organizacionais. Os medicamentos cujas condições de conservação 

exigem temperaturas entre 2ºC e 8ºC encontram-se dispostos no frigorifico, seguindo as mesmas regras 

organizacionais que os restantes. 

Com objetivo de garantir a correta conservação dos produtos, são monitorizadas e registadas 

regularmente as condições de temperatura e humidade através de um termohigrómetro, localizado nesta 

sala, no armazém e laboratório, respeitando o descrito no manual de BPF [2]. 

 

 Gabinete atendimento personalizado – Farmácia Clínica 

Separado fisicamente da sala de atendimento ao público, a FM criou um gabinete 

exclusivamente destinado à prestação de alguns dos serviços farmacêuticos disponibilizados pela 

farmácia e legalmente previstos na Portaria n.º 1429/2007, de 2 de novembro[5]. Este gabinete tem 

também como finalidade cumprir o direito do utente a um diálogo mais confidencial, sempre que assim 

o for requerido, seguindo assim o descrito no manual de BPF[2]. 

 

 Laboratório 

O laboratório da FM está devidamente equipado e em conformidade com o descrito no artigo 

4.º do DL n.º 95/2004, de 22 de abril e na Portaria nº 594/2004, de 2 de julho [6, 7]. 

Contudo, devido à escassa procura por parte dos utentes da FM, não é uma das principais áreas 

que a farmácia investe nem constitui uma das suas principais fontes de lucro. 
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 Armazém 

Como o armazém se localiza no piso superior, para além de expositores e materiais publicitários 

que estejam em desuso, apenas é utilizado para armazenar medicamentos e outros produtos não 

medicamentosos cuja quantidade necessária em stock torna o espaço insuficiente para disposição junto 

dos restantes. 

   

1.1.3. Recursos Humanos 

 

 Sob a alçada da Dra. Maria Luís Gonçalves, diretora técnica e proprietária, a equipa da FM é 

constituída pelos membros representados na Tabela 1. 

Tabela 1: Equipa da Farmácia Moderna e respetiva formação 

 

Farmacêuticos 

 

Técnicos de Farmácia 

 

Serviços de Limpeza 

Dra. Maria Luís 

Dra. Sílvia Freitas 

Dra. Helena Ferreira 

Dra. Filipa Gonçalves 

Dra. Mariana Soares 

 

 

Sr. José Rios 

Patrícia Silva 

 

 

Dª Joaquina 

   

1.2. Fontes Bibliográficas e de Informação 

 

Segundo o manual de BPF, a farmácia deve possuir uma biblioteca continuamente atualizada e 

organizada, para que o farmacêutico possua fontes de informação sobre os medicamentos, sempre que 

surja alguma dúvida [2]. Cumprindo o designado no artigo 37.º do DL nº 307/2007, de 31 de Agosto, e 

na Deliberação nº 414/CD/2007, de 29 de outubro, a FM possui as versões atualizadas do Prontuário 

Terapêutico, em suporte físico, e da Farmacopeia Portuguesa, em formato digital [3, 8]. Na sua biblioteca, 

constam ainda outras obras de carácter não obrigatório, nomeadamente, o Formulário Galénico 

Português, o Índice Nacional Terapêutico, o Simposium Terapêutico e o Medical Express, bem como 

publicações periódicas, designadamente, a revista Farmácia da Distribuição. Para além das fontes de 

informação físicas, a FM disponibiliza acesso à Internet em toda a farmácia, tornando possível e rápido 

o acesso a sites de referência na área do medicamento em qualquer posto de atendimento ao público. 

 

 Pelo seu rápido acesso e quantidade de informação disponibilizada, o Resumo das 

Características do Medicamento (RCM), obtido através do site da Autoridade Nacional de 

Medicamentos e Produtos de Saúde (INFARMED), foi a minha fonte de informação mais utilizada 

durante o estágio. 
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1.3. Gestão de Stock, Encomendas e Aprovisionamento 

 

1.2.1. Sistema Informático 

 

 O sistema informático utilizado pela FM é o Sifarma 2000®. Este sistema, resultante da 

colaboração entre a Glintt e o sector farmacêutico, permite não só realizar todos os processos inerentes 

ao normal funcionamento da farmácia, como controlar todos os movimentos de medicamentos e outros 

produtos entre a farmácia e o exterior.  

 

1.2.2. Gestão de Stock 

 

 O stock de uma farmácia é constituído pelos medicamentos e outros produtos existentes na 

farmácia destinados a venda ou a consumo interno. Todos os movimentos destes produtos com o exterior 

são registados pelo Sifarma 2000® possibilitando, desta forma, o acesso a informação de stock 

constantemente atualizada e a estatísticas de venda por produto. Estes dados são importantíssimos para 

uma correta gestão de stock, permitindo definir uma quantidade mínima e máxima de cada produto 

compatível com as necessidades dos utentes, sem correr o risco de imobilização de capital da farmácia. 

De forma a evitar ruturas de stock, esta quantidade deve ser estabelecida tendo em conta a sua reposição, 

em tempo útil e nas quantidades pretendidas. 

 Devido à constante entrada de novos produtos no mercado, às campanhas publicitárias e outras 

ações de marketing, à sazonalidade de alguns produtos e, até, a mudanças nos hábitos de prescrição dos 

médicos, a gestão de stock requer constante atualização por parte do farmacêutico responsável.  

   

1.2.3. Realização de Encomendas 

 

 Quando determinado medicamento ou outro produto comercializado pela farmácia atinge a 

quantidade mínima, o Sifarma 2000® despoleta um ponto de encomenda, integrando-os numa proposta 

de encomenda elaborada automaticamente. Na FM, essas propostas de encomenda são analisadas duas 

vezes por dia, uma antes do almoço, outra antes do fecho da farmácia, tentando evitar as ruturas de stock. 

Também é possível realizar encomendas através do telefone, sendo esta uma alternativa muito útil nos 

casos em que os utentes procuram medicamentos ou outros produtos de saúde que a farmácia não possui 

em stock ou no caso de medicamentos esgotados ou rateados.  

  

Relativamente à escolha dos fornecedores, são tidos em consideração diversos critérios como a 

rapidez na entrega, o menor número de erros no envio e na faturação dos produtos, as condições 

comerciais oferecidas e o cumprimento do designado no Regulamento das Boas Práticas de Distribuição, 

anexo à Deliberação nº 47/CD/2015, do dia 19 de março [9].  
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Atualmente, a FM trabalha com três distribuidores grossistas, a Alliance Healthcare, a Magium 

Farma e a Cooprofar, sendo este último o principal. Por vezes, quando são encomendas em grande 

quantidade de determinado produto, a FM realiza diretamente ao respetivo laboratório, obtendo, 

geralmente, melhores condições comerciais. 

 

Durante estes quatro meses tive oportunidade de efetuar inúmeras encomendas por telefone e 

de assistir à realização das encomendas diárias, participando na análise do stock de cada produto. 

 

1.2.3. Receção de encomendas 

 

Diariamente, a FM recebe contentores específicos de cada armazém, sendo encaminhados para 

a sala de receção de encomendas. Alguns destes contentores, caso transportem produtos termolábeis ou 

psicotrópicos, vêm com a indicação de “Medicamentos especiais (frio, estupefacientes) ”, tendo 

prioridade de abertura sobre os restantes. A acompanhar cada encomenda vem a respetiva fatura, em 

duplicado, contendo informação sobe o fornecedor, o destinatário, os produtos encomendados, o 

respetivo Código Nacional Português (CNP), quantidade pedida, quantidade efetivamente enviada, 

Preço de Venda à Farmácia (PVF), Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) aplicável e Preço de 

Venda ao Público (PVP). Quando na encomenda constam produtos estupefacientes e psicotrópicos, para 

além da fatura, é enviado, em duplicado, o impresso de requisição dos mesmos. Para além de datados e 

carimbados, estes impressos requerem a assinatura do Diretor Técnico ou legal substituto, sendo o 

duplicado enviado ao armazenista e o original arquivado na farmácia. 

Para rececionar uma encomenda é necessário existir uma nota de encomenda previamente 

elaborada. No caso das encomendas diárias, essa nota é realizada automaticamente pelo sistema. No 

caso das encomendas realizadas pelo telefone, é necessário elaborar a nota de encomenda manualmente. 

Para isso, o Sifarma 2000® possui o separador “Gestão de encomendas”, onde é possível criar a nota, 

bastando para isso selecionar o fornecedor, introduzir os produtos pretendidos bem como as respetivas 

quantidades.  

No separador “Receção de Encomendas” encontram-se todas as encomendas realizadas e 

pendentes, com o respetivo código identificativo. Depois de selecionar a encomenda que se deseja 

rececionar, basta introduzir o número da fatura, o seu valor e dia de emissão e passar o código de barras 

dos produtos pelo leitor ótico. Durante este processo, são verificados todos os prazos de validade e 

alterados nos casos em que não exista stock ou que o produto rececionado apresente uma validade 

inferior ao existente na farmácia. São também verificados os PVF e os PVP, devendo o somatório dos 

PVF e das unidades ser coincidente com o apresentado na respetiva fatura. Quando os produtos não 

apresentam Preço Impresso na Cartonagem (PIC), é emitida uma etiqueta onde consta o nome do 

produto em causa, o seu CNP e o PVP estabelecido de acordo com as margens da farmácia. 
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A receção de encomendas foi a minha principal tarefa durante os primeiros dois meses de 

estágio. Para além de compreender todo o processo inerente, foi uma ótima forma de começar a 

familiarizar-me com os medicamentos e outros produtos de saúde comercializados pela farmácia, as 

suas formas farmacêuticas e as suas posologias, constituindo uma etapa fundamental a um bom 

atendimento ao público no futuro. 

 

1.2.4. Armazenamento 

 

Após a receção de encomendas, segue-se o armazenamento dos produtos nos seus locais 

apropriados. Esta etapa é fundamental para garantir não só a qualidade e viabilidade do produto, como 

o correto funcionamento da farmácia, minimizando os erros e o tempo de espera do utente durante os 

atendimentos. Todos os produtos são armazenados segundo o princípio FEFO, e respeitam o manual de 

BPF, estando ao abrigo da luz direta, sob condições de temperatura e humidade apropriadas e 

monitorizadas pelos termohigrómetros devidamente calibrados e distribuídos pela FM. 

 

 Após o primeiro mês, tive oportunidade de participar nesta tarefa, tendo sido fundamental para 

me familiarizar não só com os locais de armazenamento, como com os produtos de baixa rotatividade 

comercializados pela farmácia, cujo contacto até então era reduzido. Esta tarefa revelou-se 

fundamental no atendimento ao público, diminuindo o tempo de espera do utente e aumentando a 

produtividade. 

  

1.2.5. Gestão de Prazos de Validade e Devoluções de Produtos 

 

Para evitar a dispensa de medicamentos ou outros produtos na farmácia com um prazo de validade 

curto ou mesmo incompatível com a sua utilização, mensalmente, a FM emite uma listagem de produtos 

com a validade a terminar nos próximos 90 dias. Esta listagem é gerada automaticamente pelo sistema, 

sendo os prazos de validade confirmados manualmente. Todos os prazos de validade que não coincidam 

com o que consta na ficha do produto são atualizados e todos os produtos cuja validade termine nos 

próximos três meses são retirados. É feita uma nota de devolução com recurso ao Sifarma 2000®, através 

do preenchimento de um formulário onde consta o fornecedor, o número da fatura, o produto a devolver, 

a respetiva quantidade e o motivo da devolução. Esta nota é emitida em triplicado e, depois de assinada 

e carimbada, dois dos exemplares (original e duplicado) seguem para o fornecedor, juntamente com o 

produto a devolver, ficando o triplicado arquivado na farmácia. Os produtos podem ser trocados por 

outros de validade superior ou ser emitida uma nota de crédito. Quando o fornecedor não aceita a 

devolução, os produtos são integrados como quebra no final do ano. O processo de devolução de 

produtos é semelhante, seja o motivo de devolução o prazo de validade, a cartonagem danificada ou 

mesmo um pedido feito por engano, sendo unicamente necessário fornecer essa indicação. Quando o 
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produto vem danificado, é costume a FM fazer uma reclamação pelo telefone, sendo depois a chamada 

retribuída com a respetiva autorização de devolução.  

Apesar do principal propósito da gestão mensal de prazos de validade ser evitar a dispensa de 

um produto com o prazo de validade caducado, com consequente descredibilização da farmácia e 

possível risco de saúde para o utente, esta tarefa permite, ainda, confirmar se os stocks informáticos 

coincidem com os stocks físicos da farmácia. 

 

Desde o primeiro mês de estágio tive oportunidade de colaborar na realização das notas de 

devolução, pelos vários motivos, e na confirmação do stock físico dos vários produtos. 

 

1.4. Classificação e quadro legal dos produtos existentes na farmácia 

 

1.4.1. Dispensa de medicamentos 

 

A dispensa de medicamentos é, sem dúvida, a principal atividade do farmacêutico. Como tal, 

deve desempenha-la com o maior empenho e responsabilidade, promovendo o uso racional do 

medicamento e estimulando a adesão à terapêutica.  

Na dispensa de um medicamento está intrínseco todo o seu aconselhamento, de forma a 

proporcionar ao utente um uso seguro e eficaz, esclarecendo todas as suas eventuais dúvidas. É 

importante que o utente compreenda perfeitamente a indicação do medicamento, a posologia e a 

importância do seguimento criterioso do tratamento para a obtenção de sucesso terapêutico. É neste 

sentido que o farmacêutico assume um papel preponderante, sendo a sua intervenção essencial ao 

sucesso terapêutico, devendo ainda aconselhar medidas não farmacológicas que melhorem a qualidade 

de vida dos utentes. 

Segundo o descrito no DL nº176/2006, de 30 de agosto, os medicamentos podem ser 

classificados, quanto à sua dispensa, em Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) e 

Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM). Algumas questões de diferenciação prendem-

se ao risco associado à sua toma, possíveis efeitos adversos e via de administração [10]. 

 

1.4.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) 

Segundo o artigo 114º, do DL nº. 176/2006, de 30 de Agosto, os Medicamentos Sujeitos a 

Receita Médica são todos aqueles que preencham uma das seguintes condições [10]: 

 

 Constituam um risco direto ou indireto para a saúde humana, quer por uso indevido, 

quer por falta de vigilância. 

 Detenham na sua composição substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, 

cuja atividade ou reações adversas sejam imprescindíveis aprofundar. 
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 Sejam administrados por via parentérica. 

 

A aquisição destes medicamentos pode, apenas, ser efetuada numa farmácia, mediante a 

apresentação de uma receita médica prescrita por um profissional de saúde legalmente habilitado para o 

fazer. 

 

1.4.1.1. Prescrição e Tipos de Receitas Médicas 

 De forma a aumentar a segurança na prescrição e dispensa de medicamentos, bem como facilitar 

a comunicação entre profissionais de saúde, a prescrição de medicamentos, incluindo os manipulados e 

os estupefacientes e psicotrópicos, passou a ter de ser efetuada por via eletrónica. A prescrição manual 

fica então reservada para situações excecionais, nomeadamente, uma falha do sistema informático, 

inadaptação do profissional prescritor, devidamente comprovada e validada anualmente pela respetiva 

Ordem Profissional, prescrição no domicílio ou um volume inferior a 40 receitas mensais [11]. 

 Mediante o tipo de tratamento, as receitas podem, ou não, ser renováveis. A receita não 

renovável, prescrita em tratamentos pontuais, tem uma validade de 30 dias após a data de emissão. Por 

sua vez, as receitas renováveis, prescritas em tratamentos prolongados, têm uma validade mais alargada, 

podendo ser levantada nos 6 meses seguintes à data de emissão. No caso das receitas materializas, são 

emitidas 3 vias, devendo ser impressa a indicação da respetiva via, dando a possibilidade ao utente de 

aviar a medicação em diferentes momentos, sem necessitar de realizar uma nova visita ao médico. Cada 

receita médica deste tipo pode conter até 4 medicamentos distintos, num máximo de 2 embalagens por 

medicamento e num total de 4 embalagens por receita. No caso da prescrição eletrónica 

desmaterializada, podem ser prescritas até duas embalagens de um mesmo medicamento no caso de um 

tratamento pontual, e até seis embalagens de um mesmo medicamento destinado a um tratamento 

prolongado, respeitando as respetivas validades. Neste tipo de receitas não há limite na quantidade de 

medicamentos distintos prescritos. Exceções a estas regras são os medicamentos de dose unitária, em 

que podem ser prescritas até 4 embalagens do mesmo medicamento e, no caso das receitas 

materializadas, os estupefacientes e psicotrópicos e os produtos destinados ao autocontrolo da Diabetes 

Mellitus, em que têm que ser prescritos isoladamente, sem qualquer outro medicamento na receita. No 

caso das receitas desmaterializadas, estes medicamentos podem ser prescritos juntamente com os 

restantes, bastando ter a indicação LE (linha de prescrição de psicotrópicos e estupefacientes sujeitos a 

controlo) e LMBD (linha de prescrição de produtos para autocontrolo da Diabetes Mellitus) [12]. 

Para além das regras anteriormente enunciadas, desde a aprovação da Lei nº 11/2012, do dia 8 

de março, a prescrição de medicamentos passou a incluir, obrigatoriamente, a Denominação Comum 

Internacional (DCI), seguida da forma farmacêutica, dosagem, apresentação ou tamanho da embalagem 

e posologia, dando liberdade de opção ao utente [13]. Contudo, existem casos em que a prescrição pode 

ser feita no nome comercial do medicamento ou do titular de Autorização de Introdução no Mercado 

(AIM), nomeadamente, na ausência de um medicamento similar, na ausência de medicamento genérico 
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comparticipado ou mediante justificação técnica do prescritor. Essa justificação aplica-se nas seguintes 

exceções: 

a) Medicamentos com margem ou índice terapêutico estreitos 

b) Suspeita de uma intolerância ou reação adversa a um medicamento com a mesma substância 

ativa, mas com outra denominação comercial. 

c)  Medicamento destinado a assegurar a continuidade de um tratamento com duração superior a 

28 dias. 

Nestas três exceções, o utente apenas tem liberdade de escolha na c), podendo optar por outro 

medicamento, com a mesma substância ativa, dosagem, forma farmacêutica e tamanho de embalagem, 

desde que seja de valor igual ou inferior ao prescrito. 

 As receitas manuais, para além destas regras, tem outras mais específicas. Não podem conter 

rasuras, caligrafias ou canetas diferentes, não são renováveis e o número de embalagens prescritas deve 

vir em número cardinal e escrito por extenso. Para ser considerada válida, tem ainda que possuir os 

seguintes elementos: identificação do local de prescrição e respetiva vinheta, vinheta identificativa do 

prescritor, identificação da alínea que justifica a utilização de receita manual, nome, número de utente 

e de beneficiário (se aplicável), entidade financeira responsável pela comparticipação e, se aplicável, 

regime especial de comparticipação indicado pela letra “R”, identificação do medicamento, data de 

prescrição e assinatura do prescritor [12]. 

 

1.4.1.3. Comparticipação dos Medicamentos 

 A comparticipação dos medicamentos tem como principal objetivo assegurar o acesso à 

medicação ao maior número de pessoas possível, diminuindo os seus encargos financeiros aquando a 

aquisição da respetiva medicação. 

 O Sistema Nacional de Saúde (SNS) é, geralmente, o organismo encarregue pela 

comparticipação maioritária do custo dos medicamentos, possuindo vários escalões de comparticipação, 

designados no DL nº 106-A/2010, de 1 de outubro, que procede à alteração do DL nº48-A/2010, de 13 

de maio. No entanto, existem outras entidades financeiras, às quais o utente pode pertencer ou 

estabelecer algum tipo de acordo, que também comparticipam uma percentagem do medicamento, 

funcionando como uma complementaridade. Essa percentagem é variável entre entidades e grupos de 

medicamentos [14, 15].  

 

1.4.1.4. Conferência de Receituário 

 Diariamente, é realizado um processo de conferência do receituário que consiste em rever e, se 

necessário corrigir, os dados impressos no verso de cada receita. Aquando o atendimento, o Sifarma 

2000® atribui, de acordo com o organismo, um número à receita, lote e série. Essas receitas são depois 

separadas por organismo e ordenadas, dentro de um mesmo lote, de 1 a 30. Na FM, cada farmacêutico 

fica responsável pela conferência de determinados lotes. Esses lotes são depois enviados à entidade 
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competente, fazendo-se acompanhar do respetivo Verbete de Identificação de Lote, do Resumo de Lotes 

e da Fatura Mensal do Organismo. Os lotes de receitas relativas ao SNS são enviadas para a 

Administração Central do Sistema de Saúde – Centro de Conferência de Faturas. Por sua vez, os lotes 

pertencentes aos outros organismos, são enviados para a ANF, que funciona como intermediário com 

os restantes organismos. 

 Caso seja detetada alguma irregularidade, as receitas em causa são devolvidas à farmácia para 

esta as analisar e tentar solucionar o problema. Realizadas as correções necessárias, a farmácia pode 

reenviar as receitas e, desta forma, obter o valor da comparticipação. 

 

1.4.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) 

 

 Os MNSRM destinam-se ao “alívio e tratamento de queixas de saúde passageiras e sem 

gravidade”, podendo ser adquiridos de forma autónoma pelo utente, com ou sem assistência e 

aconselhamento por parte de um profissional de saúde [16]. Salvo os casos previstos pela legislação, estes 

medicamentos não são comparticipáveis pelo Estado [10]. 

 Como não necessitam de receita médica, este tipo de medicamentos pode ser facilmente 

adquirido, tanto numa farmácia, como noutro estabelecimento legalmente habilitado para a sua venda. 

