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Resumo  

 
A realização do meu estágio curricular em Farmácia Comunitária decorreu na 

Farmácia da Ponte, no Peso da Régua, entre 1 de fevereiro e 31 de maio, sob a 

orientação do Diretor Técnico Dr. Nuno Guimarães. 

O estágio curricular é um ferramenta essencial para a conclusão do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas, tendo como objetivo principal a aplicação da 

aprendizagem teórica adquirida ao longo do curso na prática profissional.   

O presente relatório pretende demonstrar todas as atividades desenvolvidas ao longo 

destes meses e todos os conhecimentos daí decorrentes. Encontra-se dividido em duas 

partes, sendo a primeira respeitante aos conhecimentos adquiridos e às atividades 

desenvolvidas no decorrer do estágio, destacando-se, a receção e armazenamento das 

encomendas, determinação de parâmetros bioquímicos, dispensa de medicamentos e 

aconselhamento farmacêutico. A segunda parte é referente aos temas desenvolvidos no 

estágio, nomeadamente, a intervenção farmacêutica a nível da desparasitação animal e a 

nível da contraceção de emergência. 
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1. Introdução 

 

O curso de 5 anos do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF) culmina 

com o estágio curricular que tem como objetivo permitir aos estudantes aprofundar e pôr 

em prática todos os conhecimentos teóricos aprendidos no decorrer do curso. 

O estágio é uma experiência muito gratificante e enriquecedora, tanto a nível pessoal 

como profissional, permitindo o primeiro contacto com a atividade profissional, 

proporcionando uma preparação técnica e deontológica. 

Hoje em dia o papel do farmacêutico é cada vez mais importante, uma vez que para 

além da dispensa de medicamentos, é um agente de saúde e tem o dever de desenvolver 

atividades que salvaguardem o uso racional do medicamento e promover a Saúde Pública 

da população.  

No presente relatório estão descritas as várias atividades aprendidas no âmbito do 

estágio em farmácia comunitária e que tive a oportunidade de realizar nesse período. 

 

2. Farmácia da Ponte  

 

2.1. Localização e Espaço Físico Exterior 

A Farmácia da Ponte (FP) fica situada no Largo 25 de Abril no Peso da Régua, 

pertencendo ao distrito de Vila Real. 

Encontra-se bem localizada, uma vez que está perto da estação de comboios e da 

paragem dos autocarros do Peso da Régua, situando-se numa zona habitada por um 

elevado número de idosos que constituíam a maioria dos utentes da farmácia. 

O aspeto exterior da farmácia é caraterístico, permitindo que seja facilmente 

identificada, possui uma cruz verde luminosa e um letreiro com a inscrição “Farmácia da 

Ponte”. 

Na parte exterior há também uma placa com o nome do Diretor Técnico (DT), o 

horário de funcionamento da farmácia e informação acerca das farmácias do município 

que se encontram de serviço. É garantida a acessibilidade à farmácia de todos os 

potenciais utentes (crianças, idosos e cidadãos portadores de deficiência), não existindo 

qualquer obstáculo que dificulte o acesso1 (Anexo 1).  

Regularmente são executadas montras profissionais com informação relevante para 

os utentes.  
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2.2. Espaço Interior 

O aspeto interior da farmácia é profissional e calmo o que permite uma comunicação 

eficaz com os utentes. 

No interior da farmácia existe uma placa com o nome do DT e os farmacêuticos e 

outros colaboradores estão devidamente identificados mediante o uso de um cartão 

contendo o nome e o título profissional. 

O espaço interior encontra-se dividido em várias áreas de maneira a facilitar a 

realização das diferentes atividades (Anexo 2).  

Desta forma, a FP possui uma zona de atendimento ao público com um sofá para os 

utentes/acompanhantes, três postos de atendimento separados de modo a oferecer 

privacidade ao utente, cada posto possui o respetivo computador, leitor de código de 

barras e impressora. Trata-se de uma área espaçosa, com boa iluminação, 

proporcionando um ambiente acolhedor. 

Nesta zona encontram-se expostos diversos produtos não sujeitos a receita médica, 

como produtos de dermocosmética, produtos capilares, produtos de podologia, colutórios 

e dentífricos, suplementos vitamínicos, dispositivos médicos, produtos de puericultura, 

produtos sazonais e medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM). 

Atrás dos balcões de atendimento encontram-se gavetas deslizantes onde estão 

armazenados os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) ordenados por ordem 

alfabética e por forma farmacêutica, permitindo um acesso fácil e rápido. 

Neste espaço, existe ainda, uma máquina para determinação do peso e altura. 

Noutro compartimento, no interior da farmácia, encontra-se um computador, uma 

impressora com leitor de código de barras e um telefone. É neste local que se efetua a 

receção das encomendas que provêm das compras diárias aos armazenistas ou das 

compras diretas aos Laboratórios. Nesta zona estão armazenados excedentes de MSRM 

e MNSRM, tal como produtos reservados. O frigorífico destinado ao armazenamento de 

medicamentos e de vacinas a uma temperatura controlada e adequada, também se 

encontra nesta área da farmácia, tal como uma bancada para a realização de alguns 

manipulados com todo o material necessário.  

Existe ainda outro compartimento onde estão armazenados os medicamentos 

genéricos, os produtos veterinários e outros produtos.  

É nesta zona que é realizada a determinação dos parâmetros bioquímicos (colesterol 

total, glicémia), a realização de curativos e a administração de injetáveis, dispondo de 

todo o material necessário para cuidados de primeiros socorros. 
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A temperatura e a humidade na farmácia são controladas e monitorizadas, através de 

3 termohigrómetros devidamente calibrados, permitindo controlar as condições 

adequadas de conservação de medicamentos.   

A FP possui ainda instalações sanitárias e um escritório onde são realizadas as 

atividades administrativas. 

 

2.3. Recursos Humanos e Horário de Funcionamento 

De acordo com a legislação em vigor, os recursos humanos obrigatórios de uma 

farmácia comunitária encontram-se divididos em duas classes: “Quadro farmacêutico” e 

“Quadro não farmacêutico”. Do quadro farmacêutico devem fazer parte pelo menos dois 

farmacêuticos, apresentando um deles a função de DT. Os farmacêuticos podem ser 

auxiliados por técnicos de farmácia ou por outro pessoal devidamente habilitado, sendo 

que estes constituem o quadro não farmacêutico2. 

Desta forma, a equipa técnica da FP, é composta por 2 farmacêuticos, o Dr. Nuno 

Guimarães, DT e a Dra. Rita Guedes, Farmacêutica Adjunta, um técnico de farmácia, o 

Sr. Manuel Felizardo Almeida, um técnico auxiliar, o Sr. Lourenço Rodrigues e um 

administrativo, o Sr. Manuel Felizardo Pereira.       

O horário de funcionamento é das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 20h00 nos dias 

úteis e aos Sábados das 9h00 às 14h00. A farmácia encontra-se encerrada aos domingos 

e feriados. O horário que eu exerci durante o estágio foi das 9.00h às 12.30h e das 14.00h 

às 17.00h 

A FP dispõe de uma equipa trabalhadora, ativa e unida, havendo um bom 

relacionamento entre todos os profissionais, tendo como objetivo a prestação de serviços 

de qualidade para com o doente e a comunidade em geral. 
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2.4. Cronograma das Atividades Realizadas  

Durante o meu estágio tive a oportunidade de realizar várias atividades na farmácia 

que se encontram descritas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Cronograma das atividades realizadas na FP. 

Atividades Fevereiro Março Abril Maio 

Apresentação da farmácia e dos 

seus funcionários  

    

Receção e armazenamento de 

encomendas   

    

Gestão de prazos de validade      

Atendimento ao balcão      

Aconselhamento Farmacêutico     

Determinação de parâmetros 

bioquímicos e fisiológicos 

    

 

2.5. Sistema Informático  

Na FP o programa utilizado é o Sifarma2000®. Esta aplicação facilita o ato 

farmacêutico sendo de elevada utilidade para o seu utilizador, permitindo uma maior 

segurança na prestação de cuidados de saúde, um atendimento de qualidade, sempre 

centrado no utente. 

O Sifarma2000® é um programa bastante completo, permitindo realizar a gestão da 

farmácia, através da verificação dos movimentos dos vários produtos, de acordo com as 

suas especificidades. Para além disso permite, também a gestão dos prazos de validade 

(PV), a impressão de etiquetas, efetuar vários tipos de venda, sendo possível ver 

contraindicações, efeitos adversos, posologia, interações medicamentosas, entre outras 

informações acerca do produto que se está a vender, aceder ao registo de compras na 

farmácia e registar parâmetros biológicos. 

Uma das principais vantagens é a possibilidade de se realizar um acompanhamento 

permanente do historial do utente através da sua ficha, acedendo a toda a medicação que 

lhe é dispensada. 
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3. Gestão da Farmácia  

 

Nos dias que correm, o farmacêutico depara-se cada vez mais com vários desafios de 

diferentes dimensões: económica, financeira, e social. Atualmente verifica-se uma enorme 

agitação no mercado farmacêutico, principalmente na farmácia comunitária, devido às 

várias conjunturas que se verificam, como as consecutivas mudanças dos preços e das 

regras de comparticipação dos medicamentos, à crise económica que se vive em 

Portugal, juntamente com a comercialização de vários produtos de saúde fora das 

farmácias. 

Como gestor, o farmacêutico assume o papel de atribuir diversas tarefas associadas 

ao funcionamento da farmácia aos seus colaboradores, como a realização e receção de 

encomendas, a gerência de stocks e dos PV, a elaboração de campanhas de 

sensibilização, permitindo, deste modo, um bom desempenho de todos os profissionais, 

bem como, do funcionamento da farmácia.  

 

3.1. Encomendas e Aprovisionamento 

3.1.1. Fornecedores e Realização de Encomendas  

A farmácia pode adquirir os seus produtos por diversos meios: compra a distribuidores 

grossistas, diretamente a laboratórios ou por intermédio de representantes de marcas.  

A FP trabalha, essencialmente, com um distribuidor grossita, a OCP Portugal, que 

possui um armazém no Peso da Régua, sendo efetuadas duas encomendas diárias, uma 

ao fim da manhã e uma ao fim da tarde. Através do Sifarma2000® automaticamente são 

criadas as encomendas diárias com todos os produtos necessários, suportadas pelas 

vendas efetuadas e pelos stocks mínimos e máximos estabelecidos para cada produto.  É 

da responsabilidade do farmacêutico, analisar a lista proposta e se necessário alterá-la.  

É também possível efetuar encomendas à OCP Portugal por meio de uma ferramenta 

instalada nos computadores, que se encontra em contacto direto com a OCP, 

possibilitando a pesquisa de um determinado produto e a verificação da sua presença no 

armazenista, efetuando de imediato uma encomenda, que estará disponível na data e 

hora indicadas. 

Uma vez que no Peso da Régua há um armazém da OCP, por vezes durante o 

atendimento quando se verifica a inexistência de um determinado medicamento, 

imediatamente é realizada uma encomenda através do gadget da OCP ou por telefone, e 

se esse produto estiver disponível no armazém do Peso da Régua, um colaborador da 
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farmácia disponibiliza-se a ir buscar a encomenda, permitindo a dispensa instantânea do 

produto ao utente. Caso o produto não esteja disponível no momento o utente é 

informado do dia em que o poderá ir levantar. Para adquirir produtos e medicamentos de 

uso veterinário a FP efetua uma encomenda semanal por telefone à Pencivet.  

Em relação à compra direta a laboratórios ou marcas, esta ocorre normalmente por 

intermédio de delegados de informação que periodicamente se deslocam à farmácia, 

transmitindo informação acerca de novos produtos. Estas compras apresentam boas 

condições de aquisição, na medida em que o comprador pode beneficiar de campanhas 

em vigor, descontos ou bonificações na compra de determinadas quantidades.  

É também possível realizar encomendas por telefone de determinados produtos 

inexistentes na farmácia, entrando em contacto direto com os armazenistas, os 

laboratórios, ou outras farmácias, assegurando o fornecimento dos produtos aos utentes 

em casos de rutura de stock ou quando o produto se encontra esgotado, permitindo 

informar de imediato o cliente se o produto está disponível e quando.   

No decorrer do meu estágio, a FP aderiu ao Projeto “Via Verde do Medicamento” que 

consiste numa via excecional de aquisição de medicamentos pertencentes à lista de 

medicamentos cuja exportação/distribuição intracomunitária é sujeita a notificação prévia 

à Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P.  (INFARMED). Esta via 

pode ser utilizada quando a farmácia não possui stock do medicamento pretendido. Neste 

caso, a farmácia possuindo uma receita médica válida, efetua a encomenda via verde ao 

distribuidor, que posteriormente satisfaz o seu pedido com base no stock reservado para 

esta via, assegurando uma disponibilidade num prazo máximo de 12 horas após a 

encomenda efetuada3. 

          

3.1.2. Receção de Encomendas 

A receção de encomendas foi das primeiras funções que realizei no meu estágio, e 

que foi constante ao longo deste. Este processo foi de extrema importância pois permitiu 

o meu primeiro contacto com os medicamentos e produtos existentes na farmácia, 

familiarizar-me com as embalagens e associar a substância ativa ao nome comercial e 

respetivo efeito terapêutico, conhecer o seu lugar de armazenamento e adaptar-me ao 

sistema informático. 

Durante o dia, a farmácia recebe várias encomendas que vêm em contentores 

devidamente identificados, com o nome da farmácia e o código da encomenda.  
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Os produtos que necessitam de ser conservados no frio são transportados em 

contentores térmicos, que permitem manter a sua temperatura, sendo estes os primeiros 

a ser rececionados e de imediato armazenados no frigorífico.      

Juntamente com as encomendas vem a respetiva fatura em duplicado, contendo a 

identificação da farmácia e do fornecedor, o número da fatura, a identificação dos 

produtos entregues, Código Nacional do Produto (CNP), nome comercial, quantidade 

encomendada e quantidade enviada, o preço de venda à farmácia (PVF), o preço de 

venda ao público (PVP), exceto nos produtos de venda livre, cujo PVP é determinado pela 

farmácia, as bonificações e descontos, o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) e por 

último, o valor total da fatura. Nos produtos em falta vem indicado o motivo da respetiva 

falta (ex.: esgotado, retirado do mercado).      

Quando na encomenda estão presentes benzodiazepinas, psicotrópicos ou 

estupefacientes, a fatura vem acompanhada de uma requisição de substâncias, de acordo 

com a legislação em vigor4. Este documento é composto por duas cópias, sendo que o 

original fica arquivado na farmácia e o duplicado é assinado, carimbado, e enviado ao 

fornecedor, comprovando a receção do produto.   

Uma vez que as encomendas diárias são geradas a partir do Sifarma2000®, estas 

encontram-se gravadas no programa e permitem a sua receção automática. Para tal, é 

necessário selecionar a encomenda a rececionar na opção “Receção de Encomendas” e 

introduzir o número da fatura e o custo total, posteriormente procede-se à receção dos 

produtos por leitura ótica ou manualmente, introduzindo o CNP. Durante este 

procedimento é sempre necessário conferir os prazos de validade dos produtos, a 

quantidade de embalagens recebida, os preços e o estado em que se encontram as 

embalagens. 

Uma vez finalizada a receção, confere-se o valor total de produtos e o valor total da 

fatura que devem coincidir com o valor presente na fatura. A fatura original é armazenada 

para efeitos de contabilidade.         

No caso das encomendas realizadas diretamente ao fornecedor, antes de se efetuar a 

sua receção tem de se criar a encomenda manualmente, identificando-se o fornecedor, os 

produtos e a respetiva quantidade. Posteriormente, a encomenda é reencaminhada ao 

fornecedor podendo ser rececionada.        

Todos os produtos presentes na farmácia possuem uma ficha do produto, onde 

constam informações relevantes acerca deste, tal como a sua forma farmacêutica, família, 
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sub-família, tipo de conservação, informação sobre o stock mínimo e máximo, histórico de 

vendas. No caso da receção de um novo produto, deve criar-se uma nova ficha. 

  

3.1.3. Marcação de Preços  

A marcação do preço dos produtos de venda livre é realizada na própria farmácia, de 

acordo com o PVF, o valor do IVA a que o produto é sujeito e a margem de 

comercialização, que é estipulada pela farmácia de acordo com o tipo de produto.  

Durante a receção da encomenda, aplica-se a respetiva margem de comercialização a 

cada produto de venda livre, e na finalização da encomenda, o sistema automaticamente 

procede à impressão das etiquetas, devendo estas conter, a identificação do 

medicamento, forma farmacêutica e dosagem, o PVP e o código do medicamento, em 

representação numérica e em barras. Posteriormente procede-se à etiquetagem das 

embalagens, sendo que a etiqueta não deve cobrir informações importantes, como PV e 

posologia.  

