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RESUMO 

O estágio em farmácia comunitária é uma etapa obrigatória para a conclusão do ciclo de 

estudos em Ciências Farmacêuticas. Este é um período durante o qual há aplicação prática 

de todos conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do curso e representa o primeiro 

momento de contacto com a realidade do mercado de trabalho.  

A primeira parte deste relatório resume todas as atividades desenvolvidas durante o estágio 

efetuado na Farmácia Lemos. Além disso, é feito um resumo dos aspectos sobre o 

enquadramento legal das farmácias de oficina, do processo de dispensa de medicamentos e 

produtos de saúde, e do quadro legal que legisla os medicamentos, produtos de saúde e 

serviços prestados pelas farmácias.  

Na segunda parte do relatório, são desenvolvidos três temas com relevância para a 

atividade farmacêutica que foram escolhidos com base na observação do tipo de situações 

que surgiam mais frequentemente no atendimento ao público. O primeiro tema fala da 

distinção entre infeções urinárias e infeções fúngicas e da forma como o farmacêutico deve 

atuar perante ambas situações. O segundo tema fala acerca da azia e indigestão que é uma 

das situações onde está prevista o uso de medicamentos não sujeitos a receita médica e 

onde o farmacêutico pode, por isso, ter um grande nível de intervenção na seleção da 

terapia mais adequada. Finalmente, o terceiro tema debruça-se sobre os cuidados de 

nutrição que a população idosa deverá ter. Este tema foi desenvolvido tendo em conta que 

uma grande parte dos frequentadores da farmácia pertence a esta faixa etária, e são os que 

mais apresentam abertura para conversar com o farmacêutico e receberem informações 

úteis acerca de cuidados de saúde.   
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Parte I – Descrição das Atividades desenvolvidas no Estágio 

1. Introdução  

Conforme previsto no programa de estudos do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, o último 

semestre inclui a realização de estágio profissionalizante em farmácia comunitária. O meu estágio teve a 

duração de 4 meses e foi realizado na Farmácia Lemos (FL). Durante esse período, e, conforme acordado 

com a directora técnica e orientadora de estágio, passei 3 semanas no armazém, 5 semanas no laboratório de 

produção de manipulados da farmácia e 9 semanas em atendimento ao público. Esse atendimento foi feito de 

forma autónoma, após alguns dias de instrução pela Dra. Isabel Pinto. A tabela 1 resume o cronograma das 

atividades que desenvolvi ao longo do estágio.  

1.1. Cronograma das atividades desenvolvidas ao longo do estágio  

Tabela 1: cronograma das atividades desenvolvidas durante o período de estágio 

Local e Data Atividades desenvolvidas 

Armazém 

9 de Maio a 20 de Maio 

20 de Junho a 23 de Junho 

 Conhecimento do espaço e dos locais onde são armazenados os 

produtos 

 Conferência, receção e armazenamento de encomendas  

 Gestão dos prazos de validade  

Laboratório de Manipulados 

23 de Maio a 17 de Junho 

27 de Junho a 1 de Julho 

 Realização das fichas de preparação, cálculo de preços de 

manipulados, impressão de rótulos 

 Produção de manipulados: cápsulas, cremes, pomadas, geles, mistura 

de pós, soluções orais e tópicas e suspensões orais 

 Receção, conferência e armazenamento de matérias-primas 

 Realização de ensaios de densidade de matérias-primas usadas na 

produção de cápsulas 

Atendimento ao Público 

4 de Julho a 22 de Julho 

1 de Agosto a 9 de Setembro 

 Dispensa de medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) e  

medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), suplementos 

alimentares, produtos homeopáticos, medicamentos manipulados, 

produtos de cosmética, dispositivos médicos  

 Aconselhamento farmacêutico: conselhos de prevenção, 

esclarecimentos sobre receituário, forma de tomar os medicamentos, 

promoção da adesão à terapêutica 

 Medição da pressão arterial e determinação de glicemia, triglicerídeos 

e colesterol 

 

1.2. Formação contínua 

Durante a fase de atendimento ao balcão, foi possível participar em ações informativas por parte de 

delegados comerciais ou promotores de marca que visitavam a farmácia. Entre eles, inclui-se uma explicação 

acerca das diferentes linhas da marca de produtos de cosmética Eucerin®, promoção e explicação acerca de 

produtos fabricados pelo Laboratório Servier (Valdoxan® e Daflon®), uma formação acerca de produtos da 

ADNpharma® que está em processo de expansão de mercado e sobre um produto de limpeza e desinfeção, 
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específico para as necessidades de farmácias, a ser lançado pela empresa HigiA58®. Estas ações de formação 

são fundamentais para manter o farmacêutico atualizado acerca dos produtos que estão disponíveis no 

mercado para dispensa e constituem uma formação complementar essencial, especialmente para MNSRM, 

produtos de cosmética e higiene corporal, dispositivos médicos, suplementos alimentares, produtos 

fitoterápicos e produtos homeopáticos, áreas onde o farmacêutico mais pode intervir, tornando-se importante 

conhecer as características de cada produto para conseguir escolher e recomendar o mais adequado em cada 

caso.  