Nesse sentido, e para evitar possíveis erros decorrentes da automedicação, torna-se imprescindível que 

o farmacêutico, sempre que um utente solicite este tipo de medicamentos, faça um aconselhamento o 

mais completo possível. Para tal, é importante recolher o máximo de informação, desde a sintomatologia 

à restante medicação que o utente toma, de forma a aconselhar o medicamento mais adequado e evitar 

possíveis interações. Para além da posologia e duração do tratamento, sempre que aplicável, devem ser 

indicadas medidas não farmacológicas, de forma a melhorar a condição clinica e evitar recidivas. Se não 

forem verificadas melhorias num curto período de tempo, é importante suspender a medicação e 

consultar um médico.  

 

 Durante o meu estágio, a dispensa de MNSRM foi uma das tarefas mais difíceis e desafiantes 

com que me deparei. Desde a compreensão da condição clinica do utente até ao aconselhamento do 

medicamento mais adequado, foram tudo obstáculos que fui ultrapassando ao longo destes quatro 

meses. Em cada situação nova, contava sempre com o auxílio de um dos farmacêuticos da equipa, de 

forma a prestar sempre o melhor aconselhamento possível ao utente. Uma das minhas preocupações 

era tentar que o utente saísse sempre esclarecido quanto à posologia e duração do tratamento, de forma 

a promover um uso racional e responsável do medicamento. 
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1.4.3. Medicamentos Manipulados (MM) 

 

 É considerado um medicamento manipulado “qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal 

preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico”. A classificação em fórmula 

magistral ou preparado oficinal depende se o medicamento manipulado for preparado tendo por base 

uma receita médica ou segundo protocolos da Farmacopeia ou do Formulário [17]. 

 Cabe ao farmacêutico responsável pela preparação do manipulado garantir a sua qualidade e 

verificar a existência de possíveis interações que coloquem em risco a sua eficácia ou a segurança do 

utente. 

 Relativamente ao preço deste tipo de medicamentos, é calculado com base nos honorários da 

preparação, matérias-primas e materiais de embalagem utilizados. Ao PVP final, o SNS pode aplicar 

uma comparticipação de 30%, mediante a presença de uma das seguintes circunstâncias: 

a) Não exista no mercado especialidade farmacêutica com a mesma substância ativa, na mesma 

forma farmacêutica. 

b) Exista uma lacuna terapêutica a nível dos medicamentos preparados industrialmente. 

c) Exista necessidade comprovada de ajuste de dosagem ou forma farmacêutica às exigências 

terapêuticas de uma população específica (ex: geriatria ou pediatria) [17]. 

Devido à escassa procura por entre os utentes habituais da FM, a preparação de MM não é uma 

prática diária. Contudo, sempre que é requerido por um utente, o laboratório da FM encontra-se 

devidamente equipado e operacional à sua preparação.  

 

1.4.4. Medicamentos Fitoterapêuticos 

 

 São considerados medicamentos fitoterapêuticos aqueles que possuem “exclusivamente como 

substâncias ativas uma ou mais substâncias derivadas de plantas, uma ou mais preparações a base de 

plantas, ou uma ou mais substâncias ativas derivadas de plantas em associação com uma ou mais 

preparações à base de plantas” [10]. 

 Na Farmácia Moderna, este tipo de medicamentos já apresenta alguma expressividade, 

principalmente no tratamento de distúrbios menores do sono e ansiedade (Valdispert®), distúrbios 

gastrointestinais (Cholagutt®) e pernas cansadas e inchadas (Antistax®). 

 

1.4.5. Medicamentos Homeopáticos 

 

 Segundo a definição presente no DL nº 176/2006, de 30 de agosto, os “medicamentos 

homeopáticos são obtidos a partir de substâncias denominadas stocks ou matérias-primas homeopáticas, 

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

oficial de um Estado Membro”. Este DL regula os medicamentos homeopáticos de registo simplificado, 
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ou seja, os que são administrados por via oral ou externa, que apresentam uma diluição que garante a 

inocuidade do medicamento e que não possuam qualquer indicação terapêutica especial na rotulagem 

ou em qualquer informação relativa ao medicamento [10].  

 Devido à procura ainda ser relativamente escassa entre o público-alvo da FM, os medicamentos 

homeopáticos não são uma área de grande investimento por parte da farmácia. No entanto, se um utente 

desejar alguma referência em específico, são feitas encomendas aos fornecedores. 

 

1.4.6. Produtos destinados a Alimentação Especial e Dietéticos 

 

São definidos como géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial aqueles que, 

“devido à sua composição especial ou a processos especiais de fabrico, se distinguem claramente dos 

alimentos de consumo corrente, mostrando-se adequados às necessidades especiais de determinadas 

pessoas”, nomeadamente: 

 Pessoas cujo processo de assimilação ou cujo metabolismo se encontrem perturbados; 

 Pessoas que se encontram em condições fisiológicas especiais, havendo benefício numa 

ingestão controlada de determinadas substâncias presentes nos alimentos; 

 Lactentes ou crianças entre 1 e 3 anos de idade em bom estado de saúde [18]. 

Na FM, grande parte das vendas deste grupo de produtos correspondem a leites de transição e 

preparados para lactentes a ou suplementos hiperproteicos e hipercalóricos, como o caso do Fortimel®. 

 

1.4.7. Dispositivos Médicos 

 

 Segundo o designado no DL nº145/2009, de 17 de junho, os dispositivos médicos podem ser 

definidos como qualquer instrumento, equipamento, software, material ou artigo, utilizado em seres 

humanos, isoladamente ou em combinação, para fins de diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento 

ou atenuação de uma doença, lesão ou deficiência. Podem ainda ser utilizados para o estudo, substituição 

ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico, assim como para controlo da conceção [19]. 

 Na FM encontra-se disponível uma grande variedade de dispositivos médicos, entre os quais 

constam o material ortopédico, o material de penso, os preservativos, os nebulizadores, as seringas, entre 

outros. 

 

 O facto de realizar o meu estágio profissionalizante numa farmácia com tanta oferta, revelou-

se uma excelente oportunidade para expandir os meus conhecimentos pela vasta gama de dispositivos 

médicos existente no mercado, de forma a garantir um melhor aconselhamento no momento da 

dispensa. 
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1.4.8. Produtos de Cosmética e Higiene Corporal (PCHC) 

 

 Entende-se por Produto de Cosmética e Higiene Corporal “qualquer substância ou preparação 

destinada a ser posta em contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano designadamente 

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

mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu 

aspeto, proteger, manter em bom estado ou corrigir odores corporais.”[20] 

 Os PCHC são uma das grandes apostas da FM, sendo possível encontrar os produtos chave de 

praticamente todas as gamas das principais marcas de dermocosmética. 

 

 Sem dúvida, desde o primeiro dia de estágio, esta foi umas das áreas que mais me cativou. No 

entanto, para fazer um correto aconselhamento, é muito importante deter um conhecimento 

aprofundado sobre as várias gamas das diferentes marcas, a fim de eleger o produto mais adequado 

para a situação em questão. Nesse sentido, as formações realizadas pelas próprias marcas são 

importantíssimas, não só para cimentar os conhecimentos já adquiridos, como para estar a par dos 

produtos recentemente desenvolvidos. Durante o meu estágio tive oportunidade de assistir a formações 

da Biorga Dermatologie® e da Bioderma®, revelando-se fulcrais no correto aconselhamento ao utente. 

 

1.4.9. Medicamentos de Uso Veterinário (MUV) 

 

 Segundo o designado no DL nº 148/2008, de 29 de julho, um medicamento veterinário é toda a 

substância, ou associação de substâncias, com potencial de cura ou prevenção da doença ou dos seus 

sintomas nos animais, ou que possa ser utilizada na realização de um diagnóstico terapêutico ou que, 

pelas suas propriedades farmacológicas, imunológicas ou metabólicas, ajude a restaurar ou a corrigir as 

funções fisiológicas nos animais [21].  

 Na FM, os MUV encontram-se separados dos medicamentos de uso humano, sendo dispostos 

numa prateleira própria. Contudo, é de realçar que existem medicamentos de uso humano que também 

podem ser usados em animais, sendo adaptada a sua dosagem e posologia, como é o caso do 

Lepicortinolo®, muitas vezes prescrito pelos veterinários em caso de afeções dermatológicas. 

 

 Durante o meu estágio tentei aprofundar os meus conhecimentos acerca dos MUV, de forma a 

proporcionar o melhor aconselhamento possível aquando a sua dispensa. De entre os mais procurados, 

pude constatar que os antiparasitários, quer internos, quer externos, eram os MUV mais requisitados. 

No entanto, a FM dispõe de uma vasta gama de MUV, destinados a diferentes espécies e de uso interno 

ou aplicação externa. 
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1.5. Serviços Farmacêuticos Prestados 

 

 De locais unicamente destinados à dispensa de medicamentos e produção de manipulados, as 

farmácias foram evoluindo na prestação de serviços e, são agora, reconhecidas como importantes 

espaços de saúde. Esta possibilidade do farmacêutico contribuir, através de serviços, para a promoção 

da saúde e bem-estar do utente vem prevista no DL nº307/2007, de 31 de agosto [3, 5]. 

 De entre os serviços legalmente aprovados pelo Ministério da Saúde e definidos na Portaria 

1429/2007, de 2 de novembro, a FM possui [5]: 

 

 Administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação (PNV) e injetáveis 

A administração deste tipo de vacinas e injetáveis só pode ser realizada por farmacêuticos aptos 

para o efeito, com formação em administração de injetáveis e suporte básico de vida, nomeadamente 

tratamento da reação anafilática. Esta formação tem, obrigatoriamente, de ser reconhecida pela Ordem 

dos Farmacêuticos (OF) [2, 22].  

Após cada administração, a FM faz o devido registo dos dados associados, nomeadamente, 

nome do utente, data de nascimento, nome da vacina ou injetável, número de lote, validade, via de 

administração e identificação profissional do farmacêutico que a administrou, cumprindo o designado 

na Deliberação n.º 139/CD/2010 [22]. 

 

 Controlo de peso, altura e Índice de Massa Corporal 

Na FM, o controlo destes três parâmetros é realizado de forma simultânea através de uma única 

medição realizada através de uma balança eletrónica. 

 

 Determinação de parâmetros bioquímicos 

Na FM é possível realizar a determinação da Glicémia Capilar, do Colesterol Total e dos 

Triglicerídeos.  

No final da determinação, é muito importante enquadrar os valores obtidos à situação clínica 

individual de cada utente. Mediante os resultados, pode tornar-se pertinente aconselhar a adoção de um 

estilo de vida mais saudável, com uma dieta mais adequada e a prática de exercício físico. No caso de 

doentes já medicados, cabe ao farmacêutico promover a adesão à terapêutica, constituindo um ponto 

fundamental para o sucesso da mesma. 

 

Durantes estes quatro meses tive oportunidade de fazer inúmeras determinações destes 

parâmetros, correspondendo a maior parte a utentes já medicados. No geral, pude constatar que a 

população já está bastante sensibilizada para a necessidade de autocontrolo e para o estilo de vida a 

adotar. 
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 Medição da pressão arterial 

Na FM, a medição da pressão arterial é feita de forma manual recorrendo a um esfigmómetro e 

a um estetoscópio. O esfigmomanómetro é constituído por uma braçadeira de tecido, que é enrolada em 

torno do braço do utente. Dentro da braçadeira, existe uma meia manga insuflável, ligada por um tudo 

a uma pêra de borracha, e por outro ao manómetro em si. O nosso manómetro utiliza uma coluna de 

mercúrio que, através de uma escala graduada, permite fazer o registo da pressão sistólica e diastólica 

do utente em milímetros de mercúrio (mm Hg). 

Após alguns minutos de repouso, são efetuados dois registos de pressão arterial com o utente 

sentado. Esses valores são anotados num cartão que é entregue ao utente, permitindo criar um registo 

da sua evolução. Os parâmetros utilizados para a classificação da pressão arterial são os descritos pela 

Direção Geral de Saúde [23].  

 

Após a minha primeira semana de estágio, grande parte das medições de pressão arterial 

ficaram a meu encargo. Foi uma ótima forma para começar a interagir com o público, esclarecer as 

suas dúvidas e aconselhar medidas não farmacológicas para melhorar a sua qualidade de vida. 

 

 VALORMED 

A VALORMED é uma sociedade sem fins lucrativos, criada em 1999, numa colaboração entre 

Industria Farmacêutica, Distribuidores e Farmácias, com o objetivo de gerir os resíduos dos 

medicamentos fora de uso, bem como das suas embalagens vazias [24]. 

Nesse sentido, a FM possui um contentor da VALORMED, estimulando os seus utentes a fazer 

a correta rejeição dos seus medicamentos, dos medicamentos de uso veterinário e mesmo das 

embalagens vazias. 

Quando o contentor fica completo, é selado, pesado, rotulado e recolhido por uma distribuidora, 

sendo no caso da FM, a Cooprofar. Os contentores são depois encaminhados para a VALORMED, onde 

os resíduos sofrem triagem, sendo posteriormente reciclados (plástico, papel, vidro e compósitas) ou 

incinerados em segurança [25]. 

 

Foi com uma enorme satisfação que analisei a crescente preocupação ambiental por parte da 

população. Houve, inclusive, pessoas a deslocarem-se propositadamente à farmácia para colocarem 

estes resíduos no contentor.  

Durante o meu estágio, para além da contínua consciencialização dos utentes para a correta 

rejeição destes resíduos, participei na selagem, rotulagem e pesagem destes contentores, colocando-os 

prontos para serem transportados pela Cooprofar.   
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1.6. Marketing da Farmácia 

 

 Atualmente, para uma farmácia se destacar das demais é fulcral ter uma boa estratégia de 

Marketing. Essa estratégia passa não só pela organização do espaço interno da farmácia, como por criar 

condições para a fidelização do utente. Nesse sentido, toda a área de atendimento ao público da FM está 

meticulosamente organizada de forma a cativar a atenção do utente. Nos pontos frios da farmácia, ou 

seja, os pontos em que o fluxo espontâneo de utentes é menor, como sejam os cantos, zonas perto da 

montra, zonas abaixo dos 50 cm, a FM colocou produtos que, pela sua frequência de compra, tornam a 

zona mais movimentada. São exemplos desses produtos os de bebé e de podologia. Por sua vez, nos 

pontos quentes da farmácia, ou seja, nos locais de maior visibilidade, encontram-se os produtos de 

dermocosmética e higiene capilar, de forma a estimular a sua compra por parte do utente. 

 Para além da organização do espaço interno, mensalmente, a FM planeia um conjunto de 

campanhas promocionais, proporcionando um desconto significativo na aquisição de determinados 

produtos, de forma a estimular a sua venda. Essas campanhas são divulgadas tanto no facebook da 

farmácia, como através do envio de uma mensagem telefónica. 

 Com vista à fidelização do utente, a FM possui um cartão com pontos acumuláveis na compra 

de MNSRM e produtos de iva a 23%, que depois podem ser rebatidos em compras do mesmo tipo. Esse 

cartão também permite criar um histórico dos produtos adquiridos por determinado utente, 

possibilitando à farmácia enviar mensagens direcionadas às suas preferências. Adicionalmente, a FM 

centra o atendimento na atenção, simpatia e responsabilidade para com a saúde do utente, sendo esse 

um dos primeiros e principais fatores de fidelização. 

 Apesar de todas estas estratégias de Marketing, a FM permanece com o princípio basilar de que 

nenhum interesse comercial se sobrepõe à saúde do utente, prestando sempre o melhor aconselhamento 

tendo em conta as suas necessidades específicas. 

 

1.7. Formação Complementar 

 

 O conhecimento científico está em constante evolução. Como tal, é muito importante que o 

farmacêutico, enquanto profissional de saúde, mantenha o seu conhecimento atualizado, de forma a 

proporcionar sempre o melhor aconselhamento possível. 

 Nesse sentido, para além das publicações bibliográficas, o farmacêutico tem acesso a 

informação através de ações de formação organizadas pelos laboratórios dos produtos farmacêuticos. 

 

 Durante a minha passagem pela FM, tive oportunidade de assistir a sessões de informação 

ministradas na própria farmácia, por parte das marcas: Biorga Dermatologie® - gamas Apaisac®, 

Cystiphane®, Ecophane® e Femilyane®; Bioderma® - gama Photoderm®, cuidados fotoprotetores e Dr. 

Brown’s® - marca completa. Adicionalmente, tive também oportunidade de assistir a ações de formação 
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com um carácter mais científico, designadamente a do Grupo Medinfar - produto Lamicreme®, que 

ocorreu no Hotel Mercure, em Gaia, e a formação FAMA, acerca de métodos contracetivos e 

contraceção de emergência, dinamizada pela Gedeon Richter, em parceria com a Ordem dos 

Farmacêuticos e a Sociedade Portuguesa de Contraceção, que teve lugar no Centro Empresarial do 

Porto. 

 

1.8. Cronograma da Atividade na Farmácia Moderna 

 

Durante os quatro meses de estágio na FM tive oportunidade de realizar as atividades que se 

encontram descritas, de forma cronológica, na Tabela 2: 

 

Tabela 2: Cronograma de atividades executadas durante o estágio na Farmácia Moderna 

Semanas de estágio (09/05/2016 a 

16/09/2016) 

Maio 

1ª  2ª 3ª 

Junho 

1ª  2ª  3ª 4ª 

Julho 

1ª  2ª  3ª 4ª 

Agosto 

1ª  2ª  3ª 4ª 

Set. 

2ª 

Introdução à atividade da Farmácia Moderna.                 

Rastreio à Hipertensão Arterial –  

Cuide do seu Coração 

                

Determinação de parâmetros fisiológicos                  

Receção de encomendas e gestão de 

devoluções. 

                

Acompanhamento e organização de campanhas 

promocionais. 

                

Preparação do Dia Mundial da Criança                 

Dia Mundial da Criança                 

Organização do receituário em lotes                 

Acompanhamento dos atendimentos ao balcão                 

Atendimento ao balcão (autónomo)                 

Preparação da Semana da Saúde Oral                 

Semana da Saúde Oral                 

 

 Durante o primeiro mês, a minha tarefa principal foi rececionar encomendas, gerir as 

devoluções, fazer encomendas instantâneas por telefone, acompanhar e organizar campanhas 

promocionais e fazer a determinação de parâmetros fisiológicos. Foi um mês para me familiarizar com 

a dinâmica da farmácia, com o contato com o público e com os medicamentos e outros produtos não 

medicamentosos comercializados pela FM. No final de junho, para além destas atividades, fui 

acompanhando alguns atendimentos e, de vez em quando, atendendo de forma mais autónoma, sempre 

sob vigilância. Comecei também a entrar em contato com o receituário, com a sua organização e 

conferência. A partir de julho, comecei a estar de forma autónoma no atendimento ao público, mas 
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contado com o apoio de toda a equipa sempre que necessário. Em paralelo a estas atividades, tive a 

oportunidade de assistir a algumas formações e de desenvolver os meus três projeto. 
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PARTE 2 – PROJETOS DESENVOLVIDOS 

 

1. Rastreio à Hipertensão Arterial  

 

1.1 Contextualização 

 

Em Portugal, as doenças cérebro-cardiovasculares são a primeira causa de morte, sendo a 

Hipertensão Arterial (HTA) o seu principal e mais prevalente fator de risco. Também na diminuição de 

anos de vida saudáveis, a HTA ocupa um lugar de destaque, seguindo-se aos hábitos alimentares 

inadequados [26]. 

Segundo dados revelados por um estudo promovido pelo Programa Nacional para as Doenças 

Cerebro-Cardiovasculares, baseado nos registos informáticos de todas as Unidades de Saúde de 

Cuidados Primários existentes em Portugal Continental, referentes ao ano de 2013, cerca de 26,9% da 

população é hipertensa, estando a taxa de controlo situada apenas nos 35,6%. Para este estudo foram 

selecionados todos os utentes, com idade igual ou superior a 18 anos, cuja pressão arterial foi avaliada, 

pelo menos duas vezes no ano em estudo, pelo seu médico de família. Ainda neste estudo, os dados 

revelam que o sexo mais afetado é o feminino, disparando a prevalência da HTA para os 29,5%. 

Relativamente à prevalência de diabetes na população hipertensa, a taxa situa-se nos 23,6% para a 

população masculina, e 18,1% para a feminina. Por sua vez, a prevalência de indivíduos com 

hipercolesterolemia entre a população hipertensa sobe para os 48,7% no sexo masculino e para 47,7% 

no sexo feminino [27]. 

Adicionalmente a estes dados, que refletem a HTA como problema de saúde, temos também os 

custos económicos para o país que a sua morbilidade e mortalidade acarretam, muitas vezes decorrentes 

de um tratamento e controlo ineficazes e de uma prevenção insatisfatória a nível populacional [28]. 

Tendo isto em conta, torna-se pertinente a promoção de iniciativas de forma a sensibilizar a 

população para a necessidade de adoção de corretos hábitos de vida e alimentares, de forma a prevenir 

a HTA. Nos casos em isso já não é possível, é importante promover a adesão à terapêutica e alertar para 

a necessidade de controlo, de forma a diminuir as taxas de morbilidade e mortalidade provocadas por 

esta patologia. 

 

1.1.1 Hipertensão arterial – Definição e classificação 

 

 Segundo a Direção Geral de Saúde (DGS), a hipertensão arterial é definida como a “elevação 

persistente da Pressão Arterial Sistólica (PAS) para valores iguais ou superiores a 140 mmHg e/ou da 

Pressão Arterial Diastólica (PAD) para valores iguais ou superiores a 90 mmHg”. Para efeitos de 

diagnóstico, esses valores devem ser resultado de duas medições realizadas em, pelo menos, duas 
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consultas após deteção dos valores elevados de Pressão Arterial (PA). Essas consultas devem ser 

espaçadas, no mínimo, por uma semana. Esta definição só é valida para indivíduos com idade igual ou 

superior a 18 anos, sem tratamento farmacológico anti-hipertensor e sem patologia aguda concomitante. 

As grávidas também estão excluídas nesta definição [23]. 