 

3.2. Armazenamento 

O passo que se segue à receção da encomenda é o armazenamento dos produtos.   

O armazenamento deve ser feito de modo a possibilitar uma otimização do espaço 

disponível, permitindo aceder rapidamente e de forma simples aos produtos, de maneira a 

não ocorrerem enganos nem atrasos no momento da dispensa.     

Segundo as Boas Práticas Farmacêuticas (BPF), as zonas de armazenamento devem 

respeitar as condições de iluminação, temperatura (inferior a 25ºC) e humidade (inferior a 

60%) exigidas pelos medicamentos e outros produtos farmacêuticos, devendo estas 

condições ser verificadas e registadas periodicamente. No caso dos produtos termolábeis, 

estes devem ser armazenados no frigorífico a uma temperatura de cerca de 4ºC1. 

Na FP os medicamentos são guardados em gavetas deslizantes e em prateleiras, por 

ordem alfabética e de acordo com a sua forma farmacêutica. Os medicamentos genéricos 

encontram-se armazenados num local diferente dos de marca. Os produtos cujo PV é 

menor estão armazenados de modo a que sejam os primeiros a ser dispensados, de 

acordo com a metodologia “First expired, first outˮ (FEFO). Alguns MNSRM, colutórios, 

dispositivos médicos, produtos de dermocosmética e de puericultura encontram-se em 

expositores na sala de atendimento e no balcão de atendimento, uma vez que estes 

produtos podem se encontrar expostos, o que não é possível com os MSRM.    
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O processo de armazenamento foi essencial no início do meu estágio, uma vez que 

me permitiu ambientar com a localização dos variados produtos, facilitando uma 

localização mais rápida e correta dos produtos durante o atendimento. 

 

3.3. Controlo dos Prazos de Validade  

O controlo do PV é fundamental para possibilitar o bom funcionamento da farmácia, 

garantindo que os medicamentos se encontram aptos para serem consumidos com a sua 

máxima qualidade. Deste modo, os prazos de validade têm de ser analisados 

periodicamente.  

Na FP a verificação dos PV é realizada mensalmente, segundo uma lista emitida pelo 

Sifarma2000® com os produtos que caduquem a validade no mês seguinte. Através da 

lista emitida, realiza-se a confirmação da validade de cada um dos produtos, corrigindo-se 

os PV que não estejam corretos e retirando todos os produtos cujo PV termine no próximo 

mês. Estes produtos são descontados no sistema informático e são colocados numa caixa 

devidamente identificada, para serem posteriormente devolvidos ao fornecedor que 

depois enviará uma nota de crédito referente aos produtos devolvidos. 

 

3.4. Devoluções 

Existem diversos fatores que motivam a devolução de produtos, entre eles: o fim do 

PV como referido anteriormente, receção de embalagens danificadas, receção de 

quantidades erradas ou de produtos não pedidos, produtos retirados do mercado, 

mediante circular da INFARMED.     

Nestes casos, a farmácia procede à emissão de uma Nota de Devolução, onde consta 

a identificação da farmácia e do fornecedor, a designação e código do produto devolvido, 

a respetiva quantidade e o motivo da devolução.    

Esta Nota é emitida em triplicado, sendo que duas das cópias são enviadas ao 

fornecedor após carimbadas e rubricadas, ficando a terceira arquivada na farmácia. 

No caso do fornecedor aceitar a devolução, este emite uma Nota de Crédito no valor 

do produto devolvido ou é realizada a troca do produto por outro nas devidas condições. 

Caso a devolução não seja aceite, o produto retorna à farmácia. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de proceder à regularização de notas de 

crédito.  
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4. Dispensa de Medicamentos e Produtos de Saúde   

 

A dispensa de medicamentos consiste na cedência de medicamentos ou substâncias 

medicamentosas pelo farmacêutico, podendo processar-se de três modos: na presença 

de uma prescrição médica, por indicação farmacêutica, ou no caso de automedicação1. 

Uma vez que o farmacêutico é o ultimo profissional de saúde em contacto com o 

doente, deve realizar este ato com a máxima responsabilidade e profissionalismo, 

disponibilizando toda a informação fundamental para o uso seguro e eficaz dos 

medicamentos, promovendo sempre o uso racional do medicamento.  

Para tal, além da informação oral que é prestada, esta deve ser sempre reforçada por 

escrito e se necessário fornecer material de apoio adequado1.     

No ato da cedência, deve-se explicar as contraindicações, interações e possíveis 

efeitos secundários dos medicamentos, assegurando sempre que no final do atendimento 

o doente não ficou com nenhuma dúvida acerca da medicação1.   

De acordo com o Estatuto do Medicamento, os medicamentos são classificados 

quanto à sua dispensa em MSRM e MNSRM5. 

Durante o meu estágio, o atendimento ao balcão foi das tarefas mais desafiadoras e 

de maior dificuldade, essencialmente no ato de aconselhamento farmacêutico. Porém 

com a ajuda de todos os profissionais da FP, ao longo do estágio fui evoluindo e 

adquirindo novos conhecimentos, que me permitiram ganhar mais segurança e 

autonomia, de modo a garantir o melhor atendimento possível ao utente. 

 

4.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

De acordo com a lei, os MSRM devem apresentar uma das seguintes condições:  

a) Constituam, direta ou indiretamente, um risco para a saúde, mesmo quando usados 

para o fim a que se destinam, mas sem vigilância médica;   

b) Sejam usados com frequência em quantidade considerável para fins diferentes 

daquele a que se destinam;   

c) Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade 

e/ou efeitos secundários seja necessário aprofundar;   

d) Destinados para administração parentérica5.   

Os medicamentos que sejam sujeitos a receita médica podem ser classificados como:  

a) Medicamentos de receita médica não renovável – medicamentos utilizados, 

essencialmente, em tratamentos de curta ou média duração;   
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b) Medicamentos de receita médica renovável – medicamentos destinados a 

determinadas doenças ou a tratamentos prolongados e, que possam ser adquiridos mais 

de uma vez, sem necessidade de nova prescrição médica. A receita médica renovável 

apresenta uma validade de 6 meses, sendo composta por um original e duas vias 

autocopiáveis; 

c) Medicamentos sujeitos a receita médica especial – psicotrópicos ou 

estupefacientes; 

d) Medicamentos de receita médica restrita – utilização reservada a certos meios 

especializados5. 

Em cada receita médica podem ser prescritos o limite de 4 medicamentos distintos, 

sendo que para cada medicamento podem ser prescritas até duas embalagens, não 

ultrapassando o total de 4 embalagens por receita6.  

A prescrição de medicamentos pode ser feita por via eletrónica e, em casos 

excecionais, por via manual, neste caso deve-se apresentar a exceção que justifica a 

prescrição em receita manual. De acordo com a lei em vigor os motivos podem ser: 

falência do sistema informático, inadaptação fundamentada do prescritor, prescrição ao 

domicílio, e outras situações até um máximo de quarenta receitas médicas por mês6.  

No decorrer do meu estágio deparei-me com o processo gradual da desmaterialização 

das receitas eletrónicas, sendo que se tornou obrigatória a prescrição exclusiva de receita 

eletrónica sem papel desde 1 de abril em todo o Serviço Nacional de Saúde (SNS).  

Na receita eletrónica sem papel, é possível aceder à prescrição através de meios 

eletrónicos enquanto na receita eletrónica materializada a prescrição é impressa. A 

desmaterialização da receita tem como principais objetivos aumentar a eficácia e a 

segurança na emissão da prescrição e na dispensa de medicamentos. A receita 

desmaterializada permite a prescrição, em simultâneo, de diferentes tipos de 

medicamentos, comparticipados ou não, sendo que todos os medicamentos prescritos 

estão incluídos apenas numa única receita, o que não era possível com as receitas em 

papel. O utente pode optar por receber os dados da receita através do envio de uma 

mensagem de texto para o telemóvel ou pela impressão da guia de tratamento.  

No ato da dispensa dos medicamentos, o utente pode escolher a quantidade de 

medicamentos que pretende aviar, sendo possível levantar os restantes quando e onde 

desejar. 

Independentemente do modo de disponibilização da receita, esta deverá conter a 

seguinte informação para ser considerada válida: número da receita; identificação do 
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médico prescritor; local de prescrição; dados relativos ao doente, número de beneficiário e 

regime especial de comparticipação de medicamentos, se aplicável; entidade financeira 

responsável; identificação do medicamento através da Denominação Comum 

Internacional (DCI), respetiva forma farmacêutica, dosagem, apresentação da 

embalagem, posologia (dose de medicamento, intervalo de administração, duração do 

tratamento) e número de embalagens; data da prescrição; validade da prescrição e 

assinatura do prescritor7.  

A prescrição pode, excecionalmente, incluir o nome comercial do medicamento ou o 

nome do titular da autorização de introdução no mercado, nas situações em que não 

exista medicamento similar do de marca ou não disponha de medicamento genérico 

similar comparticipado, ou haja uma justificação técnica do prescritor quanto à 

insusceptibilidade de substituição do medicamento prescrito7.  

Neste último caso, as justificações podem ser: margem ou índice terapêutico estreito, 

de acordo com a lista de medicamentos definida pelo INFARMED (exceção a); reação 

adversa prévia reportada pelo INFARMED (exceção b); continuidade de tratamento 

superior a 28 dias (exceção c)7. 

No ato da dispensa, o farmacêutico tem de informar o utente sobre os medicamentos 

comercializados que cumpram a prescrição médica, devendo dispensar o de menor 

preço, exceto nos casos em que o doente exerça o seu direito de opção.   

Depois de aviada, a receita deve ser assinada pelo utente ou pelo seu representante, 

reconhecendo que lhe foram prestadas as devidas informações aquando da cedência dos 

medicamentos.  

Finalizado o atendimento, as receitas são datadas, assinadas e carimbadas pelo 

profissional que aviou a receita. As receitas são depois armazenadas, de acordo com a 

respetiva entidade comparticipadora, e regularmente realiza-se a conferência do 

receituário, com vista a detetar possíveis erros.       

Durante o meu estágio tive a possibilidade de aviar todos os tipos de receitas, tanto 

manuais, eletrónicas materializadas e eletrónicas sem papel ou com guia de tratamento. 

 

4.1.1. Sistemas de Comparticipação 

A comparticipação dos medicamentos permite melhorar o acesso ao medicamento, 

especialmente pelas pessoas com menos recursos económicos, havendo uma diminuição 

dos custos por parte do utente.        
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O SNS consiste na entidade comparticipadora que abrange um maior número de 

beneficiários, no entanto existem outros subsistemas de saúde que efetuam a 

comparticipação por complementaridade com o SNS, tais como: Serviços de Assistência 

Médico-Social do Sindicato dos Bancários do Norte (SAMS Norte), Multicare, Sãvida, 

entre outros. No decorrer do meu estágio contactei com todos os subsistemas referidos 

anteriormente.       

Para grande parte dos subsistemas de saúde, no ato da dispensa é necessário tirar 

uma fotocópia da receita, em conjunto com o cartão de beneficiário do utente para esse 

sistema, sendo que posteriormente a receita original vai ser faturada ao organismo 

primário (SNS) e a cópia à segunda entidade comparticipadora.      

De acordo com a legislação em vigor, existe a possibilidade de comparticipação de 

medicamentos através de um regime geral e de um regime especial8.  

No regime geral de comparticipação, o Estado paga uma percentagem do PVP dos 

medicamentos de acordo com os seguintes escalões: Escalão A - 90%, Escalão B - 69%, 

Escalão C - 37%, Escalão D - 15%, consoante a sua classificação farmacoterapêutica8. 

Esta distribuição tem por base uma perspetiva em que os medicamentos destinados a 

patologias mais incapacitantes ou crónicas terão comparticipações mais elevadas8. 

Em relação ao regime especial, destina-se a situações específicas que abrangem 

grupos de doentes ou determinadas patologias, como por exemplo, lúpus, hemofilia, 

Alzheimer, dor oncológica, psoríase9.   

Neste regime a comparticipação é efetuada em função dos beneficiários, sendo que 

nos pensionistas com rendimentos inferiores ao Rendimento Mínimo Nacional, a 

acessibilidade aos medicamentos é reforçada, existindo um acréscimo na 

comparticipação (5% no escalão A e 15% nos restantes escalões)7.   

Relativamente aos produtos destinados ao autocontrolo da diabetes, estão abrangidos 

por um regime de comparticipação as tiras-teste para determinação de glicemia, 

cetonemia e cetonúria, tal como as agulhas, seringas e lancetas. Deste modo, os utentes 

diabéticos do SNS e subsistemas públicos usufruem de uma comparticipação de 85% do 

PVP das tiras-teste e 100% nas agulhas, seringas e lancetas7. 

 

4.1.2. Venda Suspensa e a Crédito 

Para além da realização de uma venda em que o utente se dirige à farmácia na 

presença da receita médica, e esta é dispensada nas condições normais, existe também 

a possibilidade de se realizar vendas suspensas e vendas a crédito.    
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Efetua-se uma venda suspensa quando o utente não possui a receita no ato da 

dispensa dos medicamentos, ou por esquecimento, ou no caso da receita já estar fora de 

prazo, ou por estar a aguardar consulta. Nesta situação o valor dos medicamentos é pago 

na totalidade, sendo reembolsado o valor comparticipado aquando da entrega da receita, 

no caso de medicamentos comparticipados. Para tal, no ato da venda suspensa é 

impresso um comprovativo de venda suspensa que é entregue ao utente, ou no caso de 

clientes com ficha na farmácia, a venda fica armazenada na respetiva ficha.   

Quando se tratam de clientes habituais da farmácia, o cliente apenas efetua o 

pagamento aquando da entrega da receita, neste caso, efetua-se também uma venda a 

crédito. Nesta situação, o comprovativo de venda suspensa contendo o nome do utente, é 

guardado na farmácia, numa gaveta, ordenada por ordem alfabética. Não é possível 

realizar vendas suspensas de medicamentos que exijam maior controlo, como 

psicotrópicos e estupefacientes. 

 

4.1.3. Psicotrópicos e Estupefacientes  

Os psicotrópicos e estupefacientes são um grupo de medicamentos que necessitam 

de grande controlo por parte das autoridades, uma vez que estão associados a atos 

ilegais e são de grande procura por toxicodependentes. Contudo, sempre que usados 

com um fim terapêutico, estas substâncias são bastante úteis, com inúmeras aplicações, 

uma vez que atuam diretamente no sistema nervoso central, deprimindo-o ou 

estimulando-o. Apresentam, porém, alguns riscos, podendo induzir dependência física 

e/ou psíquica, sendo, por isso, essencial usar apenas no âmbito clínico, cumprindo 

sempre as recomendações médicas10. 

Os medicamentos contendo uma substância classificada como estupefaciente ou 

psicotrópica têm que ser prescritos isoladamente, não podendo a receita médica conter 

outros medicamentos7,4. 

No ato da dispensa destes medicamentos é necessário recolher alguma informação 

importante, como: identificação do utente, número e validade do cartão de cidadão, 

identificação do médico, morada do utente e data de nascimento. Caso o adquirente não 

se trate do utente, também é necessário recolher a identificação deste, como respetivo 

número e validade do cartão de cidadão, data de nascimento e morada.     

Finalizada a dispensa são impressos dois talões, os quais são anexados a uma cópia 

da receita, sendo que a original é encaminhada para efeitos de comparticipação e a cópia 

é arquivada na farmácia, durante um período de três anos.   
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Mensalmente, até ao dia 8 de cada mês, o DT tem de enviar ao INFARMED cópias 

das receitas manuais e a lista das receitas dispensadas contendo medicamentos das 

tabelas I e II com exceção da II-A11. 

 Anualmente, até ao dia 31 de janeiro de cada ano, é necessário enviar o registo das 

entradas e saídas dos medicamentos contendo substâncias incluídas nas tabelas I, II e IV 

(inclui as benzodiazepinas)11. No estágio verifiquei como era procedido este controlo 

mensalmente e fui alertada da máxima atenção que estes medicamentos exigiam na sua 

dispensa. 

 

4.1.4. Faturação 

Após finalizada a dispensa de uma receita, é impresso no verso desta um documento 

de faturação, no qual consta o plano de comparticipação, o lote, o número da receita, e a 

série correspondente.          

Durante a conferência do receituário é necessário ter em atenção vários aspetos, 

como a validade da receita, a assinatura do médico, se o regime de comparticipação foi 

aplicado corretamente, assinatura do utente e do farmacêutico e se o medicamento foi 

bem dispensado. No caso de se detetar algum erro tem de se proceder à correção da 

receita.   

Depois de conferidas as receitas, estas são agrupadas em lotes de trinta, em função 

da entidade comparticipadora e por ordem crescente de número. Caso o último lote não 

complete as trinta receitas, este é processado com o número de receitas existentes. Por 

cada lote é emitido um verbete do lote, com o resumo das receitas que constam no lote.  

