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RESUMO 

 

O estágio em Farmácia Comunitária insere-se no Plano Curricular do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas e tem o propósito de reforçar os conhecimentos 

adquiridos através da prática. 

Para além disso, permite aplicar os princípios éticos e deontológicos subjacentes à 

profissão e desenvolvimento de competências de comunicação, nomeadamente 

através da interação com outros profissionais de saúde. Assim, permite aos 

estagiários a aquisição de competências necessárias para que estes contribuam para 

uma boa prestação de cuidados de saúde. 

O meu estágio curricular decorreu durante o período de maio a setembro, sendo 

que o primeiro mês foi passado na Farmácia do Bonfim e o restante tempo na 

Farmácia de São Paio. O relatório de estágio tem como objetivo a descrição, de uma 

forma crítica e sistemática, de todas as atividades realizadas na FSP com a orientação 

da Dra. Maria Inês Paupério Ribeirinho Machado Azevedo Nicolau, no período de 

junho a setembro de 2016. 

O presente relatório está dividido em duas partes. A primeira parte é referente à 

descrição da farmácia bem como das atividades aí desenvolvidas. Tem um carácter 

mais geral onde são sumarizadas as funções, responsabilidades e atividades diárias 

do farmacêutico numa Farmácia Comunitária. Na segunda parte, estão descritos os 

trabalhos desenvolvidos ao longo do estágio. 
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PARTE I – FARMÁCIA SÃO PAIO 

 

1. Introdução 

As Farmácias Comunitárias (FC) são muitas vezes o primeiro local onde os utentes 

se dirigem quando têm algum problema ou dúvida em relação à sua saúde. Assim, o 

farmacêutico é o elo de ligação entre o médico e o utente, tendo um papel 

imprescindível na prestação de cuidados de saúde. 

A atividade do farmacêutico é apoiada em conhecimentos técnicos e científicos 

adquiridos durante o Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. Atualmente, 

dada a crescente complexidade dos cuidados de saúde, o papel do farmacêutico é 

cada vez mais exigente. 

Para além de repositórios de medicamentos, as FCs têm como foco principal o 

utente e o seu bem estar. Sendo assim, para além de prestarem apoio farmacêutico, 

disponibilizam uma vasta gama de serviços, dando resposta às necessidades da 

comunidade em que se inserem. 

A promoção do uso racional dos medicamentos é um dos focos atuais da atividade 

farmacêutica. Para tal, é necessário um aconselhamento devidamente detalhado no 

momento da dispensa de modo a evitar o uso inadequado de medicamentos, melhorar 

a adesão terapêutica e diminuir os riscos inerentes ao seu consumo. 

 

2.  Organização do Espaço Físico e Funcional da Farmácia 

Sendo um local de prestação de cuidados de saúde, a FC deve transmitir ao utente 

sensação de confiança e tranquilidade, as quais devem estar refletidas na organização 

do seu espaço físico. 

As áreas físicas devem estar adaptadas às condições necessárias para garantir a 

integridade dos medicamentos e, ao mesmo tempo, devem estar organizadas de 

forma a promover a interação entre o farmacêutico e o utente. Não obstante, o espaço 

deve estar organizado de forma funcional proporcionando um funcionamento 

estruturado e ordenado. 

 

2.1 Localização e enquadramento do perfil de utentes 

A Farmácia de São Paio (FSP) localiza-se em Canidelo, Vila Nova de Gaia, na Rua 

Bustes 741. A acessibilidade de transportes públicos, assim como a oferta de 

estacionamento gratuito em frente à farmácia permite o fácil acesso às suas 

instalações. 
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Trata-se de uma localização privilegiada dada a sua proximidade com uma elevada 

quantidade de áreas comerciais, zonas residenciais, unidades de saúde e área 

escolar. Consequentemente, os utentes da farmácia têm um perfil muito diversificado 

que compreende várias faixas etárias, habilitações literárias e estratos 

socioeconómicos. Para além disso, existem utentes ocasionais, como por exemplo 

turistas de várias nacionalidades, e utentes habituais. Os últimos são constituídos 

maioritariamente por idosos polimedicados. 

Com a inversão da pirâmide demográfica, cada vez mais idosos vivem sozinhos 

pelo que o conhecimento particularizado do seu perfil clínico e terapêutico é uma 

ferramenta importante para a promoção da saúde nesta população. Para além disso, 

as características fisiológicas específicas associadas ao envelhecimento, bem como a 

polimedicação, tornam o acompanhamento farmacêutico uma tarefa de elevada 

complexidade, mas sem dúvida gratificante. 

Assim, a diversidade populacional possibilitou o contacto com diferentes realidades, 

constituindo uma mais-valia na aprendizagem no decurso do meu estágio curricular. 

 

2.2 Horário de funcionamento 

O horário de funcionamento da FSP é das 8h30 às 20h de segunda a sábado, em 

regime contínuo, estando de acordo com a legislação em vigor, a qual pressupõe um 

período mínimo semanal de 44 horas de atendimento [1, 2]. A farmácia faz parte do 

regime de disponibilidade permanente do conselho de Vila Nova de Gaia. Durante o 

meu período de estágio, a FSP teve de serviço quatro vezes, contudo não estagiei 

nesse horário. 

Dentro do horário mencionado, o meu horário de estágio alternava semanalmente, 

de segunda a sexta das 14h-20h ou de segunda a sexta 8h30-14h e sábado das 8h30-

20h, com hora e meia de almoço. Na minha perspetiva, a possibilidade de fazer 

diferentes turnos foi vantajosa, pois permitiu-me contactar com uma maior diversidade 

de utentes. 

 

2.3 Espaço Exterior e Interior da Farmácia 

As instalações e equipamentos da FSP estão de acordo com a legislação em vigor 

e com as Boas Práticas Farmacêuticas (BPF) [3-5]. 

 

2.3.1 Espaço Exterior 

A farmácia pode ser facilmente identificada exteriormente através de um letreiro 

com inscrição "Farmácia" e com um símbolo "cruz verde". A cruz também serve como 

meio de comunicação dos serviços da farmácia e de eventuais promoções. A 
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apresentação da farmácia é bastante agradável, possuindo um espaço de entrada 

amplo e de fácil acesso. É possível visualizar uma placa com o nome do Diretor 

Técnico (DT), horário de funcionamento e informação relativa às farmácias do 

município em regime de serviço permanente [1]. 

A FSP tem uma montra ampla, o que permite publicidade, exposição de produtos e 

o fornecimento de informações relativas aos serviços prestados, sendo esta atualizada 

periodicamente (Anexo I). De facto, ao longo do estágio pude constatar que a montra 

é uma vantagem, uma vez que estando organizada de forma apelativa, muitos utentes 

procuravam obter mais informação sobre as comunicações visíveis. 

 

2.3.2 Espaço Interior 

Como previsto na legislação em vigor, a farmácia cumpre as especificações 

regulamentadas, possuindo uma área de atendimento geral, laboratório, armazém, 

escritório e instalações sanitárias [6]. Além das áreas mencionadas, a FSP possui 

também um gabinete de atendimento personalizado. As várias áreas funcionais 

encontram-se distribuídas por dois pisos. 

A área dedicada ao atendimento público é uma zona bem iluminada, limpa, 

ventilada e bastante ampla. Consta de três postos de atendimento equipados com 

computador, impressora, leitores óticos de códigos de barra, caixa registadora e 

terminal de multibanco. Esta zona está organizada de forma estruturada, permitindo a 

fácil comunicação entre utentes e funcionários. Nesta área, encontram-se à disposição 

folhetos informativos sobre várias temáticas. 

Atrás dos postos de atendimento, encontram-se distribuídos Medicamentos Não 

Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) e Produtos Farmacêuticos (PF), nomeadamente 

produtos de higiene buco-dentária e suplementos alimentares. São agrupados de 

acordo com a sua utilização e organizados de forma a satisfazer a procura dos utentes 

consoante a sazonalidade. 

Nos restantes lineares encontram-se diferentes marcas de produtos de 

dermocosmética, higiene oral, puericultura e alguns produtos de parafarmácia. A 

disposição destes produtos na farmácia é reajustada de acordo com a chegada de 

novas marcas e com a procura dos utentes. 

Durante o meu estágio, participei na renovação dos expositores, lineares e montras. 

Pude ainda observar a inserção de duas gôndolas na zona de atendimento e de que 

forma estas alteraram a dinâmica da farmácia. Deste modo, adquiri alguns 

conhecimentos de marketing e vi a sua aplicação na prática através do 

acompanhamento dos resultados das alterações efetuadas. 
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A zona de atendimento contém um equipamento automático medidor de peso, 

altura e Índice de Massa Corporal (IMC). Apesar de a sua utilização poder ser feita de 

forma autónoma pelo utente, é sempre disponibilizada ajuda por parte da equipa 

técnica. 

Do outro lado da farmácia, paralelamente aos postos de atendimento, encontra-se o 

gabinete de atendimento devidamente equipado, onde é feita a monitorização de 

parâmetros físicos e bioquímicos, administração de injetáveis e, quando necessário, 

um atendimento mais personalizado aos utentes. 

Na área posterior aos postos de atendimento, de acesso restrito, é possível 

encontrar a zona de arrumação. A zona de arrumação está dividida em três zonas 

principais: gavetas, prateleiras e armário. Nas gavetas, encontram-se os 

medicamentos cuja Forma Farmacêutica (FF) seja comprimidos ou cápsulas, 

guardados por ordem alfabética de Denominação Comum Internacional (DCI) no caso 

dos Medicamentos Genéricos (MG), ou nome comercial no caso das marcas. Existem 

também gavetas para os seguintes grupos: laxantes, injetáveis, medicamentos de uso 

vaginal, produtos de higiene íntima, ampolas bebíveis, testes de gravidez, 

medicamentos de uso veterinário e champôs medicamentosos. 

Nas prateleiras encontram-se xaropes e soluções para administração por via oral e, 

em separado, as formas farmacêuticos semissólidas (cremes, pomadas, geles). Por 

fim, no armário encontram-se os colírios e medicamentos para inalação. 

Produtos com condições de conservação específicas, nomeadamente frio, 

encontram-se no frigorífico. Tanto o armazém como o frigorífico são dotados de 

termohigrómetro, de modo a garantir o acondicionamento adequados dos produtos. Os 

psicotrópicos e estupefacientes estão armazenados num cofre fechado à chave. 

Numa sala mais afastada é possível encontrar uma zona destinada à receção de 

encomendas, devoluções entre outras tarefas inerentes à rotina da prática 

farmacêutica. Na receção de encomendas, os produtos reservados são colocados em 

duas prateleiras. Na prateleira superior, colocam-se os produtos reservados já pagos 

por ordem alfabética de DCI nos MG ou de nome de marca. Na prateleira inferior 

colocam-se os produtos reservados não pagos por ordem de chegada. Pois caso o 

produto não seja reclamado pelo utente é feita a sua devolução ao fornecedor. 

Neste local são armazenadas fontes bibliográficas de relevo, documentação e 

faturação associada a encomendas, fichas de preparação de Medicamentos 

Manipulados (MM) entre outros. 

No andar inferior, o qual tem acesso com escadas interiores, localiza-se o 

laboratório, o escritório, armazém de extras e instalações sanitárias. 
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O laboratório é um espaço adaptado à preparação MM e por isso possui o 

equipamento básico requerido por lei [7]. 

O escritório pertence à DT, Dra. Inês Nicolau. Mas, uma vez por semana é cedido a 

uma nutricionista da Dieta EasySlim® para as consultas. 

No armazém encontra-se o stock excedente de produtos e ainda alguns 

dispositivos médicos (material de penso, fraldas). 

Em suma, graças à estrutura organizada e funcional da FSP, há um bom equilíbrio 

entre a necessidade de conservação e segurança de medicamentos com a 

comodidade e facilidade acesso quer dos utentes quer dos funcionários. Tal facilita a 

prestação de serviços de qualidade e aumenta a confiança evidenciada pelos utentes 

 

2.4 Recursos Humanos 

A FSP possui no seu quadro técnico Dra. Inês Nicolau que é a DT e proprietária da 

farmácia. É responsável tanto pela gestão financeira, económica e fiscal da farmácia, 

bem como todas as ações que aí se realizam. Sob a sua alçada encontram-se um 

Farmacêutico Adjunto: Dr. Avelino Salazar; dois Farmacêuticos: Dr José Nicolau e 

Dra. Alexandra Afonso; dois Técnicos de Farmácia: Joana Rocha e Nuno Soares e 

uma estagiária profissional: Dra. Ana Reis. 

Assim, pode-se constatar que a FSP cumpre a legislação em vigor, a qual 

pressupõe que as FCs possuam pelo menos dois Farmacêuticos [1, 3]. 

 

2.5 Divulgação e Marketing 

Para além da exposição e divulgação em montras e lineares, a FSP também está 

presente nas redes sociais. No facebook da farmácia podem encontrar-se informações 

alusivas aos serviços prestados, localização da farmácia e produtos em promoção [8]. 

 

3. Circuito Geral de Medicamentos e Produtos de Saúde 

No contexto económico atual, é imperativo que haja o melhor aproveitamento dos 

recursos disponíveis de modo a satisfazer de forma eficiente as necessidades 

terapêuticas dos utentes. Desta forma, é necessário ter em conta a componente de 

gestão comercial e marketing farmacêutico de modo a assegurar a disponibilidade de 

medicamentos e PF de maior qualidade a mais baixos custos aos utentes. 

 

3.1 Sistema Informático 

Para alcançar os desafios atuais, o apoio tecnológico é uma ferramenta essencial 

que facilita a rotina da prática farmacêutica e permite a melhoria e modernização dos 

serviços prestados aos utentes. 
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O Sistema Informático (SI) utilizado na FSP é o 4Digital, disponibilizado pela 

4DigitalCare - Sistemas de Informação para a Saúde, Lda. O acesso ao programa é 

efetuado através de credenciais próprias de cada funcionário. Como tal, existem 

diferentes níveis de acessos de modo a garantir a segurança e responsabilidade das 

operações efetuadas. 

A meu ver, trata-se de um sistema simples e muito intuitivo. Permite integração de 

toda a informação relacionada com o uso do medicamento e controlo das atividades 

em tempo real. Por exemplo, permite a obtenção de informações referentes aos 

produtos disponibilizados, níveis de stock, consumos periódicos, Prazos de Validade 

(PV), histórico de vendas entre outros. No momento final da venda, possui uma dupla 

verificação dos produtos dispensados, diminuindo a probabilidade de ocorrência de 

erros na dispensa. 

Está implementado um sistema de recuperação de dados, uma vez que qualquer 

falha técnica nesta ferramenta indispensável pode condicionar gravemente o normal 

funcionamento da farmácia. 

 

3.2 Gestão de Stocks 

Uma eficiente gestão de stocks é essencial para o bom funcionamento da farmácia. 

Dado a quantidade e variabilidade de produtos comercializados, a gestão de stocks 

possui uma elevada complexidade. Felizmente, é feita informaticamente com 

atualização em tempo real, uma tarefa na qual o SI se torna uma ferramenta vital. 

Sendo assim, o papel do Farmacêutico passa por definir alguns indicadores de 

gestão, nomeadamente stock mínimo e stock máximo de cada produto. 

Posteriormente, o produto passa a gestão automática. Isto é, quando o stock de um 

dado produto atinge o mínimo estabelecido, o SI regista uma proposta de encomenda 

ao operador, na quantidade necessária para atingir o stock máximo instituído. 

É de referir que, a FC deve disponibilizar para venda, no mínimo três medicamentos 

com a mesma substância ativa, dosagem e forma farmacêutica, do grupo dos cinco 

preços mais baixos de cada grupo homogéneo [9]. 

Para além disso, é importante definir alguns critérios de aquisição de forma a 

apostar na rentabilidade do capital investido. Sendo assim, existem alguns fatores 

decisivos a ter em conta na aquisição de produtos, nomeadamente: o perfil de utentes 

habituais; prazos de validade e rotatividade de produtos; média mensal de vendas; 

sazonabilidade de produtos; publicidade referente a produtos nos diversos meios de 

comunicação e ações de marketing (bonificações e descontos efetuados). 

Assim, pode-se concluir que a gestão de stocks numa FC não é uma atividade 

estanque, sendo necessário que haja uma atualização periódica. 
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Para colmatar eventuais necessidades urgentes de determinados produtos, pode-

se recorrer ao empréstimo de outras FCs, uma prática relativamente recorrente, sendo 

imprescindível registar os produtos cedidos ou devolvidos. 