2. Organização da Farmácia  

2.1. Localização e organização externa 

A FL situa-se na Praça Carlos Alberto, em pleno centro do Porto e perto do Hospital de Santo António, o que 

lhe confere uma localização privilegiada. Essa localização confere-lhe, ainda, um grande movimento e uma 

grande diversidade de público. A figura 1 ilustra o espaço externo da FL. Ao longo de todo o meu período de 

atendimento fui confrontada com clientes de diferentes perfis: clientes que frequentam a farmácia há anos, 

turistas e clientes esporádicos que não residem na área, mas trabalham perto ou tiveram consultas perto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como definido pelo artigo 28º do Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de Agosto, a farmácia divulga de forma 

visível o nome do diretor técnico (quer por presença de uma placa no exterior e no interior, quer através dos 

carimbos da farmácia), o horário de funcionamento, as escalas de turno das farmácias do município e os 

serviços farmacêuticos prestados e preços. Além disso, no exterior, está presente o símbolo com a cruz verde 

que está iluminado quando a farmácia de encontra de serviço [1]. A farmácia possui uma página de internet 

onde apresenta as diferentes áreas que a constituem, divulga os serviços prestados, o horário de atendimento, 

os contactos e localização, além de prestar alguns conselhos úteis e falar da história da sua fundação [2]. A 

FL é uma das farmácias mais antigas da cidade do Porto, tendo sido fundada em 1780. Foi adquirida em 1984 

pela Dra. Maria Idília Oliveira, que até hoje continua a ser a proprietária e diretora técnica (DT). Sob sua 

gestão, a farmácia teve duas obras de remodelação em 1991 e em 2005 para obedecer aos requisitos exigidos 

pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED) [2].  

2.2. Organização interna  

Para além do local de atendimento ao público, a farmácia inclui uma perfumaria, secção de ortopedia, 

laboratório de manipulados e armazém. No piso 1 localiza-se, ainda, o escritório, uma zona de convívio e 

alimentação e uma casa de banho. O piso 0 também possui uma casa de banho para uso dos utentes. Sendo 

Figura 1: Espaço externo da Farmácia Lemos 
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assim, a FL cumpre o disposto no artigo 29º do Decreto-Lei  nº 307/2007, de 31 de Agosto, que define que as 

farmácias devem dispor de, pelo menos, sala de atendimento ao público, armazém, laboratório e instalações 

sanitárias [1]. 

A zona de atendimento (figuras 2 e 3) é uma zona iluminada e devidamente ventilada com bancos para os 

utentes, tal como recomendado pelas boas práticas de farmácia [3]. O balcão tem três computadores que 

representam três postos de atendimento e dois terminais de multibanco móveis. Existe, ainda, uma mesa onde 

são feitas as determinações analíticas e medida a pressão arterial e um gabinete isolado onde é feita a 

administração de injetáveis e vacinas, ou para onde são reencaminhados os utentes, casos estes requeiram 

mais privacidade. 

2.3. Recursos humanos  

A equipa é constituída por seis farmacêuticos, a Dra. Isabel Pinto, a Dra. Vera, a Dra. Marta, o Dr. Pedro 

Oliveira (farmacêutico adjunto), a Dra. Ana Oliveira (encarregue do laboratório de manipulados e 

farmacêutica adjunta substituta) e a Dra. Maria Idília Oliveira (diretora técnica). Além disso possui duas 

funcionárias na perfumaria, uma funcionária encarregue pela seção de ortopedia, uma contabilista, uma 

funcionária encarregue pela limpeza das instalações e cinco técnicos auxiliares de farmácia. Sendo assim, a 

FL cumpre o disposto no nº 1 e nº3 do artigo 23º do Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de Agosto, que estipula 

que uma farmácia deve ter no mínimo dois farmacêuticos e que os farmacêuticos devem constituir, 

tendencialmente, a maioria dos trabalhadores da farmácia [1].  