No final de cada mês é emitido a relação de resumo de lotes, que identifica todos os 

lotes de acordo com o plano de comparticipação. Emite-se, também, a respetiva fatura em 

quadruplicado, sendo que a original e o duplicado vão juntamente com as receitas, o 

triplicado serve para efeitos de contabilidade e o quadruplicado fica arquivado na 

farmácia. Após a emissão dos documentos referidos anteriormente, o receituário referente 

ao SNS é enviado para o Centro de Conferência de Faturas da Maia, e o receituário 

pertencente a outros subsistemas é enviado à Associação Nacional de Farmácias (ANF). 

Posteriormente, as receitas são conferidas pela respetiva entidade comparticipadora e 

caso não exista nenhuma incongruência, procede-se ao reembolso do valor 

comparticipado às farmácias. No entanto, por vezes são detetados erros nas receitas, 

levando à sua devolução à farmácia juntamente com a respetiva justificação. Caso seja 

possível, procede-se à correção das receitas e reenviam-se no mês seguinte. 
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4.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

De acordo com o Estatuto do Medicamento, os MNSRM incluem qualquer 

medicamento que não preencha os requisitos dos MSRM, sendo que estes não são 

comparticipáveis, salvo casos excecionais, devidamente justificados por razões de saúde 

pública5. Os MNSRM são as especialidades farmacêuticas que podem ser adquiridas sem 

supervisão médica, destinadas ao tratamento de problemas de saúde menores, sem 

gravidade. Podendo ser adquiridos em regime de automedicação ou por indicação 

farmacêutica, acompanhados de toda a informação necessária para o seu correto uso1. 

 

4.2.1. Automedicação e Indicação Farmacêutica 

A automedicação carateriza-se pelo estabelecimento de um tratamento 

medicamentoso por iniciativa do próprio doente. Esta prática tem de estar limitada a 

situações clínicas bem definidas, passageiras, sem gravidade e de curta duração12. 

Durante o estágio verifiquei que muitos utentes chegam à farmácia com ideias erradas 

sobre certos medicamentos, sendo que nesta situação, o farmacêutico assume um papel 

importante, devendo orientar o doente sobre o uso ou não do medicamento solicitado, 

contribuindo para que a automedicação se realize sob uma indicação adequada e 

segundo o uso racional do medicamento1. 

Hoje em dia, os utentes depositam bastante confiança nos farmacêuticos, dirigindo-se 

muitas vezes a estes para se aconselharem sobre patologias de menor gravidade. Neste 

caso, é da responsabilidade do farmacêutico escolher a melhor terapêutica com base em 

MNSRM ou através de medidas não farmacológicas. 

No ato de dispensa de fármacos o farmacêutico deve estabelecer um diálogo com o 

doente de modo a obter informações importantes, tais como: características e duração 

dos sintomas, existência de outros problemas de saúde e medicação que toma. Esta 

informação permite o farmacêutico determinar qual o melhor tratamento de acordo com a 

patologia apresentada.  

O aconselhamento farmacêutico foi a valência onde senti maior dificuldade durante o 

estágio, porém a ajuda de todos os colaboradores da FP permitiu que ao longo do tempo 

fosse adquirindo mais conhecimento e maior confiança. As situações com que mais me 

deparei foram: diarreia, obstipação, tosse, herpes labial, onicomicoses, febre e dores, 

constipação, dores de garganta, enjoo do movimento e alergias. 
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É sem dúvida uma das áreas de atividade que exige mais espírito crítico, mas que 

também permite pôr em prática todos os conhecimentos adquiridos ao longo da minha 

formação, obrigando a um estudo permanente. 

 

4.3. Aconselhamento e Dispensa de Outros Produtos de Saúde 

4.3.1. Produtos Dermatológicos e de Higiene Pessoal 

Segundo a legislação, entende-se por produto cosmético e de higiene corporal, 

“qualquer substância ou preparação destinada a ser posta em contacto com as diversas 

partes superficiais do corpo humano, designadamente epiderme, sistemas piloso e 

capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, 

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

aspeto e ou proteger ou os manter em bom estado e ou de corrigir os odores corporais”13. 

Na FP existe uma grande diversidade destes produtos, entre os quais, cremes 

hidratantes, antirrugas, leites de limpeza, protetores solares, desodorizantes, champôs, 

batons de cieiro, cremes para as mãos e pés, entre outros.      

Uma vez que hoje em dia as pessoas se preocupam cada vez mais com a sua 

aparência, procurando este tipo de produtos, o farmacêutico tem de possuir todos os 

conhecimentos necessários de modo a aconselhar os utentes sobre os produtos mais 

adequados para cada caso e a sua correta aplicação.  

  

4.3.2. Produtos Dietéticos, Produtos de Alimentação Especial e 

Suplementos Alimentares  

Os produtos dietéticos com fins medicinais específicos enquadram-se numa categoria 

dos géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial, devido à sua 

composição ou a processos especiais de fabrico, distinguindo-se claramente dos géneros 

alimentícios de consumo corrente, sendo adequados ao objetivo nutricional pretendido14. 

É considerada alimentação especial a que corresponde às necessidades nutricionais 

das seguintes categorias de pessoas: aquelas cujo processo de assimilação ou 

metabolismo se encontra alterado; as que se encontram em condições fisiológicas 

especiais, podendo retirar benefícios específicos da ingestão controlada de certas 

substâncias presentes nos alimentos; lactentes ou crianças de 1 a 3 anos de idade em 

bom estado de saúde14.   

Algumas pessoas não conseguem obter todos os nutrientes necessários através do 

seu regime alimentar, muitas vezes devido ao seu estilo de vida, optando por 



19 
 

complementar a sua alimentação com suplementos alimentares, que são géneros 

alimentícios que se destinam a complementar o regime alimentar normal, constituindo 

fontes concentradas de determinadas substâncias com efeito nutricional ou fisiológico, 

comercializam-se em forma doseada, consumindo-se em quantidades reduzidas15. Os 

suplementos alimentares não podem apresentar propriedades terapêuticas16. 

Na FP os produtos mais procurados, dentro da alimentação especial, são os leites e 

papas para lactentes e crianças, entre os suplementos, destacam-se os suplementos para 

emagrecimento, para dores nos ossos e articulações à base de glucosamina e condroitina 

e para o cansaço físico e intelectual. Uma vez que existe uma grande variedade destes 

produtos é essencial fornecer um bom aconselhamento acerca do produto mais adequado 

para cada situação. 

 

4.3.3. Fitoterapia 

Os produtos fitofarmacêuticos contêm exclusivamente uma ou mais substâncias ativas 

derivadas de plantas ou preparações à base de plantas5. 

A FP possui alguns produtos deste tipo, nomeadamente para o tratamento de 

problemas gastrointestinais, urinários, perturbações do sono, emagrecimento. Alguns 

destes produtos são, por exemplo, chás Bekunis® com propriedades laxantes, Livetan®, 

utilizado para o alívio da tensão nervosa ligeira e dos distúrbios do sono. 

 

4.3.4. Medicamentos de Uso Veterinário 

Entende-se por medicamento veterinário, toda a substância, ou associação de 

substâncias, que apresentam como propriedades a cura ou prevenção de doenças em 

animais ou dos seus sintomas, ou que possam ser utilizadas, permitindo um diagnóstico 

médico veterinário ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, 

com vista a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas17.   

A FP possui uma vasta gama de produtos veterinários, e durante o meu estágio tive a 

oportunidade de aprofundar o meu conhecimento sobre estes produtos, tendo verificado 

que, os produtos com mais procura são os antiparasitários externos e internos, destinados 

essencialmente a cães e gatos. No ato da dispensa era necessário fornecer todas as 

informações necessárias, como a posologia, via e modo de administração e precauções 

especiais.   
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4.3.5. Medicamentos Manipulados 

A lei considera um medicamento manipulado como qualquer fórmula magistral ou 

preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico18. 

Ao preparar um medicamento manipulado, o farmacêutico deve assegurar-se da 

qualidade da preparação, segundo as Boas Práticas de Preparação de Medicamentos 

Manipulados em farmácia de oficina.  Na FP são realizados poucos manipulados, sendo 

que a maioria é encaminhada para a Farmácia Lordelo em Vila Real.    

A vaselina salicilada é dos poucos manipulados que se fazem na FP, o qual tive a 

oportunidade de preparar durante o meu estágio. 

 

4.3.6. Dispositivos Médicos 

Um dispositivo médico corresponde a qualquer instrumento, aparelho, equipamento, 

software, material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação, cujo principal efeito 

pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos 

ou metabólicos, embora a sua função possa ser apoiada por esses meios, destinado pelo 

fabricante a ser utilizado em seres humanos para fins de diagnóstico, prevenção, controlo, 

tratamento ou atenuação de uma doença, de uma lesão ou de uma deficiência; estudo, 

substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico; controlo da 

conceção19. 

Os dispositivos médicos são classificados em 4 classes, I, IIa, IIb e III, de acordo com 

a vulnerabilidade do corpo humano e atendendo aos potenciais riscos decorrentes da 

conceção técnica e do fabrico19.   

Na FP é possível encontrar uma grande variedade de dispositivos médicos, tendo 

efetuado a sua dispensa durante o meu estágio, destacando-se: material de penso, 

medidores de tensão, termómetros, sacos coletores de urina, fraldas de incontinência, 

seringas, luvas, meias de compressão, pulsos e joelheiras elásticas para fins médicos, 

algodão hidrófilo, testes de gravidez, entre outros. 

 

4.3.7. Produtos de Puericultura e Obstetrícia 

Os artigos de puericultura compreendem todos os produtos utilizados para facilitar o 

conforto e desenvolvimento do ser humano nos primeiros anos de vida, tais como 

chupetas, biberões e produtos para a higiene e cuidado do bebé, como champô, creme 

hidratante, toalhetes, entre outros. A FP trabalha essencialmente com produtos de 

puericultura das marcas Chicco® e Mustela®. Na área da obstetrícia, estão incluídos 
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produtos direcionados à mãe, como cintas pós parto, extratores de leite e discos 

absorventes de leite.  

No aconselhamento destes produtos há que ter uma atenção especial e fornecer 

informações adequadas de um modo cuidadoso, uma vez que se trata de uma população 

com características particulares e muito delicada.  

 

5. Serviços de Saúde Prestados 

 

Para além da dispensa de medicamentos e produtos de saúde, na farmácia, também 

são prestados serviços farmacêuticos, de maneira a promover a saúde e o bem-estar dos 

utentes. A farmácia deve ter divulgado, de forma visível, o tipo de serviços prestados e o 

respetivo preço20. Na FP destacam-se os seguintes serviços: determinação da tensão 

arterial, determinação de parâmetros bioquímicos, determinação do peso, altura e Índice 

de Massa Corporal (IMC), administração de injetáveis, realização de curativos.   

Após cada medição, os valores determinados são registados num cartão que é 

entregue ao utente, permitindo uma monitorização dos valores ao longo do tempo. 

 

5.1. Determinação da Tensão Arterial 

Na FP a medição da tensão arterial é realizada num banco instalado na sala de 

atendimento, utilizando-se um tensiómetro de pulso. Este serviço é gratuito, tendo como 

objetivo incentivar os utentes a monitorizarem este parâmetro, uma vez que a hipertensão 

é um dos principais fatores de risco das doenças cardiovasculares.  

Este é um dos parâmetros medidos com mais frequência na farmácia, principalmente 

pela população idosa. De acordo com os valores de referência, considera-se hipertensão 

arterial quando a pressão arterial sistólica é igual ou superior a 140 mmHg e/ou a pressão 

arterial diastólica é igual ou superior a 90 mmHg21.      

Durante o estágio realizei várias vezes este serviço, sendo que muitos dos utentes se 

dirigem regularmente à farmácia para fazer um controlo da tensão arterial. 

 

5.2. Determinação do Peso, Altura e IMC 

Na FP este tipo de determinação é realizado numa balança que permite a medição 

automática do peso, altura e cálculo do IMC. Todos estes valores são impresso num talão 

emitido pela balança. O IMC permite determinar situações de excesso de peso e 

obesidade, responsáveis por uma elevada morbilidade e mortalidade, sendo necessário, 
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nestes casos, aconselhar os utentes sobre a importância de praticar uma alimentação 

saudável e realizar exercício físico, deixando os hábitos menos saudáveis. 

 

5.3. Determinação dos Parâmetros Bioquímicos 

A determinação dos parâmetros bioquímicos revela-se de elevada importância, 

permitindo um controlo do estado geral de saúde da população. Na FP é possível fazer as 

seguintes determinações: glicémia, colesterol total e teste de gravidez.    

A medição da glicémia e do colesterol total é realizada recorrendo a um aparelho 

específico para cada determinação. Estes tipos de medições são efetuados por punção 

capilar. A determinação da glicémia é essencial no controlo da diabetes e para identificar 

indivíduos com diabetes. Esta determinação pode ser feita em jejum (≤ 110 mg/dl) ou de 

forma ocasional, duas horas depois de comer (≤ 140 mg/dl)22.   

Muitos dos utentes com diabetes, apesar de possuírem a máquina de determinação 

da glicémia em casa, por vezes recorrem à farmácia para confirmarem os valores, ou por 

não conseguirem realizar o teste sozinhos.     

A determinação ocasional do colesterol permite a deteção precoce de níveis elevados 

de colesterol e controlar a eficácia da medicação das pessoas com colesterol elevado, 

sendo que o valor de referência para o colesterol total é de 190 mg/ dl23. Quando este 

valor se encontra elevado, o farmacêutico tem o papel de aconselhar a adoção de um 

estilo de vida saudável, a prática de exercício, a redução do consumo de tabaco e da 

ingestão de álcool.         

Na FP é também possível realizar o teste de gravidez, sendo que este se baseia na 

pesquisa na urina da Hormona Gonadotrofina Coriónica Humana (hCG). Após recolha da 

urina, mergulha-se a ponta absorvente na amostra e aguarda-se pelo resultado, que será 

negativo no caso de surgir apenas uma banda (controlo) e positivo se surgirem duas.  

Durante o estágio tive a oportunidade de realizar todos os tipos de determinações e 

aconselhar os utentes sempre que necessário sobre as medidas a adotar, de forma a 

seguir um estilo de vida saudável. 

 

5.4. Administração de Injetáveis 

De acordo com a legislação atual, os farmacêuticos podem administrar injetáveis e 

vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação. Contudo, este serviço apenas 

pode ser realizado por farmacêuticos que possuam formação para tal, reconhecida pela 

Ordem dos Farmacêuticos20. A FP possui colaboradores habilitados para administração 
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de injetáveis, sendo uma mais-valia para o utente, um vez que pode beneficiar deste 

serviço de uma forma cómoda, evitando a deslocação aos centros de saúde e hospitais. 

 

5.5. Realização de Curativos 

A FP dispõe de colaboradores habilitados para a realização de curativos de pequena 

gravidade, possuindo todo o material de primeiros socorros necessário. No entanto, 

sempre que se verifique que a lesão é grave o utente é encaminhado para o hospital. Este 

serviço fornece aos utentes uma alternativa aos hospitais, com um menor tempo de 

espera e com a mesma segurança e profissionalismo. 

 

6. Valormed 

 

A Valormed é uma sociedade sem fins lucrativos que tem por objetivo a recolha e o 

tratamento dos resíduos de medicamentos não utilizados e de embalagens vazias. Deste 

modo, a Valormed encerra o ciclo do medicamento dando um tratamento ambiental 

adequado a estes resíduos24.         

Na FP existe um contentor da Valormed onde se colocam os resíduos entregues pelos 

utentes, tais como medicamentos fora do prazo ou sem utilidade, materiais usados no 

acondicionamento dos produtos (cartonagens, folhetos informativos, blisters) e acessórios 

da medicação (colheres, copos). 

Uma vez cheios, os contentores são selados e entregues ao distribuidor de 

medicamentos. O farmacêutico tem o papel de sensibilizar o público em geral da 

importância da entrega dos medicamentos e embalagens fora de uso na farmácia, 

incentivando esta atividade.  

 

7. Marketing na Farmácia  

 

Nos dias que correm, com a venda de diversos produtos existentes nas farmácias 

noutros locais, como supermercados e parafarmácias, é necessário fazer algo para 

contornar este obstáculo e cativar os utentes para a farmácia.  

Para isso é essencial recorrer a estratégias de marketing, criando uma farmácia 

inovadora e com ofertas exclusivas da farmácia. Deste modo, é necessário promover 

ações que ajudem o cliente a encontrar facilmente o que procura, com a ajuda de 
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cartazes promocionais e informativos que são colocados no balcão da farmácia e nas 

paredes, expositores no balcão, panfletos e montras. .      