Durante o meu período de estágio, constataram-se vários erros no stock. Estes 

erros podem repercutir-se em situações desfavoráveis à farmácia, pelo que 

anualmente é feito um controlo de existências pela realização de um inventário. Para 

além desse controlo anual, a verificação do stock é feita no controlo de prazos de 

validade ou pontualmente sempre que alguma situação o suscite. Deste modo, se 

houver algum erro pode-se averiguar rapidamente qual a causa e quais os 

procedimentos a tomar para o colmatar. 

 

3.3 Encomendas 

Atualmente, não se justifica que as FC tenham um elevado stock de produto 

armazenado, pois a resposta aos pedidos efetuados por parte da indústria de 

distribuição farmacêutica é dada de forma célere. Sendo assim, o ato de realização de 

encomendas representa uma realidade constante da atividade farmacêutica. 

A FSP efetua duas encomendas diárias aos fornecedores, sendo a primeira 

efetuada no período de almoço (até às 13 horas) e a segunda realiza-se ao final do 

dia, antes do fecho da farmácia. Este agendamento é feito de modo a que haja 

reposição dos produtos que foram vendidos, respetivamente, de manhã e de tarde. As 

encomendas diárias são geradas de forma automática pelo SI e verificadas 

posteriormente por um profissional da farmácia. Por vezes, de modo a satisfazer as 

necessidades dos utentes, é necessária a realização de encomendas pontuais por 

telefone ou pelo gadget disponível para alguns fornecedores. 

Ao longo do meu estágio tive oportunidade de fazer várias encomendas por 

telefone. Apesar de não ter realizado nenhuma encomenda programada, foi-me 

explicado todo o funcionamento e assisti à realização da mesma. 

 

3.3.1 Fornecedores 

Atualmente, as encomendas são realizadas maioritariamente a armazenistas, pois 

permitem adquirir uma grande multiplicidade de produtos. A FSP tem como 

fornecedores principais a Alliance Healthcare® e a Cooprofar®.. No entanto, há 

produtos que são obtidos a outros armazenistas, nomeadamente a Plural®, 

Empifarma® e Magium Farma®, sempre que as condições se revelem mais vantajosas. 

Pontualmente, podem ser feitas encomendas diretamente a laboratórios, sempre que 

a quantidade a encomendar e o preço o justifiquem. 
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3.3.2 Receção de Encomendas 

A receção de encomendas é uma etapa crucial no dia-a-dia da farmácia, e por isso 

foi com esta tarefa que o meu estágio na FSP se iniciou. Penso que foi importante, 

pois permitiu-me ter maior contato com os medicamentos (nomes comerciais e DCI) e 

produtos de saúde. Revelou-se uma forma bastante prática de conhecer o método de 

trabalho da FSP, a diversidade de produtos disponíveis e os locais onde estes devem 

ser armazenados. 

Os produtos encomendados chegam à farmácia acondicionados em contentores de 

plástico ou cartão, acompanhados pela respetiva de Guia de Remessa ou Fatura. Os 

produtos que precisam de refrigeração vêm em contentores apropriados de forma a 

garantir a sua estabilidade físico-química durante o transporte. Estes contentores são 

assinalados de modo a que os produtos sejam prontamente colocados no frigorífico 

aquando da sua chegada à farmácia. Os medicamentos psicotrópicos e 

estupefacientes são acompanhados de guias de requisição do produto (em duplicado), 

as quais devem ser assinadas por um farmacêutico. 

A receção da encomenda é feita com o auxílio do SI. A entrada dos produtos no SI 

é feita geralmente por leitura ótica, salvo determinadas exceções em que é feita 

manualmente através da introdução do Código Nacional do Produto (CNP). Nesta 

fase, é fundamental a verificação do PV, do Preço de Venda à Farmácia (PVF), do 

Preço de Venda ao Público (PVP) e se a atribuição de bónus ou descontos foi 

realizada corretamente. 

Os medicamentos e produtos de saúde éticos, dos quais fazem parte os MSRM, 

possuem preço marcado. É da competência da Autoridade Nacional do Medicamentos 

e Produtos de Saúde (INFARMED) a autorização desses PVPs através de margens 

fixas estabelecidas pela legislação em vigor [10]. 

Os restantes produtos são designados de NETT, dos quais fazem parte os 

MNSRM, produtos de homeopatia, dermocosmética, ortopedia e puericultura. Nos 

produtos de preço não marcado, para o cálculo do PVP é necessário ter em 

consideração o valor do PVF, do Imposto de Valor Acrescentado (IVA) e a margem da 

farmácia. Assim, as FC podem estabelecer a margem a aplicar na sua 

comercialização. Após a estipulação do PVP, são impressas etiquetas, que são 

devidamente colocadas nas embalagens de modo a não omitirem informações 

relevantes. 

Quando é feita a receção de um novo produto na farmácia é necessária a criação 

de uma ficha do produto, na qual se devem estabelecer os stocks máximos e mínimos, 

PV, e caso se trate de um produto não marcado PVP, margens e impressão de 

etiquetas. 
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Na entrada de encomendas, é necessário também ter em atenção os stocks, pois 

caso tenha valor negativo, significa que se trata de um produto já pago. O 4Digital 

permite criar reservas de produtos, indicando se estes já foram pagos ou não. Assim, 

no decorrer da encomenda vão aparecendo flags dos produtos resevados, que no final 

têm de ser confirmados. O SI permite ainda mandar mensagem aos utentes a informar 

que o produto já se encontra na farmácia. Nestas situações, os produtos são 

colocados à parte como já referi. 

Na verificação da fatura, se for detetada alguma inconformidade (produto em falta 

faturado) é feita uma reclamação ao fornecedor. 

Caso existam produtos esgotados, ou em falta, o SI transfere-os para outro 

fornecedor ou para a próxima encomenda. 

Por fim, as faturas são numeradas e arquivadas para efeitos de contabilidade. 

Durante praticamente todo o meu período de estágio a receção de encomendas foi 

da minha responsabilidade, sendo por vezes auxiliada por outros elementos da equipa 

técnica. 

 

3.3.3 Armazenamento 

Após receção, os produtos necessitam de ser armazenados. O armazenamento é 

uma etapa essencial, uma vez que tem de ser feito nas condições adequadas para 

garantir a conservação da qualidade dos produtos. 

É de referir que os medicamentos sujeitos a condições específicas de 

armazenamento, nomeadamente os termolábeis e os estupefacientes são 

acondicionados segundo a legislação em vigor [11]. 

Um armazenamento organizado permite maior acessibilidade aos produtos e a mais 

fácil gestão da disponibilidade do espaço. Estes dois fatores juntos traduzem-se numa 

dispensa mais eficiente, o que permite aos funcionários da farmácia possuírem maior 

tempo e foco no aconselhamento ao utente. 

O armazenamento dos produtos segue sempre o critério First Expire First Out 

(FEFO). Quando os produtos possuem o mesmo PV são arrumados segundo o 

conceito First In First Out (FIFO). Desta forma, garante-se a correta rotação de stocks, 

pois os produtos com PV mais curto serão os primeiros a serem dispensados. 

Tal como a receção de encomendas, o armazenamento de medicamentos foi 

essencialmente realizado por mim durante todo o período de estágio, sendo por vezes 

auxiliada por outros elementos da equipa técnica. 
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3.3.4 Devoluções 

As devoluções aos fornecedores também são prática corrente na farmácia. Um 

produto pode ser devolvido por vários motivos: PV, engano no pedido, desistência do 

cliente (nos casos de produtos com baixa rotatividade), erro no envio, embalagens 

deterioradas, entre outras.  

À semelhança das tarefas anteriores, as devoluções são feitas com apoio do SI, 

que possui uma ferramenta direcionada para a gestão e regularização de devoluções. 

É necessário indicar o produto a devolver, a quantidade, motivo de devolução e o 

número do documento em que o produto veio faturado. Há comunicação ao fornecedor 

do pedido de devolução e emissão de uma nota de devolução. A nota de devolução é 

impressa em triplicado, duas cópias devidamente carimbadas e assinadas são 

enviadas ao fornecedor juntamente com o produto e a outra fica guardada na 

farmácia. 

O fornecedor pode ou não aceitar o pedido de devolução. Caso aceite, pode 

proceder à troca do produto por outro ou emite uma nota de crédito a ser descontada 

numa compra futura. Quando o pedido de devolução não é aceite e o produto não 

pode ser vendido, tem que se catalogar como quebra de stock. 

Durante o período de estágio, diariamente procedia a devoluções de produtos pelas 

mais diversas razões, sendo que as mais comuns estavam relacionadas com a 

desistência do utente e enganos no pedido de compra. 

 

3.4 Controlo de Prazos de Validade 

O PV de um medicamento é o período durante o qual as suas características 

(químicas, físicas, microbiológicas, galénicas, terapêuticas e toxicológicas) não se 

alteram ou apenas sofrem modificações dentro limites considerados aceitáveis [12]. 

A verificação do PV é de extrema importância, pois os produtos de saúde não 

podem ser dispensados ao utente caso se encontrem fora do PV. E a devolução desse 

mesmo produto ao fornecedor deve ser feita antes do término da data. 

Na FSP, todos os meses se procede à verificação dos PV. Para tal, o SI emite uma 

lista de produtos cujo PV está a 6 meses do término. Assim, garante-se o cumprimento 

da legislação em vigor, através da retirada dos produtos com PV a três meses do seu 

termo, ou já ultrapassado [13]. Como não podem ser vendidos, são devolvidos ao 

fornecedor. Os produtos com PV entre 3 a 6 meses do término, são separados e no SI 

coloca-se uma notificação. Assim, há uma melhor gestão do stock existente e evita-se 

a deteção tardia de produtos com PV expirado. 
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O fato dos PV serem verificados na receção de encomendas permite que esta 

tarefa seja executada com maior celeridade. 

No início de cada mês do meu estágio, auxiliei os meus colegas no controlo de PV. 

Apesar de ser uma tarefa morosa, inicialmente foi muito útil para conhecer melhor a 

diversidade de produtos e a sua localização na farmácia. 

 

3.5 Fecho do Dia 

Diariamente, após o encerramento da farmácia é necessário fazer a recolha e 

contagem do dinheiro das caixas e o encerramento dos multibancos e computadores. 

Também é necessário imprimir a folha de fim de dia, onde é possível verificar o que a 

farmácia faturou globalmente (com e sem comparticipações) e de forma discriminada 

por cada operador. Por fim, são feitas as seguranças do sistema. 

Ao longo do meu estágio, cada vez que fazia o turno da tarde, era responsável pela 

contagem do dinheiro da caixa e o encerramento do multibanco que utilizava. 

 

4. Receituário 

A receita médica é um documento de comunicação entre médico-utente-

farmacêutico, sendo indispensável para a dispensa de MSRM. A receita médica pode 

ser feita de forma eletrónica ou manualmente [14]. 

 

4.1 Receita Eletrónica Materializada 

Para que uma receita seja válida e o medicamento possa ser dispensado, esta 

deve conter: número, identificação do prescritor, dados do utente, identificação do 

medicamento, posologia e duração do tratamento, comparticipações especiais, 

número de embalagens, assinatura do prescrito e data de prescrição [14]. 

Em relação aos dados do utente, devem estar presentes o seu nome, número de 

utente, número de beneficiário e regime de comparticipação ("R" para utentes 

pensionistas abrangidos pelo regime especial de comparticipação e "O" para utentes 

abrangidos por outro regime de comparticipação mediante menção do respetivo 

diploma legal) [14]. 

A prescrição de medicamentos é efetuada por DCI ou nome da substância ativa e 

deve conter também a FF, dosagem, tipo de apresentação e respetiva posologia. Esta 

informação é codificada através do Código Nacional de Prescrição Eletrónica de 

Medicamentos (CNPEM). Pode ainda ser feita a prescrição do medicamento por 
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marca, neste caso a identificação do medicamento deve ser feita através do seu nome 

comercial ou pelo respetivo titular de Autorização de Inserção no Mercado (AIM) [14]. 

Atualmente, estão em vigor três exceções que impedem a substituição do 

medicamento prescrito: 

A. Prescrição de medicamento com margem ou índice terapêutico estreito; 

B. Reação adversa prévia a um medicamento com a mesma substância ativa mas 

denominação comercial diferente; 

C. Prescrição de medicamento destinado a assegurar a continuidade de um 

tratamento com duração estimada superior a 28 dias; 

Relativamente às duas primeiras exceções, o medicamento dispensado restringe-

se ao que consta na receita. Por outro lado, na Exceção c), o utente pode optar por 

medicamentos equivalentes de preço igual ou inferior [15]. 

A receita médica deve ainda elucidar a dose do medicamento, o intervalo de 

administração bem como a duração do tratamento. Em cada receita, é possível 

prescrever até quatro DCI diferentes, com o limite de duas unidades de cada. 

Contudo, os medicamentos que se apresentam sob forma unitária podem ser 

prescritos até quatro unidades [14]. 

Habitualmente, as receitas são não renováveis, isto é, têm validade de 30 dias após 

a sua emissão. As receitas renováveis têm validade de seis meses após a sua 

emissão e são compostas por três vias. Esta modalidade de receitas surge para 

facilitar o acesso ao medicamento em casos de tratamentos prolongados [16]. 

 

4.2 Receita Eletrónica Desmaterializada 

Com o objetivo de melhorar o processo de precrição e dispensa de medicamentos, 

o Ministério da Saúde implementou a receita desmaterializada. 

Neste novo modelo de receitas é possível aceder diretamente à prescrição através 

do cartão de cidadão e dos códigos de acesso da guia de tratamento. Desta forma, 

pretende-se que centralização de dados faça diminuir os casos de fraude. Na prática, 

o sistema ainda permite aceder à receita sem o cartão de cidadão, consistindo num 

processo de transição. Após inserção dos dados, o SI dá acesso aos medicamentos 

prescritos e assume o regime de comparticipação aplicável [17] 

Este novo modelo de receitas é vantajoso para o utentes, uma vez que permite a 

prescrição em simultâneo de MSRM e MNSRM e é possível prescrever mais do que 

quatro embalagens de medicamentos. O utente decide ainda quantos medicamentos 

avia em cada ato de dispensa, podendo aviar os restantes posteriormente [17]. 
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Para além de vantajosas para o utente, neste tipo de receitas o receituário é feito 

automaticamente, diminuindo o tempo dispendido pela equipa técnica na sua 

verificação. 

Durante o período que fiz atendimento ao público, pude notar o crescimento 

progressivo do uso da receita eletrónica desmaterializada. No entanto, ocorreram 

períodos de lentidão e até indisponibilidade dos Serviços Partilhados do Ministério da 

Saúde (SPMS), o que impediu em alguns casos a dispensa de medicamentos. Apesar 

destas perturbações, penso que as FCs podem usufruir bastante com este sistema, 

uma vez que permite uma melhoria e simplicidade do processo de dispensa, com 

diminuição da possibilidade de se observarem erros no receituário. 

 

4.3 Receita Manual 

Durante muito tempo, a prescrição escrita manual era o principal meio de 

comunicação das decisões terapêuticas por parte dos médicos. Porém, este método 

tem algumas debilidades graves. Destas, a mais frequente é a falta de legibilidade e 

consequente subjetividade na interpretação da receita, mas também são o risco de 

falsificações e ausência de informação disponível para o doente. 

Atualmente, a prescrição ainda pode ser feita por via manual, sendo obrigatório 

indicar a razão que permite efetuá-la [10]. As exceções autorizadas para a prescrição 

manual contemplam: falência do sistema informático, inadaptação fundamentada do 

prescritor (previamente confirmada e de validade anual), prescrição ao domicílio ou 

outras situações (até a um máximo de quarenta receitas por mês). Ao contrário das 

receitas eletrónicas, não há receitas manuais renováveis e por isso têm sempre 

validade de trinta dias após a sua emissão [14]. 

É importante ainda referir que a receita manual não pode conter rasuras, caligrafias 

diferentes, ser escrita a lápis ou a esferográficas diferentes [10]. Qualquer uma destas 

irregularidades implica a não comparticipação dos medicamentos que constam na 

receita [14]. 

 

4.4 Regimes de Comparticipação 

A comparticipação de medicamentos pelo Estado prevista na lei, permite o acesso 

ao medicamento mesma a pessoas com poucos recursos económicos. 

O atual regime de comparticipação divide-se em regime geral e regime especial, 

aplicado a situações pontuais que incluem determinadas patologias ou grupos de 

doentes [14, 18]. 

O regime de comparticipação geral engloba todos os utentes do Sistema Nacional 

de Saúde (SNS) [18]. Neste regime, o Estado paga uma percentagem do PVP tendo 
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em conta quatro escalões, sendo que as classe farmacoterapêuticas pertencentes a 

cada escalão são definidas por lei [18, 19]. 