 Segundo a Norma 020/2011 da DGS, atualizada em março de 2013, mediante o tipo de medição, 

os limites de referência para diagnóstico de HTA são [23]:  

 

Tabela 3: Valores de referência mediante tipo de medição 

 

 Na Tabela 4, seguem-se os valores de PA para efeitos de classificação da HTA nos diferentes 

graus. Estes valores são referentes a medição no consultório [23]. 

 

Tabela 4: Classificação dos valores de Pressão Arterial 

* A Hipertensão Sistólica Isolada também se classifica em graus, de I a III, tendo por base os valores de PAS, com 

escalões idênticos aos da HTA. 

 

1.1.2 Estratégias de tratamento – Medidas não farmacológicas 

 

 As medidas não farmacológicas são fulcrais não só para prevenir, como também para 

complementar o tratamento anti-hipertensivo. 

 

Tipo de medição PAS (mmHg) PAD (mmHg) 

Consultório 140 90 

 

24 horas 

Global (24h) 125 -130 80 

Período do dia (7h-23h) 130 - 135 85 

Período da noite (23h-7h) 120 70 

Automedição no domicílio 130 - 135  85 

PAS (mmHg) PAD (mmHg) Classificação 

< 120 < 80 Ótima 

120—129 80—84 Normal 

130 —139 85 — 89 Normal-alta  

140 — 159 90 — 99 Hipertensão arterial Grau I 

160—179 100—109 Hipertensão arterial Grau II 

≥ 180 ≥ 110 Hipertensão arterial Grau III 

≥ 140 < 90 Hipertensão Sistólica Isolada * 
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 Segundo a norma 026/2011, atualizada em março de 2013, existem algumas mudanças no estilo 

de vida que devem ser adotadas de forma a diminuir a PA, de entre as quais se destacam: 

a) Adoção de uma dieta nutricionalmente equilibrada, variada, privilegiando os legumes, as 

leguminosas, as frutas e as verduras, em detrimento das gorduras (totais e saturadas). 

b) Prática de exercício físico, de forma regular e continuada, com uma duração de 30 a 60 

minutos, 4 a 7 vezes numa semana. 

c) Manutenção de um Índice de Massa Corporal (IMC) adequado, isto é, entre 18,5 e 25, e um 

perímetro de cintura abaixo de 94 cm para os homens e 80 cm para as mulheres. 

d) Diminuição do consumo de sal, restrição do consumo de bebidas alcoólicas em excesso e 

cessação tabágica [29]. 

 

1.1.3. Estratégias de tratamento – Medidas farmacológicas 

 

 Com a terapêutica anti-hipertensora pretende-se o controlo da PA para valores abaixo de 140/90 

mmHg, desde que estes sejam bem tolerados e não estejam contraindicados [29]. 

Na escolha da correta terapêutica farmacológica a adotar numa fase inicial e segundo a norma 

026/2011, existem alguns pontos que merecem especial atenção, nomeadamente: 

a) A recomendação e vigilância do cumprimento das medidas não farmacológicas; 

b) A idade; 

c) A existência de lesões em outros órgãos-alvo; 

d) A existência de fatores de risco cardiovascular ou outras doenças associadas; 

e) Fatores condicionantes à adesão terapêutica; 

f) Fator económico. 

No seguimento do ponto f), sempre que possível, deve ser privilegiada a utilização de 

medicamentos genéricos de baixo custo [29].  

 

 Como opções terapêuticas, no caso de uma HTA de risco acrescido baixo ou moderado, 

consideram-se válidos todos os fármacos de 1ª linha, designadamente os diuréticos tiazídicos ou 

análogos, os inibidores da enzima de conversão da angiotensina (IECA), os antagonistas dos recetores 

de angiotensina (ARA) ou os bloqueadores de entrada do cálcio.  

 Caso a HTA já seja considerada de risco acrescido, alto ou muito alto, será aconselhável a 

utilização de uma associação de fármacos, podendo optar-se por um diurético ou de um bloqueador dos 

canais de cálcio com um modificador do eixo renina-angiotensina (IECA ou ARA). Caso não seja 

possível controlar a HTA com a associação de dois fármacos, deve recorrer-se a um terceiro, de classe 

diferente. 

 A utilização de bloqueadores beta adrenérgicos com ação vasodilatadora justifica-se nos casos 

de doença ou insuficiência cardíaca associadas, ou com certos tipos de arritmia [29]. 
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 Relativamente ao seguimento dos utentes, e segundo as Guidelines de 2013 da European Society 

of Hypertension e European Society of Cardiology (ESH/ ESC), numa fase inicial do tratamento, todos 

devem ser vistos num intervalo de 2 a 4 semanas, de forma a avaliar os efeitos do fármaco na PA e a 

ocorrência de possíveis efeitos secundários. Apesar do efeito de alguns fármacos se fazer sentir logo nos 

primeiros dias ou semanas, a continuação de uma resposta retardada poderá ocorrer durante os primeiros 

2 meses. Assim que o alvo terapêutico for atingido, as consultas médicas poderão passar a ocorrer com 

um intervalo de alguns meses [30]. 

 No entanto, o sucesso terapêutico dependerá da colaboração entre profissionais de saúde e do 

cumprimento escrupuloso das medidas farmacológicas e não farmacológicas aconselhadas ao utente. 

Como tal, é muito importante sensibilizar a população de forma a estimular a adesão à terapêutica e a 

reforçar a estratégia preventiva.  

 

1.2. Objetivo 

 

 Perante os números mais recentes, divulgados pelo estudo promovido pelo Programa Nacional 

para as Doenças Cérebro-Cardiovasculares, realizado no ano de 2013, urge a necessidade da promoção 

de iniciativas com vista a sensibilizar a população para a necessidade de prevenção e controlo da HTA. 

 Nesse sentido, sugeri à FM a realização de um rastreio à HTA, totalmente gratuito, para 

incentivar a sua prevenção e monitorização. Paralelamente, esse rastreio teve como propósito a 

sensibilização da população para a aquisição de corretos hábitos de vida e alimentares, não só como 

prevenção da HTA, mas como promoção do bem-estar físico e mental do individuo em geral. 

 

1.3 Metodologia 

 

 O Rastreio à Hipertensão Arterial surgiu enquadrado no mês de maio, considerado o mês do 

coração. Teve início no dia 17 de maio, de forma a assinalar o Dia Mundial da Hipertensão, e prolongou-

se até ao final do mês.  

 Durante o rastreio, foi avaliada a PA pelo método auscultatório, recorrendo a um 

esfigmomanómetro de coluna de mercúrio e a um estetoscópio. Todas as medições foram realizadas de 

acordo com o designado nas Guidelines de 2013 da ESH/ ESC, permanecendo todas as pessoas sentadas, 

em descanso, cerca de 3 a 5 minutos, antes de serem iniciadas as medições. Foram efetuadas 2 medições 

de PA a todos os utentes, com um espaçamento de 1 a 2 minutos entre cada medição, sendo registado o 

valor mais baixo de PAS e PAD. Uma terceira medição foi realizada nos casos em que nas duas primeiras 

tivessem sido obtidos valores muito díspares [30]. Os valores obtidos foram enquadrados de acordo com 

os estipulados pela Direção Geral de Saúde e foi proporcionado o devido aconselhamento ao utente 

mediante a situação em causa[23]. 
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Caso os valores obtidos se posicionassem acima do limite considerado normal pela DGS, esse 

aconselhamento passava por medidas não farmacológicas e, caso o utente já estivesse a ser medicado, 

por estímulo à adesão à terapêutica. 

 Paralelamente a esta atividade, foram oferecidos à população panfletos informativos, de forma 

a que, para além do aconselhamento no momento do rastreio, as pessoas ficassem com um suporte de 

informação físico, podendo consultar sempre que tivessem dúvidas. Nos panfletos, para além de uma 

breve definição de HTA, dos conceitos de PAS e PAD, constam informações pertinentes como os fatores 

de risco e algumas medidas a adotar para prevenir ou não agravar esta patologia. Consta, também, de 

forma bem visível no verso dos panfletos, a tabela de classificação da HTA nos diferentes graus, de 

acordo com a Norma 020/2011 da Direção Geral de Saúde (Anexo 3).  

 Para fazer chegar esta ação de sensibilização ao maior número de pessoas possível, a FM utilizou 

como meio de divulgação a sua página do facebook e as mensagens telefónicas para os clientes que 

possuem cartão de fidelidade. 

 

1.4 Resultados e conclusão 

 

 Durante os 12 dias de rastreio gratuito promovido pela FM, foram efetuadas inúmeras medições 

da PA com o devido aconselhamento mediante cada situação em particular.  

 No geral, as pessoas mostravam-se muito contentes e agradecidas com a iniciativa, aproveitando 

a oportunidade para fazer um controlo mais amiúde da sua PA. Houve um notório aumento da afluência 

à farmácia com vista à realização do rastreio. 

 Pude constatar que, à esmagadora maioria das pessoas que realizou o rastreio, já lhes havia sido 

diagnosticada HTA e estavam a ser medicadas com anti-hipertensores. No entanto, mesmo estando a 

fazer a medicação, nem todas as pessoas possuíam a sua patologia controlada, ou seja, com os valores 

de PAS < 140 mmHg e PAD < 90 mmHg, de acordo com o assumido para HTA controlada no estudo 

promovido pelo Programa Nacional para as Doenças Cerebro-Cardiovasculares [31]. Em muitos casos, 

tal devia-se à falta de adesão à terapêutica ou a hábitos alimentares inadequados, assumidos pelo próprio 

utente. No entanto, noutros casos, a própria terapêutica já não estava a ser eficaz, havendo utentes que 

referiam que há muitos anos que a sua PA não cumpria os limites estipulados. Nesses casos, para além 

das medidas não farmacológicas de controlo da HTA, foi aconselhado ao utente solicitar uma consulta 

médica, a fim de averiguar se a terapêutica ainda era a mais adequada para a situação atual. 

 Durante o aconselhamento do rastreio à HTA, pude verificar que a maioria das pessoas já 

possuía conhecimento das medidas não farmacológicas a adotar, nomeadamente a aquisição de hábitos 

de vida saudáveis, desde a alimentação adequada à prática de exercício físico. No entanto, muitos utentes 

aproveitaram o momento para esclarecerem algumas dúvidas pontuais, sendo a grande maioria acerca 

da influência de certos alimentos em específico na PA. 
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 No geral penso que foi uma iniciativa com um balanço muito positivo, não só pelo feedback por 

parte dos utentes, como pela consciencialização da importância da prevenção e controlo da HTA em 

todas as pessoas que fizeram o rastreio, atingindo o propósito desta ação de sensibilização. Excluído do 

objetivos da ação, mas igualmente benéfico para a farmácia, foi o aumento da sua afluência, traduzindo-

se em benefícios quer sociais, quer económicos. Os benefícios sociais, traduzem-se no aumento de 

credibilidade da farmácia entre a comunidade, visto oferecer um aconselhamento e um serviço gratuito 

unicamente em prol da saúde. Por sua vez, os benefícios económicos traduzem-se nos utentes que 

aproveitaram o facto de se dirigirem à farmácia para realizar o rastreio e acabaram por aviar a sua 

medicação ou comprar algo cuja necessidade despertou enquanto esperavam.  

 

2. O melhor dos dois mundos – Dia da Criança 

 

2.1 Contextualização 

 

 Nos últimos anos tem-se verificado um crescente número de crianças com excesso de peso ou a 

sofrer de obesidade. Portugal apresenta um cenário preocupante, ocupando uma das posições mais 

desfavoráveis a nível Europeu, contando com uma em cada três crianças com este problema [32, 33]. 

Segundo um estudo feito pela Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil (APCOI), referente 

aos anos 2013-2014, com uma amostra de 18.374 crianças, 33,3% das crianças entre os 2 e os 12 anos 

apresentava excesso de peso, das quais 16,8% eram obesas [33]. São números demasiado expressivos para 

serem negligenciáveis, principalmente pelo facto da obesidade infantil estar associada a uma maior 

propensão para o desenvolvimento de outras doenças graves na adolescência e idade adulta, como sejam 

a hipertensão, a diabetes, doenças cardiovasculares e até certos tipos de cancro. 

 Para combater este problema é muito importante que as crianças façam uma dieta adequada às 

suas necessidades e sejam ativas fisicamente. No entanto, nem sempre isto é uma realidade. Segundo os 

dados revelados pelo Sistema Europeu de Vigilância Nutricional Infantil (COSI:2008), elaborado pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, mais de 

90% das crianças portuguesas consome fast-food, doces ou refrigerantes pelo menos 4 vezes por 

semana[33]. É uma percentagem demasiado expressiva, requerendo um alerta aos profissionais que lidam 

diariamente com as crianças, aos respetivos familiares e às próprias crianças, de forma a informar sobre 

os perigos deste estilo de vida a longo prazo e promover uma dieta nutritiva e saudável. 

 Neste sentido, o farmacêutico comunitário, enquanto profissional de saúde com um contacto 

privilegiado com a população, é detentor de um papel fulcral no incentivo à adoção de um estilo de vida 

saudável, incrementação de bons hábitos e promoção da saúde em geral. 
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2.1.1. Obesidade – Nova epidemia do século XXI? 

 

 Segundo a OMS, a obesidade pode ser definida como uma doença em que o excesso de gordura 

corporal acumulada pode atingir níveis capazes de afetar a saúde do indivíduo [34]. Este excesso de 

gordura resulta de sucessivos balanços energéticos positivos, sendo a quantidade de energia consumida 

pelo individuo superior à quantidade gasta [35]. Os fatores inerentes a este desequilíbrio vão desde os 

fatores genéticos, aos metabólicos, ambientais e, de forma bastante significativa, comportamentais. Este 

desequilíbrio, caso não seja contrariado, tende a perpetuar-se, tornando-se a obesidade uma doença 

crónica [35]. 

A prevalência da obesidade, a nível Mundial, atingiu uma dimensão tão significativa que a OMS 

considerou-a como a epidemia global do século XXI [35]. 

 O diagnóstico de pré-obesidade e obesidade é feito com base no cálculo do Índice de Massa 

Corporal (IMC), determinado através da divisão do peso (em quilogramas), pela altura (em metros), 

elevada ao quadrado, ou seja, peso/altura2 [35]. 

 O resultado do IMC, dos 5 aos 19 anos, é interpretado com base na classificação realizada pela 

OMS, apresentada nas figuras que se seguem [34]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMS 2007 

Figura 1:Índice de Massa Corporal para indivíduos do sexo feminino dos 5 aos 19 anos 
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Figura 2: Índice de Massa Corporal para indivíduos do sexo masculino dos 5 aos 19 anos 

 

Desta forma, segundo a OMS, uma criança é considerada obesa quando apresenta um IMC igual 

ou acima do percentil 97 para a sua idade e sexo. Quando o IMC se encontra entre o percentil 85 e 97 é 

já uma criança com excesso de peso, necessitando de um cuidado especial. Entre 15 e 85 é considerado 

um crescimento normal, sendo que abaixo de 3 é considerada uma criança em risco de desnutrição [34]. 

 

2.1.2. Aumento anormal de peso – Períodos de maior propensão 

 

 Apesar do excesso de peso poder ocorrer em qualquer idade, existem alguns períodos que 

merecem especial atenção. O primeiro período começa logo na vida intrauterina, no último trimestre da 

gravidez. Estudos epidemiológicos demonstram a existência de uma correlação entre o peso à nascença 

e o IMC na vida adulta [36]. Uma possível explicação prende-se na alteração de proporções entre massa 

gorda e massa magra, alterações ao nível do Sistema Nervoso Central (SNC) que regulam o apetite e na 

estrutura e função pancreática. Outros estudos mencionam que o ganho abrupto de peso durante a 

infância pode revelar uma interação entre fatores genéticos e ambientais, tornando o individuo mais 

suscetível a ser obeso no futuro [37]. Outro período particularmente importante é a adolescência. Nesta 

fase, também sob influência hormonal, ocorrem alterações na percentagem e distribuição da massa 

gorda, realçando as diferenças entre sexos. Esta fase também é especialmente propícia para o 

desenvolvimento e expressão de comorbilidades associadas à obesidade, em ambos os sexos. Cerca de 

80% dos adolescentes com excesso de peso tornam-se adultos obesos [37]. 
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2.1.3. Complicações associadas ao excesso de peso na infância 

 

 Longe vão os dias em que o excesso de peso na infância era considerado apenas uma questão 

estética. Sabe-se hoje que, para além deste problema, o excesso de peso acarreta um risco acrescido de 

desenvolvimento de outras complicações, afetando não só a saúde física, como a mental da própria 

criança. 

 Para além do aumento da mortalidade, uma das principais preocupações do excesso de peso na 

criança é o risco acrescido de desenvolvimento de dislipidemia aterogénica, hipertensão, apneia do sono 

obstrutiva, hipertrofia do ventrículo esquerdo e aterosclerose em adulto. Todos estes fatores são 

determinantes na doença cardiovascular (DC). Igualmente aumentado encontra-se o risco de 

desenvolvimento de doenças metabólicas (DM) em adulto, nomeadamente Síndrome Metabólico e 

Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2) [37]. 

 A nível de sequelas a nível psíquico, verifica-se em crianças com excesso de peso uma maior 

tendência ao isolamento e dificuldade em estabelecer relacionamentos, levando, frequentemente, a 

estados depressivos e, em última instância, a idealização suicida [37].  

 

2.1.4. Tratamento  

 

 O tratamento do excesso de peso baseia-se, essencialmente, em três estratégias: o tratamento 

comportamental, o tratamento farmacológico e o tratamento cirúrgico.  

 A primeira abordagem em caso de excesso de peso infantil é a comportamental, incentivando a 

prática de exercício físico e a mudança dos hábitos alimentares, adaptando a dieta de cada criança às 

suas necessidades nutricionais. De salientar que, paralelamente ao tratamento comportamental da 

criança, temos o da família, constituindo um dos pontos fulcrais no sucesso da terapêutica [37]. 

 No entanto, para algumas crianças, esta abordagem comportamental mostra-se insuficiente. Para 

esses casos, existe a alternativa farmacológica, embora a sua utilização em crianças ainda gere muita 

controvérsia e necessite de mais estudos que sustentem o seu risco/benefício. Por entre todos os fármacos 

que tem sido estudados recentemente, apenas o orlistato, conseguiu aprovação pela Food and Drug 

Administration (FDA), estando o seu uso restringindo a crianças com mais de 12 anos, sem resposta a 

tratamento comportamental por mais de um ano. Este fármaco, cujo mecanismo de ação se baseia na 

inibição das lípases intestinais, diminui a hidrólise dos triglicerídeos ingeridos e provoca uma redução 

na absorção da gordura a nível intestinal em, aproximadamente, 30%. Durante esta terapêutica existem 

parâmetros que devem ser monitorizados, nomeadamente a altura, a concentração sérica de vitaminas 

lipossolúveis, o peso e a presença de comorbilidades associadas ao seu excesso [38]. 

 Por último, a abordagem cirúrgica está reservada a casos muito graves, em que aliado a um IMC 

superior a 40 kg/m2
 está a presença de comorbilidades como DM2 e apneia do sono obstrutiva, ou a um 

IMC superior a 50 kg/m2 associado a dislipedimia e hipertensão [37].  
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2.1.5 Prevenção 

 

 É na prevenção que o farmacêutico, dotado de um contacto privilegiado com a população, 

desempenha um papel fulcral. Tão importante como tratar, é prevenir o excesso de peso, com vista a 

evitar possíveis complicações futuras. 

 Nesse sentido, cabe ao farmacêutico não só alertar para as possíveis complicações que o excesso 

de peso possa acarretar no futuro, como promover uma alimentação e um estilo de vida saudáveis. 

  

2.2. Objetivo 

 

 No seguimento desta problemática, torna-se pertinente a educação da população. 

Todos os anos, no Dia Mundial da Criança, dia 1 de junho, a FM organiza um conjunto de ações 

meticulosamente pensadas para fazer os mais novos felizes. Por entre pinturas faciais, oferta de brindes 

promocionais e concursos de desenhos, a FM já fez de tudo um pouco para tornar este dia memorável 

para as crianças. Deste modo, este ano, enquanto estagiária da FM e envolvida na sua organização, 

sugeri aliar aos tradicionais desenhos e brindes promocionais, um brinde que fizesse as crianças felizes 

e, ao mesmo tempo, sensibilizasse a população para a necessidade de proporcionar uma alimentação 

saudável às suas crianças. Com a oferta das gomas saudáveis, a FM tem como objetivo demonstrar à 

população que, para todas as circunstâncias, mesmo até quando a criança pede um doce, existe uma 

opção saudável. Com esta ação, é objetivo da FM alertar a população para a necessidade de proporcionar 

às suas crianças uma dieta adequada às suas necessidades nutricionais, escolhendo, para todas as 

circunstâncias, a opção mais saudável, de modo a prevenir o excesso de peso e as suas consequências 

futuras. 

 

2.3 Metodologia 

 

 Localizada a poucos metros do colégio Anjos do Saber, numa das mais movimentadas ruas de 

Matosinhos, a FM apresenta uma responsabilidade acrescida no que respeita a esta problemática.  

Com o excesso de peso a aumentar entre as crianças e com a pressão das dietas rígidas, os pais 

vêm-se com dificuldade em arranjar alternativas para quando a criança pede um doce. Para responder a 

esse obstáculo, e de forma a sensibilizar os pais para escolherem sempre os alimentos adequados às 

necessidades das duas crianças, a FM decidiu incluir as gomas saudáveis nos brindes. 

Os FRUSITOS são gomas sem açúcar, sem lactose, sem glúten e sem conservantes. Contêm um 

edulcorante natural, a Stevia, e estão suplementados com vitamina C. Correspondem, desta forma, a 

uma excelente alternativa às tradicionais gomas, e até mesmo à maior parte dos restantes doces, que 
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geralmente são ricos em açúcares e pobres nutricionalmente. Devido à ausência de glúten e lactose, estas 

gomas estão adaptadas até para crianças celíacas e com certas intolerâncias alimentares (Anexo 5). 