A FP possui diversos cartazes, expositores, panfletos para distribuição e são 

realizadas regularmente montras de acordo com os produtos sazonais. 

 

8. Considerações Finais  

 

Considero que o estágio na FP foi sem dúvida uma experiência bastante 

enriquecedora, permitindo-me aplicar todos os conhecimentos adquiridos ao longo do 

meu percurso académico e contribuindo positivamente para o meu crescimento enquanto 

futura farmacêutica. 

Todos os colaboradores da FP colaboraram para o bom desenrolar deste estágio, 

tendo-se demonstrado sempre prestáveis e prontos a transmitir-me todos os 

conhecimentos necessários. Este estágio possibilitou-me o primeiro contacto com toda a 

dinâmica da Farmácia Comunitária, tendo adquirido bastantes valências que me 

permitiram prestar um ato farmacêutico de qualidade e responsabilidade. 

Esta profissão exige bastante dedicação, empenho, responsabilidade, e um estudo 

continuado, de modo a aprofundar os conhecimentos técnico-científicos, uma vez que na 

farmácia cada dia é diferente surgindo sempre novos desafios para superar.   
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Parte II - Trabalhos Desenvolvidos no Estágio de 

Farmácia Comunitária 

  



26 
 

1. Intervenção Farmacêutica a Nível da Desparasitação Animal  

 

1.1. Contextualização 

A procura por medicamentos e produtos veterinários tem aumentado nos últimos 

anos, possuindo estes um espaço cada vez maior na farmácia. Nesta área estão 

disponíveis vários medicamentos/produtos veterinários, como desparasitantes 

internos/externos, suplementos, produtos de higiene, entre outros. Deste modo, o 

farmacêutico tem de estar preparado para prestar todos os concelhos necessários acerca 

dos principais medicamentos/produtos de uso veterinário presentes no mercado, sua 

correta aplicação e principais riscos inerentes à sua utilização. Com base nos dados da 

ANF, atualmente os medicamentos e produtos de saúde animal correspondem a 20% das 

vendas totais das farmácias em Portugal25.  

O presente trabalho assenta no tema da desparasitação animal, tanto a nível externo 

como interno, visando o papel do farmacêutico na sua indicação e aconselhamento. No 

decorrer do estágio verifiquei que os produtos veterinários apresentavam bastante 

procura, destacando-se os desparasitantes internos/externos.  

O facto de não possuir grandes conhecimentos sobre este assunto, tornou difícil a 

dispensa destes produtos o que contribuiu para a minha decisão de realizar este trabalho 

que inclui um guia prático de desparasitação animal, de modo a permitir um melhor 

aconselhamento no ato da dispensa. O guia tem por base a prevenção e controlo de 

parasitoses animais, apresentando tabelas com os diferentes antiparasitários existentes 

na FP, respetiva espécie alvo, apresentação, substância ativa, indicação de utilização, 

duração da eficácia, contraindicações, posologia e modo de administração.  

Após finalizado, o guia foi apresentado à equipa da farmácia, destinando-se a ser 

aplicado para consulta de todos os colaboradores (Anexo 3). 

 

1.2. Introdução 

A medicina veterinária tem por base a promoção do bem-estar e saúde animal, 

controlando, prevenindo e tentando erradicar zoonoses26. 

De acordo com a legislação em vigor, um medicamento veterinário é definido como 

“toda a substância, ou associação de substâncias, como possuindo propriedades 

curativas ou preventivas de doenças em animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser 

utilizada ou administrada no animal com vista a estabelecer um diagnóstico médico -
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veterinário ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a 

restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas”17.  

Nos medicamentos veterinários estão incluídos os antiparasitários, que apresentam 

como finalidade tratar e prevenir infeções parasitárias nos animais, desempenhando um 

papel crucial para a saúde pública e animal. Para garantir uma proteção contínua, estes 

fármacos devem ser administrados regularmente, em intervalos definidos27.  

Os antiparasitários são usualmente classificados como ectoparasiticidas, 

endoparasiticidas ou endectocidas27. 

 

1.3. Antiparasitários Externos  

Os antiparasitários externos, também denominados de ectoparasiticidas, têm como 

objetivo combater os parasitas externos dos animais que englobam vários artrópodes, 

pertencentes à classe Arachnida (carraças e ácaros) e à classe Insecta (pulgas, piolhos 

mastigadores e sugadores, moscas e mosquitos)28.  

É importante controlar os ectoparasitas, de modo a garantir o bem estar dos animais, 

uma vez que, podem surgir outras complicações além da infestação, como lesões 

cutâneas que posteriormente poderão dar origem a infeções bacterianas ou fúngicas 

secundárias e vários tipos de dermatite; respostas imunopatológicas, como a induzida 

pela saliva do parasita que pode originar reações alérgicas, como a dermatite alérgica à 

picada da pulga (DAPP); transmissão de agentes patogénicos, responsáveis por doenças 

transmitidas por vetores, que normalmente apresentam maior importância clínica que a 

própria infestação; transmissão de zoonoses; desconforto na relação animal-humano, 

uma vez que o animal infestado pode contaminar os seus donos28. 

 

1.3.1. Classificação dos Ectoparasiticidas  

Os ectoparasiticidas são usualmente agrupados com base na sua classe química e 

mecanismo de ação, como se observa na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Principais classes químicas de ectoparasiticidas29. 

Classe química Exemplo Alvo e/ou mecanismo de ação 

Organoclorado DDT Ativação dos canais Na+ dependentes de 
voltagem 

Organofosfatado Diazinão Inibição irreversível da acetilcolinesterase 

Carbamato Propoxur 
Carbaril 

Inibição reversível da acetilcolinesterase 

Piretróide Permetrina 
Deltametrina 

Ativação dos Canais Na+ dependentes de 
voltagem 

Formamidina Amitraz Ativação dos recetores de octopamina,  
monoamina-oxidases 

Regulador do 
crescimento do 
insecto 

Lufenuron Inibição da deposição da cutícula/biossíntese 
de quitina 

Juvenóide Metopreno Mimetização da hormona juvenil 

Fenilpirazol Fipronil Bloqueio dos canais Cl- GABA  

Neonicotinóide Imidaclopride Bloqueio dos recetores nicotínicos-acetilcolina 

 

1.3.2. Prevenção e Controlo  

Segundo a European Scientific Counsel Companion Animal Parasites (ESCCAP), a 

prevenção e controlo de infestações por ectoparasitas nos animais tem por base o seu 

estilo de vida.  

Nos animais em que o risco de infestação é mínimo (pouco ou nenhum acesso ao 

exterior), a escovagem do pelo e inspeção visual regulares são medidas suficientes de 

controlo. No caso de uma possível infestação, deve aplicar-se um ectoparasiticida em 

intervalos de tratamento apropriados, garantindo que tanto os parasitas adultos com os 

imaturos são controlados. No caso de animais com risco de infestação moderado (acesso 

regular ao exterior) é recomendado o uso profilático de um ectoparasiticida. É também 

aconselhado realizar a limpeza diária da casa e dos locais de repouso dos animais. 

Durante todo o ano é possível aparecer uma infestação por pulgas e carraças, devendo-

se recorrer, assim, a uma administração contínua de um ectoparasiticida, diminuindo o 

risco de infestação28. 

Deve também prevenir-se a contaminação por via dos mosquitos, essencialmente nos 

países onde são endémicas as doenças transmitidas por estes parasitas, como a 

leishmaniose e a dirofilariose, essencialmente no período de maior atividade dos insetos, 

geralmente entre abril/maio e novembro. Salienta-se ainda a implementação de outras 

medidas, como proteger o animal ao pôr-do-sol, uma vez que estes insetos são 
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principalmente ativos ao anoitecer; assegurar um bom estado de saúde do animal; 

fornecer uma boa alimentação; vacinação e desparasitação regulares30.                 

Em Portugal Continental, a leishmaniose é considerada endémica na região de Trás-

os-Montes e Alto Douro, em Lisboa e Setúbal, na sub-região da Cova da Beira, no 

concelho da Lousã, de Évora e no Algarve31.  

 

1.4. Antiparasitários Internos  

As parasitoses internas que acometem os animais de companhia podem ser 

desencadeadas por parasitas intestinais, por parasitas extraintestinais, e por doenças 

transmitidas por vetores, como a leishmaniose32.   

Existe uma grande variedade de helmintas pertencentes à classe dos nematodes, 

cestodes ou dos trematodes, responsáveis por infetar os animais. Destes destacam-se os 

seguintes de acordo com a sua localização: parasitas intestinais como os Ascarídeos, 

Taenia sp., Ancilostomídeos, Trichuris vulpis, Giardia sp; parasitas não intestinais, caso 

dos vermes do coração (Dirofilaria immitis e Angiostrongylus vasorum), vermes dos 

pulmões, vermes subcutâneos (Dirofilaria repens), vermes oculares (Thelazia sp.)32. 

O controlo destes parasitas é essencial uma vez que podem conduzir a graves 

problemas na saúde do animal e originar zoonoses.  

 

1.4.1. Classificação dos Endoparasiticidas  

Os principais grupos de endoparasiticidas encontram-se representados na Tabela 3, 

de acordo com a sua classe química e o seu mecanismo de ação.  

Tabela 3 - Principais classes químicas de endoparasiticidas 27,33. 

Classe química Exemplo Alvo/ Mecanismo de ação 

Benzimidazol Fenbendazol 
Mebendazol 

Ligação à beta-tubulina prevenindo a 
formação de microtúbulos  

Imidazotiazol Tetramizol 
Levamizol 

Agonista nicotínico 

Tetrahidropirimidina Pirantel  Agonista nicotínico 

Isoquinolina  Prazinquantel Alteração da homeostasia do cálcio  

Salicilanilida Closantel Inibição da fosforilação oxidativa  
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1.4.2. Prevenção e Controlo  

São importantes meios de prevenção de uma infeção parasitária no animal os 

seguintes: evitar o acesso dos animais a carne crua, vísceras, placenta ou fetos 

abortados de animais, recomendando-se o uso de rações comerciais ou de refeições 

devidamente cozinhadas; fornecer água potável; evitar o contacto dos animais com 

roedores; controlar as infeções parasitárias através de endoparasiticidas e 

ectoparasiticidas32. 

Em relação aos donos dos animais é fundamental desenvolver, também, 

determinadas medidas para prevenir uma infeção zoonótica: praticar uma boa higiene 

pessoal, especialmente lavar as mãos após o contacto com os animais de estimação e 

antes de comer alimentos; prevenir a infeção por redução, se possível, do risco de 

aquisição da infeção pelo animal; limpar as fezes do animal de estimação regularmente 

para reduzir a contaminação ambiental com fases de parasitas infeciosos, uma vez que 

grande parte dos vermes são transmitidos pela passagem de ovos ou larvas nas fezes32. 

Os riscos de saúde associados ao contacto com animais infestados aumenta em 

determinadas condições, devendo ser tomados cuidados especiais no caso de indivíduos 

imunocomprometidos, idosos, diabéticos, pessoas com Vírus de Imunodeficiência 

Humana (VIH), pacientes submetidos a quimioterapia imunossupressora, transplante de 

órgãos, ou tratamento de doenças auto-imunes; outros grupos sensíveis, tais como 

mulheres grávidas, bebés e crianças; pessoas com risco ocupacional, como agricultores, 

trabalhadores do canil e caçadores32.  

Existem certos fatores que podem ditar acompanhamento e / ou tratamento mais 

intensivo, enquanto outros podem sugerir uma abordagem menos agressiva.  

Ao recomendar um programa de gestão do parasita, deve-se ter em conta o seguinte: 

 Idade do animal: animais idosos apresentam maior risco do que os adultos e 

jovens;  

 Estado reprodutivo: cadelas gestantes e lactantes (cadelas grávidas podem 

transmitir larvas de Toxocara canis para o feto e para os seus filhos através da 

sucção do seu leite; cadelas em lactação também pode transmitir infeções por 

Ancylostoma caninum);  

 Estado de saúde: existência de infeção ectoparasitária;  

 Historial: envolvendo viagens;  
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 Ambiente: cães e gatos que vivem ao ar livre com outros animais e cães de caça, 

apresentam um maior risco de adquirirem parasitas e exigem uma atenção 

especial; 

 Nutrição: cães e gatos com acesso a roedores, lesmas e caracóis, peixe cru e 

carne crua incluindo vísceras, placenta ou fetos abortados podem estar em risco 

de contrair parasitas específicos;  

 Localização e viagens: animais que vivem ou viajam para áreas geográficas 

específicas, podem ter um risco aumentado de adquirir infeções que ocorrem 

nessas áreas32.   

 Um anti-helmíntico de amplo espectro deve ser administrado mensalmente durante 

todo o ano, permitindo controlar parasitas internos, sendo que estes produtos devem ser 

usados em todos os animais. 

 

1.5. Endectocidas 

As lactonas macrocíclicas classificam-se como endectocidas e constituem um grupo 

de fármacos antiparasitários que apresentam ação tanto contra parasitas externos como 

internos. Neste grupo estão incluídas as avermectinas (abamectina, doramectina, 

eprinomectina, e ivermectina) e as milbemicinas (moxidectina). Estes compostos 

apresentam um amplo espetro de atividade, sendo eficazes contra diversos parasitas34. 

As lactonas macrocíclicas ligam-se a canais de Cl- presentes nas células nervosas e 

musculares dos invertebrados. As membranas celulares desenvolvem um aumento da 

permeabilidade a iões Cl-, causando hiperpolarização das células e subsequente paralisia 

e morte do parasita35.  

 

1.6. Conclusão  

A desparasitação animal é indispensável, tanto por assegurar o bem estar e a saúde 

do animal, como também do seu dono e do ambiente. O plano de desparasitação 

necessita de ser adequado ao animal em questão, devendo ser realizado regularmente, 

tanto externa com internamente. 

Uma vez que a procura por antiparasitários tem aumentado, o farmacêutico assume 

um papel importante na escolha do melhor antiparasitário de acordo com o caso, devendo 

aconselhar da melhor maneira acerca do método de utilização, duração, riscos 

associados à sua utilização, deve também alertar sobre as diversas parasitoses e suas 

consequências, medidas de prevenção e controlo da infestação parasitária. 



32 
 

Deste modo, o guia prático de desparasitação animal realizado foi bastante 

proveitoso, permitindo-me aumentar os meus conhecimentos nesta área, bem como 

prestar atendimentos com mais confiança e credibilidade. O guia apresenta-se disponível 

para consulta por parte de todos os colaboradores da farmácia, de maneira a possibilitar o 

melhor atendimento possível.  

 

2. Intervenção Farmacêutica a Nível da Contraceção de 

Emergência   

 

2.1. Contextualização 

Nos dias de hoje a informação disponibilizada sobre a vida sexual e a contraceção de 

emergência (CE) é cada vez maior, porém muitas mulheres ainda encaram este assunto 

como um tabu, com medo e vergonha. De modo a reduzir o número de interrupções 

voluntárias da gravidez resultantes de gravidezes indesejadas, torna-se essencial que 

todas as mulheres tenham conhecimento  sobre todos os tipos de contraceção existentes, 

incluindo a de emergência.  

O farmacêutico apresenta um papel fundamental na dispensa de CE, na medida em 

que deve promover o uso correto dos métodos contracetivos regulares e o uso racional do 

medicamento, salientando que a CE é apenas um método de recurso, não devendo ser 

usado regularmente.  

No decorrer do estágio deparei-me com algum receio e vergonha das utentes em 

adquirir este tipo de contraceção, verificando que por vezes não é a própria pessoa que 

se desloca à farmácia e que ainda permanecem algumas dúvidas e falta de informação 

sobre este tema. Como tal achei relevante a realização de um panfleto informativo com 

toda a informação pertinente acerca da CE, o qual forneci aquando da solicitação destes 

fármacos (Anexo 4). 

 

2.2. Introdução  

A CE é um método utilizado para prevenir uma gravidez indesejada, após uma relação 

sexual desprotegida. Tal pode ocorrer por diversas razões como: agressão sexual; não 

utilização de qualquer método de contraceção; falha ou uso incorreto do método 

contracetivo adotado, como rompimento do preservativo, deslocação do dispositivo intra-

uterino (DIU) e erro no cálculo do período fértil36. 
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Atualmente em Portugal encontram-se disponíveis 2 tipos de CE, o método hormonal 

e o método mecânico37. A CE apenas é eficaz nos primeiros dias após a relação sexual 

desprotegida, antes de ocorrer a libertação do óvulo e a fertilização deste pelo 

espermatozoide. Este método contracetivo não interrompe uma gravidez já 

estabelecida38. 