 Escalão A - 90% do PVP; 

 Escalão B - 69% do PVP; 

 Escalão C - 37% do PVP; 

 Escalão D - 15% do PVP. 

Para além desta comparticipação, existem utentes que possuem sistemas de 

complementaridade, isto é, são abrangidos por mais do que uma entidade, 

aumentando o valor da comparticipação. 

É de salientar que os utentes do SNS apenas beneficiam de comparticipação se os 

medicamentos forem prescritos em receita médica [14] 

 

4.5 Conferência de Receituário 

De modo a garantir que o valor da comparticipação seja reembolsado, todas as 

receitas devem ser devidamente verificadas e corrigidas antes de enviadas. 

Inicialmente, logo após o atendimento, as receitas são separadas pelo organismo 

de comparticipação. Posteriormente, dentro de cada organismo, as receitas são 

separadas por lotes de trinta recitas cada, ordenadas por número. O receituário 

destinado ao SNS é enviado para o Centro de Conferências de Faturas. 

A verificação das receitas consiste em aferir se a receita contém todos os requisitos 

que a validam. Isto é, se os medicamentos dispensados estão em conformidade com 

os prescritos, se o regime de comparticipação está bem estabelecido, se as exceções 

e portarias foram bem assinaladas, se a receita se encontra dentro da validade, se 

está carimbada, datada e devidamente assinada. 

Apesar de não ter realizado verificação de receituário, foi-me explicado todo o 

processo e pontualmente ajudei na organização de receitas por lotes. 

 

5. Ato de Dispensa 

A dispensa farmacêutica caracteriza-se pelo fornecimento de produtos de saúde 

aos utentes, mediante prescrição médica, regime de automedicação ou ainda 

indicação farmacêutica [20]. Sendo a principal atividade do farmacêutico na farmácia 

comunitária, deve ser realizada de forma responsável e consciente, de forma a 

garantir a qualidade do serviço prestado. 

É importante que a dispensa de medicamentos seja acompanhada pelo respetivo 

aconselhamento, relativo à forma de administração, precauções especiais, 

esclarecimento de dúvidas entre outros. 
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Com o objetivo de promover o uso racional do medicamento e salvaguardar a 

saúde do utente, é essencial assegurar que a comunicação da informação, tanto oral 

como escrita, seja compreendida por este. Também é importante garantir a 

confidencialidade e sigilo [20]. 

Como já foi referido anteriormente, o SI é uma ferramenta fundamental na dispensa 

de medicamentos. Pois é a plataforma que permite desempenhar todos os 

procedimentos. Nomeadamente, registo de venda, cálculo automático das 

comparticipações e de eventuais descontos aplicados, emissão de faturas, entre 

outros. Em caso de dúvida, o SI permite ao funcionário consultar várias informações 

sobre o produto em questão. 

De acordo com a legislação em vigor, as farmácias podem dispensar ao público: 

medicamentos, substâncias medicamentosas, medicamentos veterinários, produtos 

cosméticos e de higiene corporal, dispositivos médicos, artigos de puericultura, 

suplementos alimentares, produtos de alimentação especial, produtos 

fitofarmacêuticos, produtos naturais e produtos homeopáticos. 

Os medicamentos são classificados em dois grupos: MSRM e MNSRM [16]. 

 

5.1 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Os MSRM são assim classificados por constituírem um risco para a saúde do 

utente, caso sejam usados sem vigilância médica [16]. Também estão incluídos todos 

os medicamentos administrados por via parentérica ou que contenham substâncias 

cuja atividade ou reações adversas seja necessário aprofundar [16] 

Estes medicamentos podem ser classificados como medicamentos de receita 

médica renovável (caso se destinem a tratamentos prolongados), especial (por 

exemplo, substâncias psicotrópicas ou estupefacientes), ou restrita. A última implica 

que os medicamentos são de utilização reservada a certos meios especializados (por 

exemplo, caso se destinem a uso exclusivo hospitalar) [15, 21]. 

 

5.1.1 Estupefacientes e Psicotrópicos 

A cedência de medicamentos que contêm estupefacientes ou psicotrópicos possui 

algumas particularidades. Uma vez que estes medicamentos atuam no Sistema 

Nervoso Central (SNC), podem causar dependência, e por isso é necessário adotar 

medidas preventivas que evitem o seu uso abusivo ou ilícito [22, 23]. 

Sendo assim, os Estupefacientes e Psicotrópicos são regulados por uma legislação 

específica e têm que ser muito bem controlados desde o momento de receção na 

farmácia até ao ato de dispensa no balcão. 
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São prescritos em receitas eletrónicas identificadas com o rótulo de "Receita 

Especial". Na sua dispensa, é obrigatório o preenchimento dos dados referentes ao 

nome do médico prescritor, identificação do doente (nome completo e morada) e do 

adquirente (nome completo, morada, número de identificação do cartão do cidadão, 

data de emissão do mesmo e idade) [14]. 

Após a finalização da venda, é necessário fotocopiar a receita e anexá-la a dois 

documentos de psicotrópicos impressos em talão (original e duplicado) para posterior 

arquivamento [14]. 

 

5.2 Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Os MNSRM correspondem a medicamentos que não contemplam as condições 

supracitadas para serem classificados como MSRM e, na sua maioria, não são 

comparticipados [21]. 

Devem possuir indicações terapêuticas capazes de tratar ou atenuar alterações 

consideradas menores, e podem ser comercializados fora das farmácias, em locais 

autorizados pelo INFARMED [24]. Como já referi, estes produtos não são de preço 

fixo, pelo que representam uma fatia significativa da margem de lucro das farmácias. 

Nos últimos anos, a maior facilidade na obtenção de informação relativa a estes 

medicamentos levou a um aumento da automedicação por parte dos utentes. 

É responsabilidade do Farmacêutico intervir ativamente reunindo todas as 

informações necessárias para a escolha do MNSRM mais apropriado, 

complementando o aconselhamento com a comunicação sobre medidas não 

farmacológicas apropriadas. 

Durante o tempo que estive no atendimento ao utente, sempre que me era 

solicitado um MNSRM, efetuava diversas questões relacionadas com a sintomatologia 

e fornecia o aconselhamento adequado. Para além disso informava o utente sobre a 

posologia e modo de administração e, caso necessário, salientava as interações que 

poderiam ocorrer. 

Desta forma, assegurava-me que a dispensa do produto solicitado não 

representava risco para a saúde do utente. Quando ainda me restavam dúvidas, 

conferenciava com a equipa a fim de ajudar o utente da melhor maneira. 

 

5.3 Medicamentos Genéricos 

Os MG apresentam a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias 

ativas e mesma FF que o medicamento de referência, e a sua bioequivalência foi 

demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados [16]. Os MG são 
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identificados pelas DCI das substâncias ativas, seguida do nome do titular da AIM, 

dosagem, FF e da sigla MG [25]. 

Apesar de haver uma maior consciencialização, ainda denotei muito receio por 

parte dos utentes em optar por MG em detrimento dos medicamentos de referência. 

No entanto, após devida explicação, e por comparação de preços, muitos utentes 

mudavam de opinião e optavam pelo MG. 

 

5.4 Medicamentos Manipulados 

Os MM correspondem a qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado 

e dispensado sob a responsabilidade do Farmacêutico. Cabe ao farmacêutico 

responsável pela preparação garantir a sua qualidade e verificar a sua segurança [26, 

27].  

As receitas magistrais são semelhantes a outras receitas. Nelas deve constar o 

manipulado a preparar com a respetiva indicação terapêutica e posologia. A sua 

descrição deve ser explícita de forma a não suscitar dúvidas na sua preparação. A 

comparticipação de MM pode chegar a 30% [28]. 

De modo a reconstituir o histórico de um MM, é necessário a conservação de toda a 

documentação relacionada com a sua preparação. Nomeadamente, a ficha técnica 

com a identificação e classificação da MM, o lote e a quantidade preparada. Devem 

ser também indicadas as matérias-primas, os lotes de proveniência e as respetivas 

quantidades utilizadas [29, 30]. O MM deve ser devidamente rotulado com PVP e PV 

[30]. 

A procura de MM na FSP é esporádica e, por isso não tive a oportunidade de 

auxiliar na preparação dos mesmos. 

 

5.5 Medicamentos Veterinários 

Um medicamento veterinário é todo aquele que possua propriedades curativas ou 

preventivas de doenças e sintomas em animais [31]. 

Durante o estágio tive a oportunidade de fazer vários atendimentos nesta área, 

principalmente desparazitantes internos e externos. Apesar de não existir uma unidade 

curricular específica, esta área sempre me despertou algum interesse pelo que 

durante o curso assisti a algumas formações complementares. Estas provaram ser 

uma mais-valia na minha capacidade de providenciar um aconselhamento informado. 
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5.6 Dermocosmética 

Um produto cosmético é "toda a substância que se destina ao contato com partes 

superficiais do corpo com finalidade de limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, 

proteger, manter em bom estado ou de corrigir odores corporais" [32]. 

Atualmente, há uma grande aposta neste tipo de produtos, pois são muito 

procurados pelos utentes e as suas margens de lucro são estabelecidas pelas FCs. 

Na FSP existe uma grande diversidade de marcas de produtos de dermocosmética, 

sendo que as mais aconselhadas são a Bioderma®, Lierac® e Phyto®. 

Como o meu estágio decorreu durante o verão, tive a oportunidade de fazer vários 

aconselhamentos sobre proteção solar. No primeiro mês de estágio, pude assistir a 

uma formação interna da Bioderma®  com duração de uma hora. Nesta formação foi 

apresentada a gama Photoderm de cuidados fotoprotetores, o que me ajudou bastante 

no aconselhamento. 

Uma vez que nunca tinha estudado dermocosmética, inicialmente senti muitas 

dificuldades em indicar determinados produtos. No entanto, através de simulações de 

aconselhamento com os meus colegas e alguma pesquisa bibliográfica, ao longo do 

tempo fui melhorando nesta área. 

 

5.7 Artigos de Puericultura e Ortopedia 

Os artigos de puericultura correspondem a “produtos destinados a facilitar o sono, o 

relaxamento, a higiene, a alimentação e a sucção das crianças” [33]. 

Na área da ortopedia são comercializados dispositivos de apoio à mobilidade 

reduzida, dispositivos de apoio a lesões musculares e articulares, sapatos ortopédicos 

entre outros. 

Na FSP existe uma grande gama deste tipo de produtos. Ao longo do estágio pude 

observar o aconselhamento deste tipo de produtos e ajudei nas medições para a 

compra de meias Mediven®. 

 

5.8 Dispositivos Médicos 

Os Dispositivos Médicos (DM) são instrumentos de saúde que englobam um vasto 

número de produtos. Destinam-se a prevenir, diagnosticar ou tratar uma doença 

humana. Mas, distinguem-se dos medicamentos por não produzirem ações 

farmacológicas, metabólicas ou imunológicas [34]. São integrados nas classes I, IIa, 

IIb e III, mediante grau de risco que o DM apresenta [34]. 

Durante o meu estágio tive a possibilidade de dispensar vários DM, 

nomeadamente: fraldas para a incontinência, meias de compressão, pulso e meias 
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elásticas, óculos corretivos, luvas de exame, algodão hidrófilo, compressas de gaze 

(esterilizada e não esterilizada), termómetros digitais, preservativos masculinos, testes 

de gravidez entre outros. 

 

5.9 Suplementos Alimentares e Produtos de Alimentação Especial 

Os suplementos alimentares são "géneros alimentícios que se destinam a 

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

concentradas de determinadas substâncias nutrientes" [35]. 

A FSP tem uma vasta gama destes produtos que abrange as várias faixas etárias e 

inclui necessidades específicas como atletas e estudantes. As marcas mais 

exploradas são Absorvit® e Centrum ®. 

Este tipo de produtos pode complementar esquemas terapêuticos dos utentes, na 

medida em que atenuam sintomas de diversas patologias, conservam o equilíbrio 

fisiológico e fortalecem o sistema imunológico [36]. 

Os produtos de alimentação especial, são géneros alimentícios com uma 

composição e formulação ajustada a determinadas necessidades especiais e 

condições fisiológicas especiais. Destinam-se a lactentes, idosos ou pessoas cuja 

capacidade de absorção ou metabolismo estejam perturbados [37]. 

Na FSP, a maioria destes produtos são da marca Nutriben® e Fortimel®. A maioria 

destina-se aos utentes da Cerci Gaia (Cooperativa de Educação e Reabilitação de 

Crianças Inadaptadas), que se localiza muito perto da farmácia e onde uma vez 

procedi à sua entrega. 

 

6. Aconselhamento Farmacêutico 

No meu ponto de vista, na FC a área de intervenção mais importante e desafiante é 

o aconselhamento farmacêutico. O Farmacêutico é muitas vezes o último profissional 

de saúde a contactar com o utente antes do início do tratamento. Assim, é essencial 

que este compreenda com clareza todas as informação necessárias para a otimização 

da terapêutica e, para isso, a informação necessária deve ser transmitida de maneira 

inequívoca e percetível. É necessário garantir que o utente detém toda a informação 

relativa à posologia e modo de administração, bem como efeitos secundários, 

interações, contra-indicações e modo de conservação dos medicamentos no domicílio. 

Esta abordagem deve assegurar o bem estar do utente, sempre com o intuito de 

adaptar e individualizar as terapêuticas, adotando cuidados cada vez mais 

personalizados. 

Na FSP, tive a oportunidade de contactar diversas vezes com utentes idosos, os 

quais necessitam de uma atenção acrescida. Apercebi-me que o Farmacêutico 
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desempenha um papel de promotor de saúde e bem estar geral, estando informado 

sobre o estado de saúde dos utentes, bem como da sua farmacoterapia. Desta forma, 

procurei sempre adaptar-me consoante o utente com que me deparava, utilizando uma 

linguagem adequada, transmitindo a informação oralmente e, caso necessário, por 

escrito. Mais uma vez, o apoio constante da equipa da FSP foi imprescindível em 

situações em que os conhecimentos que possuía não eram suficientes para esclarecer 

e aconselhar o utente da forma mais apropriada. 

 

7. Serviços e Cuidados de Saúde Prestados 

Atualmente, a prática farmacêutica, não se restringe apenas à dispensa de 

medicamentos, e durante o meu estágio rapidamente constatei a importância dos 

serviços de qualidade prestados pela FSP. O desenvolvimento destes serviços é 

fundamental para a valorização do Farmacêutico Comunitário no presente e no futuro. 

Os serviços mencionados estão enquadrados nas competências farmacêuticas, e 

incluem administração de primeiros socorros e medicamentos, apoio domiciliário, 

cuidados farmacêuticos e campanhas de informação [38]. 

Relativamente às entregas ao domicílio, tive várias vezes a oportunidade de fazer 

entrega a casa de utentes que se encontram incapacitados ou que não se podiam 

deslocar à farmácia. 

 

7.1 Farmácia Clínica 

Como já referi, a FSP possui um espaço adequado à determinação de parâmetros 

fisiológicos e bioquímicos, o que permite a monitorização e acompanhamento 

periódico de muitos utentes. 

No que concerne às monitorizações mais solicitadas, destaca-se a medição da 

pressão arterial, determinação da glicemia e colesterol, e determinação do índice de 

massa corporal. Os testes rápidos representam uma mais valia na deteção precoce de 

várias patologias, tendo em conta os valores de referência quer para indivíduos 

saudáveis, quer para indivíduos portadores de outras doenças. 

Esta prática contribui para a melhoria da qualidade de vida dos utentes, 

promovendo uma maior proximidade com o Farmacêutico, o qual pode usufruir para 

intervir ativamente. Cabe ao Farmacêutico avaliar cada caso em particular, 

aconselhando o utente com base nos conhecimentos adquiridos. 

Desde a primeira semana de estágio, tive a oportunidade de fazer medições de PA, 

glicemia e colesterol. Creio que foi um aspeto importante no desenvolvimento de 

competências de interação com o utente, especialmente em perceber qual a melhor 

maneira de transmitir o conhecimento adquirido ao longo do meu percurso académico. 
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7.2 VALORMED® 

Uma vez que os medicamentos estão associados a um elevado impacto ambiental, 

é essencial que exista um sistema autónomo para a sua recolha. A VALORMED ® é 

uma sociedade sem fins lucrativos, responsável pela gestão de resíduos de 

embalagens vazias e medicamentos fora de uso. Resulta da colaboração entre a 

indústria farmacêutica, distribuidores e farmácias, na qual a FSP faz parte, recolhendo 

e depositando resíduos em contentores próprios que, quando cheios, são devidamente 

selados, pesados e identificados [39]. 