Na momento da oferta das gomas e dos restantes brindes promocionais, a FM aproveitou para 

fazer a sua ação de sensibilização, alertando os pais para a necessidade de monitorização do peso das 

suas crianças, da importância da atividade física e da correta compreensão dos rótulos alimentares, de 

forma a fazer as escolhas certas e adaptadas às necessidades dos seus filhos. Atualmente existem imensas 

opções alimentares no mercado de forma a tentar responder a todas as necessidades das crianças, é 

necessário é alertar os pais para a sua existência e importância. 

De salientar que os FRUSITOS não constituem um substituto da dieta alimentar, mas sim uma 

alternativa saudável aos doces, com suplementação em Vitamina C. 

 

2.4 Resultados e conclusão 

 

No total, durante a ação de sensibilização do Dia Mundial da Criança, foram oferecidos cerca 

de 40 saquinhos de gomas saudáveis. Para além das 40 crianças felizes, este número representa as 40 

famílias alertadas para a necessidade de uma dieta saudável com atividade física adequada.  

No geral, o feedback por parte dos utentes foi muito positivo, não só pelas suas crianças terem 

levado para casa um brinde que adoram, como por terem encontrado uma alternativa saudável aos doces. 

Para além de elogiarem a iniciativa, alguns utentes sugeriram a continuidade de venda do produto na 

farmácia, afirmando ser difícil encontrar um produto com as mesmas características quer nas restantes 

farmácias, quer nos supermercados. Atendendo a esses pedidos, a FM colocou os FRUSITOS à venda. 

Embora o preço seja ligeiramente superior às gomas vendidas no supermercado, o produto tem tido 

bastante procura. Os utentes entendem que sendo um produto com características que se destacam dos 

demais do mercado, o preço de custo à farmácia e, consequentemente, ao consumidor, também acaba 

por ser superior. Para além disso, o facto de estar a ser vendido numa farmácia, transmite qualidade e 

segurança ao consumidor, estimulando a sua compra. 

Em síntese, esta ação de sensibilização superou as minhas expectativas, sendo a recetividade 

por parte da população bastante positiva. Penso que a mensagem conseguiu passar e que, de hoje em 

diante, pelo menos aquelas famílias, estão mais alerta para a correta escolha dos alimentos, de forma a 

adequar às necessidades das suas crianças. Para além do alerta a esta problemática, esta ação de 

sensibilização também trouxe benefícios económicos à farmácia, não só pela comercialização de um 

novo produto, como pela atração de novos utentes, visto ser um produto que, neste momento, ainda é 

difícil encontrar nas restantes farmácias e estabelecimentos públicos.  
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3. Semana da Saúde Oral  

 

3.1 Contextualização 

 

 A Saúde Oral (SO) é uma componente essencial da saúde geral de um indivíduo, contribuindo 

não só para o seu bem-estar, como para a sua qualidade de vida. Segundo dados revelados pela OMS, a 

nível mundial, cerca de 60 a 90% das crianças em idade escolar e cerca de 100% dos adultos apresentam 

cárie dentária. Por sua vez, a doença periodontal grave, que pode mesmo resultar em perda de dentes, 

afeta cerca de 15 a 20% da população adulta entre os 35 e os 44 anos. Na população entre os 65 e os 77 

anos de idade, cerca de 30%, chega mesmo a não possuir qualquer dente natural [39]. 

 A nível nacional, segundo dados do relatório do Barómetro Nacional da Saúde Oral de 2015, 

promovido pela Ordem dos Médicos Dentistas, 37% dos portugueses afirmam ter falta de mais de 6 

dentes naturais. Este é o valor a partir do qual a capacidade de mastigação se torna, notavelmente, 

comprometida. Ainda segundo dados deste relatório, cerca de um terço dos portugueses nunca visitou 

um médico dentista, a não ser por uma urgência ou dor. Nas crianças menores de 6 anos, esta 

percentagem sobe para 58,3%. As principais razões apontadas foram a falta de recursos financeiros ou 

a perceção de que não seria necessário[40]. 

 Perante estes dados, torna-se evidente a necessidade de intervenção. Nesse sentido, o 

farmacêutico, como profissional de saúde com um contacto transversal a todos os núcleos geracionais, 

tem um papel fundamental na transmissão de informação, estímulo à adoção de corretos hábitos 

higiénicos e alimentares e incentivo à visita regular ao médico dentista. 

 

3.1.1 Saúde Oral – Prevenção é o melhor tratamento  

 

 Segundo a OMS, Saúde Oral pode ser definida como “um estado de ausência de dor crónica 

oro-facial, cancro oral ou orofaríngeo, infeção oral e úlceras, doença periodontal, cáries dentárias, perda 

de dentes, malformações congénitas e outras doenças e distúrbios que limitam a capacidade de um 

indivíduo de mastigar, sorrir, falar e sentir-se bem psicossocialmente” [39]. 

 A doença oral constitui, atualmente, um sério problema de Saúde Pública, quer pelo seu elevado 

impacto económico e social, quer pelas consequências patológicas que pode acarretar [41]. Apesar dos 

enormes progressos na SO a nível mundial, ainda há um longo caminho a percorrer, essencialmente nas 

populações mais desfavorecidas, onde a doença oral apresenta uma maior prevalência, afetando desde 

as crianças aos adultos [39]. Além dos fatores sociodemográficos e do nível socioeconómico da família, 

a própria história clínica do indivíduo e os seus hábitos de vida, nomeadamente, uma dieta pouco 

saudável, tabagismo, um elevado consumo de álcool e uma higiene dentária deficitária, são fatores que 

contribuem para o aumento da suscetibilidade a este tipo de doenças [39, 41]. Desta forma, tão importante 

como tratar, torna-se prevenir o seu aparecimento. Desde 1986, Portugal tem realizado programas de 
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promoção de promoção de saúde e prevenção de doenças orais, especialmente dirigidos às crianças e 

jovens, sob orientação técnico-normativa da DGS. Estas medidas estão descritas no Programa Nacional 

de Promoção da Saúde Oral (PNPSO), aprovado por Despacho nº153/2005 – 2ª série, de 5 de janeiro[42]. 

Ao longo dos anos, este PNPSO tem vindo a sofrer reformulações, estando atualmente incluído no Plano 

Nacional de Saúde 2012-2016[43]. De entre as principais medidas preventivas, destacam-se as seguintes: 

 

 Correta escovagem dentária 

 

É o processo mecânico de fragmentação da placa bacteriana e remoção dos restos alimentares 

depositados nos dentes, através dos filamentos da escova[44]. Segundo a DGS, para a escovagem ser 

eficaz deve durar, no mínimo 2 a 3 minutos e deve ser efetuada 2 a 3 vezes ao dia, sendo uma delas, 

obrigatoriamente, após a última refeição do dia. Os filamentos da escova devem ser de nylon, de textura 

macia e extremidade arredondada. Quando estes filamentos começam a ficar deformados obrigam à 

substituição da escova, o que num individuo que cumpra as regras de escovagem ocorre, em média, após 

3 a 4 meses da sua compra [45]. 

Existem escovas de vários tamanhos, manuais e automáticas, devendo a escolha ser ponderada 

tendo em conta a destreza manual do individuo [45].  

Relativamente à técnica de escovagem, devem ser escovados 2 dentes de cada vez, ou seja, o 

equivalente ao tamanho da cabeça da escova, fazendo cerca de dez movimentos nas superfícies dentárias 

abrangidas pela escova. A escovagem deve ser iniciada no dente mais posterior da superfície externa 

(lado da bochecha) e mantida na mesma sequência até ao último dente da extremidade oposta do mesmo 

maxilar. Não esquecer as superfícies dentárias do lado da língua, as superfícies mastigatórias dos dentes 

e a própria língua[45]. 

 

 Uso de fio dentário 

 

O fio dentário deve ser utilizado a partir do momento em que há destreza manual, ou seja, a 

partir dos oito anos. Deve ser utilizado uma vez por dia, preferencialmente após a última escovagem. O 

movimento deve ser realizado na horizontal, desde o momento que o fio dental contacta com o ponto 

entre os dentes até ao sulco gengival [45].  

 

 Uso de dentífrico fluoretado 

 

Está clinicamente provado que o uso de dentífricos fluoretados são essenciais no combate à cárie 

dentária.  

O flúor possui ação cariostática e antibacteriana, impedindo, desta forma, a desmineralização 

do esmalte provocada pelos ácidos provenientes da metabolização dos restos dos alimentos pelos 
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microrganismos. Devido à sua ação, o flúor potencia ainda a remineralização de lesões iniciais de cárie 

e inibe a ação da placa bacteriana [46]. 

 No entanto, o seu efeito preventivo só é significativo para concentrações superiores aos 

1000ppm. Num dentífrico de venda livre, podemos encontrar concentrações até aos 1500ppm, sendo a 

venda de concentrações superiores apenas autorizada mediante prescrição médica [47]. 

Até aos 3 nos de idade, 34% do dentífrico utilizado na escovagem é engolido pela criança, 

diminuindo esta percentagem para 28% dos 4-5 anos e, para 20%, dos 5-7 anos. Tendo isto em conta, 

para evitar casos de fluorose, a DGS recomenda a utilização de uma quantidade de dentífrico, 

equivalente à unha do 5º dedo da própria criança. Atualmente, o uso de suplementos sistémicos de fluor 

já não é recomendado, a não ser, excecionalmente, em crianças com mais de 3 anos e alto risco de 

desenvolver cárie dentária [45].   

 

 Bochecho Fluoretado 

 

A partir dos seis anos de idade, poderá ser feito um bochecho diário ou quinzenal com um 

colutório contendo fluoreto de sódio a 0,05% ou 0,2%, respetivamente. No entanto, este colutório serve 

apenas como complemento e, em circunstância alguma, substitui uma correta escovagem. Após o 

bochecho, o individuo deverá permanecer cerca de 30 minutos sem ingerir alimentos ou bebidas, de 

forma a minimizar o risco de ingestão [42]. 

 

 Dieta saudável, equilibrada e pouco propícia ao desenvolvimento de cárie 

 

O açúcar tem vindo a ser reconhecido como o principal agente etiológico para a prevalência e 

progressão da cárie. Desta forma, as bebidas e os alimentos com altos teores de açúcar devem ser 

evitados, privilegiando-se uma alimentação saudável e equilibrada. Embora a eliminação por completo 

do açúcar da alimentação seja uma tarefa praticamente impossível, é importante a correta escolha dos 

alimentos, devendo o cuidado ser redobrado nas crianças e jovens, uma vez que os comportamentos 

alimentares adquiridos nesta altura tendem a manter-se ao longo da vida [48]. 

 

 Visitas regulares ao médico dentista 

 

Idealmente, a primeira visita ao médico dentista deverá ser efetuada aquando a erupção dos 

primeiros dentes temporários ou, pelo menos, até a criança completar 1 ano de idade. Esta visita tem 

como objetivo estabelecer um programa preventivo de SO e interromper hábitos que possam vir a tornar-

se prejudiciais no futuro. A partir daí, a criança deverá ser vista 2 vezes ao ano, ou seja, a cada 6 meses. 

Caso a criança apresente elevado risco de cárie dentária, esse período deve ser reduzido para intervalos 

de 3 meses [49]. 
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Apesar da periodicidade da visita ao médico dentista depender das necessidades individuais, o 

adulto deve continuar a fazer visitas regulares, permitindo o diagnóstico precoce de doenças orais, a 

aplicação de tratamentos preventivos primários e o fornecimento de instruções de higiene oral adaptadas 

às necessidades de cada individuo, evitando tratamentos futuros mais prolongados, complexos e 

dispendiosos[50]. 

No entanto, como já foi referido anteriormente, ou por motivos económicos, ou por 

desconhecimento de necessidade, estas visitas não ocorrem com a devida regularidade. 

 

Tendo em conta a evidente influência dos hábitos comportamentais e de higiene bucal na 

prevenção da doença oral, o Farmacêutico pode assumir um papel determinante através do correto 

aconselhamento, colmatando a lacuna de informação que ainda persiste junto de algumas populações.  

 

3.2. Objetivo 

 

 Perante a realidade portuguesa retratada através dos números fornecidos pelo Barómetro 

Nacional da Saúde Oral de 2015, tornou-se evidente a necessidade de informar a população e estimula-

la a adotar os corretos hábitos de higiene, de forma diminuir a incidência e prevalência de doenças orais, 

pelo menos na população abrangida. 

Nesse sentido, sugeri à FM a criação da Semana da Saúde Oral com o objetivo de, precisamente, 

promover um correto aconselhamento nesta área ao maior número de pessoas possível, fortalecendo, 

desta forma, a estratégia preventiva da doença oral.  

Para além dos adultos, um dos grandes objetivos desta ação era fazer chegar a informação até 

aos mais novos. Para isso, e sabendo desde logo o quão difícil é captar a sua atenção, optei pela 

realização de um panfleto que lhes fosse apelativo e suscitasse o seu interesse. 

 

3.3. Metodologia 

 

 A Semana da Saúde Oral foi estrategicamente delineada para ocorrer entre os dias 12 e 16 de 

setembro, coincidindo com a semana do regresso às aulas. Neste período, onde os pais procuram 

comprar todo o material necessário aos filhos no novo ano letivo, importa promover uma campanha para 

que adquiram o material de higiene oral necessário para levar para as escolas na farmácia. Desta forma, 

para além dos benefícios económicos para a farmácia, é possível fornecer a o aconselhamento necessário 

aos pais e às próprias crianças, para que possam adquirir corretos hábitos de higiene oral. Desta forma, 

o aconselhamento aos pais foi feito de forma oral, enquanto o das crianças foi feito através de um 

panfleto com uma missão. Nesse panfleto, existe um super-herói que, através de uma missão, estimula 

as crianças a adquirirem comportamentos diários que promovam a sua higiene oral (Anexo 6). 
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Contudo, para além da promoção da saúde, a farmácia tem ainda um papel a nível da 

responsabilidade social. Cientes desse facto, para além da transmissão de conhecimentos, é igualmente 

necessário tornar os produtos acessíveis ao maior número de pessoas possível. Sendo a população mais 

carenciada, precisamente, a mais afetada no que respeita a doenças orais, durante toda a Semana da 

Saúde Oral, a FM decidiu aplicar um desconto de 20% na compra de dois artigos da marca Elgydium. 

Para além de tornar os produtos mais acessíveis à maior parte das pessoas, as campanhas 

também têm um importante papel no próprio Marketing da farmácia e na mobilização de pessoas. Nesse 

sentido, para além de anunciada presencialmente, a campanha foi igualmente apresentada aos utentes 

por uma mensagem enviada através do MSIS, uma base de dados onde estão registados os utentes 

filiados À FM. Com isto, a farmácia conseguia atrair mais pessoas à farmácia e, consequentemente, 

sensibilizar um maior número de pessoas para a aquisição de corretos hábitos de higiene de forma a 

prevenir a doença oral. 

  No entanto, para além do foco no utente, a farmácia tem também que garantir a sua 

sustentabilidade. Desta forma, para além do impacto desta campanha a nível social, é necessário fazer 

uma análise do seu impacto a nível económico. Deste modo, foi analisada a quantidade de produtos 

desta categoria vendida face ao correspondente período do ano passado, traduzindo os resultados em 

impacto financeiro para a farmácia. 

  

3.4 Resultados e conclusão 

 

 Após 5 dias de campanha promocional na marca Elgydium, seguem-se os resultados face ao ano 

transato. Todos os valores foram obtidos com base nas listas de vendas para a 2ª semana de setembro 

dos anos 2015 e 2016 (Anexo 7 e 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Quantidade de produtos Elgydium vendida na 2ºsemana de setembro dos anos 2015 e 2016 
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Figura 4: Receita das vendas nos anos 2015 e 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Receita das vendas por produto para o ano de 2015 
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Figura 6: Receita das vendas por produto para o ano de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Receita das vendas por produto para os anos 2015 e 2016 
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 Tendo em conta os gráficos anteriormente apresentados, podemos concluir que, em termos 

económicos, esta ação de sensibilização praticamente duplicou a quantidade de produtos vendidos, 

traduzindo-se em mais do dobro das receitas de vendas face ao correspondente período do ano passado. 

Pela análise dos gráficos, pude ainda verificar que o produto mais procurado pela população é, 

efetivamente, o dentífrico, correspondendo a cerca de 42% das vendas no ano de 2015 e 56% no ano de 

2016. Por sua vez, os packs da Elgydium® também têm bastante procura, sendo o segundo produto mais 

procurado em ambos os anos. Estes packs são uma associação de dois ou mais produtos da marca 

Elgydium® específicos para determinado fim ou ocasião. 

 De ressalvar, no entanto, que os valores utilizados para a realização dos gráficos foram os 

referentes ao PVP, sobre o qual ainda foi aplicado o desconto de 20% no ano de 2016 na compra de dois 

produtos. Desta forma, para a farmácia manter a sua margem de lucro aquando a realização das 

campanhas, torna-se necessário entrar em negociação com o respetivo fornecedor, de forma a conseguir 

melhores condições comerciais em função das quantidades vendidas. Caso isso não aconteça, torna-se 

imperativo analisar a pertinência da campanha, de forma a evitar possíveis prejuízos por ela acarretados. 

 No decorrer desta semana, pude constatar a notória influência das campanhas promocionais no 

estímulo das vendas de determinado produto e na atração de pessoas à farmácia, despertando a sua 

necessidade de compra. Pude ainda aperceber-me que, entre os utentes habituais da FM, a mensagem 

telefónica é o método de divulgação mais eficaz, sendo inúmeras as pessoas que referiram ter tomado 

conhecimento da campanha dessa forma. 

 Por fim, toda esta afluência à farmácia levou a atingir o propósito primordial desta campanha, 

sensibilizar as pessoas para este tema, proporcionando-lhes um aconselhamento completo de forma a 

estimular a adoção de corretos de hábitos de higiene oral e, consequentemente, prevenir a doença. 
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Considerações finais 

 

 Chegando ao final destes quatro meses em Farmácia Comunitária, o balanço torna-se 

extremamente positivo. Foram quatro meses de constante aprendizagem e consolidação de 

conhecimentos adquiridos durante o percurso académico, imprescindíveis para o meu crescimento 

enquanto profissional. 

 Durante o estágio na Farmácia Moderna, tive oportunidade de passar por todas as etapas que 

garantem o bom funcionamento da farmácia, quer interno, quer para o utente. Desde a receção de 

encomendas, ao correto armazenamento dos produtos, gestão de campanhas promocionais, atendimento 

ao público e conferência de receituário, foram tudo conhecimentos práticos que fui adquirindo ao longo 

destes quatro meses. 

 Foi, indubitavelmente, uma experiência única e uma mais-valia no meu percurso, permitindo-

me aperceber do verdadeiro papel de um Farmacêutico Comunitário junto da população. Para além do 

especialista do medicamento, a profissão Farmacêutica encontra-se ao serviço da vida, podendo o 

farmacêutico intervir no uso seu racional, na adesão à terapêutica e, até mesmo, na monitorização dos 

seus utentes.  

 Torna-se, portanto, uma profissão de enorme responsabilidade, que está em constante evolução 

de forma a conseguir prestar, sempre, o melhor serviço em prol da saúde da comunidade. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1 - Sala de Atendimento ao Público 
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Anexo 2 – Montra Uriage, 1ºs Cuidados do Bebé 
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Anexo 3 – Panfleto sobre Hipertensão Arterial 
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Anexo 4 – Cartaz Dia Mundial da Criança 
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Anexo 5 – Decoração Dia Mundial da Criança e sacos de gomas oferecidos 
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Anexo 6 – Panfleto Semana da Saúde Oral para as crianças 
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Anexo 7 – Lista de produtos vendidos da marca Elgydium® na 2ª semana de 

setembro de 2015 
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 Anexo 8 – Lista de produtos vendidos da marca Elgydium® na 2ª semana 

de setembro de 2016 
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Resumo 
 

No âmbito da conclusão do nosso ciclo como estudantes do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, tivemos a oportunidade de 

experienciar um período de estágio profissionalizante na vertente de Farmácia Hospitalar. O presente 

relatório aborda o período de 8 semanas de estágio, correspondentes aos meses de março e abril de 

2016, realizado nos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto, sob orientação da Dra. 

Teresa Almeida. A nossa passagem pelos diversos setores dos Serviços Farmacêuticos foi feita de 

forma rotativa, permanecendo em cada setor por um período máximo de uma semana. A primeira 

semana permitiu-nos uma visão geral das atividades que iríamos executar nos 6 diferentes setores nas 

semanas subsequentes; tivemos também uma semana na qual pudemos assistir ao XVIII Congresso 

Anual da APNEP e começar a realizar o presente relatório de estágio. (Anexo I) 

Este estágio permitiu compreender a atividade de uma farmácia/Farmacêutico no contexto 

hospitalar, tendo em especial atenção, a organização estrutural e funcional do serviço e a importância 

da sua inclusão no ambiente hospitalar.  

Na primeira parte do relatório abordamos a integração dos Serviços Farmacêuticos no 

contexto do Centro Hospitalar do Porto, bem como a descrição do funcionamento dos vários setores 

que estes compreendem conjuntamente com um sumário das tarefas aí executadas. 

 Durante o nosso período de estágio tentamos transpor o conhecimento teórico e prático 

previamente adquirido, ao mesmo tempo que aprofundamos os nossos conhecimentos, através da 

realização de atividades complementares. Na segunda parte do relatório fazemos referência ao 

desenvolvimento dessas mesmas atividades. 
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Capítulo 1 – Centro Hospitalar do Porto  
 

O Centro Hospitalar do Porto (CHP) é um hospital situado no centro do Porto, com ligações 

universitárias, associado ao Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto. 

Tem como missão a prestação de cuidados de saúde humanizados, competitivos e de referência e apoia 

a formação pré e pós-graduada e profissional, incentivando ao desenvolvimento científico na área da 

saúde1. 