De acordo com a legislação, os contracetivos de emergência podem ser dispensados 

de modo gratuito, nos centros de saúde, nas consultas de planeamento familiar, pela 

ginecologista, secção de obstetrícia dos hospitais, centos de atendimento de jovens com 

protocolo de articulação com o SNS. Também na farmácia é possível adquirir pílulas de 

CE,  de venda livre ou sujeitas a receita médica39. 

 

2.3. Ciclo Menstrual  

O ciclo menstrual é constituído em média por 28 dias, que correspondem ao período 

de tempo que decorre entre o início de um fluxo menstrual e o início do próximo, durante 

o qual ocorrem diversas alterações na mulher40. Este processo é regulado pelo 

hipotálamo, hipófise e ovários que segregam várias hormonas que se encontram inter-

relacionadas, atuando nas 3 fases que constituem este ciclo:   

1. Fase Folicular – corresponde em média a 14 dias, com início no primeiro dia da 

menstruação até ao dia da ovulação. Nesta fase o hipotálamo é estimulado a libertar a 

Hormona Libertadora de Gonadotrofinas (GnRH), que por sua vez estimula a hipófise a 

libertar a Hormona Folículo-Estimulante (FSH) que vai atuar a nível dos ovários, sendo 

responsável pela maturação dos folículos, estimulando o seu crescimento, a maturação 

dos óvulos e a produção de estrogénios. À medida que o nível de estrogénios vai 

aumentando, estes compostos vão exercer inicialmente, por um mecanismo de feedback 

negativo sobre a hipófise, uma redução da produção de FSH. Paralelamente, causam 

espessamento do endométrio, preparando-o para a implementação do óvulo fecundado. 

Quando a produção de estrogénios atinge um pico máximo, por um mecanismo de 

feedback positivo, vão estimular a hipófise a libertar FSH e a Hormona Luteilizante (LH) 

que irá ativar os mecanismos que levam à rotura do folículo maduro e consequente 

libertação do óvulo. 

2. Ovulação - a ovulação ocorre aproximadamente no 14º dia do ciclo, sendo 

desencadeada 24 a 48h depois do pico de LH. Sucede-se a libertação do óvulo para as 

trompas de Falópio seguido do seu transporte para o útero. 
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3. Fase Luteilizante - forma-se o corpo lúteo a partir do folículo que rompeu e que 

continua a produzir estrogénios e progesterona. Os elevados níveis destas hormonas vão 

induzir um feedback negativo no hipotálamo, causando inibição da libertação de GnRH e 

consequentemente de LH e FSH.  

Com a ausência de FSH e LH o corpo lúteo acaba por degenerar ao fim de 12 dias 

após a ovulação, terminando a produção de estrogénios e progesterona, o que vai levar à 

descamação do endométrio e aparecimento do fluxo menstrual40,41. Caso ocorra 

fertilização, o corpo lúteo permanece ativo, estimulado por uma hormona produzida pelas 

células do trofoblasto, a hCG, que vai substitui a LH nas suas funções, continuando a 

estimular a produção de progesterona e estrogénio pelo corpo amarelo41.  

 

2.4. Tipos de Contraceção de Emergência  

2.4.1. Ação Hormonal  

Atualmente, em Portugal, existem três métodos de contraceção hormonal de 

emergência: método de Yuzpe, método com progestativo isolado e método com 

modeladores dos recetores da progesterona42.  

 

2.4.1.1. Método de Yuzpe 

O método de Yuzpe consta numa contraceção oral combinada de 30 µg de 

Etinilestradiol (EE) e 150 µg de Levonorgestrel (LNG). Em Portugal encontra-se disponível 

o Microginon®, que deve ser administrado em 2 tomas únicas de 4 comprimidos com um 

intervalo de 12 horas43. Este método foi utilizado durante vários anos em Portugal, porém  

tem vindo a ser substituído pela administração isolada de LNG, que apresenta uma menor 

incidência de reações adversas, em especial náuseas e vómitos, e uma maior eficácia.  

No entanto, constitui uma alternativa caso não exista acesso a outos métodos de CE44,45.  

 

2.4.1.2. Método com Progestativo Isolado 

O método com progestativo isolado baseia-se na utilização de 1,5 mg de LNG numa 

toma única de 1 comprimido. Em Portugal é um MNSRM, estando disponível no mercado 

com o nome comercial Norlevo® e Postinor®. Este contracetivo apresenta eficácia nas 

72h após a relação, sendo a eficácia tanto maior quanto mais precocemente ocorrer a 

toma após a relação sexual43. 
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O LNG inibe ou atrasa a ovulação através da supressão do pico pré ovulatório da LH. 

Quanto mais avançada estiver a fase folicular aquando da administração do LNG, menor 

será a sua eficácia para bloquear a ovulação e consequentemente impedir a fertilização46.  

É responsável também por provocar a inibição da mobilidade dos espermatozoides, 

provocando modificações como, a alcalinização do ambiente vaginal e uterino e aumento 

da viscosidade do muco cervical. Caso a implementação do óvulo fecundado já tenha 

ocorrido, o LNG não atua sobre a gravidez já implementada46.  

 

2.4.1.3. Método com Modeladores dos Recetores da Progesterona  

Este método baseia-se na toma de um comprimido com 30 mg de Acetato de 

Uliplristal (AUP) que apresenta uma eficácia até 120h após uma relação sexual 

desprotegida. Em Portugal encontra-se comercializado com o nome de EllaOne® mas é 

um MSRM42. O AUP é um modelador seletivo dos recetores de progesterona, atuando 

como antagonista nestes recetores47.  

O seu principal mecanismo de ação consiste na inibição ou atraso da ovulação, por 

meio da inibição ou atraso da libertação de LH a meio do ciclo, retardando a rotura 

folicular induzida pela LH. Vários estudos indicam que o AUP é mais potente que o LNG 

na inibição da ovulação, uma vez que quando o tamanho folicular é superior a 18 mm, o 

LNG é incapaz de impedir a ovulação, enquanto o AUP é capaz de inibir a ovulação 

imediatamente antes desta ocorrer46. O AUP permite atrasar a ovulação por um período 

de 5 dias, que correspondem ao tempo médio de vida dos espermatozoides no trato 

reprodutor feminino45.  

 

2.4.2. Ação Mecânica 

2.4.2.1. Dispositivo Intra-Uterino de Cobre  

O DIU de cobre consiste num método de CE que requer a intervenção de um 

profissional treinado para a sua colocação. Este dispositivo pode ser colocado até um 

período máximo de 5 dias após uma relação sexual desprotegida, sendo considerado o 

método de CE mais eficaz43. 

O mecanismo de ação deste método é essencialmente a indução de toxicidade nos 

espermatozoides mediada pelo cobre, provoca mudanças no ambiente intra-uterino e no 

muco cervical, responsáveis pela inibição da mobilidade dos espermatozoides evitando a 

sua progressão na direção das Trompas de Falópio, dificultando, então, o encontro do 
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espermatozoide com o óvulo. Este dispositivo atua também na nidação, criando 

condições adversas no endométrio para a implementação do óvulo fecundado45.  

 

2.5. Contraindicações da Contraceção de Emergência  

As contraindicações associadas à CE hormonal consistem na ocorrência de  

hipersensibilidade à substância ativa e na existência de uma gravidez já estabelecida, 

uma vez que não apresenta efeito abortivo.  No entanto, caso a CE seja administrada na 

presença de uma gravidez não existem estudos que sugiram que os compostos usados 

tenham efeito teratogénico48. O AUP está também contraindicado em mulheres com asma 

não controlada45.  

Contraindicações para a inserção do DIU de cobre incluem a gravidez, devido ao risco 

de aborto, caso este seja colocado após a ocorrência da implementação do óvulo 

fecundado, hemorragia vaginal de causas desconhecidas, doença inflamatória pélvica, 

alergia ao cobre, doença de Wilson, anomalias uterinas e presença de malignidade 

pélvica49. As contraindicações indicadas para os contracetivos hormonais não são 

aplicáveis à CE45.  

 

2.6. Efeitos Adversos associados à Contraceção de Emergência  

Os efeitos adversos associados à CE hormonal são pouco frequentes, ligeiros e 

temporários, sem necessidade de medicação adjuvante, destacando-se essencialmente a 

presença de náuseas, vómitos, cefaleias, tonturas, dor abdominal, aumento da 

sensibilidade mamária e fadiga. Estes efeitos passam normalmente ao fim de 24h. No 

caso da ocorrência de vómitos num período de 3 horas após a toma, esta deve ser 

repetida45.  

A data da próxima menstruação pode sofrer algumas alterações, estando associada à 

administração de LNG a antecipação da menstruação por 1 a 2 dias e no caso da toma de 

AUP pode sofrer um atraso de 2 dias, não havendo qualquer interferência na duração e 

volume do fluxo menstrual45,50. A utilização do método DIU pode causar dor abdominal, 

hemorragia anormal, aumento do volume menstrual, infeção pélvica, perfuração e 

expulsão do dispositivo48. 
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2.7. Intervenção Farmacêutica  

O farmacêutico ao exercer um papel ativo e próximo da população, encontra-se na 

posição ideal para educar e fornecer toda a informação necessária que garanta um uso 

adequado e com segurança da CE.   

Uma vez que o possível risco de uma gravidez não desejada pode provocar alguma 

perturbação e receio nas mulheres, o seu atendimento deve ser feito em privado, 

aconselhando de forma calma e clara, sem fazer qualquer juízo de valor51. Aquando da 

dispensa da CE o farmacêutico deve fornecer toda a informação relevante sobre o modo 

de atuação dos diferentes compostos disponíveis, sobre a sua eficácia e segurança, 

posologia e alertar para os possíveis efeitos adversos inerentes. Deve também acentuar 

que a CE é apenas um método para situações de emergência, não devendo ser usado 

com regularidade, nem protege contra doenças sexualmente transmissíveis (DST). Deve 

aconselhar sempre o uso de preservativo, que protege contra DST, garantir o correto uso 

do método contracetivo usado e fomentar o recurso a uma consulta de planeamento 

familiar, caso a mulher deseje iniciar o uso de contraceção hormonal. Durante o meu 

estágio, toda esta informação foi complementada com a entrega de folhetos informativos, 

que continham a informação expressa de uma forma clara, objetiva e sucinta, para que 

não restassem quaisquer dúvidas por esclarecer sobre o tema. A intervenção 

farmacêutica permite uma melhoria no uso da CE, bem como dos diversos métodos 

contracetivos existentes, garantindo um aconselhamento esclarecedor, sem causar 

qualquer constrangimento durante o atendimento. 

 

2.8. Conclusão  

Embora, hoje em dia, haja uma grande diversidade de informação acessível sobre 

este tema, pude constatar que ainda se verifica alguma mistificação e desconfiança em 

relação à CE, essencialmente por parte dos adolescentes que representam a grande 

maioria dos que recorrem a este tipo de contraceção. 

 Desta forma, penso que os panfletos realizados foram bastante úteis, uma vez que o 

seu fornecimento aquando da dispensa de CE permitiu expandir o nível de conhecimento 

da população em questão e garantir que os utentes possuíam toda a informação 

essencial. A realização deste trabalho também me permitiu adquirir um maior 

conhecimento acerca desta problemática, possibilitando um atendimento mais credível e 

de confiança.  
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Anexos 

 

Anexo 1 – Espaço físico exterior da Farmácia da Ponte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 – Espaço físico interior da Farmácia da Ponte.   
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Anexo 3 – Guia prático de desparasitação animal.  
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Anexo 4 – Panfleto informativo acerca da contraceção de emergência.   
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Resumo 

 

Este relatório de atividades, desenvolvido na última semana de estágio 

profissionalizante, pretende detalhar todas as tarefas desenvolvidas durante os dois meses 

de estágio nos Serviços Farmacêuticos do Hospital de Santo António.  

As 8 semanas foram organizados em função dos vários setores, em que a primeira 

semana destinou-se à contextualização destes serviços, através da leitura de 

procedimentos relativos a cada serviço. As semanas seguintes reservaram-se à passagem 

pelos vários setores inerentes aos serviços farmacêuticos: a Distribuição Individual Diária, 

a Distribuição Clássica, a Distribuição em Regime de Ambulatório, a Unidade de Ensaios 

Clínicos, a Unidade de Preparação de Nutrição Parentérica, a Unidade de Preparação de 

Citotóxicos e a Unidade de Preparação de Não Estéreis.  

Neste relatório, inicialmente, podemos encontrar um enquadramento teórico do Centro 

Hospitalar do Porto, da sua organização e gestão, enquanto os capítulos seguintes 

abordam todas as atividades que tivemos oportunidade de desenvolver nos Serviços 

Farmacêuticos.  

 

  



vi 
 

Índice 
 

1. Introdução ............................................................................................................. 1 

2. Centro Hospitalar do Porto ................................................................................... 1 

3. Organização e Gestão dos Serviços Farmacêuticos .......................................... 2 

3.1. Localização Geográfica ....................................................................................... 2 

3.2. Horário de Funcionamento .................................................................................. 3 

3.3. Recursos Humanos ............................................................................................. 3 

3.4. Sistema Informático ............................................................................................. 3 

4. Comissões de Apoio Técnico............................................................................... 3 

4.1. Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos e Adenda ao Formulário 

Hospitalar ....................................................................................................................... 4 

5. Sistema de Gestão da Qualidade ......................................................................... 4 

6. Armazém de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos .................................... 5 

6.1. Gestão de stocks ................................................................................................. 5 

6.2. Aquisição de Medicamentos/Produtos Farmacêuticos ......................................... 5 

6.3. Receção, Conferência e Armazenamento ........................................................... 6 

7. Sistemas de Distribuição de Medicamentos e de outros Produtos 

Farmacêuticos ................................................................................................................. 6 

7.1. Distribuição Individual Diária ................................................................................ 6 

7.1.1. Validação da Prescrição Médica ................................................................... 7 

7.1.2. Dispensa de Medicamentos/Produtos Farmacêuticos .................................. 7 

7.2. Distribuição Clássica ou Tradicional .................................................................... 8 

7.2.1. Reposição de níveis de stock ....................................................................... 8 

7.3. Distribuição em Regime de Ambulatório .............................................................. 9 

7.3.1. Validação e Cedência de Medicamentos/Produtos Farmacêuticos ............... 9 

7.4. Distribuição de Medicamentos Sujeitos a Controlo Especial .............................. 10 

7.4.1. Psicotrópicos e Estupefacientes ................................................................. 10 

7.4.2. Hemoderivados .......................................................................................... 10 

7.4.3. Anti-infeciosos ............................................................................................ 11 

7.4.4. Material de Penso ....................................................................................... 11 

8. Farmacotecnia ..................................................................................................... 11 

8.1. Fracionamento e Reembalamento ..................................................................... 12 

8.2. Produção de Medicamentos Não Estéreis ......................................................... 12 

8.3. Produção de Medicamentos Estéreis................................................................. 13 



vii 
 

8.3.1. Nutrição Parentérica ................................................................................... 13 

8.3.2. Citotóxicos .................................................................................................. 14 

9. Ensaios Clínicos ................................................................................................. 16 

9.1. Receção, Conferência e Armazenamento ......................................................... 17 

9.2. Prescrição e Dispensa ....................................................................................... 18 

9.3. Devolução e Destruição ..................................................................................... 18 

10. Cuidados Farmacêuticos .................................................................................... 19 

11. Outras Tarefas Realizadas .................................................................................. 19 

11.1. Devoluções de Medicamentos na Farmácia de Ambulatório .............................. 19 

11.2. Campanha de recolha de medicação ................................................................ 19 

11.3. Administração de lidocaína ................................................................................ 20 

12. Considerações Finais ......................................................................................... 20 

13.  Referências bibliográficas .................................................................................. 21 

14.      Anexos………………………………………………………………………………...…..25  

 

 

  



viii 
 

Índice abreviaturas  

 

AOP - Assistente Operacional 

APCER - Associação Portuguesa de Certificação  

APF - Armazém de Produtos Farmacêuticos 

AT – Assistente Técnico 

AUC - Area Under the Curve 

AUE- Autorização de Utilização Especial  

Cdm – Circuito do Medicamento 

CEIC - Comissão de Ética de Investigação Clínica  

CES - Comissão de Ética para a Saúde  

CFLv - Câmara de Fluxo Laminar Vertical 

CFT - Comissão de Farmácia e Terapêutica  

CHKS - Comparative Health Knowledge Systems 

CHP - Centro Hospitalar do Porto 

CICA - Centro Integrado de Cirurgia de Ambulatório 

CGMJM - Centro de Genética Médica Doutor Jacinto Magalhães 

CMIN - Centro Materno Infantil do Norte  

CNPD - Comissão Nacional de Proteção de Dados 

CTX - Citotóxicos 

DCI – Designação Comum Internacional 

DID - Distribuição Individual Diária  

EC – Ensaios Clínicos  

FEFO - First expired first out 

FHNM - Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos  

GHAF- Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia 

HJU - Hospital Joaquim Urbano 

HSA - Hospital de Santo António 

INFARMED – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde 

LC - Lista Comum  



ix 
 

ONG - Organização Não Governamental 

OP - Ordem de Preparação 

PE - Ponto de Encomenda  

PM - Prescrição Médica 

PRM - Problemas Relacionados com a Medicação 

PV – Prazo de Validade 

RCM - Resumo das Caraterísticas do Medicamento 

SAM - Sistema de Apoio ao Médico 

SF- Serviços Farmacêuticos 

SGQ - Sistema de Gestão da Qualidade  

SIDA - Síndrome da Imunodeficiência Adquirida  

TDT - Técnico de Diagnóstico e Terapêutica  

TSS - Técnico Superior de Saúde 

UEC - Unidade de Ensaios Clínicos 

UFA – Unidade de Farmácia de Ambulatório 

UFO - Unidade de Farmácia Oncológica 

VIH - Vírus de Imunodeficiência Humana  

  



1 
 

1. Introdução  

 

Os farmacêuticos integram a equipa multidisciplinar hospitalar e têm um papel ativo na 

aquisição e na gestão de medicamentos e produtos farmacêuticos, preparados com o 

máximo rigor e distribuídos a todos os serviços que deles necessitem. Desta forma 

garantem que a procura seja satisfeita com o melhor tratamento ao menor custo possível. 