No decorrer do meu estágio, verifiquei uma participação frequente dos utentes, pois 

muitas vezes dirigiam-se à farmácia apenas com intuito de entregar medicamentos 

fora de uso. Tive ainda oportunidade de fazer várias vezes o fecho do VALORMED e a 

sua entrega ao armazenista. 

 

7.3 Recolha de Radiografias Usadas 

A FSP colabora no programa da Assistência Médica Internacional (AMI), com 

recolha de radiografias para reciclagem. Este programa tem como objetivo contribuir 

para a angariação de fundos para a ajuda humanitária e proteção do ambiente [40]. 

Tive conhecimento deste programa durante o estágio, quando a Dra. Alexandra 

Afonso estava a separar as radiografias de relatórios médicos e envelopes, que não 

são aproveitados. Achei muito interessante, pelo que sempre que oportuno relembrava 

os utentes deste programa, para o qual também contribui. Infelizmente a campanha 

decorreu após o meu período de estágio. 

 

8. Papel do Estagiário na Farmácia de São Paio 

Ao longo do meu estágio curricular fui progressivamente adquirindo as diferentes 

aptidões e competência inerentes ao papel do farmacêutico numa FC (Tabela 1). 

A formação interna da Bioderma® teve a duração de 1 hora. 

 

Tabela 1 - Cronograma das atividades desenvolvidas durante o estágio 
curricular 

Atividades 

Junho Julho Agosto/Setembro 

01/06-

15/06 

15/06-

30/06 

01/07-

15/07 

15/07- 

31/07 

01/08-

15/08 

15/08-

08/09 

Ambientação ao Contexto 
da Farmácia e Rotina 

Diária 

X      
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Encomendas e 

Armazenamento 
X X X X X X 

Prazos de Validade X  X  X X 

Serviços Farmacêuticos X X X X X X 

Atendimento ao Público    X X X 

Formação Interna  X     

Projetos     X X 

 

O relacionamento com os utentes é sem dúvida a parte mais desafiante do estágio. 

Inicialmente, senti bastante receio quer pela falta de experiência, quer pela 

responsabilidade inerente à prática farmacêutica. Contudo, esse sentimento foi 

ultrapassado graças ao apoio dado pela equipa da FSP. 

Na primeira semana de estágio, comecei por realizar monitorização de parâmetros 

físicos e bioquímicos, o que me permitiu conhecer alguns utentes habituais da FSP. 

Também pude observar o atendimento ao balcão efetuado pelos meus colegas, que 

prontamente me ensinaram todo o procedimento, sublinhando certas particularidades 

sempre que achavam pertinentes. 

A meio do período de estágio, tive a oportunidade de realizar atendimentos sozinha, 

sempre com apoio e supervisão. 

Posso afirmar, que esta é uma das atividade que mais me fez evoluir enquanto 

futura farmacêutica, e a qual me fez sentir mais realizada. 
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PARTE II - Apresentação dos temas desenvolvidos 

I - Doenças Alérgicas: Asma Brônquica, Rinite e Eczema 

1. Enquadramento 

Durante o meu estágio na FSP, particularmente durante o período em que estive no 

atendimento ao utente, pude fazer aconselhamento sobre diversos assuntos 

relacionados com saúde. Pude constatar que apareciam muitos casos de asma 

brônquica alérgica, rinite alérgica e eczema atópico. De fato as Doenças Alérgicas 

(DA), das quais fazem parte as doenças mencionadas, foi onde senti que havia maior 

necessidade de esclarecimento. 

Sendo assim, decidi investir nesta temática de modo a prestar um melhor 

aconselhamento e elucidação das dúvidas que me foram colocadas. 

Para tal, fiz uma pesquisa bibliográfica, analisando o conceito de alergia e 

descrevendo os seus principais sintomas, manifestações clínicas e mecanismos 

imunopatológicos bem como do diagnóstico e tratamento. De seguida, de forma a 

interagir com o utente, executei três folhetos informativos cada um sobre um tipo de 

DA: asma brônquica alérgica, rinite alérgica e eczema (Anexo II). 

2. Alergia 

Nos últimos anos, houve um aumento na prevalência global das DA. Este aumento 

tem sido particularmente marcado nos países ocidentais industrializados [41-44]. 

Contudo, tem sido difícil explicar o que levou a este aumento exponencial das 

doenças alérgicas. Tal deve-se à complexidade das relações entre fatores genéticos e 

ambientais subjacentes ao desenvolvimento destas doenças [42, 45]. 

 

2.1 Definição 

É importante começar por definir alergia. Uma alergia consiste numa reação 

exagerada do sistema imunitário contra determinados antigénios presentes no meio 

ambiente, os quais se designam alergénios [45]. Esta reação exagerada ocorre em 

determinadas pessoas e surge geralmente minutos após o contato. Assim, trata-se de 

uma forma de hipersensibilidade imediata ou de tipo I (Classificação de Gell  

Coombs, modificado por Kay) (Tabela 2) [45]. 
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Tabela 2 - Tipos de Hipersensibilidade - adaptado de [45] 

Tipo Definição Imunopatologia Exemplos em Humanos 

Tipo I 
Hipersensibilidade 

Imediata (ou 
dependente de IgE) 

Mastócitos e basófilos captam os 
alergénios através da IgE ligada 
ao seu recetor de alta afinidade. 
Ficam ativados e desgranulam, 
libertando mediadores como a 
histamina 

1. Reações Anafiláticas; 
2. Crises agudas de 
Rinite Alérgica; 
3. Alergias alimentares ou 
medicamentosas agudas 
4. Crises de asma 
brônquica alérgica.  

Tipo IV 
a2 

Hipersensibilidade 
Celular Eosinofílica 

Apresentação de antigénios a 
linfócitos T tipo Th2 sensibilizados 
conduz a uma resposta rica em 
eosinófilos (pode também haver 
contribuição de células CD8+ tipo 
Tc1) 

1. Asma brônquica; 
2. Rinite Alérgica; 
3. Dermatite atópica 

 

Na maior parte dos casos, esta reação resulta da produção aumentada de IgE 

específica para alergénios [45]. Em casos menos frequentes, uma alergia pode ser 

mediada por anticorpos IgG [45]. A alergia envolve também uma reação tardia, 

hipersensibilidade tipo IV [45]. 

Atopia é a tendência pessoal para, na presença de determinados antigénios, haver 

produção em excesso de anticorpos IgE específicos [46]. 

Há várias doenças que surgem em indivíduos atópicos e são consideradas como 

formas de DA (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Exemplos de Doenças Alérgicas Mediadas por IgE - adaptado de 
[45] 

Doença Alérgica 
Sinais e Sintomas mais 

frequentes 
Tratamento 

Asma Brônquica 
Alérgica 

Dispneia, sibilância, 
sensação de opressão 
torácica, tosse irritativa. 

Broncodilatadores, 
corticosteroídes tópicos, 

anti-histamínicos, 
imunoterapia específica. 

Rinite Alérgica 
sazonal e perene 

Rinorreia, esternuto, 
obstrução, prurido 

Anti-histamínicos, 
corticosteroídes inalados, 
imunoterapia específica. 

Dermatite Atópica Xerose, prurido intenso. 
Emolientes, 

corticosteroídes tópicos. 

Alergias Alimentares Urticária entre outros 
Anti-histamínicos, 

evicção. 

Alergias 
Medicamentosas  

Urticária, angioedema, 
dispneia e sibilâncias. 

Anti-histamínicos, 
depende das 
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manifestações clínicas. 

Reações Anafiláticas  
Urticária, angioedema, 

dispneia e hipotensão. 

Adrenalina, anti-
histamínicos, 

corticosteróides orais . 

 

O "desvio imune" é uma mudança no padrão de resposta, em que a tendência 

natural para o desenvolvimento de respostas alérgicas é substituída por respostas 

antialérgicas (tipo Th1 e Th0). É de referir que, embora a sensibilização alérgica ocorra 

maioritariamente na infância, o período de sensibilização pode estender-se até à idade 

adulta [45]. 

"Marcha atópica" é o nome comummente designado à história natural das doenças 

alérgicas. Na maioria dos casos iniciam-se na infância, com manifestações de 

dermatite atópica e alergia alimentar. Geralmente, há progressão para rinite alérgica e 

asma brônquica com diminuição dos elemento inicias, dermatite e alergia alimentar 

[47]. 

 

2.2 Asma Brônquica Alérgica 

A asma brônquica alérgica é uma doença inflamatória crónica das vias aéreas que 

se caracteriza por problemas recorrentes de respiração [48, 49]. Nesta doença, há 

uma hiper-reatividade brônquica e obstrução do fluxo aéreo [48, 49]. Quando não 

controlada, a asma pode levar a alterações irreversíveis das vias aéreas e as crises 

podem ser graves e até fatais [48, 49]. A atopia é o principal fator de risco para o 

desenvolvimento de asma, principalmente em crianças [48, 49]. 

 

2.3 Rinite Alérgica 

A rinite alérgica é uma doença crónica muito frequente com impacto significativo na 

qualidade de vida [49, 50]. 

Os sintomas da rinite alérgica resultam da inflamação da mucosa nasal que causa a 

dilatação dos pequenos vasos sanguíneos que assim interrompem a passagem de ar 

através do nariz [49, 50]. Com a dilatação dos pequenos vasos nasais, ocorre 

passagem do líquido de dentro para fora dos vasos sanguíneos. Este fenómeno, 

juntamente com a produção de muco leva ao aumento das secreções nasais. 

Concomitantemente, com a inflamação nasal são produzidas substâncias irritantes 

que desencadeiam comichão, espirros e irritação na garganta [49, 50]. 
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A rinite alérgica pode ser classificada em episódica, sazonal ou crónica. A primeira 

surge em resposta a um alergénio que normalmente não está presente [49, 50]. A 

segunda surge em certos períodos do ano, como por exemplo na primavera devido ao 

aumento da carga polínica. Por último a rinite alérgica crónica, dura pelo menos duas 

horas por dia, durante mais de nove meses por ano [50]. 

 

2.4 Eczema Atópico 

É uma doença cutânea inflamatória, crónica e recidivante [41]. Em muitas pessoas 

esta é a primeira manifestação alérgica e está intimamente ligada à asma e à rinite. 

Pode acontecer em qualquer idade, mas em 90% dos casos as lesões surgem antes 

dos 5 anos de idade. O eczema pode afetar muito a qualidade de vida uma vez que o 

prurido muitas vezes interfere com o bem estar e o sono. Para além disso, o eczema 

sem tratamento pode levar a alterações irreversíveis da pele e mesmo ao 

aparecimento de vários tipos de infeções [41]. 

Os principais sintomas são o prurido, pele seca e vermelha. Pode surgir em áreas 

localizadas da pele ou afetar o corpo quase todo [41]. Com a evolução do eczema e o 

coçar contínuo, a pele engrossa e as pregas cutâneas tornam-se mais visíveis e 

profundas (hiperqueratose e liquenificação). 

Na origem das lesões do eczema estão dois fenómenos essenciais [51]: 

 Fragilidade da barreira cutânea que contribui para uma maior 

suscetibilidade a agressões exteriores e para o aumento da perda de água 

através da pele, tornando-a mais seca e sensível; 

 Inflamação crónica resultante dos erros do sistema imunitário. 

 

2.5 Causas 

As doenças alérgicas resultam de uma interação entre fatores ambientais e fatores 

genéticos que promovem o desenvolvimento do fenótipo atópico [45]. 

 

2.5.1 Genéticas 

Em relação aos fatores genéticos, sabe-se que a história familiar é o principal fator 

de risco para o desenvolvimento das doenças alérgicas [45, 52]. 

A suscetibilidade para o desenvolvimento de doenças alérgicas está sob controlo 

poligénico. Pensa-se que até 50 genes estão envolvidos, por exemplo, genes ligados à 
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resposta imunitária ou genes que afetam as manifestações fenotípicas como IgE 

elevada ou hiper-reatividade brônquica [52]. 

 

2.5.2 Ambientais 

Apesar de diversos estudos demonstrarem a associação entre doenças alérgicas e 

determinados genes (ou os seus polimorfismos), tal não justifica o aumento da sua 

prevalência nos últimos anos [45]. 

De facto, sabe-se que o meio ambiente influencia fatores epigenéticos (metilação e 

acetilação de genes) que condicionam a transcrição génica, que por sua vez podem 

condicionar o desenvolvimento de doenças alérgicas [52]. 

Um dos fatores que tem vindo a aumentar é a poluição ambiental, e pode ser uma 

das principais causas do aumento significativo de incidência de alergias. O fato de 

atopia e a asma serem mais prevalentes em países desenvolvidos industrializados 

suporta esta teoria [41, 53]. 

Apesar dos avanços da legislação, a exposição ao fumo do tabaco continua a ser 

um grave problema de saúde pública. Vários estudos demonstraram que o fumo do 

tabaco tem impacto negativo na saúde do sistema respiratório das crianças, 

nomeadamente no risco de desenvolvimento de asma. Vários estudos demonstraram 

também que a exposição ao fumo do tabaco pode levar a sensibilização alérgica, em 

particular a alimentos [54]. 

 

2.5.3 Mudanças do estilo de vida 

Nos últimos trinta anos, vários aspectos do estilo de vida tem vindo a mudar, 

principalmente nas populações dos países ocidentais. 

Em primeiro lugar, alterações nos hábitos alimentares, redução da atividade física 

regular e aumento do sedentarismo levaram a um aumento na obesidade em Portugal 

e na maioria dos países industrializados.  

O sedentarismo pode contribuir para o desenvolvimento de alterações na fisiologia 

respiratória, pois crianças que praticam exercício físico regularmente parecem ter 

menor risco de desenvolvimento de asma brônquica na adolescência [55]. 

Por outro lado, houve uma diminuição de exposição a fatores microbianos. A 

"Hipótese da Higiene" sugere que como menos pessoas seguem o estilo de vida rural, 
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há uma menor exposição a fatores microbianos e por isso menor proteção contra o 

desenvolvimento de atopia [56-58]. Para além disso, o aumento do consumo de 

alimentos processados, hiperutilização de antibióticos e profilaxia por vacinas também 

parecem conduzir ao aumento de atopia [56-58]. 

 

2.6 Alergénios 

Os alergénios são na sua maioria proteínas de baixo peso molecular, mas também 

podem ser glicoproteínas ou hidratos de carbono [45]. Múltiplos estudos 

demonstraram haver uma associação entre exposição a alergénios e desenvolvimento 

e exacerbação de sintomas de alergia [59]. 

Os alergénios podem ser divididos em alergénios do interior ou do exterior (Tabela 

3) e em perenes ou sazonais [60]. 

 

Tabela 4 - Exemplos de Alergénios - adaptado de [45] 

Alergénio 

Interior 

Ácaros 

Dermatophagoides 
pteronyssinus; 

D. farinae; 
Acarus sir; 

Baratas 
Blatella germanica; 

Periplaneta americana 

Fungos 
Cladosporium herbarum 

Penicillium notatum 

Epitélio de Gato - 

Epitélio de Cão - 

Exterior 

Gramíneas 
Cynodon dactylon 
Dactylis glomerata 
Phleum pratense 

Cereais 
Triticum aestivum (trigo) 

Avena sative (aveia) 

Ervas Infestantes 
Parietaria judaica 
Artemisia vulgaris 

Plantago lanceolata 

Árvores 

Oliveira; 
Plátano 

Vidoeiro; 
Tília 

Fungos Alternaria alternata 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Dermatophagoides
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Os alergénios perenes estão presentes em quantidades sensivelmente idênticas ao 

longo do ano, por exemplo os ácaros ou os fungos. Os principais alergénios 

relacionados com os ácaros são as enzimas provenientes das suas fezes. Os ácaros 

encontram-se em qualquer lugar com acumulação de pó (almofadas, colchões, 

cobertores. São mais frequentes em climas quentes, húmidos de baixa altitude e a sua 

proliferação aumenta em ambientes húmidos e mal ventilados [60]. 

Os alergénios sazonais são os que dependem da polinização, como por exemplo as 

gramínias, cereais, ervas e árvores [60]. A distribuição destes é muito heterogénea no 

território nacional, estando mais presentes na faixa interior do país [60]. 

De acordo com o mapa polínico português, as árvores são as primeiras a libertar os 

pólens em março e abril. De seguida são as gramíneas e os cereias em abril e junho. 

A época de polinização das ervas infestantes é mais prolongada, ocorre entre maio e 

setembro [60]. Contudo, esta calendarização não é estanque, podendo ocorrer 

variações conforme as alterações das condições climatéricas. 