 Foi fundado em setembro de 2007, sendo constituído inicialmente por três unidades clínicas: 

Hospital de Santo António (HSA), Maternidade Júlio Dinis (MJD) e Hospital Maria Pia2. Até ao 

momento, a estrutura do centro hospitalar sofreu algumas alterações, com a entrada do Hospital 

Joaquim Urbano (HJU) (abril de 2011), o encerramento do Hospital Maria Pia (setembro de 2012) e 

inauguração do Centro Materno Infantil do Norte (CMIN) em maio de 20143. 

 

1.1. Os Serviços Farmacêuticos  

 

1.1.1. Referências históricas 

 

 A profissão farmacêutica foi distinguida da profissão médica em 1491, no reinado de D. 

Afonso IV. A partir desse momento e até ao século XIX, os farmacêuticos eram formados em boticas. 

A partir desse século, começam a surgir as primeiras Escolas de Farmácia em Portugal, nomeadamente 

em Coimbra, Lisboa e Porto.  

Em 1825, o Hospital Geral de Santo António (HGSA) torna-se um hospital escolar, criando 

uma farmácia privativa, onde toda a produção medicamentosa era restrita ao hospital. No entanto, 

havia a distinção de dois setores – Laboratório e Farmácia – sendo apenas fundidos em 1960, 

formando-se assim os Serviços Farmacêuticos do HGSA3.  

 

1.1.2. Estrutura e organização dos Serviços Farmacêuticos 

 

Os Serviços Farmacêuticos (SF) do CHP têm como missão assegurar a seleção, aquisição, 

armazenamento e distribuição de medicamentos e outros produtos farmacêuticos a todos os doentes 

internados e em regime de ambulatório. Também têm a capacidade de garantir a produção de 

preparações estéreis tais como: citotóxicos (CTX), bolsas de nutrição parentérica (NP) e estéreis 

extemporâneos, e preparações não estéreis. Uma outra vertente deste serviço é a sua participação na 

realização de ensaios clínicos, intervindo no esclarecimento sobre os medicamentos e na 

farmacovigilância; sendo, por isso, um ponto fulcral na garantia dos cuidados farmacêuticos3. 
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 Encontram-se situados no piso 0, ala Norte do Edifício Neoclássico do HSA, à exceção da 

Unidade de Farmácia Oncológica (UFO), que se encontra no edifício Dr. Luís de Carvalho, na unidade 

de Hematologia Clínica; estão integrados nos Serviços de Suporte à prestação de cuidados do CHP, 

conforme se pode constatar no organigrama (Anexo II) 4. 

 Sob a alçada da direção da Dra. Patrocínia Rocha, os SF são constituídos por 23 

Farmacêuticos – Técnicos Superiores de Saúde (TSS) -, 27 Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica 

(TDT), 14 Assistentes Operacionais (AO) e 3 Assistentes Técnicos, os quais se distribuem, 

maioritariamente de forma rotativa, pelos vários setores; no entanto, cada setor conta com um 

farmacêutico responsável (Anexo III) 3. 

 De modo a melhorar a organização, gestão e controlo dos processos farmacêuticos, criou-se 

um Sistema de Gestão da Qualidade regido pela norma NP EN ISO 9001:2008, assentando numa 

política de qualidade centrada no doente, a principal prioridade do hospital. Para avaliar a eficácia e 

eficiência das atividades que integram este sistema, os SF realizam um conjunto de auditorias internas 

e externas da qualidade3. 

 

1.1.3. Sistema Informático 

 

Com o intuito de minimizar os erros e a aumentar a eficiência e rapidez do trabalho, no CHP é 

utilizada uma plataforma que permite concentrar os milhares de linhas de informação existentes no 

contexto hospitalar. Esta plataforma consiste numa aplicação informática intitulada: Gestão Hospitalar 

de Armazém e Farmácia (GHAF); este software é desenvolvido tendo em consideração as 

especificidades do funcionamento de uma unidade hospitalar, sendo utilizado transversalmente em 

todos os setores5. 

O GHAF permite, no processo de gestão do stock, efetuar uma gestão integrada de todo o 

processo de compra, bem como a atualização constante da distribuição do inventário registando a 

transferência entre os diferentes armazéns, requisições, débitos nos diferentes centros de custo e 

empréstimos entre outros movimentos possíveis de realizar com os produtos presentes no inventário. 

Possibilita ainda a prescrição médica (PM), viabilizando também a validação farmacêutica. 

Isto faz da aplicação um auxiliar importante na preparação de medicamentos CTX, não estéreis e 

estéreis (incluindo a nutrição parentérica), bem como na dispensa de medicação, quer em ambulatório 

quer em regime de internamento. Além disso, com base no módulo do Circuito do Medicamento 

(CdM), é possível consultar um histórico das prescrições, validações e dispensas; o que torna possível 

em qualquer momento traçar a rastreabilidade da medicação. 
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Capítulo 2 – Circuito do medicamento 

 

2.1. Armazém de Produtos Farmacêuticos 

 

O armazém de produtos farmacêuticos (APF) constitui uma série de setores que se encontram 

intimamente interligados, de forma a assegurar a disponibilização de medicamentos e produtos 

farmacêuticos em quantidade, qualidade e no prazo expectável pelo doente, ao menor custo possível. 

O APF encontra-se dividido de forma que os medicamentos/produtos farmacêuticos tenham o destino 

apropriado6.  

 Tudo se processa na forma de um ciclo, onde se pode considerar o “início” do circuito do 

medicamento no Serviço de Aprovisionamento (SA) aquando o seu pedido ao fornecedor, ou no caso 

de necessidade de produtos pontuais dos quais não é preciso ter em stock é feito o pedido à Farmácia 

Lemos, e o seu “fim” quando é necessária nova reposição do mesmo (Anexo IV) 7. De forma a não 

haver falhas na aquisição de medicamentos/produtos farmacêuticos é de extrema importância uma 

estreita linha de comunicação entre os SF e o SA8,9. 

 A aquisição de medicamentos é realizada de acordo com o Formulário Hospitalar Nacional do 

Medicamento (FHNM) e respetiva Adenda ou deliberações da Comissão de Farmácia e Terapêutica 

(CFT). O FHNM é uma publicação oficial elaborada pela comissão técnica especializada do 

INFARMED, na qual constam todos os medicamentos a utilizar nos hospitais do Serviço Nacional de 

Saúde (SNS), já a Adenda consiste num manual suplementar ao FHNM que contempla as inclusões do 

CHP ao FHNM. 

A Receção de Encomendas é o local onde todos os produtos que chegam são devidamente 

confirmados no tocante à quantidade, qualidade e qual o destino interno que devem seguir; é 

necessária a devida colocação dos Kanbans e anexar as guias de remessa/faturas/notas de encomenda 

de forma a agilizar todo o processo10.  

O TDT/TSS é responsável pela validação da mercadoria entregue e faturada, devendo sempre 

verificar o lote e o prazo de validade (PV) e registar caso haja alguma inconformidade; no caso do PV 

ser inferior a 6 meses a encomenda fica em “espera”, isto é, só é aceite se houver garantia de troca por 

outros produtos com PV maior ou desde que se consiga gastar todo o produto até este caducar. Por 

outro lado, também está incumbido de: conferir os medicamentos hemoderivados ou derivados do 

plasma humano e verificar se apresentam o respetivo certificado do INFARMED (CAUL), conferir os 

injetáveis de grande volume, verificar se o dispositivo médico tem a marcação CE e arquivar os 

certificados que o acompanham no APF-1001, rececionar as matérias-primas e analisar o registo que 

comprova a qualidade do lote (Boletim de Análise) fornecido pelo fabricante. De notar que os 

estupefacientes e psicotrópicos devem ser enviados para o farmacêutico responsável, sendo 

seguidamente armazenados numa sala de acesso condicionado10.  
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Posteriormente, os produtos são conservados nas devidas condições de luminosidade, 

temperatura e humidade (começar sempre pela receção dos produtos refrigerados) para que possam ser 

distribuídos por outros departamentos. Estas condições estão previamente estabelecidas, existindo 

certos medicamentos/produtos que possuem condições especiais de conservação tais como: 

medicamentos termolábeis que devem ser armazenados em câmaras frigoríficas ou frigoríficos 

próprios que possuam um sistema de controlo/registo da temperatura, medicamentos fotossensíveis, 

produtos inflamáveis, CTX, estupefacientes e psicotrópicos e gases medicinais10. 

Próximo da Receção de Encomendas encontra-se a zona destinada ao armazenamento dos 

desinfetantes/antisséticos/outros produtos destinados à pele, na qual foi possível procedermos à 

dispensa de diversos produtos para os blocos operatórios e outros departamentos11.  

Os restantes medicamentos encontram-se distribuídos de acordo com a Denominação Comum 

Internacional (DCI) por um conjunto de corredores. No entanto, há uma série de 

medicamentos/produtos farmacêuticos que possuem um espaço/corredor próprio: produtos de grande 

volume, nutrição, pensos, estupefacientes e psicotrópicos, medicamentos termolábeis, colírios, 

pomadas oftálmicas, gotas auriculares, soluções nasais, manipulados, antídotos e agentes de contraste 

de raio X, soros, produtos da Unidade de Farmácia de Ambulatório (UFA) e medicamentos CTX que 

são armazenados diretamente na Unidade de Farmácia Oncológica (UFO) pelo risco biológico que 

constituem (Anexo IV). 

Os medicamentos devem ser retirados do seu local de armazenamento da direita para a 

esquerda, de cima para baixo e da frente para trás e deve ser sempre respeitado o princípio de First 

Expired, First Out (FEFO). 

Outra tarefa de extrema importância no APF é o controlo/gestão de stocks, para este fim é 

utilizado o sistema de Kanbans, este é um método simples que permite a reposição do produto em falta 

e é da responsabilidade do farmacêutico. No final do dia, é feita a recolha de todos os Kanbans pelos 

diferentes serviços e são adicionados à lista comum (onde muitas vezes são indicadas observações 

como, por exemplo, no caso de ser um pedido urgente), uma lista que possui todos os produtos em 

falta e que são posteriormente pedidos aos laboratórios através do SA; no caso da aquisição dos 

estupefacientes e psicotrópicos é necessário o preenchimento do impresso de Requisição de 

medicamentos estupefacientes e psicotrópicos (Anexo XV), sendo enviado para o SA12.  

Os Kanbans indicam qual o medicamento/produto farmacêutico, o ponto de encomenda, a 

quantidade máxima que é possível encomendar, código do produto e são distinguíveis consoante o tipo 

de medicação através de um sistema de cores (por exemplo: Kanbans roxos – Nutrição) (Anexo VI). O 

ponto de encomenda e a quantidade a encomendar são calculados a partir do historial de consumos de 

um ano completo para determinado produto, disponível no GHAF12. 

Durante o período de estágio no armazém tivemos contacto com o modo como se processam 

os empréstimos obtidos/concedidos a outros hospitais públicos e privados, que muitas vezes permitem 

colmatar faltas de stock que podem pôr em causa o tratamento/vida de um doente; este processo é 
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realizado pelo Farmacêutico responsável pelo APF. No caso dos medicamentos/produtos 

farmacêuticos extra – FHNM e Adenda do CHP, o farmacêutico deve solicitar o preenchimento do 

impresso de justificação em vigor e, sempre que possível, deve obter autorização da CFT 8, 13. 

Outra questão fundamental, e com a qual contactamos, são os portes de envio. O farmacêutico 

deve verificar a disponibilidade dos produtos nos diversos laboratórios, avaliando as condições de 

encomenda mais vantajosas. Frequentemente, o valor de portes excede o preço da própria encomenda, 

o que torna a aquisição do produto não exequível. Contudo, e como a maioria dos laboratórios oferece 

o valor dos portes a partir de determinado valor de nota de encomenda o farmacêutico deverá proceder 

à encomenda do menor número de unidades do produto (determinadas pelo fornecedor) de forma a ter 

de pagar o valor dos portes.  

 

2.2. Farmacotecnia  

 

A farmacotecnia é o setor dos SF onde é efetuada a preparação de formulações de 

medicamentos necessários ao hospital e que não se encontram disponíveis no mercado, tendo 

particular importância na área da neonatologia, pediatria, geriatria ou em grupos populacionais 

específicos, como sejam os doentes oncológicos, doentes com patologias metabólicas, doentes com 

incapacidade de deglutir, entre outros14.  

As formas farmacêuticas preparadas são destinadas a doentes em regime de internamento ou 

de ambulatório, sendo assegurada a qualidade, eficácia e segurança exigidas por lei. Deste modo, 

respeitam as Boas Práticas de Fabrico (BPF) de Medicamentos Manipulados, que constam na Portaria 

nº 594/2004, de 2 de junho15. 

 

2.2.1. Produção de não estéreis 

 

Uma das vertentes deste setor é a produção de medicamentos não estéreis, nomeadamente 

soluções, suspensões, pastas, papéis medicamentosos, pomadas e cremes. Para assegurar o rigoroso 

cumprimento da regulamentação e das BPF, a produção de medicamentos não estéreis tem uma sala 

própria, na qual, durante todo o processo de manipulação, se utiliza máscara, luvas, touca, e qualquer 

outra medida de proteção considerada pertinente na execução do trabalho (Anexo VII)16.  

A requisição dos manipulados é realizada através do GHAF, ou de Kanbans no caso de se 

tratar de reposição de stocks17. Para satisfazer os pedidos, é necessário emitir uma Ordem de 

Preparação (OP) e imprimir os rótulos do produto, cujo responsável é o farmacêutico, que tem também 

a função de supervisão de toda a sua execução. Na OP devem constar, para além dos elementos 

necessários à manipulação (composição qualitativa, quantitativa, número de unidades a preparar, 

técnica), informação que permita a rastreabilidade do produto e assegure a sua qualidade (lote, origem 

e prazo de validade das matérias-primas, ensaios de controlo de qualidade e identificação do operador 
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e supervisor) (Anexo VIII) 18. Por sua vez, cabe ao TDT não só o preenchimento da OP, bem como a 

preparação do manipulado em causa. Após a sua execução, é necessário fazer o débito das matérias-

primas em folha de registo próprio e informaticamente, e transferir o produto final para o armazém a 

que se destina.  

No que respeita à gestão das matérias-primas, é da responsabilidade do TDT fazer o controlo 

das necessidades e proceder à sua requisição ao APF. Todos os fornecedores devem disponibilizar o 

respetivo Certificado de Análise, estando em conformidade com as especificações descritas na 

Farmacopeia, devendo permanecer arquivado durante todo o tempo que o produto permaneça em 

stock. A não apresentação do mesmo inviabiliza a utilização da matéria-prima19. 

No decorrer do nosso estágio colaboramos com todos estes processos, desde a emissão da OP 

à conceção do manipulado e gestão das matérias-primas. De entre todas as preparações, destacaram-se, 

pela sua frequência, a loção de alfazema, solução oral de hidrato cloral, solução aquosa de ácido 

tricloroacético, papéis medicamentosos de diazóxido e a solução oral de citrato de sódio. 

 

2.2.2. Produção de estéreis 

 

 No que toca à área da produção de formulações estéreis, a estabilidade do produto final e a sua 

esterilidade são das principais preocupações do farmacêutico. Deste modo, é da sua competência a 

supervisão da preparação do manipulado em ambiente controlado, tendo como objetivo a minimização 

do risco de contaminação microbiológica e evitar os erros durante a execução.  

Assim, é imprescindível a existência de instalações apropriadas com normas específicas e 

fardamento adequado. Existem três zonas com grau crescente de assepsia e pressão, a Negra, a 

Cinzenta e a Branca. Para entrar na sala cinzenta, a farda exigida é unicamente a túnica e as calças, 

sendo este o local onde se colocam os protetores de calçado e se preparam os restantes elementos 

necessários à entrada na sala que se procede, a sala Branca (Anexo IX). O acesso a esta sala exige o 

uso de touca, bata, máscara, luvas, protetor de calçado e deve ser feita lavagem cirúrgica das mãos20.  

Todos os manipulados que exigem técnica assética são preparados em Câmara de Fluxo 

Laminar (CFL), tendo o cuidado de descontaminar todas as matérias-primas e embalagens secundárias 

dos materiais com álcool a 70º. As OP são colocadas em micas descontaminadas, na parte de fora da 

CFL, em local visível ao operador21. 

À semelhança das preparações não estéreis, também a requisição de uma preparação estéril é 

despoletada pelo GHAF ou pelo sistema de Kanbans. A produção de medicamentos estéreis está 

essencialmente divida em duas vertentes, a produção de bolsas de NP e a de estéreis extemporâneos. 

As bolsas de NP destinadas aos adultos estão à venda comercialmente, sendo apenas aditivadas com 

oligoelementos e vitaminas no hospital, caso seja necessário. No que respeita às bolsas destinadas à 

pediatria e à neonatologia, são inteiramente preparadas no hospital, sendo a composição quantitativa 

de cada elemento ajustada às necessidades individuais da criança. A sua preparação envolve duas 
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soluções, a Solução I, onde são adicionados a glucose (em diferentes concentrações), os aminoácidos, 

os oligoelementos e as vitaminas hidrossolúveis, e a Solução II, onde são adicionados os lípidos e as 

vitaminas lipossolúveis. Enquanto os macronutrientes são adicionados diretamente à bolsa, os 

micronutrientes são medidos individualmente com seringa luer-lock22. No final da sua preparação, 

para além de um controlo gravimétrico à fração hidrossolúvel, é realizado um controlo organolético de 

cor, partículas em suspensão e ausência de ar, sendo efetuado o registo e validação na respetiva OP23. 

Cada fração é identificada com o respetivo rótulo interno e externo e acondicionada em embalagem 

secundária. Algumas bolsas são ainda revestidas com papel de alumínio com vista a evitar a exposição 

à luz e consequente degradação de alguns dos seus constituintes24. A primeira bolsa de cada sessão e a 

última de cada dia são analisadas de forma a proceder-se a um controlo microbiológico diário, por 

forma a garantir a esterilidade das preparações executadas25. 

Relativamente à produção de estéreis extemporâneos, baseia-se essencialmente no 

fracionamento ou ajuste de doses comerciais, de forma a permitir uma resposta mais individualizada a 

cada doente e uma rentabilização dos recursos hospitalares.  

Durante o período de estágio tivemos oportunidade de observar e ajudar na preparação de 

bolsas de NP e de alguns estéreis extemporâneos, nomeadamente morfina, colírios fortificados 

(ceftazidima, gentamicina, vancomicina) e soluções injetáveis intraoculares: Cefuroxima 5mg e 

Aflibercept.  

 

2.2.3. Produção de citotóxicos 

 

Devido às suas características antineoplásicas de elevada citotoxicidade, a manipulação de 

CTX requer um local apropriado, pessoal habilitado, com prévia formação, e elevada proteção, quer 

do operador quer da preparação. No exemplo específico do CHP – HSA, esta manipulação é executada 

na UFO, e pretende assegurar a preparação e disponibilização de CTX ao menor custo, nas 

características e prazos acordados previamente, num ambiente de segurança (Anexo X)26.  

Estão presentes sempre dois TSS e dois TDT em simultâneo. A centralização das preparações 

dos CTX permite minimizar a exposição ocupacional pessoal ambiental, assim como reduzir custos, 

uma vez que desta forma são geridos eficientemente os desperdícios de fármacos por doentes com a 

mesma terapêutica27. Neste sentido, a UFO encontra-se, no momento, integrada no Hospital de Dia, na 

unidade de Hematologia Clínica. O transporte até ao local de destino deve ser seguro, vigilante e 

sinalizado e o pessoal envolvido deverá estar ciente dos perigos associados. A cadeia de refrigeração, 

exceto quando justificável, não deverá ser quebrada e todas as preparações deverão ser transportadas 

em contentores fechados e antiderrame. Em caso de acidente, onde se verifique derrame da 

preparação, deverá ser preenchido um documento próprio28, 29.  

 De modo a garantir a segurança, eficácia e esterilidade do produto CTX preparado, há um 

conjunto de metodologias definidas pelas quais este setor se deve reger. Primeiramente, todos os 
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elementos da equipa da UFO devem possuir treino adequado com formação, de 160h, obtendo um 

certificado de formação demonstrando as suas competências. Posteriormente, deverá ser seguido um 

conjunto de regras para um bom funcionamento de todo o circuito de preparação; são elas: 

equipamento de proteção individual e lavagem das mãos (na zona negra, é necessário retirar o 

vestuário proveniente do exterior e equipar o fato de bloco e socos de borracha; na zona cinza, fazer a 

lavagem assética das mãos corretamente, colocar touca, máscara PFE P3, óculos, bata de baixa 

permeabilidade e luvas esterilizadas), dupla verificação (confirmar doses prescritas a partir de dados 

antropométricos e verificação de volumes medidos) e técnica assética (a manipulação de CTX é feita 

em CFL vertical, com pressão negativa; esta técnica evita a sobrepressão do interior dos frascos e 

ampolas, derrames e aerossolização dos CTX, protegendo o operador) 30. 

 A responsabilidade de toda a preparação dos CTX, assim como a organização do espaço, está 

a cargo dos TDT, enquanto o TSS detém um papel de supervisão do trabalho realizado pelos TDT e de 

validação das prescrições realizadas pelo médico prescritor e das preparações citotóxicas realizadas. 

 Neste setor dos SF, o TSS elabora, todos os dias, uma lista dos doentes previstos para o dia 

seguinte, acompanhada da hora prevista de chegada e do tratamento quimioterápico que se encontram 

a realizar. Como ainda não possuem mecanismos automáticos de preparação desta lista a partir do 

sistema informático em vigor, esta tem de ser elaborada manualmente, através do registo do Sistema 

de Apoio ao Médico (SAM) de todos os utentes do HD e, a partir daí, selecionar os que cujo 

tratamento está a cargo da UFO. Tanto os TSS como os TDT guiam-se por esta lista e controlam as 

preparações que já foram manipuladas e aquelas que ainda necessitam de preparação31. Nesta semana 

pudemos auxiliar na elaboração desta lista e verificar a utilidade da mesma neste controlo dos 

pacientes e das preparações. 