2.4. Horário de funcionamento 

O horário de funcionamento da FL é de segunda a sexta-feira das 9h00 às 20h00 e ao sábado das 9h00 às 

13h00. A seção de perfumaria e ortopedia funcionam de segunda a sexta-feira das 9h00 às 19h00 e ao sábado 

das 9h00 às 13h00.  

2.5. Fontes de informação 

Num dos armários do laboratório, a FL possui um Prontuário Terapêutico atualizado, Simposium 

Terapêutico, a Farmacopeia Portuguesa 9.0, o Formulário Galénico Português além de outros livros tais 

como Martindale, Index Merck, Dicionário Europeu do Medicamento, British National Formulary, entre 

outros. Além disso, todos computadores da farmácia têm acesso à internet o que permite fazer a consulta do 

Prontuário Terapêutico online, site do INFARMED e sites das várias marcas de cosméticos. Uma das 

ferramentas de pesquisa mais úteis foi o sistema informático Sifarma, que disponibiliza na ficha de cada 

produto, informação científica tal como, as indicações terapêuticas, a posologia, reações adversas, interações 

medicamentosas e outras informações úteis ao profissional de saúde.  

Figura 2 e 3: Zona de atendimento da Farmácia Lemos 
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2.6. Sistema informático 

O sistema informático usado nos computadores de atendimento e do armazém é o sistema Sifarma 2.9.2. Este 

programa tem diversas funcionalidades que facilitam o atendimento ao utente e a gestão de produtos. Sendo 

assim, apresenta um ecrã de atendimento, onde é feito o registo dos produtos dispensados e impressas as 

faturas e recibos; um ecrã de gestão de encomendas, onde são realizadas as encomendas; um ecrã de receção 

de encomendas; gestão de lotes por facturar; gestão de utentes, onde é possível aceder à lista de utentes que 

têm conta aberta na farmácia; e uma opção de gestão de produtos, onde aparece a lista de todos produtos 

disponíveis na farmácia e que permite fazer a pesquisa por classificação de Anatomical, Therapeutical, 

Chemical Code (ATC) e por classificação de mercado. Alguns utentes optam por abrir conta na farmácia e, 

sempre que compram um produto, colocam-no na conta, efetuando o pagamento de tudo no final do mês. Isto 

facilita o processo de compra, especialmente para institutos ou lares que têm um grande consumo de 

medicamentos e produtos farmacêuticos. Ao longo do meu estágio tive a oportunidade de fazer a 

regularização de contas de diferentes clientes, imprimindo as faturas e recibos.  

3. Laboratório de manipulados  

De acordo com o Decreto-Lei n º 95/2004, de 22 de Abril, um medicamento manipulado é “qualquer fórmula 

magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico”. O 

mesmo Decreto define fórmula magistral como “medicamento preparado em farmácia de oficina ou nos 

serviços farmacêuticos hospitalares segundo receita médica que especifica o doente a quem o medicamento 

se destina” e preparado oficinal como “qualquer medicamento preparado segundo indicações compendiais, 

de uma farmacopeia ou de um formulário, em farmácia de oficina ou nos serviços farmacêuticos hospitalares, 

destinado a ser dispensado diretamente aos doentes assistidos por essa farmácia ou serviço” [4]. De acordo 

com o artigo 66º do Decreto-Lei nº48547, de 27 de Agosto de 1968, todas as farmácias deverão estar 

apetrechadas com determinados utensílios de laboratório [5]. A deliberação nº 1500/2004, de 7 de Dezembro, 

indica qual o equipamento de laboratório mínimo obrigatório, sendo que o laboratório da FL possui todo esse 

material [6]. Na figura 4 e 5, pode-se ver a estrutura física do laboratório de manipulados da FL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A farmácia recebe pedidos de preparação de manipulados de vários pontos do país, quer seja de pessoas a 

título individual quer seja de outras farmácias, hospitais públicos e centros médicos privados. São preparadas 

cápsulas, suspensões e soluções orais, soluções de uso tópico, cremes, pomadas, pastas e misturas de pós. 

Antes da preparação de um manipulado, é impressa a sua ficha de preparação, sendo que o computador do 

laboratório possui uma pasta no qual se podem encontrar já pré-feitas as fichas de preparação de vários 

manipulados, com a possibilidade de se introduzirem as modificações necessárias. Essas fichas incluem o 

Figura 4 e 5: Laboratório de manipulados da Farmácia Lemos 
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nome do manipulado, dosagem e quantidade, o nome, morada e contacto da pessoa ou entidade a qual se 

destina, o nome do médico prescritor e a data de preparação. É indicada uma lista de todas as matérias-primas 

usadas na preparação do manipulado com as respetivas quantidades, número de lote e fornecedor. 