 

2.7 Imunopatologia 

O desenvolvimento de uma situação alérgica desenvolve-se em duas fases, fase de 

sensibilização e fase de contato secundário [45]. 

Sumariamente, na fase de sensibilização, um alergénio é endocitado pelas Células 

Apresentadoras de Antigénio (APC). Tal como o nome indica, as APC apresentam o 

antigénio a células T CD4+ do tipo Th2, que ficam ativadas segregando IL-4, IL-5 e IL-

13. A IL-5 é um fator ativador e diferenciador de eosinófilos, que produzem vários 

mediadores, nomeadamente IL-4. A IL-4 e IL-13 vão estimular a produção em grande 

quantidade de IgE específica por parte das células B. As moléculas de IgE específica 

vão ocupar uma grande percentagem de recetores de grande afinidade (FcRI) [45, 

51]. 

Posteriormente, na fase de contato secundário, o alergénio liga-se a este recetor, o 

que leva à ativação de mastócitos. Há desgranulação dos mastócitos com libertação 

de vários mediadores como por exemplo a histamina [45, 51]. 

A histamina é um pequeno péptido responsável pela sintomatologia associada às 

reações de hipersensibilidade. Interagindo com recetores acoplados a proteínas G 

dispersos por todo o organismo, a histamina tem propriedades vasoativas e facilita a 

migração de leucócitos para os locais de inflamação [41, 48]. 
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2.8 Diagnóstico 

O diagnóstico de uma doença alérgica atópica é baseado essencialmente na 

história clínica [41, 45]. 

Por um lado, se após exposição alérgica, há existência de dispneia e de roncos e 

sibilos à excultação torácica, é sugestivo de asma brônquica alérgica [41]. 

Se a história clínica revelar sinais e sintomas típicos como a obstrução nasal, o 

prurido, corrimento nasal anterior e esternutos na presença de determinados 

alergénios, estamos perante uma situação de rinite alérgica [41]. 

Por último, se houver lesões de eczema crónico nas flexuras dos membros é 

possível que seja dermatite atópica [41]. 

Para confirmar o diagnóstico de doença alérgica, pode-se efetuar testes biológicos 

e laboratoriais e alguns fisiológicos [41]. 

 

2.8.1 Testes cutâneos 

Os testes cutâneos de alergia consistem na colocação de uma gota de um 

determinado alergénio, no antebraço em locais previamente marcados [45]. A bateria 

de alergénios testada é específica para cada caso e inclui os alergénios mais comuns 

naquela área geográfica: ácaros, pólenes de árvores, gramíneas, cereais, ervas, 

epitélio de animais de estimação, entre outros. São também incluídos um controlo 

positivo (histamina) e um controlo negativo (diluente dos alergénios) [41, 45]. Em 

seguida, com uma lanceta de plástico, as gotas atravessam a epiderme entrando em 

contacto com a derme [41, 45]. 

Caso a reação seja positiva, há formação de uma pápula eritematosa e pruriginosa. 

A reação atinge o seu máximo em vinte minutos após a provocação [41, 45]. 

 

2.8.2 Testes sanguíneos 

A determinação de IgE específica é um método também muito importante para 

confirmar a presença de sensibilização alérgica e atopia [45]. Inicialmente, faz-se um 

teste de diagnóstico geral, caso este seja positivo, pode-se efetuar determinações dos 

níveis séricos de IgE para alergénios específicos. 
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Estes exames são menos sensíveis e mais caros que os testes cutâneos mas 

podem ser úteis em doentes com problemas de pele (eczema grave, 

urticária/dermografismo) ou que estejam a tomar medicamentos que interfiram com os 

resultados cutâneos e que não possam ser interrompidos (por exemplo anti-

histamínicos). 

 

2.8.3 Exames complementares 

Outros exames funcionais são também efetuados para caraterizar melhor 

determinadas situações. Como por exemplo, provas funcionais ventilatórias, 

debitometria em doentes com suspeita de rinite alérgica ou asma brônquica alérgica 

[48, 49]. 

 

2.9 Tratamento 

Para um tratamento eficiente das doenças alérgicas, é necessário uma combinação 

de evicção alérgica com farmacoterapia adequada. 

 

2.9.1 Anti-histamínicos 

Os anti-histamínicos são antagonistas dos recetores H1 da histamina e por isso são 

amplamente utilizados no tratamento sintomático, não tendo efeito curativo [48, 61]. 

Convencionalmente, os anti-histamínicos estão dividido em anti-histamínicos de 

primeira geração (ou sedativos) e anti-histamínicos de segunda geração (ou não 

sedativos). consoante a sua capacidade de atravessar a Barreira Hemato-encefálica e 

penetrar no SNC [48, 61]. Ambos podem ser usados para tratar uma reação alérgica 

aguda, mas no caso de ser necessário um tratamento mais prolongado, deve-se optar 

pelos de segunda geração [61, 62]. Por outro lado, quando o prurido e urticária são de 

tal forma graves que provocam insónia, pode-se optar pelos anti-histamínicos de 

primeira geração [61, 62]. 

É de referir que não têm eficácia na asma brônquica alérgica e em anafilaxia [62]. 

Alguns dos fármacos deste grupo podem ser adquiridos sem receita médica [62]. 

Os efeitos dos anti-histamínicos dependem da variabilidade interindividual e diferem 

entre si na duração de ação, incidência de sonolência e efeitos sobre o sistema 

nervoso autónomo [48]. 
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Mesmo em doses terapêuticas, os anti-histamínicos apresentam alguns efeitos 

adversos, pois também atuam em recetores muscarínicos, adrenérgicos -  e 

seretoninérgicos [48]. Os compostos de primeira geração, para além da sedação 

podem originar cefaleias, redução da atividade psicomotora e efeitos anti-muscarínicos 

(retenção urinária, boca seca, visão turva, glaucoma de ângulo fechado e obstrução 

piloro-dudodenal) [62]. Ocasionalmente, ainda podem ser referidas palpitações, 

hipotensão, tremores e reações de hipersensibilidade (espasmo brônquico, erupções, 

fotossensibilização, anafilaxia e angioedema) [61, 62]. 

Para além disso, nos últimos anos descobriu-se que vários anti-histamínicos de 

segunda geração podem produzir arritmias, torsade de pointes [48]. 

Devido a possíveis efeitos teratogénicos, o seu uso está contra-indicado nas 

náuseas e vómitos da gravidez [62]. 

Na dispensa destes medicamentos na farmácia, é importante salientar que uso 

concomitante de anti-histamínicos com outros depressores do SNC ou o consumo de 

bebidas alcoólicas é desaconselhado [62]. 

 

2.9.2 Corticosteróides 

Os corticosteróides são os medicamentos mais eficazes no tratamento de doenças 

alérgicas. Melhoram significativamente os sintomas e aumentam a qualidade de vida 

dos doentes. O alívio sintomático é superior ao verificado com os anti-histamínicos 

[62]. 

São imunomoduladores na medida em que diminuem a inflamação alérgica através 

da inibição da migração de células inflamatórias e da inibição síntese de mediadores 

pró-inflamatórios [48]. 

Os corticosteróides de uso intranasal tem uma boa atividade anti-inflamatória com 

reduzida atividade sistémica. Administrados em dose única diária são bem tolerados 

pela maioria dos doentes, registando-se uma baixa incidência de reações adversas. 

Esta classe de fármacos não se destina apenas ao controlo agudo das crises, mas a 

um controlo prolongado, sendo que a sua eficácia é superior quando se inicia o 

tratamento antes do aparecimento de sintomas [48]. 

O uso de corticosteroídes é indicada para casos mais persistentes, como o caso da 

rinite perene e não substitui a terapêutica tópica [48]. 
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2.9.3 Imunoterapia 

A imunoterapia é uma forma de hipossensibilização do sistema imunitário. Consiste 

em administrar doses progressivamente maiores de alergénio de modo a que sistema 

imunitário deixe de responder a esse alergénio de forma nociva [41]. 

A principal vantagem desta terapia é a capacidade de obtenção de resultados 

positivos de longa duração e de alterar o curso natural da doença [41]. 

Por outro lado, ainda não há estudos suficientes sobre os seus efeitos a longo 

prazo. 

2.9.4 Terapia Biológica 

A investigação da imunopatologia das doenças alérgicas permitiu o 

desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas aumentando o arsenal disponível 

no tratamento destas doenças. 

Por exemplo, como foi referido anteriormente, a IgE desempenha um papel 

primordial neste processo, pelo que foram criadas estratégias para inibir a ligação aos 

seus recetores. 

Assim, desenvolveu-se o omalizumab, um anticorpo monoclonal recombinante 

humanizado anti-IgE. Este composto forma complexos com IgE livre, bloqueando a 

sua interação com mastócitos e basófilos [63]. 

Apesar de ser eficaz no tratamento da asma brônquica alérgica, os critérios de 

seleção de doentes para o tratamento com omalizumab ainda não estão definidos [63]. 

3. Aconselhamento Farmacêutico 

O Farmacêutico tem uma papel essencial na prevenção e amortização das reações 

alérgicas, através da educação do utente. Dentro desta temática, o Farmacêutico pode 

optar por várias áreas de intervenção. 

Em primeiro lugar, caso seja pertinente, deve encaminhar um alergologista, pessoa 

mais certificada para determinar o tipo de alergénios que causam os sintomas, 

estabelecer o tratamento eficaz e ajudar a diminuir os problemas subjacentes 

No que concerne às alergias respiratórias, pode promover a adoção, por parte do 

utente, de medidas que diminuam a probabilidade de contato com alergénios. São por 

exemplo, evitar as horas de maior carga polínica, arejamento e limpeza das casas de 
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forma adequada, remoção de peluches, cuidados especiais com animais domésticos 

entre outros. 

Sabendo que o tabaco aumenta a resposta alérgica, o Farmacêutico, como 

profissional de saúde, pode ter um impacto positivo na cessação tabágica, 

nomeadamente pelo aconselhamento de medicação e promovendo o follow-up do 

doente. 

O aconselhamento de pulverizadores de água isotónica também pode ser útil. Pois 

limpam as mucosas nasais e oftálmicas, promovendo a remoção dos alergéneos e 

aliviam a congestão. Têm a principal vantagem de poderem utilizadas por vários dias 

consecutivos sem efeitos secundários. 

 

4. Conclusão 

Como já referi, a população habitual da FSP é maioritariamente constituída por 

população idosa, e foi por isso que escolhi como meio de comunicação com o utente 

os folhetos informativos. Estes têm a vantagem de poderem ser guardados para uma 

releitura, o que permite uma melhor assimilação da informação. 

Os folhetos informativos permitiram compilar a informação mais pertinente sobre 

cada um dos tipos de doenças alérgicas. Para a máxima compreensão da informação 

transmitida tive a preocupação de utilizar linguagem simples e concisa Para além 

disso, incorporei algumas dúvidas específicas que me tinham sido colocadas. 

A introdução de um questionário em dois dos folhetos informativos não teve o 

intuito de fazer uma análise estatística sobre o conhecimento da população em geral 

sobre o tema. Ao invés, teve como principal função estimular o diálogo entre os 

funcionários da farmácia e os utentes, para além de tornar o panfleto mais atrativo e 

interativo. 

Como seria de esperar, nem toda a informação relacionada com tema pôde ser 

inserida nos panfletos, pelo que reforcei nos mesmos a importância do contacto 

pessoal com o farmacêutico. 

Apesar de não ser o meio mais apelativo, muitas pessoas mostraram-se 

interessadas e fizeram perguntas sobre os diversos folhetos. A rinite alérgica e o 

eczema foram os temas mais procurados 
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Em suma, penso que abordagem deste tema foi do interesse dos utentes da 

farmácia onde estagiei e com ele consegui suprir as necessidades de esclarecimento 

que havia sobre o tema. Por último, espero que com este trabalho tenha promovido o 

diálogo entre utente e funcionários de farmácia de modo a aumentar (ainda mais) a 

confiança nos cuidados farmacêuticos prestados na FSP. 
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II - Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica de Dispensa Exclusiva em 

Farmácia 

 

1. Enquadramento 

Enquanto realizava a pesquisa do tema anterior, outro assunto que me despertou 

especial interesse foi a implementação de uma nova classe de medicamentos - os 

Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica de Venda Exclusiva em Farmácia 

(MNSRM-EF). Em conversa com os meus colegas da FSP, constatei que a introdução 

deste grupo melhorou o acesso destes medicamentos aos utentes. No entanto, essa 

melhoria foi acompanhada de uma responsabilidade acrescida para o farmacêutico 

O principal objetivo deste estudo centra-se na melhoria do acompanhamento e 

eclarecimento de dúvidas de relacionados com MNRM-EF. 

Sendo assim, decidi compilar a informação existente sobre os MNRM-EF num livro 

(Anexo 3). Ao guardar a informação num só sítio e de forma esquemática, facilita o 

esclarecimento de dúvidas e diminui o tempo dispendido na procura de informação. 

 

2. Introdução 

A classificação de medicamentos como MNSR-EF entrou em vigor em Portugal no 

ano de 2013 [64]. Esta nova classificação visa medicamentos cujo perfil de segurança 

está bem estabelecido e, por isso considera-se segura a sua disponibilização ao 

doente sem receita médica [65]. 

Apesar da sua dispensa não estar sujeita a receita médica, tal como o nome indica, 

estes medicamentos só podem ser vendidos na farmácia com a supervisão de um 

farmacêutico. Assim, a intervenção farmacêutica passa pelo reforço da informação 

relativa a reações adversas, interações medicamentosas, contra-indicações e a 

promoção do uso racional do medicamento. 

Se esta intervenção é transversal a todas as categorias de medicamentos, nos 

MNSRM-EF é de extrema importância, uma vez que a sua dispensa está condicionada 

às situações previstas em protocolos [65]. 
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O INFARMED disponibiliza uma lista atualizada de DCIs que estão abrangidas, 

respetivas indicações terapêuticas e protocolos para a sua dispensa exclusiva em 

farmácia [66]. 

Os MNSRM-EF podem advir da reclassificação de MSRM cujo perfil de segurança 

já se encontrava bem estabelecido. A reclassificação pode ser pedida pelo detentor da 

AIM ou espontaneamente pelo INFARMED. Mas, em ambos os casos é necessário 

que a mudança de classificação seja devidamente justificada [64]. 

É de referir que caso o medicamento contenha pelo menos uma indicação 

terapêutica para a qual a sua dispensa implique prescrição médica, tem de ser pedir 

uma nova AIM para as indicações terapêuticas sujeitas de serem classificadas como 

MNSR-EF [64]. 

Atualmente são quinze os medicamentos pertencentes a esta classe (Tabela 5). 
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Tabela 5 - Lista de MNSRM-EF - adaptado de [66] 

Medicamento Via Aplicação 

Ácido fusídico Uso cutâneo 

Infeções cutâneas 
localizadas provocadas por 
micro-organismos contra os 

quais o ácido fusídico é eficaz 

Ác Salicílico + Fluorouracilo Uso cutâneo 
Verrugas plantares, 

seborreicas, vulgares e juvenis 
planas 

Amorolfina Uso cutâneo Onicomicoses 

Brometo de 
Butilescopolamina + 

Paracetamol 
Via oral 

Dor ou desconforto 
abdominal. Dismenorreia 

primária 

Cianocobalamina Via oral 
Prevenção e tratamento de 

deficiências em vitamina B12 

Floroglucinol + Simeticone Via oral Sintomas gastrointestinais  

Fluticasona Via nasal 
Prevenção e tratamento de 
rinite alérgica (adultos) 

Hidrocortisona Uso cutâneo 
Picadas de inseto, 

queimaduras solares, prurido e 
inflamações 

Ibuprofeno 400 mg Via oral 
Dores ligeiras a moderadas, 

febre e sintomas gripais/de 
constipação 

Lidocaína+Prilocaína Uso cutâneo Anestesia 

Macrogol e outras 
associações 

Via oral Lavagem gastrointestinal 

Pancreatina Via oral 
Terapêutica da Insuficiência 

Pancreática Exócrina 

Paracetamol+Codeína+Bucliz
ina 

Via oral 
Profilaxia e tratamento de 

enxaquecas 

Picetoprofeno Uso cutâneo 
Dor e inflamação ligeira a 

moderada em músculosou 
ossos. 

Ulipristal Via oral Contraceção de emergência 
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3. Conclusão 

Este guia de dispensa tem como objetivo reunir e esquematizar a informação 

referente aos medicamentos que até à data foram classificados como MNSRM-EF. 