 A UFO possui dois sistemas informáticos complementares, o GHAF e o SI_UFO, que 

fornecem a informação da chegada do doente ao HD e, consequentemente, um sinal verde, onde já é 

possível ao TSS emitir a ordem de preparação dos CTX em causa. Poderão ainda utilizar o programa 

suplementar, SAM. A partir desta informação, o TSS recolhe o fármaco e as bolsas ou bombas 

infusoras necessárias e envia-as para a sala branca, ou seja, para a sala de preparações, que contém a 

CFL vertical, e organiza as ordens de preparação por prioridades32. 

 Embora possuam sistemas informáticos, que armazena as receitas dos vários doentes, algumas 

prescrições ainda são manuais sendo realizadas em impresso próprio. Este impresso pode ser de cor 

rosa, indicando que os doentes são do HD ou do ambulatório (Anexo XI), ou de cor verde, que se 

refere aos doentes que se encontram internados (Anexo XII). São considerados critérios mínimos de 

aceitação de uma prescrição de quimioterapia a identificação do doente, peso, altura, superfície 

cultural, CTX prescrito segundo DCI, dose padrão e ajustada ao doente, via de administração, data, 

serviço clínico, nome e assinatura do médico prescritor27. 
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 Após os TDT manipularem devidamente a preparação e identificarem com o devido rótulo e a 

devida sinalética BIOHAZARD, esta retorna ao TSS, que a verifica e valida, estando assim pronta a ser 

recolhida pelo serviço de enfermagem após o TSS informar que a preparação foi libertada no sistema 

informático30. Este transporte até ao HD é da responsabilidade do mesmo, sendo que o AO documenta 

as preparações que transporta, o destinatário, hora da recolha, data e assinatura29. 

 Durante a semana correspondente ao setor da UFO, observamos todos os processos da 

responsabilidade do TSS, desde a elaboração da lista, validação das receitas, encomendas a partir do 

sistema de Kanban, emissão de ordens de preparação e verificação final das preparações. No entanto, 

apesar de experienciarmos a parte técnica da manipulação dos fármacos, não manipulamos CTX, mas 

sim soro fisiológico, utilizando a mesma técnica e o mesmo princípio na manipulação. Para isso, foi 

necessário entrar na sala branca, com a devida indumentária, acompanhados pelos TDT. Verificamos 

todos os processos de desinfeção e limpeza do dia-a-dia, e os cuidados na manipulação, bem como o 

material usado na mesma e a coordenação necessária entre os profissionais de saúde. 

 

2.2.4. Fracionamento e reembalagem 

 

Com o objetivo de rentabilizar economicamente e de forma sustentável os 

medicamentos/produtos farmacêuticos, o CHP procede ao fracionamento e reembalagem de 

medicamentos a disponibilizar ao setor de Distribuição, regendo-se pelas BPF. 

 O farmacêutico é responsável pela definição dos procedimentos a adotar no fracionamento de 

medicamentos (comprimidos, pós e líquidos), de acordo com várias metodologias: não pode implicar a 

destruição da forma farmacêutica, a substância ativa nem o seu mecanismo de libertação podem ser 

afetados pelo fracionamento, e é indicado quando a dosagem da fração obtida não existe 

comercializada no mercado31. 

 O pedido de fracionamento de medicamentos é efetuado a partir do respetivo impresso ou 

através do sistema de Kanbans, devendo este ser aceite apenas se apresentar os seguintes dados: data, 

número de pedido, identificação do requerente, medicamento a fracionar, dose a preparar, quantidade, 

prazo de entrega expectável, laboratório produtor, lote e prazo de validade32. 

 Outro processo utilizado na preparação de doses unitárias é a reembalagem, podendo ser 

efetuado quer de forma semiautomática, quer automática (Anexo XIII). A forma automática é utilizada 

nas situações em que os comprimidos se encontram dentro de blisters, sendo o sistema programado 

para cortar, reembalar e identificar individualmente os medicamentos. Porém, quando os comprimidos 

são retirados do acondicionamento primário (por exemplo, comprimidos a granel), torna-se necessário 

recorrer ao método semiautomático, onde são colocados num tabuleiro, manualmente, procedendo-se 

depois ao seu reembalamento. Em ambos os métodos, é utilizada uma fita âmbar para proteção da luz. 
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No final do dia é preenchido um relatório de monitorização, efetuando-se um registo da 

quantidade de medicamentos desblisterizados e fracionados, relatando-se, caso se aplique, a presença 

de não conformidades. 

 Enquanto estagiários, tivemos oportunidade de auxiliar o TDT na execução dos pedidos de 

fracionamento e reembalagem, assim como no preenchimento do relatório de monitorização.  

 

2.3. Distribuição de medicamentos  

  
 A distribuição de medicamentos /produtos farmacêuticos tem como principais objetivos: 

permitir a requisição de medicamentos para reposição de stocks, garantir o cumprimento da prescrição 

médica, informar acerca de novos medicamentos, permitir o aviamento e débito dos 

medicamentos/produtos farmacêuticos, garantir o acondicionamento adequado para transporte, 

executar a validação dos produtos farmacêuticos e medicamentos devolvidos e definir qual o seu 

destino e a gestão das inutilizações e não conformidades33. 

 De uma forma geral, a distribuição constitui um processo fundamental do CdM garantindo a 

eficácia e segurança do uso do medicamento. 

 

2.3.1. Distribuição tradicional ou clássica  

 

 O fornecimento de medicamentos para um dado Serviço Clínico é efetuado a partir da 

distribuição clássica. Esta encontra-se dividida em três circuitos: circuito A, circuito B e circuito C que 

englobam as seguintes unidades: Farmácias satélites do CHP (CMIN, HJU e Pedopsiquiatria), UFO, 

UFA, Distribuição Individual Diária e em Dose Unitária (DIDDU), todos os Serviços Clínicos, 

Blocos, Consultas e Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER)34.  

 O pedido de reposição de stock pode ser realizado em formato eletrónico ou manual e tem por 

base um stock previamente definido entre SF e Serviços Clínicos. Após receber o pedido, é da 

responsabilidade do farmacêutico validá-lo e esclarecer todas as dúvidas que possam existir. 

Posteriormente o TDT executa o aviamento e, no final, o farmacêutico confere a medicação aviada 

através das respetivas requisições. É ainda de salientar que os SF podem exigir a justificação e o nome 

dos doentes aos quais foram administrados determinado medicamento, sempre que acharem 

pertinente35. 

  A reposição de stocks pode ser executada através de três sistemas: Reposição por Hospital 

Logistic System (HLS) o qual é realizado por um sistema de troca de caixas vazias por caixas cheias, 

obedecendo a quantitativos previamente definidos; Reposição de Stocks nivelados efetuado no local 

após contagem das unidades consumidas como, por exemplo, o Pyxis® presente na unidade de 

cuidados intensivos; e ainda Reposição de Stocks por Kanban que é, atualmente, o mais empregue36. 
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 O Pyxis Medstation® é um sistema semiautomático de dispensa de medicamentos, constituído 

por armários com gavetas que permitem apenas a dispensa do medicamento solicitado através da 

abertura de uma gaveta de cada vez. No CHP encontra-se em alguns blocos operatórios e nos cuidados 

intensivos, onde pudemos observar o seu modo de funcionamento e reposição (Anexo XIV). 

 A medicação a ser utilizada pelos doentes em hemodiálise (Epoietina e Darbopoietina) é 

dispensada semanalmente através deste serviço. Verificamos que todos os pacientes estão presentes 

numa lista que indica qual a medicação que estão a fazer de momento e quais os dias em que a 

realizam, o farmacêutico responsável deve ter em atenção possíveis alterações na terapêutica e/ou a 

entrada de novos doentes, de forma a evitar erros aquando a dispensa dos medicamentos. 

 

2.3.2. Distribuição individual diária e em dose unitária 

 

A necessidade da preparação de medicamentos/produtos farmacêuticos, destinados a 

administração de forma individualizada, pode ser garantida pela DIDDU. Esta tem como principal 

objetivo a distribuição de medicamentos e produtos farmacêuticos aos doentes em regime de 

internamento, nas quantidades, qualidade e prazos exigidos; asseverando a preservação das 

caraterísticas dos produtos37, 38. 

 A distribuição dos medicamentos, por serviço, é feita diariamente uma vez que não seria 

viável a sua distribuição por um período mais alargado já que as prescrições estão em constante 

atualização. Todavia, ao sábado, as medicações são preparadas para todo o fim de semana, já que ao 

domingo apenas existe um médico de serviço. A DIDDU abrange todos os serviços do CHP, com 

exceção do Serviço de Urgência e o Bloco Operatório onde a dispensa é feita utilizando um processo 

de reposição de stocks, o Pyxis®, em que a dispensa de medicamentos é controlada e limitada.  

Uma das grandes vantagens deste sistema de distribuição é o facto de permitir aumentar a 

segurança e eficácia terapêutica, uma vez que há um maior esforço em conhecer e avaliar o perfil 

farmacoterapêutico do doente. Do mesmo modo, facilita uma redução significativa do risco de efeitos 

secundários e interações e permite reduzir os custos e desperdícios. 

De notar, que a dose individualizada corresponde aos medicamentos que se encontram em 

embalagens individuais devendo estar devidamente identificadas referindo a DCI, PV e dosagem; ao 

passo que a dose unitária se refere à dose de um medicamento prescrito para determinado doente, 

internado num determinado serviço, a ser administrada em determinado dia, a determinada hora, uma 

única vez. 

 

- Validação e Monitorização da Prescrição Médica 

A PM corresponde a uma instrução emitida pelos médicos para dispensa de medicamentos a 

doentes, e deve ser realizada de forma eletrónica no módulo de Prescrição Eletrónica do CdM do 
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GHAF. Para a validação da PM é necessário ter em conta: o FHNM, Adenda e Deliberações da CFT, 

caraterísticas do doente e do medicamento35. 

É da responsabilidade do farmacêutico interpretar e validar a PM, assegurando o cumprimento 

das Políticas de Utilização de Medicamentos (PUM) e tendo como principal objetivo: otimizar os 

resultados da farmacoterapia através do uso racional dos medicamentos, maximizando a sua 

efetividade e reduzindo o risco de aparecimento de efeitos adversos, ao menor custo possível36. 

Na PM, independentemente do seu formato, devem constar: Identificação do doente (nome, nº 

do processo, Serviço, nº da cama), designação do medicamento pela DCI, forma farmacêutica, dose, 

frequência, via de administração e duração do tratamento, data e hora da prescrição e identificação do 

prescritor. Por forma a obter uma validação mais correta, a PM pode indicar ainda: idade, peso e altura 

do doente, patologias concomitantes, resultados de exames realizados e também o seu diagnóstico35.  

Contudo, existem medicamentos que constituem exceções à prescrição e validação comuns e 

que, por isso, devem ser realizados em impresso próprio. São exemplos: Estupefacientes e 

Psicotrópicos; Anti-infecciosos cuja PM é válida por um período de 7 dias; Hemoderivados cuja PM 

deve ser realizada em impresso próprio Modelo nº1804 na INCM e é válida por um período de 24 

horas; Material de Penso cuja PM é válida por um período de 8 dias; Nutrição Artificial cuja PM é 

válida por um período de 10 dias e Antídotos (Anexo XV)35.  

No nosso período neste serviço procedemos ao aviamento de estupefacientes e psicotrópicos, 

bem como ao de material de penso. O pedido de material de penso é realizado de forma individual, 

para cada doente, e inclui qual o diagnóstico do doente, o local onde se localiza a ferida e o seu grau, 

caraterísticas da ferida (se apresenta sinais de inflamação, se é exsudativa, se tem cheiro ou necrose, se 

apresenta granulação ou epitelização) e qual o produto solicitado pelo médico. Também tivemos 

oportunidade de verificar quais os antídotos mais prescritos e qual o motivo da sua prescrição, sendo a 

intoxicação por Benzodiazepinas (BZD) a causa mais comum de internamento e o antídoto mais 

utilizado o Flumazenil. O Flumazenil permite a neutralização parcial ou total dos efeitos das BDZ 

sobre o SNC, permitindo o tratamento de sobredosagens pelas mesmas; a sua administração deve ser 

feita via IV rápida (15 a 30 segundos) sob vigilância médica.  

No que diz respeito aos hemoderivados ou derivados do plasma humano, verificamos o modo 

como se processa o modo de requisição dos mesmos. Enquanto produtos de origem biológica, dispõem 

de um CAUL que é atribuído a cada lote; cabe ao farmacêutico preencher a requisição com o nome do 

produto requerido, o seu lote, nome do fornecedor e respetivo CAUL que permite a rastreabilidade do 

mesmo37. 

Existem também algumas particularidades da validação da PM, como é o caso dos Serviços 

Clínicos, designadamente o Serviço de Cuidados Intensivos, Unidade de Cuidados Intensivos 

Polivalente e Unidade de Cuidados Intermédios da Urgência, que apresentam um modelo de 

distribuição de medicamentos misto; ou seja, as PM devem ser avaliadas na sua globalidade, mas 

apenas devem ser validados os medicamentos anti-infecciosos, os imunomoduladores, os produtos de 
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nutrição artificial, o material de penso e outros medicamentos que não façam parte do stock do 

Serviço35. 

Aquando a validação das PM o farmacêutico pode intervir na farmacoterapia do doente 

sempre que achar necessário e pertinente, de forma a evitar Problemas Relacionados com 

Medicamentos (PRM) e Resultados Negativos associados à Medicação (RNM); pode fazê-lo através 

do CdM, pelo preenchimento do campo “Observações da Farmácia” e posteriormente o médico 

prescritor avalia se a alteração sugerida deve ser aceite. Todas as intervenções devem ser impressas e 

arquivadas na capa “Intervenções Farmacêuticas” para posterior acompanhamento do seu percurso e 

resposta obtida35. 

Ao longo do dia o farmacêutico deve validar as PM dos diferentes serviços à medida que estas 

são aviadas, devendo dar prioridade às prescrições urgentes (indicadas com cor vermelha). Ao longo 

do estágio tivemos contacto com todo este sistema e oportunidade de presenciar intervenções 

farmacêuticas.  

 

- Aviamento de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos em Dose Unitária 

Após o farmacêutico validar as prescrições, são emitidas as listas de aviamento a horas 

específicas (por exemplo: 8:50; carro 4: Nefro/Hemat., UTHP, cirurgia vascular) contendo toda a 

informação necessária para um correto aviamento, realizado em cassetes unidose pelos TDTs. 

Posteriormente, antes do aviamento dos carros são emitidas novas listas uma vez que as PM podem ter 

sofrido alterações farmacoterapêuticas (Anexos XVI e XVII)38.  

Os medicamentos e produtos farmacêuticos encontram-se divididos de acordo com a sua 

rotatividade: maior rotatividade (referência A) encontram-se nas células de aviamento e no 

Pharmapick®, rotatividade intermédia (referência B) encontram-se na torre e menor rotatividade 

(referência C) encontram-se em módulos. Para a preparação dos medicamentos a distribuir pode-se 

recorrer a um processo totalmente manual ou com auxílio de equipamentos semiautomáticos38. 

O método semiautomático mais utilizado no CHP é o Pharmapick® que permite reduzir o 

tempo dispensado, otimizar o trabalho e gestão de stocks. A reposição do stock do Pharmapick® é 

realizada através do supermercado que possui um stock avançado de medicamentos e produtos 

farmacêuticos de maior consumo (Anexos XVIII). Quanto ao método manual, este é constituído pelas 

células de aviamento, a torre e o supermercado e estão organizados de acordo com a rotatividade, tal 

como anteriormente referido. 

 

- Resposta a pedidos de informação sobre medicamentos 

Muitas vezes os restantes profissionais de saúde têm dúvidas relativamente à administração de 

determinado medicamento/produto farmacêutico; nestas situações, é da competência do farmacêutico 

fornecer todas as informações solicitadas, por via oral (pessoal ou telefónica) e/ou escrita. Tivemos 
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acesso às fontes utilizadas pelos farmacêuticos para terem um acesso mais rápido e eficaz à 

informação requerida, são exemplos: o Drugs, o FHNM e o Prontuário Terapêutico, e também revistas 

profissionais ou um computador com acesso à internet39. 

 

2.3.3. Distribuição de medicamentos em regime de ambulatório 

 

 O programa de distribuição de medicamentos em regime de ambulatório pretende assegurar a 

distribuição de medicamentos e outros produtos de saúde necessários aos utentes, incluindo os doentes 

do ambulatório. O SNS, através da política do medicamento e do acesso à prestação de cuidados de 

saúde por parte da população, garante a gratuidade da dispensa dos medicamentos, em regime de 

ambulatório, nas farmácias hospitalares, como é o caso do CHP – HSA. No entanto, este acesso 

facilitado a medicamentos essenciais necessita de prévia regulamentação e avaliação da situação 

socioeconómica do utente, de acordo com diplomas legais, autorizações da Direção Clínica, do 

Conselho de Administração, CFT e Comissão de Ética para a Saúde (CES). 

 No CHP - HSA, a UFA possui um horário de funcionamento das 9h às 17h e é constituída por 

uma sala de espera e pela farmácia de ambulatório propriamente dita, que possui três balcões de 

atendimento e sistemas de armazenamento de medicamentos (gavetas organizadas por doenças mais 

comuns e, dentro dessas categorias, organizadas por ordem alfabética; frigoríficos para medicamentos 

específicos que necessitem de condições de conservação de 2-8ºC e armários) (Anexo XIX). O 

atendimento é gerido por um sistema de senhas, A (atendimento normal) ou B (atendimento 

prioritário), geradas por um dispensador eletrónico. O atendimento prioritário é dirigido a indivíduos 

com deficiências, mulheres grávidas, indivíduos acompanhados por crianças até aos 12 anos, utentes 

com medicação exclusiva de ensaio clínico, profissionais do hospital ou prestadores de serviços (por 

exemplo, bombeiros, funcionários da Cruz Vermelha Portuguesa), como mencionado no Decreto-Lei 

nº 135/99, de 22 de Abril40. 

 A dispensa do medicamento é gerida, na maioria dos casos, por uma prescrição eletrónica, 

emitida pelo médico aquando da consulta. A prescrição em papel é um procedimento residual, gerido 

por um impresso próprio, porém tivemos oportunidade de observar e dispensar alguns medicamentos 

através deste método, com supervisão do farmacêutico41. A prescrição eletrónica segue o modelo do 

CHP e contém as seguintes informações: nome do doente, nome do prescritor, data da próxima 

consulta, número do processo, número da receita, sistema de saúde, designação do medicamento pela 

DCI, assim como a sua fórmula farmacêutica, dose, frequência e via de administração, rubrica do 

prescritor e data de emissão42. A dispensa de hemoderivados não segue as regras de prescrição 

eletrónica, pois esta é efetuada em impresso próprio, modelo 1804, documento autocopiável de duas 

vias. Neste caso, é obrigatório o preenchimento do referido documento com o registo de lotes e 

CAUL, e assinado e datado pelo farmacêutico37. No decorrer da semana relativa ao setor da UFA, 
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pudemos assistir a uma dispensa deste género de medicamentos e toda a sua documentação e 

preenchimento da mesma pelo farmacêutico. 

 Após validação da prescrição por parte do farmacêutico, que confere todos os pontos acima 

referidos, procede-se à dispensa do medicamento. Para isso, através da aplicação informática CdM, na 

secção de Ambulatório, é inserido o número da receita ou número de processo e é validada a data da 

próxima consulta, assim como todos os medicamentos prescritos, conferindo o nome, dose, posologia, 

quantidade enviada e quantidade pendente. Há que ter atenção que, dependendo dos medicamentos, só 

é possível dispensar medicação de um a três meses, no máximo.  

 Como parte integrante dos objetivos do estágio no CHP, experienciamos toda a logística 

inerente ao processo, desde a receção do utente, verificação da prescrição, manuseamento do sistema 

informático CdM, confirmação dos medicamentos, dispensa e aconselhamento ao doente, quando 

necessário e sempre com supervisão. 

 Caso a próxima consulta do doente seja posterior e os medicamentos não forem dispensados 

na totalidade, é emitido um documento de medicação pendente, que o doente poderá vir levantar até à 

próxima consulta43. Quando são detetadas situações não conforme com a política do medicamento 

estabelecida pelo CHP, estas terão de ser comunicadas ao médico prescritos, não se podendo proceder 

à dispensa habitual dos medicamentos sem esta situação ser regularizada35. Os utentes poderão, ainda, 

devolver medicamentos previamente fornecidos pela UFA que, por alguma razão, deixaram de ser 

utilizados. Após averiguação da origem do medicamento, condições de conservação, integridade física 

das embalagens primária e secundária, PV, identificação dos medicamentos em unidose e outras 

precauções especiais, o farmacêutico deverá registar quem recebeu os medicamentos, data e número 

de processo do utente. Os medicamentos de conservação de frio (2-8ºC) deverão ser rejeitados, pois 

não se poderá garantir que houve uma correta conservação44. Testemunhamos algumas devoluções e 

verificações dos parâmetros acima referidos, sendo que nenhum dos medicamentos devolvidos foi 

rejeitado.  

 Todo este processo de dispensa é gratuito para o utente, porém, de acordo com o Decreto-Lei 

n.º 206/2000, de 1 de Setembro, as farmácias hospitalares são autorizadas pelo Ministério da Saúde a 

vender medicamentos ao público em geral, quando assim se justifique; é necessária a apresentação da 

PM e, pelo menos, três carimbos de farmácias comunitárias que comprovem a rotura do medicamento 

nos seus estabelecimentos45, 46. 

 

2.4. Investigação Clínica e Desenvolvimento: Ensaios Clínicos 

 

A experiência e os resultados acumulados na investigação clínica possibilitam o 

desenvolvimento de novos medicamentos e terapêuticas. Estes têm um efeito direto na melhoria 

contínua dos cuidados de saúde e da qualidade de vida das populações. Com esse objetivo, os Ensaios 
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Clínicos (EC) constituem um passo importante na investigação de novos medicamentos, sendo 

obrigatórios por lei no processo de autorização para a introdução no mercado (AIM). 