Neste enquadramento, recorre-se ao uso de similares terapêuticos com a mesma eficácia, 

sem qualquer prejuízo para os utentes.   

Nos Serviços Farmacêuticos (SF), preparam-se preparações galénicas estéreis e não 

estéreis, cumprindo-se com toda a legislação em vigor, de forma a garantir produtos com a 

máxima qualidade, segurança e rigor. Estes profissionais são também responsáveis pela 

validação de cada prescrição, onde realizam para cada uma delas uma revisão das doses, 

das indicações terapêuticas e da posologia, intervindo de forma dinâmica junto de outros 

profissionais de saúde, como médicos e enfermeiros. No ambulatório hospitalar, têm 

também um contributo de máxima relevância na efetividade do tratamento, por serem a 

última interface com o doente.  

A Farmácia Hospitalar pretende, acima de tudo, um cuidado centrado no doente, onde 

é detida toda a informação necessária no esclarecimento de questões junto dos 

profissionais de saúde e do próprio utente.  

O Centro Hospitalar do Porto, E.P.E (CHP) é um Hospital Central que visa o primor em 

todas as suas atividades, apresentando a vantagem de ser um hospital escola e de 

participar em inúmeros ensaios clínicos, que são uma mais valia para o desenvolvimento 

científico.1 

 

2. Centro Hospitalar do Porto 

 

No Decreto-Lei nº 326/2007, de 28 de Setembro, são abordadas as alterações que se 

verificaram no CHP, resultantes da fusão do Hospital de Santo António, E.P.E, (HSA) com 

o Hospital Maria Pia e a Maternidade Júlio Dinis, tendo em 2011 incluído também o Hospital 

Joaquim Urbano (HJU). Atualmente, o CHP é constituído pelo Centro Materno Infantil do 

Norte (CMIN), o Centro de Genética Médica Doutor Jacinto Magalhães (CGMJM), tendo em 

2016 sido integrado o HJU no HSA. Todas estas instituições acolhem utentes da cidade do 

Porto e de toda a região norte do país.  
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O CHP é um Hospital Geral e Central, com várias especialidades que detêm Serviços 

de Internamento, Hospital Dia, Cirurgias de Ambulatório, Consultas Externas ou Urgências. 

Para além disso, engloba vários projetos de cariz académico e profissional, como os 

estágios pré e pós-graduados, sendo também um Hospital Universitário, pela sua 

associação ao Instituto Abel Salazar da Universidade do Porto.  

O CMIN é uma unidade pública altamente diferenciada nas áreas da Maternidade, 

Pediatria e Obstetrícia, enquanto o HJU é um centro especializado em doenças infeciosas 

e pulmonares. O CMIN em 2015, realizou 3202 nascimentos, 5700 cirurgias e 173 mil 

consultas, com uma taxa de ocupação que rondou os 80%.  

O HSA é uma entidade de referência na prestação de cuidados de saúde diferenciados, 

sendo acreditado desde de 2005 pela Comparative Health Knowledge Systems (CHKS), 

uma entidade dedicada à acreditação de hospitais, assegurando uma prática clínica segura, 

efetiva, equitativa e eficiente.  

Os SF estão certificados pela norma ISO 9001:2008, desde 2010, tendo sido 

recertificados no ano de 2015.2  

 

3. Organização e Gestão dos Serviços Farmacêuticos  

 

Os SF do HSA são responsáveis por uma diversidade de serviços que abrangem a 

aquisição e a distribuição de medicamentos e outros produtos farmacêuticos em Dose 

Individual Diária (DID), de forma Tradicional ou em regime de Ambulatório; a produção de 

formas galénicas não estéreis e estéreis; a intervenção em Ensaios Clínicos, mas também 

em ações de Farmacovigilância e de Farmácia clínica.  

A existência de um Serviço de Gestão de Qualidade (SGQ) vai garantir acima de tudo 

a melhoria de todos os serviços disponibilizados, garantindo um serviço eficiente e com 

qualidade, ao menor custo possível. De forma a otimizar os serviços prestados, os SF 

contam com um plano de atividades anuais com o objetivo de acompanhar as necessidades 

existentes.  

 

3.1. Localização Geográfica  

O HSA localiza-se na freguesia de Miragaia, no centro da cidade do Porto, mais 

precisamente no Largo do Professor Abel Salazar.  
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O CMIN situa-se nas proximidades dos Jardins do Palácio de Cristal, no Largo da antiga 

Maternidade Júlio Dinis, enquanto o CGMJM na Praça de Pedro Nunes. Todos eles 

apresentam facilidade de acesso, pelos inúmeros serviços de transportes disponíveis.  

 

3.2. Horário de Funcionamento 

Os SF disponibilizam os seus serviços, 24 sobre 24 horas, exceto a distribuição em 

regime de Ambulatório que apresenta um horário diário compreendido entre as 9 e as 17h. 

Os doentes que tenham consultas semanais após a hora de fecho e que necessitem de 

terapêutica poderão ser atendidos até às 20h.  

 

3.3. Recursos Humanos  

Os recursos humanos são constituídos por Farmacêuticos, Técnicos de Diagnóstico e 

Terapêutica (TDT), Assistentes Operacionais (AOP) e Assistentes Técnicos (AT), contando 

com um total aproximado de 66 elementos, que diariamente dão resposta às necessidades 

hospitalares.   

 

3.4. Sistema Informático 

Os SF do HSA, para a realização de todas as atividades diárias, podem contar com um 

Sistema de Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia (GHAF). Este foi desenvolvido 

tendo em conta as especificidades desta instituição, sendo facilmente adaptável a todas as 

unidades. Este programa possui uma aplicação denominada Circuito do Medicamento 

(CdM) que permite o acesso a todas as prescrições médicas (PM) realizadas.  

O GHAF para além das suas funcionalidades administrativas e financeiras, possibilita 

uma fácil gestão dos stocks clínicos, bem como o acesso a todos os dados relativos ao 

doente. Este sistema é uma mais valia, funcionando como uma interface entre prescritores, 

farmacêuticos e enfermeiros.  

 

4. Comissões de Apoio Técnico 

 

De forma a melhorar a qualidade dos cuidados de saúde prestados a nível hospitalar, 

existem diversas comissões, entre as quais a Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) 

e a Comissão de Ética para a Saúde (CES). A CFT é um órgão que apresenta diversas 

funções entre elas o apoio técnico à garantia do rigor e segurança na prescrição terapêutica, 

sendo constituída por médicos e farmacêuticos. Esta comissão, entre outras funções, é 
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responsável pela realização da Adenda ao Formulário Hospitalar e cede Autorizações 

Excecionais, em casos de life-saving.3 Já a CES trata de todos os problemas éticos 

inerentes ao hospital com atividade assistencial, tendo também um papel considerável ao 

nível da investigação. Está, também, instituída uma Comissão de Controlo e Infeção 

Hospitalar, um Grupo de Prevenção e Tratamento de Feridas, uma Comissão de Dor 

Crónica, uma Comissão de Vírus de Imunodeficiência Humana (VIH) e Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (SIDA) e uma Comissão de Coordenação Oncológica. Esta 

última tem como intuito organizar consultas multidisciplinares, analisar estratégias de 

diagnóstico e terapêutica, aprovar protocolos de atuação diagnóstica e terapêutica dos 

diversos tipos de doença oncológica, e coordenar o registo do cancro ao nível do HSA.4 

 

4.1. Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos e Adenda ao Formulário 

Hospitalar 

O Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM) contém os medicamentos 

necessários a uma terapêutica adequada à generalidade das situações hospitalares, sendo 

elaborado por médicos, farmacêuticos e técnicos da Autoridade Nacional do Medicamento 

e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED). De acordo com o Despacho nº 1083/2004 de 1 de 

Dezembro de 2003, os medicamentos selecionados pelo CHP são os mais adequados à 

sua realidade e constituem a adenda. Todavia, no caso de necessidade de aquisição de 

medicamentos extra-formulário ou medicamentos sujeitos a uma Autorização de Utilização 

Especial (AUE), estes têm de ser previamente aceites pela CFT, após a sua devida 

justificação. No caso de AUE, a CFT, após a sua autorização, necessita de proceder ao seu 

pedido junto do INFARMED.5 

 

5. Sistema de Gestão da Qualidade  

 

O SGQ deve ser composto por processos operacionais, de suporte e de gestão, bem 

como de procedimentos orientativos para a execução de uma determinada tarefa. O SGQ 

encontra-se implementado no SF do CHP, tendo em 2010 sido certificado pela Associação 

Portuguesa de Certificação (APCER), passando a vigorar a norma NP EN ISO 9001:2008.6  

O Conselho de Administração e a Direção dos SF têm o dever de garantir o 

cumprimento de todos os requisitos resultantes desta norma, adotando-a como ferramenta 

de gestão, de modo a que se torne possível satisfazer todas as necessidades dos doentes, 
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aumentar a sua satisfação e garantir uma prestação de cuidados de saúde, centrados no 

doente.  

 

6. Armazém de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 

 

6.1. Gestão de stocks  

A gestão de stocks é suportada pelo GHAF, que assegura a continuidade da dispensa 

de medicamentos/produtos farmacêuticos, evitando roturas de stock, através da existência 

de pontos de encomenda (PE) das quantidades a encomendar. Isto é controlado por um 

sistema de cartões (sistema Kanban), de acordo com o consumo médio de cada um. Os 

Kanbans possuem um sistema de cores, com base na localização do produto 

correspondente, de modo a facilitar o seu armazenamento. 7 (Anexo1)  

Para se efetuar o cálculo do PE, é necessário realizar-se uma análise das prescrições 

ao longo do tempo, devendo-se, também, atender ao facto de que a introdução de novos 

medicamentos poderá conduzir a uma diminuição do consumo de outros. Assim, o PE deve 

ser recalculado periodicamente de modo a garantir níveis de stocks satisfatórios. 

Em relação ao inventário, é importante a correção entre os stocks reais e informáticos, 

de forma a evitar roturas. Estas diferenças poderão estar relacionadas com erros na 

transferência entre armazéns, na receção de produtos, no armazenamento, entre outras.  

Mensalmente efetua-se um controlo dos prazos de validade, verificando-se todos os 

medicamentos/produtos farmacêuticos com um período de caducidade até 3 meses a 

contar da data de revisão, dando-se prioridade ao seu escoamento.8  

 

6.2. Aquisição de Medicamentos/Produtos Farmacêuticos 

A aquisição de produtos farmacêuticos ocorre diariamente através da recolha dos 

Kanbans do Armazém de Produtos Farmacêuticos (APF), quando atingido o PE. O Técnico 

Superior de Saúde (TSS) é responsável por inserir informaticamente as respetivas 

quantidades a encomendar na Lista Comum (LC), sendo também introduzidos os pedidos 

do armazém da Unidade de Farmácia Oncológica (UFO) e do CMIN, através de uma lista 

elaborada pelos responsáveis de cada unidade. Após o pedido, é registado no verso do 

Kanban a data em que este foi realizado. 

O Serviço de Aprovisionamento do CHP é responsável por garantir a “saída” das Notas 

de Encomenda, com base nos pedidos da LC, sendo estas lançadas no próprio dia ou no 
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máximo até ao dia seguinte. Os pedidos são realizados consoante um catálogo público de 

aprovisionamento, disponível a nível nacional com os fornecedores de cada um deles.9  

Quando estritamente necessário, os pedidos podem ser efetuados através de 

empréstimos a outras Unidades Hospitalares, sendo posteriormente registados, tanto os 

empréstimos pedidos como os concedidos. No seu transporte estes devem ser 

acompanhados por um documento próprio.10  

 

6.3. Receção, Conferência e Armazenamento  

A receção das encomendas é realizada por um TDT (exceto os medicamentos 

experimentais, hemoderivados, estupefacientes e psicotrópicos), sendo realizada a 

conferência quantitativa e qualitativa dos produtos recebidos, a verificação do estado das 

embalagens, do lote e do Prazo de Validade (PV). Após a sua conferência, é enviada a guia 

de remessa/fatura para o Serviço de Aprovisionamento para, posteriormente, ser dada 

entrada no stock informático. Os medicamentos/produtos farmacêuticos rececionados são 

armazenados nos respetivos locais, nas condições adequadas de temperatura e 

humidade.11   

Cada produto é armazenado com o Kanban correspondente, por ordem alfabética de 

Designação Comum Internacional (DCI) e obedecendo ao princípio FEFO “First expired first 

out”, ou seja, os produtos que apresentam um PV mais curto são colocados à frente e à 

direita da prateleira.  

Os medicamentos que apresentam condições especiais de conservação, como os 

termolábeis, devem ser armazenados em primeiro lugar, em câmaras frigoríficas. Os 

produtos inflamáveis, gases medicinais, CTX, estupefacientes e psicotrópicos são 

armazenados numa zona própria, com acesso restrito.  

 

7. Sistemas de Distribuição de Medicamentos e de outros Produtos 

Farmacêuticos  

 

Os sistemas de distribuição têm como objetivo assegurar a dispensa de medicação em 

regime de internamento e ambulatório.   

 

7.1. Distribuição Individual Diária  

Este tipo de distribuição compreende a disponibilização de medicação em dose 

individualizada. A medicação é preparada diariamente, para as 24 horas seguintes, exceto 
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aos fins-de-semana e em vésperas de feriados, que é preparada para as 48 horas 

seguintes. Cada medicamento deve estar devidamente identificado com a DCI, dosagem, 

PV e número de lote. 

Também na DID, o TSS é responsável por avaliar, diariamente, a temperatura dos 

frigoríficos que armazenam a medicação no CHP.  

 

7.1.1. Validação da Prescrição Médica 

O TSS, ao rececionar uma PM, deve atender às características do doente e do 

medicamento, quanto à sua DCI, forma farmacêutica, dose, posologia, via de administração 

e duração do tratamento, assumindo o cumprimento do plano terapêutico e a diminuição 

dos erros associados.12,13  

Através do CdM, o TSS facilmente tem acesso ao Resumo das Caraterísticas do 

Medicamento (RCM), onde rapidamente consegue identificar as possíveis interações e 

incompatibilidades medicamentosas. Para além disso, o TSS ainda pode consultar uma 

tabela afixada com as interações mais comuns e de maior relevância.12 

A validação eletrónica é apoiada por um sistema de cores, sendo que as PM a verde já 

se encontram validadas, a laranja são respeitantes a alterações farmacêuticas, e a 

vermelho são as urgentes, necessitando de uma resposta dentro de 30 minutos.12 O campo 

destinado às “Observações da Farmácia”, permite adicionar informações que o 

farmacêutico julgue pertinentes, como alternativas, caso o produto se encontre esgotado, 

diferentes formas farmacêuticas, medicamentos extra formulário, etc.  

O Portal Interno é um meio de facilitar a comunicação entre o serviço de enfermagem e 

os SF quanto a falhas de medicação, alterações terapêuticas, ao invés do uso do serviço 

telefónico.14 

As PM em papel, normalmente estão associadas a prescrições excecionais que 

necessitam de impresso próprio, como os hemoderivados, o material de penso (Anexo 2) e 

os estupefacientes/psicotrópicos.  