Desta forma, espero que seja uma ferramenta útil e que permita agilizar a dispensa 

dos mesmos. 

Apesar de não ser uma temática que interage diretamente com o utente, na minha 

perspetiva ele é o principal beneficiário dela. Penso que esta compilação, 

nomeadamente a esquematização dos protocolos de dispensa, pode tornar o 

aconselhamento mais eficiente. Para além disso, espero que seja uma mais valia para 

os meus colegas e uma ajuda na aprendizagem de futuros estagiários, pois sem 

dúvida que eu aprendi muito na realização do mesmo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O papel do farmacêutico em FC vai muito além do processo de dispensa de 

medicamentos, passando também por todos os processos burocráticos relativos à 

farmácia, encomendas, receituário e gestão. O contacto com o utente é sem dúvida 

uma condição essencial nesta área profissional, uma vez que o farmacêutico tem um 

papel essencial na prestação de cuidados de saúde, sendo um elo de ligação entre o 

diagnóstico e a terapêutica. 

Este estágio curricular permitiu-me ter uma melhor perceção do impacto da 

atividade farmacêutica na sociedade e da importância do papel do farmacêutico como 

profissional de saúde. Foi uma experiência bastante enriquecedora, uma vez que ao 

passar pelas diferentes secções da farmácia pude pôr em prática muitos dos 

conhecimentos que adquiri ao longo do curso. 

Ao longo do estágio pude ver na prática a importância do papel do farmacêutico na 

sociedade como prestador de cuidados de saúde.  

Atualmente, o farmacêutico não é apenas um especialista do medicamento, 

estando mais focado no utente e no seu acompanhamento personalizado. 

Nos temas abordados, tentei ir de encontro às necessidades dos utentes, 

demonstrando a importância da intervenção do farmacêutico na sociedade atual. 

Por último, o estágio na FSP permitiu-me reconhecer a importância da procura de 

novos conhecimentos e a necessidade de formação contínua para melhor responder 

às necessidades dos utentes. 
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ANEXOS 

 

Anexo I: Farmácia São Paio 

 
 

 
Figura 1: Montra da Farmácia de São Paio 
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Anexo II: Folhetos Informativos (A) Asma (B) Rinite Alérgica (C) Eczema 
 
(A) 
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Anexo III: Guia de Dispensa de Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica de 

Dispensa Exclusiva em Farmácia 
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INTRODUÇÃO 

 

O relatório de estágio tem como objetivo a descrição de todas as 

atividades realizadas nos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar de São 

João, EPE (CHSJ), com a orientação da Dra. Ana Luísa Pereira, no período de 

março a abril de 2016. 

Este estágio insere-se no Plano Curricular do Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas e possibilita aos alunos estagiários experimentar a 

realidade profissional e aplicar os conceitos teóricos à prática diária da 

profissão. 

O estágio em Farmácia Hospitalar tem o propósito da obtenção de 

competências que vão de encontro ao conteúdo funcional referido, como a 

seleção de medicamentos, aquisição e armazenamento, distribuição e 

produção de medicamentos (estéreis, não estéreis, citotóxicos), controlo, 

validação de prescrições e ensaios clínicos. Para além disso, permite 

desenvolver competências para aplicar os princípios éticos e deontológicos 

subjacentes à profissão e competências de comunicação permitindo 

estabelecer relações com outros profissionais, adequadas a uma boa 

prestação de Cuidados de Saúde. 

O presente relatório está dividido em duas partes. A primeira parte é 

referente à semana de integração. Tem um carácter mais geral onde são 

sumarizadas as funções, responsabilidades e atividades diárias do 

farmacêutico nos diferentes setores da farmácia hospitalar. Foi feita em 

colaboração com as minhas colegas de estágio: Ana Rafaela Ventura, Maria 

Beatriz Pereira e Marta Fernandes dos Santos. 

A partir da segunda semana, cada estagiária foi alocada num setor 

específico (Anexo I). Sendo assim, a segunda parte do relatório refere-se à 

minha experiência na equipa de Gestão. 
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PARTE I – Contextualização dos Serviços Farmacêuticos no 

Centro Hospitalar São João 

 

O Centro Hospitalar São João, EPE 

O Centro Hospitalar São João (CHSJ) é a maior unidade hospitalar da região 

Norte e a segunda maior do país, prestando assistência direta a 

aproximadamente três milhões de pessoas. Foi criado em 2011 pela 

associação do Hospital de São João, E.P.E. (Porto) e o Hospital Nossa 

Senhora da Conceição (Valongo) [1]. 

 

Os Serviços Farmacêuticos do CHSJ 

Os serviços farmacêuticos (SF) foram criados aquando da fundação do 

Hospital de São João em 1959 [1]. São departamentos com autonomia técnica 

e científica, submetidos à orientação do Conselho de Administração (CA), 

perante o qual respondem pelos resultados do seu exercício [2]. 

Atualmente a equipa dos SF é constituída por 35 farmacêuticos, 37 Técnicos 

de Diagnóstico e Terapêutica (TDT), 17 Assistentes Operacionais (AO) e 4 

administrativos. Estes dividem-se pelos diversos setores integrantes dos SF 

contando com um responsável farmacêutico para cada um dos setores [1]. A 

direcção dos SF é obrigatoriamente assegurada por um farmacêutico hospitalar 

[2]. No CHSJ, desde 2006, este papel é assumido pelo Dr. Paulo Horta Carinha 

[1]. 

No CHSJ, as diferentes unidades dos SF encontram-se fisicamente separadas. 

No piso 02 existe a zona de receção de encomendas e o armazém de produtos 

farmacêuticos de grande volume. No piso 01 existe a zona de receção de 

encomendas e armazenamento de produtos de volume menos significativo, a 

Unidade de Ensaios Clínicos (UEC), os serviços administrativos, o centro de 

validação, a unidade de reembalagem, e as zonas de preparação da 

medicação para Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU), 

distribuição tradicional, distribuição por stocks nivelados. Já no piso 1 é onde 

está localizada a Unidade de Manipulação de Medicamentos Estéreis (UMME) 
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e a Unidade de Manipulação de Medicamentos não Estéreis (UMMNE). Por 

último, no piso 2, ainda que em zonas distintas, encontram-se a Unidade 

Farmácia de Ambulatório (UFA) e a Unidade Centralizada de Preparação de 

Citotóxicos (UCPC). 

 

Organização e Gestão dos Serviços Farmacêuticos 

Os SF do CHSJ estão organizados por áreas, destacando-se as seguintes: 

 Aprovisionamento e Gestão de Stocks. 

 Validação e Distribuição; 

 Unidade de Farmácia em Ambulatório (UFA); 

 Unidade de Ensaios Clínicos (UEC); 

 Unidade de Produção e Manipulação Clínica de Medicamentos (UMCM); 

 

1. Validação e Distribuição 

Os Serviços Farmacêuticos responsabilizam-se pela obtenção, distribuição e 

controlo dos diversos medicamentos, alguns dispositivos médicos e outros 

produtos farmacêuticos que são utilizados no hospital, administrados quer em 

regime de internamento, quer em regime de ambulatório [3]. 

O circuito do medicamento inicia-se com a prescrição médica, que 

posteriormente é validada pela equipa de farmacêuticos. Os medicamentos são 

dispensados/distribuídos por processos específicos, terminando o seu circuito 

aquando da administração ao doente. A validação terapêutica é muito 

importante na redução de erros relacionados com os medicamentos, pois é 

averiguada se a escolha do medicamento é indicada para determinada 

situaçãp, dosagem, posologia e possíveis interações. Neste âmbito, em 

conjunto com as minhas colegas, analisamos um caso de estudo sobre a 

utilização off-label de Rifaximina em encefalopatia hepática (Anexo II). 

A atividade farmacêutica é, muitas vezes, visível através da distribuição de 

medicamentos, sendo imperativa a necessidade de definir e estabelecer 

políticas e procedimentos de racionalização da terapêutica. Assim, a 

Distribuição de Medicamentos define-se como uma função da Farmácia 
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Hospitalar que, através de metodologia e circuitos próprios, disponibiliza o 

fármaco correto, na quantidade e qualidade corretas, para cumprimento da 

prescrição médica, para cada doente e a todos os doentes do hospital [3]. 

Com o objetivo de cumprir as premissas supracitadas aplicam-se vários 

sistemas de distribuição, de forma a preencher as necessidades caraterísticas 

de cada serviço clínico. São estes: 

 Distribuição por Reposição de Stocks por níveis: inicialmente o diretor de 

serviço, o enfermeiro chefe e o farmacêutico definem um stock fixo adequado 

às necessidades do Serviço Clínico (SC) e, periodicamente, é feita a reposição 

dos medicamentos consumidos após validação e satisfação do pedido online 

[4]. 

o Pyxis® é um sistema gerido por uma consola localizada na farmácia 

central e em cada SC que recebe a medicação por esta via. Existe um módulo 

constituído por um monitor que orienta o acesso aos medicamentos, por um 

conjunto de gavetas que apresentam diferentes níveis de segurança para o 

acesso aos mesmos, por colunas para armazenamento de produtos com 

grandes volumes e por frigorífico. As gavetas podem ser de segurança baixa, 

intermédia ou máxima, e os medicamentos são armazenados conforme a 

necessidade e maior ou menor controlo da sua utilização. Desta forma a equipa 

de enfermagem tem acesso à prescrição médica e à terapêutica necessária. 

Existe um stock definido e personalizado para cada SC que possui Pyxis®. E é 

diariamente reposto por um TDT e AO dos SF. Este sistema de distribuição 

aplica-se a serviços onde não é viável a DIDDU, como é o caso das Unidades 

de Cuidados Intensivos (UCI), onde os doentes mudam frequentemente de 

terapêutica, ou, por exemplo, nos blocos operatórios onde os doentes 

permanecem um curto período de tempo [5]. 

 Distribuição Individual Diária em Dose Unitária: neste sistema a 

medicação é dispensada para um período de 24h e para cada doente, após a 

validação da prescrição médica por parte do farmacêutico. Os medicamentos 

são preparados pelos TDT e colocados em gavetas individualizadas para cada 

doente, que são posteriormente transportadas para o respetivo SC. Este 

sistema de distribuição é apoiado por equipamentos semi-automáticos, como o 
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Kardex®, Kardex® de frio e o Fast Dispensing System (FDS®), de forma a 

otimizar a preparação da medicação [6-8]. 

 Distribuição Clássica ou Tradicional (DT): foi o primeiro sistema de 

distribuição a ser implementado nas Unidades Hospitalares portuguesas. No 

entanto, tem vindo a ser substituído por outros processos mais eficazes e 

seguros, acabando por apenas ser utilizado em situações particulares. O 

sistema consiste na existência de um stock de medicamentos e produtos 

farmacêuticos nos SC que, consoante a sua utilização, vão sendo repostos [4]. 

 Circuitos Especiais de distribuição: existem fármacos que necessitam de 

um controlo especial, como é o caso de Estupefacientes e Psicotrópicos e 

medicamentos Hemoderivados. Assim para a sua dispensa é necessário o 

preenchimento da respetiva requisição (Anexo III). 

 Distribuição em Ambulatório; 

2. Unidade de Farmácia em Ambulatório (UFA) 

A distribuição de medicamentos em regime ambulatório resulta da necessidade 

de um maior controlo e vigilância em determinados planos terapêuticos. Esta 

necessidade advém destes medicamentos terem uma janela terapêutica 

estreita e/ou elevado custo Assim, a dispensa de medicamentos é feita a título 

gratuito conforme a legislação. 

A UFA possui um sistema automatizado de dispensa de medicamentos 

CONSIS® onde se encontram os produtos com maior rotatividade. A dispensa 

de medicamentos na UFA ocorre principalmente a doentes reencaminhados 

das consultas externas do CHSJ. Contudo, também é permitida a dispensa de 

medicação a doentes externos seguidos em consultas particulares de 

especialidade, acompanhados da respetiva Prescrição Médica. A maioria dos 

medicamentos cedidos em farmácia hospitalar tem por base diplomas legais 

que sustentam a sua dispensa. A legislação define as condições de 

fornecimento, regulamentando a especialidade prescritora, o SC, o responsável 

pelo encargo financeiro e a patologia. No entanto, sendo o CHSJ um centro de 

referência nacional, é permitido a dispensa de medicamentos para 

determinadas patologias não abrangidas na legislação mediante a autorização 

da Direção Clínica (DC) ou do CA (Anexo IV). 
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O ato de dispensa de medicamentos na UFA é uma função assistencial dos 

farmacêuticos pela sua participação e co-responsabilização no seguimento 

farmacoterapêutico individual dos utentes, através da monitorização da 

terapêutica, identificando Reações Adversas a Medicamentos (RAM) e 

interações medicamentosas [9-11]. 

 

3. Ensaios Clínicos 

Um Ensaio Clínico (EC) define-se como “qualquer investigação conduzida no 

ser humano, destinada a descobrir ou verificar os efeitos clínicos, 

farmacológicos ou os outros efeitos farmacodinâmicos de um ou mais 

medicamentos experimentais, ou identificar os efeitos indesejáveis de um ou 

mais medicamentos experimentais, ou a analisar a absorção, a distribuição, o 

metabolismo e a eliminação de um ou mais medicamentos experimentais, a fim 

de apurar a respetiva segurança ou eficácia" [12]. 

Os hospitais, ao permitirem e incentivarem a realização de ensaios clínicos, 

estão a contribuir para a evolução científica na área farmacêutica. Ao mesmo 

tempo, preenchem lacunas terapêuticas, uma vez que muitas patologias não 

têm uma terapêutica padronizada, e a inclusão dos doentes em ensaios 

clínicos pode ser a sua oportunidade de sobrevivência. Para além disso, são 

uma forma eficaz de promover a farmacovigilância de medicação já 

comercializada, bem como a investigação de indicações off-label. 

Os direitos, segurança e bem-estar dos participantes, bem como a credibilidade 

dos dados são assegurados pelo cumprimento das Boas Prática Clínicas 

(BPC). No CHSJ, a UEC dispõe de um espaço físico próprio com acesso 

restrito a farmacêuticos autorizados, com condições de humidade e 

temperatura devidamente controladas [13]. 

Sempre que se pretenda realizar um EC, é necessário a obtenção de 

autorizações necessárias da Comissão Ética para a Investigação Clínica 

(CEIC), do INFARMED, do CA do CHSJ e da Comissão Nacional de Proteção 

de Dados (CNPD). Segue-se a preparação de toda a equipa de investigação 

(abertura do centro). Pode então começar a seleção dos participantes no EC, 

através de critérios de exclusão e inclusão definidos pelo protocolo de 
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investigação. A inclusão é precedida de um consentimento informado dos 

doentes, depois de terem recebido toda a informação sobre a relação 

risco/benefício relativa ao ensaio em que vão participar. 

O papel do farmacêutico hospitalar inclui o armazenamento e cedência dos 

medicamentos experimentais e dispositivos utilizados para a sua 

administração, bem como dos restantes medicamentos já autorizados, 

eventualmente necessários ou complementares à realização do EC. É também, 

da sua competência instruir e acompanhar os doentes em EC, em relação ao 

uso do medicamento experimental e fornecer apoio ao investigador e ao 

promotor/monitor. 

A receção e armazenamento da medicação inclui a verificação da identificação 

do medicamento, integridade das embalagens, quantidade recebida, lotes, PV 

e condições de transporte. Caso exista um documento de confirmação da 

receção, este deve ser conferido, assinado, datado e arquivado junto da 

restante documentação. 

No processo de dispensa, é da responsabilidade do farmacêutico preencher no 

formulário de prescrição o número do kit do medicamento experimental, lote e 

PV da embalagem, assinar e datar o documento. Sempre que possível, deve 

ainda identificar a cartonagem exterior, com etiqueta verde (Anexo V), ou 

preencher o número do doente e a data da dispensa, de modo a facilitar o 

processo. Fica previamente estabelecido quem levanta a medicação e que 

informação deve ser dada ao doente em cada visita. 

Todas as cartonagens referentes a medicamentos em EC devem ser 

devolvidas aos SF, assim como toda a medicação não utilizada.  

De acordo com a legislação, após encerramento do EC, caso o investigador 

considere indispensável a continuação da terapêutica num doente, esta é 

disponibilizada gratuitamente até obter o AIM correspondente -“medicamento 

de uso compassivo” [13]. 