A definição de EC, de acordo com a Lei n.º 21/2014 de 16 de Abril que aprova a lei da 

investigação clínica, consiste em “qualquer investigação conduzida no ser humano, destinada a 

descobrir ou a verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou outros efeitos farmacodinâmicos de um 

ou mais medicamentos experimentais, ou a 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”47. 

 

- Características dos ensaios clínicos 

Os EC possuem diferentes características que permitem diferencia-los, como a metodologia 

utilizada, o número de centros intervenientes, o processo de aleatorização, o desenho do estudo e a sua 

finalidade48.  

O decurso de um EC envolve geralmente quatro fases com finalidades distintas. Na fase I, um 

novo fármaco ou tratamento é testado num pequeno grupo de dezenas de pessoas, geralmente 

saudáveis, com ênfase na segurança. A fase II foca-se na avaliação da eficácia do fármaco ou do 

tratamento num número de doentes que não ultrapassa as centenas, com uma determinada doença ou 

condição médica. Na fase III, pretende-se reunir mais informações sobre a segurança e eficácia, 

recorrendo ao estudo em diferentes populações de centenas a milhares de pessoas. Na fase IV, os 

ensaios são efetuados após aprovação da AIM. Estes são designados como estudos de 

farmacovigilância e o seu intuito é reunir informações adicionais sobre a segurança, eficácia e uso 

otimizado do medicamento49. 

A maior parte dos ensaios em que o CHP participa são de fase III, sendo que também está 

envolvido em alguns ensaios de fase II e IV. 

 

- Principais intervenientes num ensaio clínico 

Os direitos, a segurança e o bem-estar dos participantes devem estar sempre garantidos no 

curso de um EC, tal como a credibilidade dos dados. Portanto, o cumprimento das Boas Práticas 

Clínicas por todos os intervenientes é fundamental.  

O promotor é o responsável pela conceção, realização, gestão e financiamento de um EC, 

assim como do pedido de aprovação às entidades reguladoras. As autoridades reguladoras encarregues 

da aprovação dos EC, em Portugal e, em particular no CHP são o INFARMED, a Comissão de Ética 

para a Investigação Clínica (CEIC), a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) e a CES do 

centro. Outros intervenientes no processo incluem o monitor, o principal elo de ligação entre o 

promotor e equipa de investigação; e no centro, o investigador, o coordenador e o farmacêutico 

responsável48. 
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- Instalações da Unidade de Ensaios Clínicos (UEC) 

De acordo com a corrente legislação, a farmácia hospitalar é o local onde se armazena, 

controla e dispensa o medicamento experimental (ME). Dessa forma, nas instalações dos SF existe um 

local próprio destinado aos ensaios clínicos – a UEC, que é constituída por duas salas contíguas. Uma 

sala de acesso restrito é reservada ao armazenamento do ME, com temperatura e humidade 

controladas e monitorizadas, e com frigorífico e armários onde se encontra a medicação experimental, 

incluindo a devolvida e não utilizada. Na outra encontra-se um gabinete de trabalho que possui uma 

secretária com computador, uma mesa de reuniões e armários de acesso restrito onde é guardada a 

documentação arquivada dos ensaios (Anexo XX e XXI)50.  

- Procedimentos 

A principal responsabilidade do farmacêutico nos EC é a gestão das amostras em estudo. Mais 

detalhadamente este garante a receção, acondicionamento, dispensa e manipulação, a informação ao 

doente, registos, etiquetagem, devoluções e inventário do ME, de acordo com a legislação em vigor e 

com as boas práticas clínicas50. A inclusão do farmacêutico na equipa de investigação é essencial para 

o êxito do ensaio. 

Antes da submissão do ensaio às autoridades reguladoras, há uma visita de pré-estudo, onde é 

realizada a avaliação das condições do centro de ensaio48. No decorrer do nosso estágio, tivemos a 

oportunidade de assistir a duas visitas deste género. Após a aprovação institucional do ensaio, essa 

informação é enviada pela CES à UEC onde se atualiza uma base de dados que contém todos os 

ensaios clínicos aprovados na instituição. O uso desta auxilia no acompanhamento e no controlo de 

todos os ensaios em curso50. 

Posteriormente, faz-se uma visita de início do centro, com toda a equipa, com a finalidade de 

se apresentar o protocolo e fazer-se uma análise das requisições e procedimentos exigidos por esse 

estudo. Mais detalhadamente, nesta reunião debate-se e estabelece-se a data de entrega das amostras 

em estudo, todos os procedimentos que dizem respeito à prescrição, dispensa e preparação da ME, 

bem como dos seus registos, modo de proceder à devolução devolvida pelos doentes e/ou não utilizada 

e a articulação interna entre os elementos da equipa de investigação50. 

Durante o período do EC, podem decorrer visitas de monitorização que são efetuadas pelos 

monitores; estes são indicados pelo promotor para acompanhar e o informar constantemente do curso 

do ensaio. Nestas visitas, o monitor reconcilia a medicação e verifica os dados recolhidos e a 

qualidade desses dados. Na nossa passagem pela UEC, testemunhamos várias visitas com este caráter, 

onde nos foi possível atentar às atividades realizadas pelos monitores. 
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- Circuito do ME nos SF 

Após a reunião de abertura do centro, um procedimento normalizado de trabalho (SOP) 

(Anexo XXII) é preparado. Neste especifica-se todos os detalhes dos processos do ME tendo em vista 

a sistematização de cada uma das fases do circuito do ME nos SF: receção, acondicionamento, 

dispensa, manipulação, devolução e registos das amostras. Além do SOP, existe um arquivo com toda 

a documentação de cada ensaio, o Dossier da Farmácia, que está organizado de acordo com o 

Pharmacy File Index (Anexo XXIII). Após o término dos estudos, estes dossiers, segundo a 

legislação, têm de ser guardados durante 5 anos. No entanto, indo de encontro a vontade dos 

promotores, estes são mantidos durante 15 anos50.  

Na receção, o processo inicia-se com a receção do ME no APF e o preenchimento do impresso 

de receção da medicação do EC (Anexo XXIV). Em seguida, a medicação juntamente com o impresso 

preenchido, é reencaminhada para a UEC. O farmacêutico confere a identidade do medicamento, o 

estado de conservação e integridade das embalagens e selos de garantia, se a quantidade de unidades 

recebidas está concordante com a quantidade descrita, o PV, o lote, os certificados de análise e os 

dispositivos de registo de temperatura. No final da conferência, deve-se reportar a receção do ME de 

acordo com o método estabelecido (IVRS ou IWRS) e atualizar os registos de receção no dossier do 

estudo. Seguidamente, o acondicionamento do ME deve estar de acordo, com as condições de 

conservação indicadas pelo promotor, nos armários (entre 15 e 25ºC) ou no frigorífico (entre 2 e 8ºC) 

e com um plano de localização de medicamentos por protocolos50. 

A dispensa é efetuada de acordo com a prescrição. Esta é feita em impresso próprio (anexo 

XXV) pelo investigador ou outro médico autorizado e posteriormente validada pelo farmacêutico. O 

ME pode ser dispensado sem manipulação prévia, ou em algumas situações necessitar de ser 

manipulado antes de dispensado e administrado. Nesses casos, a informação necessária a correta 

manipulação encontra-se descrita no SOP respetivo. 

No processo de devolução, geralmente, é solicitada aos participantes a devolução do ME 

(embalagens vazias ou não utilizadas). Este é posteriormente contabilizado e registado na UEC50. 

Aquando da nossa passagem pelo setor, assistimos a todo o circuito do ME de perto, 

nomeadamente participar na receção, acondicionamento e no processo de devolução de medicação. 

Também foi-nos possível observar o processo de dispensa de ME. 
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Capítulo 3 – Atividades Complementares  

 

3.1. Apresentações 

 No decorrer do nosso período de estágio no CHP, tivemos a oportunidade de presenciar um 

conjunto de apresentações, realizadas por entidades exteriores à equipa dos SF, acerca de novos 

fármacos e de novos estudos em curso. Estas apresentações demonstraram ser uma mais-valia no 

processo de aumentar o acesso à informação por parte dos farmacêuticos integrantes da equipa dos SF, 

mas também para nós, estagiários. 

 

 - Cobimetinib + Vemurafenib [ROCHE] 

O ensaio clínico coBRIM, de fase III, duplamente cego, apresentado pela ROCHE, compara a 

utilização de Vemurafenib em monoterapia com a combinação deste e Cobimetinib, no tratamento do 

melanoma metastático com mutação BRAF. Esta combinação é interessante pois, hipoteticamente, um 

inibidor de BRAF (Vemurafenib) e de MEK (Cobimetinib) associados poderão ter mais vantagens na 

melhoria dos resultados clínicos, através do adiamento e prevenção de resistências observadas com 

inibidores BRAF em monoterapia. Há efetivamente resultados que comprovam esta melhoria, sendo 

que a progressão do tumor é diminuída na utilização da combinação dos dois fármacos51. 

 

- Evolocumab [REPATHA] 

Evolocumab (REPATHA®) é um anticorpo IgG2 totalmente humano, inibidor da PCSK9. 

Esta pro-proteína é responsável pela ligação aos r-LDL nos hepatócitos, promovendo a degradação dos 

r-LDL e aumentando a concentração sérica de LDL. Inibindo a PCSK9, aumenta a captação de LDL e, 

consequentemente, diminui os seus níveis séricos. Verificou-se que, no ensaio clínico, os níveis 

séricos de LDL baixaram os 70 mg/dL em 94% dos doentes. 

Este anticorpo é administrado sob forma de injeção subcutânea em situações de dislipidemias, 

nomeadamente hipercolesterolemia familiar. Pode ser utilizado em combinação com estatinas ou em 

monoterapia52. 

 

- VIH – Para além da suspensão virológica [GILEAD] 

 No tratamento de gestão do vírus de imunodeficiência humano (VIH) recorre-se a fármacos 

que atuam com o objetivo de limitar o número de cópias a um máximo de 20/mL. Este é o nível a 

partir do qual se considera carga viral indetetável, de acordo com a maioria dos aparelhos. 

 O VIH apresenta um risco cardíaco inerente, no entanto este também é reportado 

significativamente devido à terapia antirretroviral. Para além do risco cardíaco, observa-se 

acometimento da função renal e do sistema nervoso central e decréscimo da densidade óssea. 
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 O fármaco apresentado foi o tenofovir alafenamida ou TAF, que se trata de um pró fármaco do 

tenofovir. Este funciona como inibidor da transcriptase reversa. O desenvolvimento deste fármaco foi 

levado a cargo pela Gilead Sciences, tratando-se de mais um fármaco a levar em consideração no 

tratamento de gestão do VIH. A aprovação deste fármaco pela Food and Drug Administration (FDA) 

ocorreu muito recentemente (Novembro de 2015), e atualmente ainda não existem dados em grande 

escala em relação à sua utilização. 

 

- Secucinumab [NOVARTIS] 

 Secucinumab é um anticorpo monoclonal totalmente humano que se liga seletivamente e 

neutraliza a citocina pró-inflamatória interleucina 17A (IL-17), inibindo a sua interação com o recetor 

IL-17. Em doentes com psoríase em placas que apresentam lesões na pele, esta citocina está 

aumentada. A ação do secucinumab vai provocar não só uma inibição da libertação das citocinas pró-

inflamatórias, como de outros mediadores de dano nos tecidos, e ainda reduzir outras contribuições 

mediadas desta citocina nas doenças auto-imunes e inflamatórias. 

 Este anticorpo é administrado sob a forma de injeção subcutânea, sendo a dose recomendada 

300mg53. 

 

3.2. XVIII Congresso Anual da APNEP 

 

No período em que decorreu o nosso estágio, tivemos a oportunidade de participar no XVIII 

Congresso Anual da Associação Portuguesa de Nutrição Entérica e Parentérica (APNEP). Este 

congresso realizou-se nos dias 11 e 12 de Abril nos cinemas NOS do Norte Shopping. O congresso 

estava subordinado ao tema “Nutrição em Portugal – No vórtice de uma nova era”. 

Neste congresso era-nos dada a possibilidade de escolher entre 8 temas diferentes em salas 

distintas, em cada horário de sessão. No dia inaugural do congresso, começamos por assistir a uma 

palestra com o título de “Nutrição em gastrenterologia: o que há de novo” em que os diferentes 

palestrantes cursaram sobre o mais recente conhecimento relativo a patologias como a doença 

inflamatória intestinal ou a síndrome de intestino curto. Em seguida marcamos presença na sessão 

“Nutrição e cancro” onde os oradores falaram do papel que a nutrição desempenha nas doenças de 

foro oncológico. Da parte de tarde, assistimos a uma sessão que nos despertou especial interesse 

intitulada de “O farmacêutico e a nutrição artificial – do hospital ao domicílio” na qual foram 

abordadas várias questões como as instalações e equipamentos adequados nas unidades de preparação 

de NP e o controlo de qualidade que deve ser feito na sua preparação bem como uma apresentação da 

atual legislação para a nutrição artificial no domicílio. 

No segundo dia final do congresso, a nossa primeira sessão foi “Nutrição artificial no doente 

crítico – casos clínicos” onde foi efetuada uma apresentação de dois casos clínicos que foram sendo 

discutidos pelo painel de discussão (onde constava a presença da Dra. Paulina Aguiar, membro da 
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equipa dos SF do CHP, a representar o papel de farmacêutico) e pela plateia, que foram partilhando as 

suas diferentes experiências. Na sessão seguinte optamos por assistir a sessão “Nutrição parentérica: 

suplementar e domiciliária – aspetos da prática clínica” que contou com a apresentação do Dr. 

Gustavo Dias, membro do SF do CHP, que explicou como realizar o ajuste da terapêutica e das bolsas 

perante o aparecimento de disfunções. Da parte da tarde e como nossa última sessão, escolhemos a 

sessão “Os super alimentos” em que os diferentes palestrantes apresentaram os possíveis benefícios de 

alimentos como algas, bagas, sementes, chá e café. 

Este congresso foi uma mais-valia importante no nosso período de estágio pois permitiu-nos 

estar em contato com diversos temas e outros profissionais da saúde que partilharam a sua experiência 

e alargar conhecimentos em diferentes áreas e próximas da nossa formação. 

 

3.3. Casos clínicos 

 Aquando da nossa passagem pela DID, no decorrer do processo de validação da prescrição 

médica, foi-nos sugerido que realizássemos o estudo de casos clínicos. Através da recolha de 

informações dadas pelo GHAF, fizemos a análise dos fármacos que constituíam a prescrição. No final, 

realizamos a interpretação possível dos casos, com o propósito de uma maior compreensão da 

farmacoterapia instituída, levando em consideração o diagnóstico realizado. (Anexo XXVI) 54-59. 

3.4. Pesquisa bibliográfica 

3.4.1. Mucopolissacaridose VII 

Como referido anteriormente, na nossa passagem pela UEC, tivemos a oportunidade de 

presenciar duas visitas de caráter de pré-estudo. Numa das visitas foi abordado o ensaio UX003-

CL202 que avalia uma molécula para o tratamento da mucopolissacaridose tipo VII. No seguimento 

dessa visita, fomos desafiados a elaborar um trabalho de pesquisa bibliográfica acerca desta patologia, 

tendo em conta o ensaio a realizar (Anexo XXVII)60-66. Esta atividade concluiu-se com uma 

apresentação do trabalho de pesquisa realizado aos restantes colegas. 

3.4.2. Mecanismo de ação de fármacos antineoplásicos 

Durante a nossa passagem pela UFO, muitos foram os fármacos que diariamente víamos a ser 

manipulados, sendo alguns deles, até então, por nós desconhecidos. Desta forma, fomos desafiados a 

efetuar uma pesquisa bibliográfica sobre cada um e descobrir qual o potencial que os levava a serem 

utilizados de forma tão frequente na rotina hospitalar. Como resultado final, elaboramos tabelas 

referentes aos fármacos Nivolumab, Imatinib, Oxaliplatina e Doxorrubicina Lipossómica Peguilada 

(Anexo XXVIII) 67-71. 
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3.5. Curso de Boas Práticas Clínicas 

 

Dado o interesse por nós revelado no âmbito das Boas Práticas Clínicas (GCP), que se insere 

nos ensaios clínicos, foi-nos proporcionada a oportunidade de realizar um “mini” curso referente a esta 

mesma área. 

 As GCP constituem um conjunto de requisitos de qualidade que devem ser respeitados no que 

concerne à conceção, realização, registo e notificação dos EC realizados em humanos, a fim de 

demonstrarem a eficácia e segurança de um novo medicamento e, consequentemente, a serem aceites 

pelas autoridades reguladoras. O curso realizado intitula-se: “Good Clinical Practice (Investigator 

Version)”, que nos permitiu ter um visão mais abrangente do papel do investigador no EC, sendo este 

o principal responsável pela condução do estudo em determinado centro. 

 No final do curso fomos sujeitos a uma série de questões que permitiram testar o 

conhecimento adquirido e obter um certificado “Investigator Site Personnel ICH GCP Training 

Certificate” (Anexo XXIX). 

 

3.6. Panfletos Informativos 

 

 Durante o período de estágio, nomeadamente na UFA, foi-nos proposta a realização de 3 

panfletos relativos a novos medicamentos adquiridos pelo CHP: Bosutinib, Peginterferão beta-1-α e 

Simeprivir. Estes panfletos destinam-se a promover a adesão à terapêutica por parte do doente e a 

esclarecer possíveis dúvidas que possam surgir no decorrer do tratamento. Isto porque, por vezes, o 

aconselhamento na UFA pode ser feito de forma muito rápida para as necessidades daquele doente em 

particular. Desta forma, com o panfleto, onde constam informações acerca da própria doença em 

questão, posologia, precauções especiais, procedimento em caso de esquecimento, efeitos secundários 

mais frequentes, garantimos que as dúvidas mais frequentes por parte do doente ficam esclarecidas e 

em suporte que ele possa consultar sempre que o desejar. Nos panfletos consta ainda o contacto da 

UFA para, sempre que seja necessário ou caso surja alguma dúvida que não seja esclarecida pelo 

panfleto, os doentes possam contactar e receber aconselhamento por parte de um farmacêutico. 

(Anexo XXX) 72. 
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Anexos  
 

Anexo I – Cronograma do plano de estágio 

 

Março de 2016 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 1/Abr 2/Abr 3/Abr 

 

Abril de 2016 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 1/Mai 

 

Legenda: 

       - Apresentações sobre os Serviços Farmacêuticos e sobre os seus diferentes setores 

       - Armazém de Produtos Farmacêuticos 

       - Ambulatório 

       - Unidade de Ensaios Clínicos 

       - Distribuição Individual Diária 

       - Congresso APNEP 

       - Elaboração do Relatório 

       - Unidade de Farmácia Oncológica 

       - Produção de não estéreis e estéreis 
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Anexo II – Organigrama do CHP 

 

  

Figura 1: Organização do Centro Hospitalar do Porto 4. 
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Anexo III – Organização dos Recursos Humanos nos Serviços Farmacêuticos do Centro 

Hospitalar do Porto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Organização dos Recursos Humanos nos SF do CHP. 
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Anexo IV – Circuito do medicamento 

 

 

Figura 3: Circuito do medicamento 7.  
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Anexo V – Planta do APF 

 

Figura 4: Esquema da disposição dos diversos setores do APF. 
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Anexo VI – Sistema de Kanbans 

 

 

 

Figura 5: Sistema de Kanbans. 
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Anexo VII – Sala de Produção de Não Estéreis 

 

Figura 6: Área de trabalho para a preparação de produtos não estéreis. 
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Anexo VIII – Exemplo de Ficha de Preparação de Produtos Não Estéreis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Ficha de preparação para o Ácido Tricloroacético a 50% Solução 

Aquosa. 
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Anexo IX – Zona de Produção de Estéreis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Sala Branca para a preparação de produtos estéreis. 
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Anexo X – Sala de Produção de Citotóxicos na UFO 

 

 

Figura 9: Sala de manipulação de CTX. 



 

38 
 

Relatório de Estágio Profissionalizante 
2015/2016 

Anexo XI – Prescrição manual – Impresso rosa 

 

Anexo XII – Prescrição manual – Impresso verde 

 

Figura 10: Impresso destinado a doentes do HD ou do ambulatório. 

Figura 11: Impresso destinado a doentes internados. 



 

39 
 

Relatório de Estágio Profissionalizante 
2015/2016 

Anexo XIII – Reembalamento de medicamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Máquina semiautomática para reembalamento de comprimidos. 

Figura 13: Máquina automática para reembalamento de comprimidos ainda em blisters. 
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Anexo XIV – Sistema semiautomático de dispensa de medicamentos – Pyxis Medstation® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Pyxis® da Unidade de Cuidados Intensivos do CHP. 
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Anexo XV – Prescrição médica de medicamentos especiais

Figura 15: Requisição de hemoderivados. 
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Figura 16: Requisição de material de penso. 
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Figura 17: Requisição de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos. 
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Figura 18: Requisição de Antídotos. 
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Anexo XVI – Registo de Processamentos e Emissão de Listas de Unidose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Registo de Processamentos e Emissão de Listas de Unidose. 
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Anexo XVII – Método de reposição de stocks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Reposição de stock através dos carros. 
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Anexo XVIII – Método semiautomático de reposição de stocks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Reposição de stock pelo Phamarpick®. 
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Anexo XIX – Sala de ambulatório 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Sala de ambulatório. 
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Anexo XX – Planta do gabinete de trabalho da UEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Planta do gabinete de trabalho da UEC. 
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Anexo XXI – Planta da sala de armazenamento da ME da UEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Planta da sala de armazenamento da ME da UEC. 
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Anexo XXII – Exemplo de procedimento normalizado de trabalho (SOP) 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Exemplo de SOP. 
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Figura 25: Exemplo de SOP. 
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Anexo XXIII – Pharmacy File Index 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Pharmacy File Index. 
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Anexo XXIV – Impresso da Receção da Medicação de Ensaio Clínico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Impresso da Receção da Medicação de Ensaio Clínico. 
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Anexo XXV – Impresso de Prescrição de Medicamentos para Ensaio Clínico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Impresso de Prescrição de Medicação Experimental. 
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Anexo XXVI – Validação da prescrição médica 

 

1º Caso clínico 

 

Figura 29: 1º Caso Clínico. 