 

7.1.2. Dispensa de Medicamentos/Produtos Farmacêuticos 

Após a validação das PM, o TSS emite listagens inerentes a cada serviço, para a sua 

posterior dispensa. Esta pode ser realizada em regime semiautomático, com recurso ao 

Pharmapick® (instalado em 2012 no CHP), ou de forma manual. O TDT insere a medicação 

em cada gaveta, estando esta identificada com o nome e número de cama do doente. As 
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gavetas estão inseridas numa mala correspondente a um serviço clínico que, por sua vez, 

está inserida num carro transportado pelo AOP.15  

Neste equipamento encontram-se armazenados os medicamentos de elevado 

consumo/rotatividade (referência A) na DID, sendo realizado o aviamento manual para 

medicamentos de médio e baixo consumo (referência B e C, respetivamente). (Anexo 3)  

O método semiautomático apresenta vantagens pela redução de erros na dispensa e 

do tempo destinado a esta tarefa, enquanto a dispensa manual está associada a uma maior 

incidência de erros, a possíveis desvios de inventário, maior número de roturas e aumento 

do tempo dispendido.11 

 

7.2. Distribuição Clássica ou Tradicional  

A reposição de stocks por Distribuição Clássica ou Tradicional é realizada no APF, 

tendo em consideração as quantidades previamente acordadas entre o serviço de 

enfermagem e os SF. As requisições são feitas em papel ou através do GHAF, sendo 

dispensadas e debitadas pelo TDT. 

 

7.2.1. Reposição de níveis de stock 

A reposição de níveis de stock pode ser realizada pelo sistema HLS ou “sistema de 

dupla caixa”, através de “stocks nivelados” ou através de Kanbans. 

O “sistema de dupla caixa” dispõe de duas sucs para o mesmo medicamento, numa 

quantidade pré-estabelecida, sendo que, quando a medicação de uma delas é consumida 

na sua totalidade, esta é reposta pelos SF, ficando o serviço assegurado com a segunda 

suc.  

A reposição por “stocks nivelados” sucede-se no Bloco Operatório, Urgência Geral e 

Cuidados Intensivos, serviços em que a estadia do doente é curta e as patologias são 

variadas. O TDT procede, diariamente, à contagem dos medicamentos consumidos e à 

verificação dos PV, sendo depois realizada a sua dispensa no APF. 16,17 

A reposição da Unidade de Cuidados Intensivos e do Bloco Operatório é feita com 

recurso ao sistema PYXIS, um sistema automatizado, que apresenta uma menor incidência 

de erros relacionados com a dispensa, e um maior controlo de níveis de stock. Este sistema 

automatizado sinaliza os medicamentos que atingiram o seu PE e calcula as quantidades 

necessárias para a sua reposição.  

Ainda, pode ser feita a reposição por Kanban, relativamente a setores dos SF, como a 

DID, a Produção e o Ambulatório. O Kanban é retirado desses setores, pelo AOP, quando 
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se atinge o PE, sendo posteriormente colocado no APF. Este processo está sujeito a 

fragilidades, uma vez que a sua colocação/remoção incorreta pode conduzir a roturas de 

stock.  

 

7.3. Distribuição em Regime de Ambulatório 

No CHP, a Unidade de Farmácia de Ambulatório (UFA) faz a dispensa de medicação 

nos dias úteis, das 9h às 17h, com um total aproximado de 5000 atendimentos por mês. 18 

Esta unidade apresenta três postos de atendimento individualizados, uma sala de espera e 

uma zona de armazém. 

No Serviço de Ambulatório, realiza-se a dispensa de medicamentos e outros produtos 

farmacêuticos 100% comparticipados a doentes com patologias especiais (Anexo 4), como 

a fibrose quística, insuficiência renal, transplantes, esclerose múltipla, hepatites, entre 

outros, que se encontram autorizadas por diplomas legais ou através de deliberações 

específicas autorizadas pelo Conselho de Administração do CHP.19,20 

 

7.3.1. Validação e Cedência de Medicamentos/Produtos Farmacêuticos  

O TSS, aquando da receção da PM, confirma os dados de identificação do doente, do 

medicamento, da posologia, da via de administração, da data da próxima consulta, da 

assinatura do prescritor e da identificação do diploma legal a que obedece.21  

De modo a facilitar a dispensa, encontra-se neste serviço uma tabela, com sistema de 

cores, indicando o local onde se encontra armazenado cada produto.  

Os medicamentos podem ser disponibilizados até 3 meses quando o seu montante total 

é inferior a 100 euros, ou 300 euros, no caso de residentes fora do distrito do Porto. Em 

montantes superiores são fornecidos somente para 1 mês.22  Apesar disso, o TSS prima 

sempre pelo bom senso, ajustando a medicação dispensada às embalagens disponíveis, e 

ao número de dias de tratamento até à próxima consulta. Quando a medicação não pode 

ser entregue na sua totalidade, é impresso um documento com a indicação da medicação 

pendente. 

No caso de não ser o próprio doente a aviar a prescrição, deve ser preenchido um 

“Termo de Responsabilidade” pelo próprio, a dar consentimento para que outros o façam 

por si.   

Ao longo de todo o processo de dispensa, de modo a garantir uma correta utilização do 

medicamento, para além do aconselhamento farmacêutico cedido, também procede à 

entrega de folhetos com informação técnica.  
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O TSS deve garantir a rastreabilidade de alguns medicamentos que apresentam maior 

impacto, tanto a nível económico como no doente, nomeadamente os fármacos CTX, 

antiretrovíricos, antivíricos, biológicos, entre outros. Em relação à Talidomida, devido aos 

seus nefastos efeitos adversos, esta deve ser acompanhada de um documento que autoriza 

a sua dispensa. No caso de existir possibilidade da doente engravidar, o fármaco só é 

dispensado para 28 dias, ao invés de 84.  

Na UFA também são preparados os pedidos de Infliximab referentes ao Hospital de Dia 

de Gastroenterologia, destinados às consultas do dia seguinte. 

Mensalmente é impressa uma listagem dos produtos cuja validade termina nos 

próximos 3 meses, devendo estes ser sinalizados para que sejam escoados o mais rápido 

possível. Tivemos oportunidade de realizar esta tarefa extremamente útil, na medida em 

que permite diminuir as perdas monetárias por parte do hospital.  

 

7.4. Distribuição de Medicamentos Sujeitos a Controlo Especial 

 

7.4.1. Psicotrópicos e Estupefacientes 

Estes fármacos estão sujeitos a legislação própria, sendo o seu circuito controlado. É 

da responsabilidade do TSS preparar, armazenar e dispensar todos estes medicamentos, 

mediante a apresentação do Anexo X, regulamentado em Decreto-Lei, devendo este ser 

assinado por todos os intervenientes no processo e arquivado nos SF.    

O TSS deve avaliar a PM e averiguar os parâmetros relativos à DCI, à forma 

farmacêutica, à dosagem, à via de administração e à posologia. Esta também deve estar 

assinada pelo médico, com a identificação do serviço a que se destina. De seguida, o TSS 

procede ao débito informático no GHAF e à emissão das respetivas guias, preparando a 

medicação no cofre, em caixas seladas e identificadas com o respetivo serviço. 

Posteriormente, o TSS deve assegurar que o enfermeiro que os receciona assina e data o 

impresso.  

 

7.4.2. Hemoderivados 

Os hemoderivados tratam-se de medicamentos produzidos pelo fracionamento do 

plasma humano, sendo a sua dispensa feita mediante a apresentação do impresso próprio 

– Modelo nº 1804 da INCM, de modo a assegurar a rastreabilidade dos lotes administrados 

a cada doente. 
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Aquando da sua dispensa, é registado o hemoderivado dispensado, a sua quantidade, 

o número de lote e o número de registo no INFARMED (CAUL). Estes são fornecidos para 

24h. 

 

7.4.3. Anti-infeciosos  

Os fármacos anti-infeciosos são usados no tratamento e na profilaxia de infeções, 

incluindo os antibacterianos, antifúngicos, antivíricos e antiparasitários. A prescrição destes 

fármacos é validada pelo TSS para 7 dias, devendo existir uma justificação médica 

associada.  

 

7.4.4. Material de Penso 

A escolha do material de penso deve ter em consideração o tipo e as caraterísticas da 

ferida a tratar (local, tamanho, presença de infeção, exsudado, necrose e odor), sendo a 

prescrição feita para um total máximo de 8 dias.  

Existe uma tabela afixada na DID com o material de penso disponível nos SF, de acordo 

com as particularidades do penso e da ferida. (Anexo 5) 

 

8. Farmacotecnia  

 

A farmacotecnia é o setor responsável pela preparação de formulações 

medicamentosas, tendo como base as monografias descritas no Formulário Galénico 

Português, Farmacopeias, outras fontes bibliográficas credíveis, ou com base numa PM. 

As preparações realizadas no CHP englobam formas farmacêuticas estéreis 

(medicamentos CTX, soluções para nutrição parentérica, injetáveis e colírios fortificados), 

formas farmacêuticas não estéreis (soluções e suspensões orais, papéis medicamentosos, 

cremes e pomadas), mas também o reembalamento e fracionamento de medicamentos.  

É da responsabilidade do farmacêutico monitorizar, validar todo o processo de 

produção, elaborar ordens de preparação (OP) e os respetivos rótulos. Todas as 

preparações são feitas de acordo com as Boas Práticas de Fabrico de Medicamentos de 

Uso Humano, de acordo com a Portaria n.º 594/2004, de 2 de Junho.23 

A Unidade de Farmacotecnia do CHP tem sofrido algumas alterações, nomeadamente 

em termos físicos e de equipamento, sendo que algumas das preparações que 

necessitavam de ser encomendadas a farmácias do exterior passaram a ser preparadas na 

Unidade de Farmacotecnia, resultando numa redução de custos para o hospital. 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/LEGISLACAO/LEGISLACAO_FARMACEUTICA_COMPILADA/TITULO_III/TITULO_III_CAPITULO_II/portaria_594-2004.pdf
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/LEGISLACAO/LEGISLACAO_FARMACEUTICA_COMPILADA/TITULO_III/TITULO_III_CAPITULO_II/portaria_594-2004.pdf
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8.1. Fracionamento e Reembalamento  

O fracionamento e o reembalamento de medicamentos possibilita a obtenção de doses 

medicamentosas que não se encontram disponíveis no mercado, sem que haja prejuízo 

das propriedades físico-químicas e biofarmacêuticas da formulação.24 Estes são 

identificados individualmente, com DCI, dosagem, lote e PV. 

Para facilitar este processo, o CHP dispõe de um aparelho automatizado de 

reembalamento, que também procede à identificação dos mesmos. 

 

8.2. Produção de Medicamentos Não Estéreis 

As formulações não estéreis apresentam um papel fundamental, permitindo a 

personalização da terapêutica, ajustada ao perfil fisiopatológico de cada doente. 

No HSA são preparadas diariamente formulações líquidas (suspensões, soluções), 

semissólidas (cremes, pomadas) e sólidas (papéis medicamentosos). Para a sua 

realização, o operador deve equipar-se adequadamente (bata, luvas, máscara e touca), de 

modo a evitar possíveis contaminações. 

O farmacêutico responsável por este setor, após receber o pedido de produção, por 

Kanban ou pelo GHAF, emite a respetiva OP, na qual constam todas as informações 

referentes ao manipulado, como as características da preparação (substância ativa, forma 

farmacêutica, dosagem), o número de lote atribuído, o material necessário, a composição 

quantitativa e qualitativa das matérias-primas utilizadas (devendo-se preencher o respetivo 

lote e origem), os procedimentos, os ensaios de controlo de qualidade, que permitem 

verificar a conformidade da preparação, e a identificação do TDT/TSS responsáveis. 25 

(Anexo 6)  

Após a preparação do manipulado, o produto final deve ser rotulado, contendo o 

respetivo nome do manipulado, o nome do doente, a quantidade preparada, o PV, o número 

de lote e as condições especiais de conservação. (Anexo 7) Para todas as preparações 

realizadas é necessário fazer um mapa de consumo, registando os movimentos internos.  

Durante o estágio tivemos a oportunidade de preparar diversos manipulados, onde se 

incluem os papéis medicamentosos (ex.Sildenafil 10mg, Retinol 5000 UI, Dieta Modular 

Glicídica 1g e 0,5g), as soluções orais (ex. Sacarose 24%), as suspensões orais (ex. 

Diazepam 0,4mg/ml, Fenobarbital 10mg/ml) e loções (ex. loção de alfazema). 
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8.3. Produção de Medicamentos Estéreis  

Nesta unidade são produzidos todos os medicamentos estéreis, com a exceção dos 

medicamentos CTX, que são preparados numa unidade própria.  

No HSA são preparadas essencialmente soluções para nutrição parentérica, 

preparadas de raiz ou aditivadas, injetáveis (ex. Morfina) e colírios. O número de 

preparações tem-se mantido mais ou menos estável, porém a quantidade de preparações 

intravítreas para o Centro Integrado de Cirurgia de Ambulatório (CICA) tem aumentado 

consideravelmente. Através do fracionamento destes medicamentos o CHP tem 

beneficiado de uma redução efetiva de custos. 

No HSA, a unidade de preparação de estéreis apresenta quatro zonas distintas, de 

acordo com o grau de contaminação: uma zona negra, onde o manipulador deve estar 

equipado com fato de bloco (túnica e calças) e socos de borracha, devendo retirar todas as 

jóias e adereços; a primeira zona cinzenta, onde se procede à lavagem assética das mãos 

e à colocação de protetores de calçado, touca, máscara e bata cirúrgica; a segunda zona 

cinzenta, onde se colocam as luvas cirúrgicas; e a zona branca, onde, para além de se 

manipular, existe um stock de material clínico e um carro móvel com as matérias-primas 

necessárias para a execução das preparações de cada dia. A manipulação é realizada na 

câmara de fluxo laminar vertical (CFLv) que garante a devida proteção do produto e do 

manipulador. De modo a minimizar a contaminação microbiológica, esta sala deve 

apresentar um sistema de ventilação que garanta uma pressão positiva na área de 

operação, em relação às zonas circundantes.26  

 

8.3.1. Nutrição Parentérica 

No CHP preparam-se bolsas com os nutrientes necessários para 24h, sendo estas 

elaboradas com o auxílio de um TSS e de um TDT.   

É da responsabilidade do farmacêutico rececionar e validar a PM, devendo verificar os 

dados de identificação e de localização do doente, a composição qualitativa e quantitativa 

da solução I (glucose, aminoácidos, oligoelementos e vitaminas hidrossolúveis, dose/Kg/dia 

e volume prescrito) e da solução II (lípidos e vitaminas lipossolúveis, dose/Kg/dia e volume 

prescrito).27 Após a sua validação, procede-se à emissão dos rótulos e das OP. (Anexo 8)  

Para a preparação da solução I, o HSA dispõe de uma bomba de enchimento 

automático, com ligações de vários conetores ao soro. Para tal, utiliza-se um sistema de 

semáforo em que a glucose 5% diz respeito ao conetor verde, a glucose 10% ao conetor 
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amarelo, a glucose 30% ao conetor vermelho, e os aminoácidos ao conetor azul.28 (Anexo 

9) 

Finalizada e rotulada a preparação, procede-se ao controlo gravimétrico, devendo o 

peso da bolsa situar-se dentro dos limites estabelecidos (± 5%), sendo posteriormente 

embaladas em alumínio, com o intuito de garantir a sua proteção da luz. 

Nesta unidade é efetuado um controlo microbiológico, analisando-se a primeira bolsa 

parentérica de cada sessão de trabalho e a última do dia.29  

 

8.3.2. Citotóxicos  

A UFO localiza-se nas proximidades dos SF, no interior do edifício Dr. Luís de Carvalho, 

junto ao Hospital de Dia de Oncologia, de Hematologia e Polivalente, de forma a satisfazer 

as suas necessidades, minimizando os erros associados ao circuito do medicamento e à 

sua exposição ocupacional, pessoal e ambiental.30  

As preparações produzidas nesta unidade podem ser administradas em bólus 

(administração intravenosa rápida de fármacos, através de seringa), bomba infusora 

(perfusão intravenosa contínua regulada por um ritmo e tempo de perfusão predefinidos) 

ou através de sacos de perfusão (soluções diluídas em soro fisiológico ou glicosilado, 

perfundidos a um ritmo e tempo predefinidos). Para além disso, são também dispensadas 

imunoglobulinas e fármacos adjuvantes da terapêutica, como os antieméticos, não sujeitos 

a uma manipulação prévia.  

 

8.3.2.1. Enquadramento teórico e Instalações 

A UFO desdobra-se em três espaços funcionais, designadamente, sala negra, sala 

cinzenta e sala branca. Na sala negra encontram-se armazenados os CTX, fármacos 

adjuvantes, soros, bombas, entre outros, em armários, e em frigoríficos, organizados de 

forma alfabética. Além disso, também se encontram dois postos informáticos, onde os TSS 

procedem à validação das prescrições médicas, elaboração dos rótulos e emissão das OP. 