O INFARMED é a entidade responsável por inspecionar antes, durante ou 

depois da conclusão do EC, podendo esta inspeção ser com ou sem aviso 

prévio [13]. A burocracia associada à realização de um EC é complexa e toda a 
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informação deve ser disponibilizada em caso de inspeção. A UEC dispõe de 

um dossier com toda a informação acerca de cada EC, e mesmo após o seu 

encerramento, o dossier final permanece em arquivo na UEC por um período 

mínimo de cinco anos (embora a pedido dos promotores, seja normal 

permanecerem armazenados por tempo superior, normalmente 15 anos). Este 

dossier inclui: os contactos; protocolo do estudo; brochura do investigador (com 

atualização das adendas); Resumo das Características do Medicamento (RCM) 

(em casos de medicação já comercializada); documentação da medicação em 

estudo (documentos de envio e receção de encomendas, certificados de 

análise, formulários de prescrição e de contabilização da medicação); 

descrição de procedimentos; aprovações; protocolo financeiro e 

correspondência [13]. 

 

4. Unidade de Produção  

Com o exponencial desenvolvimento da indústria farmacêutica e a 

diversificação do arsenal terapêutico, a produção em grande escala de 

medicamentos a nível hospitalar tornou-se obsoleta e economicamente 

inviável. 

Não obstante, a manutenção de um sector de produção nos SF prende-se com 

a necessidade de dar resposta a necessidades específicas para as quais os 

medicamentos comercializados são inadequados. Em pediatria, é frequente 

uma substância ativa pretendida não ser comercializada numa forma 

farmacêutica (FF) ou dosagem adequada a esta população [14]. 

Assim, com o objetivo de colmatar algumas lacunas terapêuticas, o CHSJ 

possui uma Unidade de Manipulação Clínica de Medicamentos (UMCM) que 

engloba duas grandes áreas de produção, a unidade de manipulação de 

medicamentos não estéreis (MMNE) e a unidade de manipulação de 

medicamentos estéreis (MME). 

A preparação de medicamentos manipulados nestas unidades cumpre as BPF 

estabelecidas na Portaria nº 594/2004 nomeadamente no que respeita à 
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presença de um centro de validação da responsabilidade de um farmacêutico 

[15]. 

 

 Unidade de Medicamentos Manipulados Não Estéreis 

Nesta unidade são preparadas diversas formas farmacêuticas que não exijam 

condições de assepsia e esterilidade, como por exemplo, preparações líquidas 

(suspensões orais e soluções), preparações sólidas (papéis farmacêuticos e 

cápsulas) e preparações semi-sólidas (pastas e pomadas). 

No que diz respeito à organização da preparação de Medicamentos 

Manipulados (MM), esta segue, por norma, um agendamento prévio, cujo 

responsável é um farmacêutico devidamente destacado para esta unidade. 

Este farmacêutico valida as prescrições informáticas, elabora a ordem de 

preparação e respetivos rótulos, verificando no final da preparação, a qualidade 

e conformidade do produto final [16]. 

 

 Unidade de Medicamentos Manipulados Estéreis 

Esta unidade engloba a preparação e manipulação de grupos específicos de 

medicamentos, nomeadamente misturas para nutrição parentérica e colírios 

fortificados. 

Como a manipulação destes compostos tem que ser feita em ambientes 

rigorosamente controlados a nível microbiológico, esta unidade é constituída 

por uma sala limpa e uma sala de apoio que comunicam entre si por transfers. 

Na sala de apoio, tal como o nome indica, procede-se à organização e 

desinfecção de todo o material e matérias-primas necessárias à formulação. 

De modo a diminuir a contaminação do ar, ambas as salas possuem 

antecâmaras onde o pessoal qualificado se equipa devidamente com touca, 

máscara, luvas, fato próprio e protetores de calçado. A manipulação 

propriamente dita é feita no interior da Câmara de Fluxo Laminar Horizontal 

(CFLH) na sala limpa [17,8]. 
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 Unidade centralizada de produção de citotóxicos 

Para um fármaco ser considerado perigoso tem que possuir pelo menos uma 

das seguintes características (em humanos ou animais): 

  carcinogenicidade; 

  teratogenicidade; 

  toxicidade reprodutiva; 

  toxicidade orgânica em doses baixas; 

  genotoxicidade; 

  estrutura e perfil de toxicidade semelhantes a fármacos já 

classificados como perigosos. 

O National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) é 

responsável por esta classificação, bem como pelo estabelecimento de 

guidelines para a sua correta manipulação [19]. 

Os fármacos referidos são na sua maioria antineoplásicos, e por isso a UCPC 

situa-se anexada ao Hospital de Dia de Quimioterapia. Esta localização é 

vantajosa uma vez que diminui o tempo de espera dos utentes, reduz os erros 

no circuito e possibilita uma melhor contenção da exposição ocupacional. 

Devido ao risco inerente a estes fármacos, eles são manipulados em locais 

com características muito específicas que asseguram a segurança dos 

operadores. Assim, a UCPC está dividida em três zonas diferentes: negra, 

cinzenta e branca. A sala da zona negra comunica com a sala da zona branca 

através de transfers. 

A zona negra é um local não estéril, onde se armazenam os citotóxicos (CTX) e 

onde está situado o centro de validação e rotulagem desta medicação. A zona 

cinzenta corresponde a uma antessala da zona branca servindo de zona de 

ligação entre esta e a zona negra. Possui pressão atmosférica positiva em 

relação às duas outras zonas, tal permite que o ar circule sempre da zona 

cinzenta para a zona branca ou para a zona negra, evitando a contaminação 

da antessala quer por CTX quer pelo ar exterior. Nesta zona cinzenta é onde o 

pessoal qualificado se equipa devidamente. 
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Por último, a zona branca é onde se realiza a manipulação numa Câmara de 

Fluxo Laminar Vertical (CFLV). Esta câmara é da classe II tipo B2 não 

permitindo a recirculação do fluxo do ar interno. Tal assegura a proteção do 

operador e evita a contaminação da preparação. Os filtros utilizados possuem 

tecnologia HEPA (High Efficiency Particule Air) permitindo a remoção mais 

eficiente das partículas, contribuindo para a esterilidade do ar circulante. 

 

5. Comissões Técnicas 

Na organização estrutural e funcional do CHSJ fazem parte determinadas 

comissões de apoio técnico: a Comissão de Ética para a Saúde (CES), 

Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), Comissão de Controlo de Infeção, 

Comissão da Qualidade e Segurança do Doente, Comissão de Coordenação 

Oncológica, Comissão Técnica de Certificação da Interrupção da Gravidez e, 

por fim, a Comissão Hospitalar de Transfusão [1]. 

O farmacêutico tem um papel mais importante nas duas primeiras: CES e CFT. 

A CES trata-se de um órgão consultivo, multidisciplinar e independente, cujas 

funções estão relacionadas com a proteção da dignidade e integridade 

humanas e salvaguarda do exercício do consentimento. É assim responsável 

por proceder à análise e reflexão sobre temas da prática biomédica, que 

envolvam questões éticas, emitindo pareceres sobre os mesmos [20,21]. 

A CFT é constituída, no máximo, por seis membros, sendo metade da equipa 

constituída por farmacêuticos e a outra metade por médicos. Das suas variadas 

funções, destaca-se a participação no desenvolvimento, implementação e 

acompanhamento da política do medicamento no CHSJ, com revisão periódica 

do Formulário Hospitalar do Medicamento (FHNM), elaboração e aprovação 

das Normas de Orientação Clínica (NOC) em colaboração com os médicos 

especialistas de cada área, e posterior avaliação da sua utilização, respetivos 

resultados e impacto em termos de custo-efetividade [22,23]. 
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PARTE II - Gestão 

 

Sendo o CHSJ um hospital de grandes dimensões torna-se imperativo que haja 

o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis de modo a satisfazer de 

forma eficiente as necessidades terapêuticas dos doentes. 

De uma maneira geral, o departamento de gestão dos SF é responsável pelo 

controlo económico das compras de modo a assegurar a disponibilidade de 

medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos de melhor 

qualidade e aos mais baixos custos aos utentes do hospital [6]. 

 

1. Recursos Humanos 

A unidade de gestão do CHSJ conta com 2 farmacêuticos e 2 administrativos. 

 

2. Gestão de stocks 

A gestão de stocks é feita informaticamente com atualização em tempo real. 

Para tal, o Sistema de Gestão Integrado do Circuito do Medicamento (SGICM) 

torna-se uma ferramenta vital, uma vez que permite integração de toda a 

informação relacionada com o uso do medicamento no hospital. A sua 

utilização é transversal a todos os setores dos SF, permitindo saber de uma 

forma atualizada o inventário, registando transferências entre armazéns, 

débitos em diferentes centros de validação, empréstimos ou qualquer outra 

ação relacionada com o medicamento [7]. 

Os medicamentos no hospital são identificados pelo Código Hospitalar do 

Medicamento (CHNM), um sistema de codificação que tem em conta a DCI, 

FF, dosagem e via de administração. Este código é criado pelo INFARMED e é 

atribuído a todos os medicamentos com AIM ou com AUE [24]. 

A gestão de stocks é feita com base em indicadores de gestão nomeadamente 

stock mínimo, stock máximo, stock de segurança e ponto de encomenda. O 

último refere-se à quantidade mínima para um consumo previsível a 15 dias, 
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sendo metade do consumo médio mensal do último ano. Estes indicadores 

estão parametrizados para cada produto que se encontra no SGICM. 

Diariamente, um administrativo verifica quais os medicamentos, produtos 

farmacêuticos e dispositivos médicos cujo stock se encontra abaixo do ponto 

de encomenda. Caso seja necessário, cria um pedido de compra, o qual é 

posteriormente validado pelo farmacêutico responsável. No caso dos 

estupefacientes e psicotrópicos é necessário preencher um formulário 

específico e enviá-lo ao fornecedor por correio. 

Os SF colaboram com o Serviço de Aprovisionamento (SA) uma vez que é este 

último que emite a nota de encomenda e a envia para o respetivo fornecedor. É 

de referir que nem todos os produtos passam por este processo, uma vez que 

podem ser de gestão automática. 

O controlo de existências nos SF deve ser controlada por realização de um 

inventário pelo menos uma vez por ano. Este controlo interno, obrigatório por 

lei, é importante uma vez permite saber de uma forma eficaz quais os 

quantitativos físicos existentes, detectando possíveis discordâncias com o 

stock informático. Assim, permite minimizar o risco de interrupções de 

tratamento e otimizar o processo de compra. 

É de referir que certos medicamentos, pelas suas características especiais, têm 

um controlo mais apertado. Por exemplo, as Eritropoetinas dispensadas na 

UFA são contabilizadas diariamente. 

 

3. Seleção e Aquisição de Produtos Farmacêuticos 

A aquisição de medicamentos tem por base o FHNM. No entanto, em casos 

particulares, e clinicamente justificáveis, pode-se recorrer a produtos extra-

formulário. Como já foi referido, a CFT é a entidade responsável pela inclusão 

destes medicamentos formulando adendas ao FHNM [25]. Os medicamentos a 

incluir na adenda pela CFT são selecionados de forma a colmatar lacunas 

terapêuticas e com base em critérios farmacoeconómicos [6]. 
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O processo de pedido de inclusão de um medicamento na adenda aplica-se a 

medicamentos que apresentem AIM em Portugal. Quando por qualquer razão 

se pretende adquirir outros medicamentos que não tenham AIM válida em 

Portugal tem de se recorrer a um pedido de Autorização de Utilização 

Excecional (AUE) [26]. 

Uma AUE necessita de uma autorização previamente concedida pelo 

INFARMED [26-28]. Para tal é necessário o preenchimento de um formulário 

acompanhado de uma justificação clínica (Anexo VI). 

No caso de ser a primeira vez, deve-se fazer acompanhar de uma justificação 

de pedido de introdução do medicamento à adenda hospitalar do FHNM com 

autorização prévia da CFT [28]. 

Normalmente os pedidos de AUE são feitos em setembro para o ano seguinte 

e têm a validade de um ano. Caso seja necessário adquirir maior quantidade 

de produto sujeito a AUE, deve ser efetuada uma adenda. 

Para o hospital adquirir qualquer produto a um terceiro tem que ter por base o 

Código de Contratos Públicos. Assim, a aquisição de medicamentos pode 

efetuar-se através de vários procedimentos, os mais utilizados são os de 

concurso público e ajuste direto [29]. 

 Concurso Público: todos os agentes económicos interessados 

podem apresentar propostas. Com o objetivo de assegurar o respeito pelos 

princípios da transparência e da equidade, legalmente apenas são aplicados 

dois critérios de adjudicação: "o preço mais baixo" e a "proposta 

economicamente mais vantajosa" [29,30]. De modo a facilitar esta aquisição, 

pode-se consultar o Catálogo de Aprovisionamento Público de Saúde, onde é 

disponibilizada informação actualizada sobre os bens e serviços existentes nos 

contratos públicos de aprovisionamento e respectivos concursos públicos [31]. 

 Ajuste directo: para contratos de baixo valor e outras situações 

específicas, as entidades adjudicantes podem lançar o concurso apenas a 

entidades à escolha, sem necessidade de suscitar a concorrência. 

Quando é necessário um determinado produto farmacêutico que não se 

encontra nos SF nem nos variados serviços clínicos do hospital, pode-se 
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solicitar um empréstimo a outra instituição de saúde. Da mesma forma, os SF 

do CHSJ, quando solicitados, também procedem à cedência de empréstimos, 

desde que as existências o permitam ou em situações de life-saving. 

4. Avaliação de Fornecedores 

De forma a ser efectuada uma melhoria contínua do sistema de gestão e na 

qualidade é feita anualmente uma avaliação de fornecedores. Esta avaliação é 

feita com base num sistema de deméritos onde inicialmente todos os 

fornecedores começam com 100 pontos. Assim, são avaliados os seguintes 

parâmetros: número de rupturas; não conformidades e resposta a pedidos de 

devolução ou troca de produtos expirados ou em final de validade [32]. 

 

5. Receção e Armazenamento de Produtos Farmacêuticos 

A receção da maioria dos medicamentos é feita no armazém do piso 02. 

Quando chega uma encomenda é necessário fazer a conferência quantitativa e 

qualitativa dos medicamentos bem como da guia de remessa com a nota de 

encomenda. Sempre que uma não conformidade implique a devolução do 

produto ao fornecedor, é necessário o preenchimento de uma nota de 

devolução. 

É de referir que os estupefacientes e psicotrópicos, tal como os medicamentos 

utilizados na UEC, são enviados directamente para o farmacêutico responsável 

pelo seu armazenamento. 

Após a receção da encomenda, o original da guia de remessa é enviado para o 

SA que procede à entrada informática dos produtos e estes são enviados para 

o armazenamento. 

O armazenamento deve garantir as condições necessárias de espaço, luz, 

temperatura, humidade e segurança dos produtos farmacêuticos. De uma 

maneira geral, os produtos são armazenados por ordem alfabética de 

Denominação Comum Internacional (DCI) e seguem o princípio First Expired 

First Out (FEFO). 
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A Gestão participa ativamente nestas duas etapas do circuito do medicamento 

uma vez que é o meio de comunicação com os fornecedores caso haja não 

conformidades nos produtos, atraso ou o não cumprimento da nota de 

encomenda. Para além disso, tem um papel importante na resolução de 

eventuais problemas que ocorram durante estas etapas. 

6. Gases Medicinais 

Os Gases Medicinais são gases e misturas de gases para utilização em seres 

humanos. São disponibilizados na forma de gás, em cilindros ou conduzidos 

através de sistemas de canalização e o seu acondicionamento é feito numa 

área separada do restante armazém [33]. 

Podem ser dispositivos médicos ou medicamentos [27]. À semelhança dos 

restantes medicamentos, a introdução de Gases Medicinais Medicamentos no 

mercado carece de uma prévia AIM, e devem cumprir requisitos específicos 

[34]. Podem ser usados em anestesia, diagnóstico in vivo, terapias de inalação, 

transporte e conservação de órgãos e tecidos para transplante [33]. 

Tal como referido anteriormente, é da responsabilidade do farmacêutico a 

seleção, aquisição e gestão de stocks dos gases medicinais de modo a que se 

assegure a sua disponibilidade nas condições adequadas. 

De modo a garantir a rastreabilidade, diariamente faz-se o débito do lote e 

prazo de validade dos respetivos cilindros por SC no SGICM. 

O Ar Medicinal é uma mistura de azoto e oxigénio que é automaticamente 

produzido num sistema misturador. Após produção, através de uma rede de 

distribuição, serve os diferentes SC. 

 

7. Dispositivos Médicos 

Os Dispositivos Médicos (DM) são instrumentos de saúde que englobam um 

vasto número de produtos. Destinam-se a prevenir, diagnosticar ou tratar uma 

doença humana. Mas, distinguem-se dos medicamentos por não produzirem 

ações farmacológicas, metabólicas ou imunológicas [35]. 
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São integrados nas classes I, IIa, IIb e III, mediante grau de risco que o DM 

apresenta [35]. 