 

MJ, doente do sexo masculino, com 63 anos de idade é admitido na unidade de internamento 

de Medicina B do HSA a 12 de Abril de 2016.Os parâmetros bioquímicos que o paciente apresenta 

relativos aos níveis de creatinina (0.7 mg/dl) e a clearance de creatinina (100.4 ml/min) encontram-se 

normais. 

 À data de 15 de Abril de 2016, com o doente ainda em internamento, na prescrição que dá 

entrada na farmácia constava a seguinte farmacoterapia: 

 

 Darunavir cp. 800mg – inibidor da protease, indicado no tratamento da infeção por 

VIH. 

 Ritonavir cp. 100mg - inibidor da protease, indicado no tratamento da infeção por 

VIH. 

 Zidovudina + Lamivudina cp. 300 + 150mg - análogos nucleósidos inibidores da 

transcriptase reversa, utilizada no tratamento da infeção por VIH. 

 Clopidogrel cp. 75mg – antiagregante plaquetário, indicado na prevenção de 

acidentes aterotrombóticos. 

 Enoxaparina sódica inj. 40mg – heparina de baixo peso molecular, anticoagulante 

indicado em situações de tratamento e profilaxia de eventos trombóticos. 
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 Brometo de ipratrópio + Salbutamol inal. 0,52 + 3mg – broncodilatadores indicados 

no tratamento do broncospasmo reversível associado a doenças pulmonares 

obstrutivas. 

 Linezolida inj. 600mg – antibiótico do grupo das oxazolidinonas, utilizado no 

tratamento da pneumonia e algumas infeções na pele ou tecidos moles. 

 Meropenem inj. 1000mg – antibiótico do grupo dos carbapenemos, utilizado no 

tratamento de infeções, nomeadamente da pneumonia. 

 Cotrimoxazol (Sulfametoxazol + Trimetoprim) inj. 400 + 80mg – antibiótico 

indicado no tratamento de infeções provocadas por microrganismos sensíveis ao 

cotrimoxazol. 

 Acetilcisteína cp. 600mg – adjuvante mucolítico do tratamento antibacteriano das 

infeções respiratórias, em presença de hipersecreção brônquica. 

 Acetilsalicilato de lisina inj. 1000mg – anti-inflamatório, analgésico e antipirético 

indicado em dores reumatismais, dores ligeiras a moderadas e em hipertermias. 

 Paracetamol cp. 1000mg – analgésico e antipirético, indicado no tratamento 

sintomático de situações que requerem analgesia e atividade antipirética. 

 

Comentário: 

 

 O doente é portador do VIH o que se reflete na constituição da farmacoterapia do doente, com 

a presença do darunavir, do ritonavir (que atua como potenciador do darunavir) e da zidovudina + 

lamivudina. O modelo de tratamento aplicado coaduna-se com a recomendação de uma combinação 

tripla constituída por dois fármacos do grupo dos nucleósidos inibidores da transcriptase reversa, 

sendo um deles a entricitabina ou a lamivudina, em conjunto com um fármaco do grupo dos inibidores 

da protease potenciados por ritonavir em baixa dose com a finalidade da supressão sustentada da 

replicação vírica54. 

 A prescrição do clopidogrel e da enoxaparina sódica parece indicar que o doente apresenta um 

risco elevado de eventos trombóticos. Em adição, o uso do brometo de ipratrópio + salbutamol poderá 

sugerir a existência de doença pulmonar obstrutiva. 

 O diagnóstico de pneumonia nosocomial justifica a utilização da linezolida e do Meropenem. 

Este último fármaco é o escolhido, entre o grupo dos carbapenemos, por apresentar um menor risco de 

convulsões que o imipenem55. O cotrimoxazol consta da farmacoterapia com a indicação para a 

profilaxia da pneumonia causada pelo fungo Pneumocystis jiroveci, denominada comumente por 

pneumocistose. O P. jiroveci é conhecido por provocar infeções oportunistas graves, e por vezes 

fatais, em doentes com infeção avançada pelo VIH. Embora seja um fungo, P. jiroveci não responde a 

tratamentos com antifúngicos, pelo que antibióticos como o cotrimoxazol demonstram ser mais 
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eficazes e recomendados no tratamento desta pneumonia. Para além disso, apesar de necessária uma 

comprovação histopatológica da presença do organismo, o tratamento pode começar previamente ao 

diagnóstico estar completo, podendo justificar-se assim a presença do cotrimoxazol na 

farmacoterapia56. 

 A acetilcisteína presente na prescrição permite inferir a presença de hipersecreção brônquica 

causada pela infeção respiratória, sendo que esta fluidifica as secreções facilitando a sua eliminação. 

Além disso possui caráter antioxidante, exercendo ainda uma ação protetora no aparelho respiratório, 

face aos fenómenos tóxicos que se desencadeiam pela libertação de substâncias oxidantes. 

 O acetilsalicilato de lisina e o paracetamol presentes na prescrição parecem estar reservados 

para o tratamento em SOS de sintomas causados pela pneumonia como a febre alta. 

 

2º Caso Clínico 

 

Figura 30: 2º Caso Clínico. 

 

 MS, doente do sexo feminino, com 59 anos de idade, é admitida na unidade de internamento 

de Oncologia do HSA a 31 de Março de 2016. Apresenta 1,58 m de altura, 74 kg de peso e 0,8 mg/dl 

de creatinina.  

 À data de 26 de Abril de 2016, com o doente ainda em internamento, na prescrição que dá 

entrada na farmácia constava a seguinte farmacoterapia: 

 

 Alprazolam cp. 0,25mg – Ansiolítico, sedativo e hipnótico, aumenta os efeitos 

inibitórios do GABA, indicado para estados de ansiedade e ataques de pânico.  

 Bisacodilo cp. 5mg – Laxante de contacto, altera a motilidade intestinal. 
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 Ipratropio solução nebulizadora 0,25mg/2ml – Antiasmático e broncodilatador, 

antagonista da acetilcolina. 

 Glicerina bilis enema 6,5g - Laxante de contacto, altera a motilidade intestinal. 

 Digoxina- Cardiotónico, digitálico, aumenta a contractilidade do miocárdio por ação 

direta, indicado especialmente em casos de insuficiência cardíaca acompanhada por 

fibrilação auricular; 

 Furosemida cp. 40mg – Diurético da ansa, está indicado na remoção dos edemas e 

congestão pulmonar causados por insuficiência cardíaca e por doenças hepáticas ou 

renais.  

 Levotiroxina cp. 25 mg – hormona tiroideia T4, utilizada no tratamento do 

hipotiroidismo  

 Lorazepam cp.25mg – Ansiolítico, sedativo e hipnótico,, aumenta os efeitos inibitórios 

do GABA, indicado no tratamento de sintomas ansiosos, insónia (tratamento a curto 

prazo), terapêutica adjuvante da anestesia e estado de mal epilético. 

 Metoclopramida inj. 10mg/2ml - Modificadores da motilidade gástrica ou procinéticos, 

antiemético. Indicado para gastroparesia diabética e para fins diagnósticos na preparação 

para exames digestivos.  

 Pantoprazol cp. 40 mg – Protetor gástrico, inibe a bomba de protões e bloqueia a 

secreção ácida 

 Paracetamol cp 500 mg – Analgésico e antipirético, indicado no tratamento sintomático 

de situações que requerem analgesia e atividade antipirética. 

 Prednisolona cp.20 mg – Glucocorticoide, anti-inflamatório, moderado efeito 

mineralocorticóide. 

 Pregabalina – Antiepiléptico e anticonvulsionante. Indicado como terapêutica adjuvante 

no tratamento das crises parciais com ou sem generalização em adultos. Indicado também 

na dor neuropática e na síndrome de ansiedade generalizada. 

 Rivaroxabano – Anticoagulante, inibe o factor Xa. 

 Sertralina cp. 50g – Antidepressivo, inibidor da recaptação da serotonina.  

 Sitagliptina cp.100mg – Antidiabético, inibidor da dipeptidil-peptidade- 4 (DPP4). 

 

 

 

 

 

 

https://www.infarmed.pt/prontuario/framenavegaarvore.php?id=157
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Comentário: 

 

Graves - pantoprazol + digoxina – pantoprazol aumenta o efeito da digoxina por aumentar o 

pH gástrico 

 

Moderadas – alprazolam + digoxina – aumenta a toxicidade da digoxina por baixar a sua 

excreção renal 

Furosemida + digoxina – necessário monitorizar níveis de potássio e magnésio 

 

Uma análise correta e completa da história clínica do doente implicaria um maior 

conhecimento da doença em causa, o que não está disponível para consulta por parte do farmacêutico.  

No entanto, através da sua terapêutica farmacológica, podemos suspeitar de um doente com 

Diabetes Mellitus Tipo 2 e em depressão, pelo que necessita de antidepressivos e ansiolíticos. Como 

se encontra imobilizado, pode ficar com edemas, pelo que é essencial o uso de um diurético. Por esta 

mesma razão, a sua motilidade intestinal também se encontra comprometida, pelo que o uso de 

laxantes ajuda na evacuação. Sofre também de hipotiroidismo, com dificuldades respiratórias, daí o 

uso do broncodilator, e com provável insuficiência cardíaca, e daí o uso do cardiotónico. Devido à 

quantidade de medicação a que o doente é sujeito diariamente, torna-se essencial o uso de um protetor 

gástrico e, como a medicação usada em oncologia pode causar emese, o antiemético é utilizado em 

situações de SOS. A administração de anti-inflamatórios poderá estar relacionada com a necessidade 

de controlar alguns sintomas relacionados com o tratamento oncológico, que muitas vezes interfere 

com vários níveis fisiológicos. 

Relativamente às interações medicamentosas, é possível verificar que o fármaco digoxina está 

na origem de algumas, pelo que é necessário uma monitorização apertada e, em certos casos, ajustar a 

terapêutica, alterando a dose prescrita ou o fármaco. Contudo, também se pode ter em atenção que, nos 

casos de intoxicação por digoxina (que se pode dever a muitos fatores, nomeadamente hipocalemia, 

hipomagnesemia, hipotiroidismo, deterioração da função renal), é possível a administração de 

antídotos. Primeiro, é necessário um restabelecimento do equilíbrio hidroeletrolítico, e pode ser 

necessário a utilização de certos fármacos57-59: 

 Fenitoína, nos casos que se verifique taquicardia 

 Lidocaína, na taquicardia ventricular 

 Atropina, no bloqueio auriculoventricular 

 Anticorpos antidigitálicos 
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Anexo XVII - Mucopolissacaridose Tipo VII 

 

Introdução 

Durante o período de estágio foi-nos concedida a oportunidade de participar numa reunião, 

correspondente a uma visita de pré-estudo. Esta abordou um novo ensaio clínico a ser realizado no 

CHP, com início previsto no mês de Maio do presente ano. O ensaio debruça-se sobre a avaliação de 

uma molécula (UX003, β-glucoronidase humana recombinante) para tratamento da 

mucopolissacaridose tipo VII (MPS VII) também conhecida por síndrome de Sly; uma doença 

metabólica hereditária de transmissão autossómica recessiva, extremamente rara. 

Mucopolissacaridose 

A mucopolissacaridose (MPS) é um grupo de doenças raras. Estas fazem parte de um grupo 

heterogéneo de doenças provocadas por deficiências enzimáticas, sendo caraterizadas pela acumulação 

de substâncias intermédias do metabolismo dos mucopolissacarídeos no lisossoma, os 

glucosaminoglicanos (GAG). Esta acumulação pode causar danos celulares, o que pode afetar 

progressivamente vários sistemas vitais e levar à falência de múltiplos órgãos. 

As manifestações clínicas dependem do defeito enzimático e da expressão diferencial das 

enzimas em órgãos e sistemas. Sendo assim, a MPS divide-se em 7 tipos: tipo I (síndrome de Hurler), 

tipo II (síndrome de Hunter), tipo III (síndrome de Sanfilipo), tipo IV (síndrome de Morquio), tipo VI 

(síndrome de Marotaux-Lamy), tipo VII (síndrome de Sly) e tipo IX (síndrome de Natowicz)60. 

A apresentação clínica e possíveis complicações, bem como o diagnóstico e tratamento, 

variam entre os diversos tipos de MPS e dentro do mesmo tipo de MPS, sendo necessário um esforço 

multidisciplinar para diagnosticar e tratar estas patologias. O diagnóstico é realizado com a 

interpretação das manifestações clínicas, em conjunto com análises bioquímicas para identificar o tipo 

de GAG que se acumula. Atualmente existe terapêutica de reposição enzimática disponível para MPS 

I, II, IV e VI60. 

 

MPS VII 

 A MPS VII deve-se à deficiência da enzima lisossómica β-glucoronidase (GUS). Esta enzima 

tem um papel relevante na degradação dos sulfatos de heparano, dermatano e condroitina. O seu défice 

faz com que estes sejam apenas parcialmente degradados, promovendo a acumulação de fragmentos 

nos lisossomas em vários tecidos, o que leva a disfunção celular e de órgãos. 

A Síndrome de Sly é uma doença extremamente rara, afetando cerca de uma pessoa num milhão de 

nascimentos. Homens e mulheres são afetados de igual forma61. O defeito molecular no gene que 

codifica a proteína β-glucoronidase (GUSB) conduz à deficiência da GUS. Este encontra-se localizado 

no braço longo do cromossoma 7 (7q11.21-7q11.22), compreende 20.000 pares de bases e possui 12 
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exões. Presentemente, cerca de 49 mutações foram identificadas em portadores da doença. As 

mutações estão espalhadas ao longo de todo o gene e incluem mutações missense, nonsense, de splice-

site e eliminações62. 

As diferentes mutações neste gene podem ser responsáveis por uma variedade marcada na 

apresentação clínica e progressão da doença. Estas, por via da natureza heterogénea da MPS VII, 

compreendem uma variação ampla na expressão do fenótipo da doença63. 

De uma maneira geral, doentes com manifestações leves a moderadas têm características faciais 

ásperas, opacificação da córnea, infeções respiratórias frequentes; mas, leves anormalidades 

esqueléticas. Os doentes com formas mais graves apresentam baixa estatura e maior displasia 

esquelética (por vezes limitante da mobilidade), macrocefalia, otites recorrentes, hipertrofia gengival, 

hérnias inguinais e umbilicais, hepatoesplenomegalia e disfunção cognitiva62. 

O fenótipo mais grave é caraterizado pela presença de hidropsia fetal neonatal não-imune 

(NIHF). A NIHF é uma condição em que há acumulação excessiva de fluidos no interior de 

compartimentos fetais extravasculares. Este estado foi identificado em fetos com MPS VII que exibem 

ascite intensa, edema dos membros, hepatoesplenomegalia e doença hepática, atraso do 

desenvolvimento cerebral, diminuição ligeira da função ventricular e coração dilatado e hipoplasia 

pulmonar grave. Contudo, a presença de hidropsia fetal não permite por si só prever a gravidade 

subsequente da doença, se o doente sobreviver à infância62. 

O diagnóstico é confirmado por uma avaliação clínica completa que inclui uma história 

detalhada do doente, observação de níveis aumentados de GAG na urina (apenas de sulfato de 

condroitina ou em conjunto com sulfato de dermatano e heparano) e demonstração da deficiência da β-

glucoronidase em testes específicos que avaliam a atividade em leucócitos ou fibroblastos. Também é 

possível efetuar o diagnóstico pré-natal através da amniocentese ou da biopsia das vilosidades 

coriónicas64. 

Atualmente não existe nenhuma forma instituída e eficaz de tratamento desta doença e grande 

parte da terapêutica passa pelo tratamento sintomático de forma a melhorar a qualidade de vida dos 

doentes e das suas famílias.  

 

Ensaios clínicos 

Desta forma, torna-se imperativo a procura de alternativas viáveis que possam não só melhorar 

a qualidade de vida, mas também prolongar a vida dos doentes com esta patologia.  

Dois estudos serão realizados, levados a cabo pelo promotor Ultragenyx Pharmaceutical Inc. cuja sede 

se situa nos EUA; estes estudos deverão, antes de mais, ser realizados de acordo com as Boas Práticas 

Clínicas e os requisitos regulamentares aplicáveis.  

O primeiro estudo a realizar foi aprovado pelas autoridades reguladoras: CEIC, INFARMED e 

CNPD, e intitula-se: “ Estudo de tratamento e de extensão em regime aberto, a longo prazo, da 
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terapêutica de reposição enzimática UX003 rhGUS em participantes com MPS7”;tendo como número 

de protocolo: UX003-CL202. Este ensaio visa, em primeiro lugar, avaliar a segurança a longo prazo 

do UX003 em sujeitos com MPS VII, tendo como objetivo secundário avaliar a eficácia a longo termo 

do UX003 na redução do substrato GAG urinário em sujeitos com MPS VII65. 

É um estudo de fase 3 que tem como ponto de partida 20 doentes com idade superior a 5 anos 

(a nível multinacional) sendo o centro principal nos EUA e os centros locais o Brasil, o México e 

Portugal. O ensaio baseia-se na administração em perfusão de uma solução injetável intravenosa da 

rhGUS (Recombinante Humana da β-glucoronidase). 

Em Portugal o ensaio realizar-se-á, tal como indicado anteriormente, no CHP com um único doente. O 

tratamento consiste na administração do fármaco cada 2 semanas, em perfusão lenta de 4 horas, 

durante um período de 144 semanas. 

 Os end points dizem respeito a segurança do UX003 que será observada pela incidência e 

frequência de efeitos adversos e a gravidade dos mesmos; incluindo alterações clinicamente 

significativas entre a situação basal e pontos temporais marcados em: achados em exames físicos, 

sinais vitais e peso, achados em ECG, avaliações clínicas laboratoriais, medicamentos concomitantes, 

anticorpos IgG para rhGUS e níveis complementares de C3, C4 e CH50. 

O segundo estudo ainda não tem início previsto uma vez que a fase de autorização ainda não 

está concluída; é um estudo de fase 2 que apresenta como título: “Estudo de tratamento e de extensão 

em regime aberto, a longo prazo, da terapêutica de reposição enzimática UX003 rhGUS em 

participantes com MPS7 com idade inferior a 5 anos”; tendo como número de protocolo: UX003-

CL203 e prevê incluir 15 doentes com idade inferior a 5 anos. É em tudo semelhante ao ensaio 

anterior, à exceção dos end points utilizados que neste caso baseiam-se na alteração percentual média 

da excreção urinária de GAG da semana 0 à semana 4866. 
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Anexo XXVIII - Mecanismo de ação de fármacos antineoplásicos 

 

Tabela 1 – Nivolumab – Grupo farmacêutico, forma farmacêutica e mecanismo de ação67. 

Fármaco Nivolumab 

Grupo farmacêutico Antineoplásico; anticorpo monoclonal 

Forma farmacêutica Concentrado para solução para perfusão 

 

 

 

 

Mecanismo de ação 

Anticorpo monoclonal que se liga aos 

recetores de morte programada-1 (PD-1), 

bloqueando a interação destes com os seus 

ligandos, PD-L1 e PD-L2. 

Estes recetores estão presentes na superfície 

das células T, responsáveis pela resposta do 

sistema imunitário. Ao inibir a ligação do 

recetor ao seu ligando, a célula T fica sempre 

ativa e apta a detetar e eliminar as células 

cancerígenas. 

 

Tabela 2 – Imatinib – Grupo farmacêutico, forma farmacêutica e mecanismo de ação68,69 

Fármaco Imatinib 

Grupo farmacêutico Antineoplásico; inibidor da tirosina cinase 

Forma farmacêutica Cápsula 

 

 

 

Mecanismo de ação 

O imatinib inibe a tirosina-cinase, levando ao 

bloqueio da transdução do sinal e, 

consequentemente, a uma menor proliferação 

celular, menor risco de aparecimento de 

metástases e a menor angiogenese. Tem 

como alvo a inibição da proteína de fusão 

Bcr-Abl, o que pode levar ao 

desaparecimento ou redução do cromossoma 

Philadelphia. 
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Tabela 3 – Oxaliplatina – Grupo farmacêutico, forma farmacêutica e mecanismo de ação70 

Fármaco Oxaliplatina 

Grupo farmacêutico Antineoplásico; análogo da platina 

Forma farmacêutica Pó para solução para perfusão 

Mecanismo de ação A Oxaliplatina forma ligações alquil com o 

DNA, inibindo a replicação e a transcrição. 

 

 

 

Tabela 4 – Doxorrubicina Lipossómica Peguilada – Grupo farmacêutico, forma farmacêutica e 

mecanismo de ação71 

Fármaco Doxorrubicina Lipossomica Peguilada 

Grupo farmacêutico Antineoplásico; antraciclina 

Forma farmacêutica Solução para perfusão 

 

 

 

 

Mecanismo de ação 

A doxorrubicina intercala-se nos pares de 

bases do DNA, afeta a função da 

topoisomerase II e inibe a replicação e a 

transcrição. 

A característica principal desta formulação é 

que os lipossomas contém além dos lípidos 

normalmente utilizados para a sua 

formulação, um derivado 

polietilenoglicolmetilado da fosfatidil-

etanolamina, que a protege da fagocitose, 

prolongando o seu tempo na circulação 

sanguínea. 
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Anexo XXIX – Curso de Boas Práticas Clínicas 

 

Figura 31: Diploma de Curso de Boas Práticas Clínicas. 
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Anexo XXX – Panfletos informativos72 

 

 

Figura 32: Panfleto informativo referente ao Bosutinib. 
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Figura 33: Panfleto informativo referente ao Peg interferão Beta-1-alfa. 
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Figura 34: Panfleto informativo referente ao Simeprivir. 
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