A sala cinzenta surge como o local onde se adotam procedimentos de segurança, como a 

lavagem assética das mãos, e o uso de todo o vestuário necessário, de modo a proteger o 

manipulador, bem como garantir a assepsia de toda a preparação. Na sala branca ocorre 

a manipulação das preparações. 31,32 

A sua produção rege-se pelas Boas Práticas de Fabrico, tendo em consideração o 

elevado risco mutagénico, carcinogénico e teratogénico da maioria destas preparações.  
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A sala branca está conforme a ISO 14644-1, que abrange a classificação de limpeza do 

ar nas salas limpas e em ambientes controlados. Para além disso, a existência de fluxo de 

ar adequado, de filtros HEPA e de diferentes pressões, vai garantir uma proteção do 

ambiente, da preparação e do manipulador.33 A pressão no interior da sala deve ser 

negativa, de modo a evitar a contaminação do exterior.34  

 

8.3.2.2. Validação das Prescrições Médicas 

Diariamente o farmacêutico gera uma lista de doentes de acordo com as informações 

obtidas no GHAF, confrontadas com o agendamento disponibilizado no Sistema de Apoio 

Médico (SAM). Nesse momento, o TSS procede à validação detalhada das PM, com a 

confirmação do fármaco, da dose, da forma farmacêutica, do ritmo e tempo de perfusão, e 

da superfície corporal do doente.  

 A validação pode também ser feita a partir de PM manuais, obtidas a partir do impresso 

verde relativo ao regime de internamento, ou do impresso rosa relativo ao regime de 

Hospital de Dia. (Anexo 10) Estas, como são manuais, devem ser equiparadas com a 

aplicação SCClínico, onde o TSS obtém informação quanto à situação do doente. O TSS 

aguarda a atribuição de “luz verde” pelo enfermeiro, após a realização de análises clínicas 

concordantes com a realização de quimioterapia.  

Os protocolos clínicos internos de quimioterapia efetuados no CHP são fundamentados 

em esquemas reconhecidos internacionalmente. 30 

 

8.3.2.3. Ordem de Preparação e Rotulagem 

Após fazer o débito dos fármacos no respetivo Centro de Custo, o TSS elabora e emite 

as OP e os respetivos rótulos. (Anexo 11) Estes apresentam o modo de reconstituição do 

fármaco, o ritmo e o tempo de perfusão, o tempo de estabilidade e a necessidade de 

proteção da luz. A dose prescrita para cada CTX é adaptada de acordo com superfície 

corporal, peso ou AUC (area under the curve) de cada doente. Em certos casos, fruto de 

um comprometimento da função renal ou hepática, mielossupressão ou toxicidade, a dose 

pode ser ajustada ao doente. Tanto a OP como os rótulos são sujeitos a uma dupla 

verificação, garantindo uma maior eficácia e segurança deste processo. 

Seguidamente, são enviadas, aos TDTs, as OP, os rótulos, os fármacos e todo o 

material necessário à sua preparação.35  
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8.3.2.4. Manipulação de citotóxicos 

A execução da preparação efetua-se na CFLv de biossegurança classe II, no interior da 

sala branca, por um TDT, com apoio de um segundo TDT, que faz a dupla verificação de 

todo o procedimento, funcionando como um sistema adequado de gestão de risco 

associado ao erro. Existem algumas particularidades aquando da manipulação, como a 

utilização de 1 mini chemo-spike com filtro de ventilação de 0,2µm para aerossóis tóxicos 

e de 5µm para partículas. Estes spikes são utilizados, por exemplo, para os pós, com o 

intuito de evitar que se transfiram partículas em suspensão. No caso dos taxóis, utiliza-se 

um conetor com um filtro, devido ao risco de se formar cristais de precipitação.34 

Após a preparação ocorre a rotulagem e o embalamento final, sendo todos os produtos 

identificados com o símbolo «BIOHARZARD». Aquando da receção através do transfer, 

verifica-se se a medicação está bem clampada, protegida da luz (caso necessário) e com 

o volume correto, sendo posteriormente colocada em caixas destinadas aos cadeirões ou 

às camas.  

Devido às características nocivas destes fármacos, a UFO, está obrigatoriamente 

equipada com um «kit de derramamento» onde se encontra o material necessário para 

eventuais acidentes.36 

 

8.3.2.5. Gestão de Devoluções  

Para se reutilizar os produtos devolvidos deve-se ter em conta a estabilidade física, 

química e microbiológica das preparações, as condições de armazenamento e a sua 

viabilidade de reaproveitamento. O motivo da devolução deve ficar anotado no registo de 

devoluções de CTX.   

As preparações que não possam ser reutilizadas devem ser acondicionadas num saco 

selado, e eliminadas de acordo com as normas para eliminação de resíduos CTX. 37 

 

9. Ensaios Clínicos 

 

Desde de 2004, que os SF são equipados de todos os meios técnicos necessários para 

a condução de Ensaios Clínicos (EC).  

A Lei n.º 21/2014, de 16 de abril, alterada pela Lei n.º 73/2015 de 27 de julho, regula a 

investigação clínica, definindo os ensaios clínicos 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 
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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". 38  

Numa primeira fase, existe uma visita de pré-estudo com o intuito de avaliar o centro 

onde decorrerá o EC, tendo este de apresentar determinadas características, como a 

população exigida, a equipa, os equipamentos e todas as infraestruturas necessárias.  

São vários os intervenientes neste processo, no qual está incluído um promotor 

(responsável pela conceção/gestão/financiamento), um investigador (médico com 

habilitações científicas e com experiência profissional), um monitor (elo de ligação entre o 

promotor e o investigador, sendo responsável pela supervisão do EC), um participante 

(recetor do medicamento experimental/controlo) e um farmacêutico responsável pelo EC. 

Este último, é responsável por todo o circuito do medicamento experimental, desde a sua 

receção/conferência/armazenamento, até à sua dispensa, disponibilizando toda a 

informação que seja necessária para a sua correta utilização.   

Os EC a decorrer, estão ainda sujeitos a auditorias que, para além de garantirem a 

linearidade do processo e da proteção dos direitos de todos os participantes, também 

asseguram a qualidade dos dados obtidos e a efetivação das boas práticas clínicas. 

A Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) e o INFARMED são os 

responsáveis pela aprovação do EC, após este ter sido autorizado pela Comissão de Ética 

de Investigação Clínica (CEIC) e pela Comissão de Ética do Hospital.  

Quando a Instituição aprova um novo estudo, esta informação é enviada à Unidade de 

Ensaios Clínicos (UEC), onde posteriormente é agendada uma reunião com toda a equipa 

para a apresentação do protocolo. Todos os EC aprovados são registados numa base de 

dados, de modo a saber-se o ponto de situação de cada um deles.  

No HSA, são vários os ensaios clínicos a decorrer; encontrando-se referenciados no 

Anexo 12 alguns com os quais tivemos o privilégio de contatar. 

 

9.1. Receção, Conferência e Armazenamento  

Aquando da receção de um EC, é fundamental que se verifique em primeiro lugar se o 

produto se destina à UEC. Posteriormente procede-se à receção propriamente dita, com a 

verificação da integridade e da rotulagem de cada embalagem, do número de unidades 

recebidas, da forma farmacêutica, do PV e do lote, comparativamente ao documento 

recebido do EC em questão. Este vem também, obrigatoriamente acompanhado de um 

certificado de análise.   
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Quando os EC necessitem de uma conservação compreendida entre os 2-8ºC são 

acompanhados por um dispositivo de temperatura. Caso ocorra algum desvio, esta 

medicação é colocada em quarentena, com uma etiqueta amarela identificativa, 

aguardando-se a resposta do promotor quanto a esse desvio. Após a sua receção e 

conferência, os EC são armazenados de forma crescente quanto ao número de tratamento, 

de forma a facilitar a dispensa.  

De forma a garantir a correta conservação dos medicamentos experimentais, existe um 

aparelho específico (dataloger) que procede a um registo de 5 em 5 minutos da humidade 

e da temperatura, enquanto no frigorífico é feito através de uma sonda. Os dados obtidos 

por ambos os aparelhos, são periodicamente descarregados e posteriormente arquivados 

numa pasta própria. Caso se verifiquem situações anómalas nestes parâmetros, este 

registo é realizado manualmente e de forma diária, para que as alterações sejam 

observadas atempadamente.  

Após esta conferência, o farmacêutico deverá acusar a receção da medicação na 

plataforma própria para cada estudo e arquivar os “Drug shipment receipt”,  em conjunto 

com os certificados de análise.   

 

9.2. Prescrição e Dispensa   

Após a chegada da prescrição realizada pelo investigador, a UEC procede à sua 

dispensa. Para cada EC, existe um documento próprio com várias informações, que 

incluem o ensaio em questão, o nome do investigador e do doente e o medicamento ou o 

número de tratamento a ser cedido. Existe também uma área específica para o registo da 

dispensa, com os respetivos medicamentos de estudo e os adjuvantes associados.  

A dispensa pode ser feita diretamente ao doente, ao investigador, ao coordenador de 

estudo, bem como também à unidade de internamento do doente, ficando esta informação 

estabelecida desde do início do estudo.  

Os ensaios clínicos deverão estar sempre atualizados, e todas as informações 

pertinentes, como a dosagem, forma farmacêutica, número de lote, PV, quantidades 

recebidas, dispensadas, devolvidas ou desperdiçadas deverão ser registadas, para que o 

seu controlo seja possível.  

 

9.3. Devolução e Destruição 

Os medicamentos experimentais poderão ser devolvidos ou destruídos (decidido no 

início do estudo), quando se verifiquem embalagens vazias, devolvidas, caducadas, ou que 
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remanesçam no final do estudo. No caso de serem devolvidos ao promotor, estes são 

contabilizados e registados. Quando se destinam à destruição, após a sua contabilização, 

são reencaminhados para a incineração.   

 

10. Cuidados Farmacêuticos  

 

Desde 2014, têm sido feitos esforços de modo a implementar alguns processos neste 

âmbito. Esta área dos SF tem como objetivo a minimização de problemas relacionados com 

a medicação (PRM), de modo a tornar a terapêutica mais efetiva e segura, intervindo na 

validação das PM. Para além disso, os Cuidados Farmacêuticos dão apoio à CFT com 

sugestões e estudos, para um melhor acompanhamento dos medicamentos disponíveis 

pelos laboratórios. Neste domínio, foi concluído um estudo da estabilidade das 

soluções/suspensões orais após abertura, tendo sido elaborado um póster que foi afixado 

em todas as salas de trabalho dos serviços clínicos.  

Apesar disso, o CHP demonstra falta de recursos humanos para manter as 

atividades iniciadas nesta área e começar novos projetos. 

 

11. Outras Tarefas Realizadas  

 

11.1. Devoluções de Medicamentos na Farmácia de Ambulatório  

Sempre que o utente suspenda o seu regime terapêutico, deve devolver os seus 

medicamentos à UFA, desde que estejam em condições de conservação adequadas. Este 

foi um trabalho realizado por nós, no qual pudemos rececionar os medicamentos 

devolvidos, e fazer a triagem. Esta consistiu na eliminação de embalagens danificadas, 

correção da quantidade de medicamentos nas embalagens, e eliminação de apresentações 

multidose abertas, ou fora do PV. Finalmente, fizemos a separação dos produtos consoante 

o centro de custo a que pertencem e realiza-se a devolução dos medicamentos para o 

ambulatório, a partir desses serviços, através do GHAF. 39 (Anexo 13) 

 

11.2. Campanha de recolha de medicação 

Os SF desenvolveram uma iniciativa em conjunto com Organizações não 

Governamentais (ONG), de forma a disponibilizar medicamentos a grupos carenciados. 

Para este efeito, efetuou-se uma campanha de recolha, contando com o apoio dos utentes 

do HSA, para medicamentos que já não utilizam.  



20 
 

Numa primeira etapa, verificamos a integridade de todos os medicamentos 

disponibilizados, separando os caducados dos que ainda se encontram dentro do PV. De 

seguida, separamos em função dos grupos terapêuticos, sendo registadas as suas 

quantidades, num documento próprio para esse efeito. (Anexo 14) 

 

11.3. Administração de lidocaína  

Durante o nosso estágio foi-nos sugerida a realização de uma pesquisa sobre a 

administração de alguns antibióticos (Ceftazidima, Cefoxitina, Ceftriaxona, Benzilpenicilina 

Benzatínica) por injeção intramuscular, com lidocaína, um anestésico local, verificando a 

quantidade a administrar de anestésico de acordo com a dose de fármaco. (Anexo 15) 

 

12. Considerações Finais 

 Este estágio contribuiu profundamente para a nossa formação enquanto estagiárias de 

Ciências Farmacêuticas, pelos amplos conhecimentos adquiridos na área hospitalar. Sem 

dúvida que, este estágio deu-nos a possibilidade de aplicar na prática a ciência estudada 

durante o curso, consolidando conceitos, procedimentos e otimizando métodos de trabalho. 

Este estágio foi abraçado, por cada uma de nós, com a humildade, entusiasmo e 

vontade de aprendizagem que faz parte de cada uma de nós, e foi com grande agrado que 

afirmamos ter tido todas as condições por parte do hospital para que tal se proporcionasse. 

Desta forma, o balanço desta experiência não poderia ser mais positivo, tendo-nos dado 

o privilégio de contatar com uma panóplia de atividades integrantes da realidade 

profissional dos farmacêuticos que operam no hospital HSA. De realçar a disponibilidade 

de todos os profissionais intervenientes neste processo que, com a sua vasta experiência 

prática, nos puderam orientar e fornecer os mais concisos conhecimentos, de modo a 

proporcionar-nos a melhor aprendizagem possível.  
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14.Anexos  

Anexo 1 – Kanban azul (correspondente a localização no frigorífico), Kanban vermelho 

(correspondente a localização no APF) e Kanban a laranja (correspondente a armazenado 

na prateleira dos colírios).   

 

 
Anexo 2 – Prescrição de material de penso do CHP. 
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Anexo 3 – Pharmapick® existente na secção da DID do CHP. 
 

 
 

Anexo 4 – Prescrição médica manual dispensada na Farmácia de Ambulatório.  
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Anexo 5 –Material de penso disponível no CHP. 

 

 
 

Anexo 6 - Ordem de preparação (esquerda) e rótulo (direita) de preparações não estéreis. 
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Anexo 7 – Preparações Parentéricas rotuladas e acondicionadas. 

 

 

Anexo 8 - Ordem de Preparação de uma bolsa de Nutrição Parentérica. 

 

 



29 
 

                                                                                                                                                                                 
Anexo 9 – Bomba de enchimento automática e respetivos conetores 

 

 
Anexo 10 – Prescrições Médicas em suporte manual (impresso verde e rosa). 
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Anexo 11 – Ordem de preparação (em cima) e rótulo (em baixo) de CTX no CHP.  
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Anexo 12 – Ensaios Clínicos observados no CHP. 
 

Ensaio clínico Indicações Terapêuticas 

Optimise(secucinumab) Otimização do tratamento de manutenção 

de pele limpa a longo prazo em doentes com 

psoríase em placas crónicas, moderada a 

grave. 

Ultragenyx- (UX003-beta-

glucuronidase humana 

recombinante-rhGUS) 

Mucopolissacaridose tipo 7 (deficiência 

lipossómica de β-Glucuronidase) 

Base (Belimumab) Anticorpo monoclonal recombinante –IgG1λ 

- para a redução da atividade dos linfócitos 

B em doentes com Lúpus Eritematoso 

Sistemático.  

Neptune (Tremelimumab 

e Druvamumab) 

Aumento da resposta dos linfócitos T 

(Aumento de IL-2 e INF-α) e aumento da 

morte celular programada (inibe PD-L1)  

Ocrelizumab Anticorpo monoclonal que se liga a CD20 e 

depleta os linfócitos B em doentes com 

Esclerose Múltipla Primária Progressiva.  

Protec (DMF- Fumarato 

de dimetilo) 

Estabilização, translocação nuclear e 

transcrição de Nrf2 (fator que protege 

neurónios contra stress oxidativo, 

metabólico e inflamatório) em doentes com 

Esclerose Múltipla na fase de Surto-

remissão.  

BAY 59 -7939/17454 

(Rivaroxaban) 

Anticoagulante capaz de prevenir eventos 

cardiovasculares, na Doença Arterial 

Periférica, sem os efeitos secundários dos já 

existentes (varfarina). 

GO294336 

(Atezolizumab) 

IgG1 monoclonal contra PD-L1, aumentando 

o tempo de vida dos linfócitos T no Cancro 

de Pulmão de Células Escamosas (não 

pequenas) 
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Anexo 13 - Documento de Devolução de Eritropoietina ao Ambulatório. 
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Anexo 14 – Campanha de Recolha de Medicamentos na Farmácia de Ambulatório do 

CHP. 
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Anexo 15 – Reconstituição de Antibióticos com Lidocaína para Administração 

Intramuscular (IM). 
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