Os DMs na sua globalidade subdividem-se em 3 categorias: 

- Dispositivos Médicos; 

- Dispositivos Médicos para Diagnóstico in vitro (DIV); 

- Dispositivos Médicos Implantáveis Ativos (DMIA); 

Um DIV consiste num reagente, produto reagente, calibrador, material de 

controlo, conjunto, instrumento, aparelho, equipamento ou sistema utilizado 

isolada ou conjuntamente, destinado pelo fabricante a ser utilizado, in vitro, na 

análise de amostras provenientes do corpo humano com o objectivo de obter 

dados relativos ao estado fisiológico ou patológico, anomalias congénitas, 

determinação da segurança e compatibilidade com potenciais receptores ou 

monitorização de medidas terapêuticas [36]. Os glicómetros são DIV, pois são 

aparelhos de leitura quantitativa para a autodeterminação da glicemia. 

No CHSJ, quando os glicómetros são enviados para os SC, são 

acompanhados por um documento onde se procede ao registo da marca, 

número de série, lote e data de envio. Posteriormente, a enfermeira do 

respetivo SC preenche o número do doente, nome, data de dispensa e nome 

do médico. Este procedimento é importante, pois garante a rastreabilidade do 

DM até ao doente. 

Dada a grande expansão e diversidade do sector dos DM, fiz uma pesquisa 

bibliográfica sobre o tema de modo a obter um conhecimento mais 

aprofundado. Com a pesquisa procedi à construção de uma apresentação em 

power-point (Anexo VII) que serviu de meio de exposição do tema. 

A colocação de DM no mercado é um processo substancialmente diferente dos 

medicamentos, sujeita a legislação própria [35,36]. 

Antes de colocar o DM no mercado Europeu, o Fabricante tem de sujeitá-lo a 

um processo de avaliação de conformidade, com base nos requisitos 

específicos previstos na legislação aplicável. Pois os DM (com exceção dos 
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feitos à medida e dos destinados à investigação clínica) só poderão ser 

colocados no mercado europeu se tiverem aposta a marcação CE. Para além 

disso, deve ser elaborada a Declaração CE de conformidade e notificar a 

Autoridade Competente [35]. 

Na Europa, os Organismos de Avaliação da Conformidade são designados por 

Organismos Notificados. São entidades jurídicas estabelecidas no território de 

um Estado-membro, cuja principal função é a prestação dos serviços 

necessários à avaliação da conformidade de DMs (exceto os DM Classe I), 

com o objetivo da obtenção da marcação CE [35]. 

8. Impacto das Rupturas 

 

As rupturas de medicamentos são um problema crescente na Europa. 

Consequentemente, cada vez mais tempo é dispendido pelos farmacêuticos 

hospitalares na sua resolução [37, 38]. Para além de frequentes, são cada vez 

mais graves, na medida em que ocorrem em medicamentos considerados 

essenciais, como os de life-saving ou para o tratamento de doenças 

debilitantes [37,38]. 

As rupturas de medicamentos têm um impacto muito negativo na saúde. 

Frequentemente, provocam dificuldades na gestão hospitalar, nomeadamente 

em tempo despendido na sua resolução e gastos desnecessário. Quando um 

medicamento não está disponível, pode ser prescrita uma alternativa, que 

nalguns casos pode ser mais cara e/ou não adequada (por exemplo no caso 

dos ciclos de quimioterapia pode-se ter que optar por fármacos menos efetivos 

ou regimes potencialmente mais tóxicos). Em última análise, as rupturas levam 

a dificuldades no tratamento de doentes ou mesmo à sua interrupção quando 

não se encontram alternativas terapêuticas. Quando há redução das 

alternativas terapêuticas, o doente não recebe o tratamento, o que em alguns 

casos pode ser fatal. 

De forma a compreender melhor esta problemática fiz uma pesquisa 

bibliográfica sobre o tema. Adicionalmente, fiz uma análise em excel dos 

registos de rupturas efetuados entre janeiro de 2014 e dezembro de 2015 no 
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CHSJ. Assim, pude constatar que as rupturas de medicamentos também são 

um problemas crescente no CHSJ, principalmente as que resultam em redução 

de alternativas terapêuticas. São transversais a todas as classes terapêuticas e 

por vezes a sua resolução demora um largo período de tempo. As causas das 

rupturas de medicamentos em meio hospitalar podem ser variadas. 

Um dos pontos cruciais é a cadeia de abastecimento [37-40]. Esta é bastante 

complexa e a sua eficiência depende do resultado da atuação de cada um dos 

intervenientes e interação entre si. 

Por um lado, podem dever-se a problemas de fabrico, rupturas das próprias 

matérias primas ou um aumento inesperado da procura, à qual a produção não 

consegue dar resposta [38-40]. 

Em alguns casos, há descontinuação de fármacos mais antigos, em detrimento 

de novos, normalmente mais caros [39]. 

Por outro lado, como já foi referido anteriormente, de acordo com a legislação 

em vigor, o único critério de adjudicação de um contrato público com um 

fornecedor é o "preço mais baixo" ou a "proposta mais favorável". 

Sendo assim, não há na realidade a ponderação do histórico de cumprimento 

de contratos prévios aquando da formulação de novos contratos. Além disso, 

apesar de estar prevista uma penalização pelo atraso ou incumprimento na 

entrega de medicamentos, esta não parece ser estímulo suficiente para a 

melhoria da performance de fornecedores e eficiência da cadeia de 

abastecimento [37]. 

O esmagamento de preços é outro fator a ter em conta. A consolidação de 

preços baixos (especialmente nos genéricos) torna difícil para a indústria ter 

lucro e, por isso há pouco incentivo à produção destes fármacos ou à resolução 

de rupturas [37,38,40]. 

Uma vez que são várias as causa das rupturas, a resolução deste problema 

crítico de saúde pública passa por uma abordagem multifatorial. 

Em primeiro lugar, o desenvolvimento de Sistemas de notificação precoce 

pelas instituições nacionais (INFARMED) e europeias (EMA) [41]. A notificação 
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precoce permite aos farmacêuticos responsáveis pela gestão um intervalo de 

tempo maior para encontrar alternativas, de modo a evitar que haja redução de 

alternativas terapêuticas e falha do tratamento [37,39]. Ao mesmo tempo, 

também torna possível saber quando é que o medicamento vai estar disponível 

outra vez. 

Reforçar as responsabilidades dos fornecedores, nomeadamente na 

comunicação com antecedência de eventuais rupturas.  Reformulação do 

sistema de avaliação de fornecedores de modo a entrar em linha de conta a 

severidade da ruptura e o impacto desta na saúde pública. Desta forma, 

fornecedores que garantam um fornecimento mais confiável devem ser 

favorecidos. 

A nível hospitalar, fazer uma avaliação do impacto real destas rupturas no 

tratamento dos doentes. Também é importante o desenvolvimento de 

guidelines que incluam a descrição dos fatores que contribuem para as 

rupturas de modo a que se possam formular estratégias para a sua resolução 

[38,39]. 
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CONCLUSÃO 

 

O estágio nos SF do CHSJ permitiu-me ter uma melhor percepção das 

diferentes atividades praticadas pelos farmacêuticos hospitalares, bem como a 

sua responsabilidade no circuito do medicamento. Para além disso, tratou-se 

de uma oportunidade única no meu percurso académico, uma vez que me 

permitiu conhecer melhor uma área quase desconhecida. 

Atualmente, as terapêuticas encontram-se em constante evolução e renovação, 

pelo que o farmacêutico hospitalar deve manter-se atualizado de modo a 

completar as suas competências técnicas e científicas. Não obstante, é 

essencial que a aquisição desse conhecimento seja feita com sentido crítico. 

Compete ao farmacêutico prestar esclarecimentos sobre as mais variadas 

questões relacionadas com medicamento bem como resolução de problemas 

relacionados com ele. Foi importante ver na prática como diariamente o 

farmacêutico é confrontado com esses obstáculos e quais as ferramentas que 

podem ser usadas na sua resolução. 

Compreendi que os produtos farmacêuticos necessitam de ser geridos de uma 

maneira apropriada e cuidadosa. Pois se tal não acontece, para além de gastos 

desnecessários, há um impacto negativo nos cuidados de saúde prestados que 

se podem traduzir em redução do acesso a determinada terapêutica. 

Durante o estágio, tive a oportunidade de perceber como a equipa dos SF se 

articula entre si e com outros profissionais de saúde. Foi interessante descobrir 

diferentes perspectivas relacionadas com exercício da profissão. 

Em suma, as minhas expectativas foram largamente superadas e sem dúvida 

que esta experiência contribuiu para o meu desenvolvimento pessoal e 

profissional. 
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ANEXOS 

 

Anexo I: Cronograma de Estágio 
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 Semana de Apresentação - passagem pelas diferentes unidades dos SF. 
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Formações: (A) Keytruda ® da MSD (B) Genvoya® da Gilead 

Anexo II: Pesquisa da utilização off-label de Rifaximina em encefalopatia hepática 

 

Utilização off-label de Rifaximina via oral em Encefalopatia Hepática com 

contra-indicação para lactulose 

 

Quadro clínico: Encefalopatia Hepática devido a adenocarcinoma.  

Serviço: Internamento de pneumologia. 

Justificação teórica: A encefalopatia hepática é causada por excesso de 

substâncias tóxicas em circulação, nomeadamente de amónia. No seu 

tratamento está indicada a utilização de lactulose, um laxante osmótico, com o 

objetivo de aumentar a eliminação deste composto. No entanto, o doente 

apresenta instabilidade nos níveis eletrolíticos e, por isso, a lactulose está 

contra-indicada. Neste sentido, é realizado um pedido de tratamento off-label 

com rifaximina 2x200mg 3x/dia via oral.  

A rifaximina é um antibacteriano com indicação no tratamento da diarreia 

infecciosa. No entanto, estudos recentes apresentam evidências dos seus 

benefícios no tratamento da encefalopatia hepática dado que leva à diminuição 

da produção de amónia uma vez que provoca a diminuição da flora intestinal. 

Bibliografia: 

1.  Kimer N, Krag A, Moller S, Bendtsen F, Gluud LL, (2014). Systematic 

review with meta-analysis: the effects of rifaximin in hepatic 

encephalopathy. Alimentary Pharmacology and Therapeutics; 40: 123-32. 

2.  Bass NM, Mullen KD, Sanyal A, Poordad F, Neff G, Leevy CB, et al (2010). 

Rifaximin Treatment in Hepatic Encephalopathy. The new England Journal 

of Medicine; 362: 1071-1081. 

3.  Bass NM (2007). Review article: the current pharmacological therapies for 

hepatic encephalopathy. Alimentary Pharmacology and Therapeutics; 25: 

23-31. 
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Anexo III: (A) Modelo n.º 1509 da INCM - Requisição de psicotrópicos e 

estupefacientes e (B) Registo diário de saídas de psicotrópicos e 

estupefacientes. (C) Requisição de Medicamentos Hemoderivados – Modelo 

1804 da INCM 
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(B) 
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Anexo IV – Pedido de Autorização de Medicamentos à Direção Clínica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XII - Formulário de preenchimento para o pedido de autorização de medicamento à DC. 
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Anexo V: Identificação/Rotulagem de medicamentos na UEC. 
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AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO EXCECIONAL 

MEDICAMENTOS DE USO HUMANO 

IMPRESSO DE USO OBRIGATÓRIO PELOS REQUERENTES  
 

 

Exmº. Senhor 

Presidente do Conselho de Administração 

do INFARMED 

Pretende esta entidade licenciada para a aquisição directa de medicamentos, ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 92.º 

do Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de Agosto, na sua atual redação, solicitar AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO EXCECIONAL para o 

medicamento abaixo indicado, ao abrigo do despacho: 

Deliberação n.º 105/CA/2007 

a) Medicamentos de benefício clínico bem 

reconhecido  

b) Medicamentos com provas preliminares de benefício 

clínico  

Por se tratar de um medicamento que não possui AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO (AIM) em Portugal e se destinar a doentes 

em tratamento neste estabelecimento de saúde, com vista a satisfazer as necessidades para o próximo ano de................, solicito a 

V. Exª.  se digne autorizar a sua utilização especial, nos seguintes termos: 

Requerente:  

Morada:  

Código postal:  Tel S.F.:   Fax S.F.:  

V/ Nº de Pedido:  V/data:  

Nome do medicamento:  

Substância(s) Activa(s):  

Forma farmacêutica:  

Dosagem:  Pertence ao F.H.N.M.: 
 

   SIM  

 

Não  

Quantidade:  Apresentação:  

Preço por unidade (c/IVA):  Estimativa/Despesa (c/IVA):  

Titular da A.I.M.:  País da A.I.M.:  

Fabricante:  País/fabrico:  

Libertador de lote*:  País/lib. de lote*:  

Distribuidor do país de procedência:  País/Procedência:  

Distribuidor em Portugal*:  Alfândega*:  
          

         Derivado do Plasma                Alergeno                Vacina                  Radiofármaco 
        

 INSTRUÇÃO AO ABRIGO DO ARTIGO 10.º DA DELIBERAÇÃO N.º 105/CA/2007. 

 

Documentação enviada ao INFARMED pelo requerente ou por outra entidade_____________________________ 

juntamente com a AUE n.º __________  autorizada para o ano ___________.* 

 

 PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA QUANTIDADE inicialmente requerida na AUE nº ______, autorizada em ___/___/___      

Justificação:_____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_______________ 

 

Aceito, para efeitos do previsto no artigo 9.º Decreto-Lei n.º 128/2013, de 5 de Setembro, que as comunicações com o INFARMED 

no âmbito do presente pedido sejam feitas através das seguintes caixas electrónicas: aue@infarmed.pt  do INFARMED e 

_______________________________________ ( e-mail) do requerente; 

 

Igualmente aceito que as comunicações por correio electrónico feitas nos termos do parágrafo anterior, independentemente da 

indicação dos nomes dos colaboradores de ambas as entidades que, em concreto, as elaboraram, revestem valor probatório e a 

respectiva autoria é atribuída à parte remetente; 

 

As comunicações feitas nos termos dos parágrafos anteriores, consideram-se recebidas pelo seu destinatário no segundo dia útil 

posterior ao seu envio, sendo suficiente para prova de envio o “print” retirado do sistema do seu remetente donde conste a data e 

hora de envio. 

Assinatura do Director Clínico (deverá ser identificada sob a forma de carimbo e/ou vinheta): 

 

 

Anexo VI- Impresso (A) e respetiva Justificação Clínica (B) para obtenção de 

AUE de Medicamentos de Uso Humano. 

 

(A) 
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(B) 

 

 

 
AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO EXCECIONAL 

Alínea a) artigo 92.º 

JUSTIFICAÇÃO CLÍNICA 
 

Estabelecimento de saúde:  

Serviço proponente:  

Deliberação n.º 105/CA/2007 

 
a)– Medicamentos de benefício clínico bem  
      reconhecido 

 
b) – Medicamentos com provas preliminares de     
       benefício clínico 

Nome do medicamento:  

Substância(s) Activa(s):  Pertence ao F.H.N.M.:        SIM                 NÃO 

Dosagem:  Apresentação:  

Quantidade:  

Indicações Terapêuticas 

para as quais  se pretende 

o medicamento e 

posologia: 

 

Estratégia terapêutica para 

a situação em causa: 

 

Listagem de terapêuticas 

alternativas existentes no 

mercado e motivos da sua 

inadequação à situação 

em análise: 

 

Fundamentação científica 

da utilização do 

medicamento:  

 

A PREENCHER APENAS NO CASO DE SE TRATAR DE UM PEDIDO AO ABRIGO DA ALÍNEA B) SUPRACITADA 
 

Está a decorrer, na instituição, algum ensaio clínico envolvendo este medicamento?       SIM *               NÃO 
 

* Justificação da 

impossibilidade de 

inclusão em ensaio clínico: 

 

Provas experimentais 

preliminares de eficácia e 

segurança que façam 

pressupor  a actividade do 

medicamento na situação 

clínica em causa: 

 

Número de doentes a 

tratar: 
 

     Dose diária  por doente:  

Duração prevista para o 

tratamento: 
 

Quantidade total de 

medicamento a utilizar: 
 

 Identificação dos Doentes: 

 

 

Assinatura do Director de Serviço (deverá ser identificada sob a forma de carimbo e/ou vinheta): 
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Anexo VII Apresentação power-point construída no âmbito do estudo de Dispositivos Médicos 
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