Posteriormente, descreve-se a forma de preparação do manipulado, as fontes bibliográficas de onde essa 

informação foi retirada, o número de lote do manipulado, o material de embalagem usado bem como o nº de 

lote deste e os ensaios de controlo de qualidade. É, ainda, deixado um espaço para colar uma réplica do rótulo 

que será colado na embalagem do manipulado. Todas as fichas de preparação são devidamente assinadas pela 

farmacêutica responsável e pela DT e são mantidas na farmácia durante um período mínimo de 3 anos, 

conforme o que está estabelecido na Portaria n º 594/2004, de 2 de Junho, que estipula as boas práticas a 

observar na preparação de manipulados [7]. Para exemplos de fichas de preparação, consultar o anexo I. 

Todos medicamentos manipulados são devidamente acondicionados em material de embalagem compatível e 

rotulados antes de serem dispensados. O rótulo, tal como previsto na Portaria nº 594/2004, de 2 de Junho, 

inclui o nome do doente (no caso de se tratar de uma fórmula magistral); fórmula do medicamento 

manipulado prescrita pelo médico; o número do lote atribuído ao medicamento preparado; prazo de utilização 

do medicamento preparado; condições de conservação do medicamento preparado (por exemplo, “Conservar 

em friogorífico”); instruções especiais, eventualmente indispensáveis para a utilização do medicamento (por 

exemplo, “agite antes de usar”, “uso externo”); via de administração; posologia; identificação da farmácia e 

identificação do farmacêutico diretor técnico [7]. No verso da ficha de preparação é impresso uma folha de 

um documento Excel em que é calculado o preço do manipulado, tendo em conta o preço das matérias-

primas, o preço do material de embalagem e os honorários. O cálculo do preço segue regras indicadas na 

Portaria nº 769/2004, de 1 de Julho [8].  

Todos armários do laboratório estão devidamente rotulados a indicar o tipo de material que contêm. As 

matérias-primas estão guardadas por ordem alfabética em armários, havendo um local de armazenamento em 

separado para matérias-primas líquidas, materiais inflamáveis ou explosivos e outro para substâncias com 

aroma forte. No fabrico de manipulados, e tal como indicado pelo artigo 6º do Decreto-Lei n º 95/2004, de 22 

de Abril e pela Deliberação nº 1504/2004, de 7 de Dezembro, apenas são usadas matérias-primas inscritas na 

Farmacopeia Portuguesa, Farmacopeia Europeia, farmacopeias e formulários oficiais dos Estados membros 

da União Europeia, United States Pharmacopoea/National Formulary e Formulário Galénico Português [4, 

9]. Além disso, no fabrico de manipulados, não é permitido incluir uma lista de substâncias que está descrita 

na Deliberação n º 1985/2015, de 17 de Setembro [10]. As matérias-primas são encomendadas ao fornecedor 

pela farmacêutica responsável, e, quando chegam, a sua receção é feita pela DT. Todas matérias-primas vêm 

acompanhadas por um boletim de análise, onde são apresentados os resultados de análises realizadas em 

laboratório idóneo, e que certifica que a substância obedece aos requisitos da sua monografia. Aquando a 

receção das matérias-primas, a DT verifica se a matéria-prima recebida corresponde à encomendada através 

da análise do documento de faturação, confirma que o lote existente no boletim de análise é o mesmo que o 

lote marcado na embalagem da matéria-prima e confirma que a embalagem está íntegra e satisfaz as 

condições de higiene e conservação necessárias. Posteriormente, todas as matérias-primas são etiquetadas 

com o preço de custo que é retirado da fatura, bem como com o nome do fornecedor e número de fatura. Isto 

obedece aos requisitos das boas práticas de fabrico de manipulados [7]. O controlo de prazos de validade das 

matérias-primas é, também, efecuado pela DT que possui um ficheiro em Excel onde estão registados os 
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prazos de validade de todas as existências do laboratório. Durante a minha passagem pelo laboratório, tive a 

oportunidade de fabricar vários medicamentos manipulados, sempre sob a supervisão da farmacêutica 

responsável (consultar anexo II). Além disso, efectuei ensaios de densidade de várias matérias-primas que 

são usadas no fabrico de cápsulas (consultar anexo III). Os ensaios de densidade têm que ser feitos de cada 

vez que o laboratório recebe uma nova substância química ou um novo lote da substância a ser usada no 

fabrico de cápsulas. No computador, são mantidos documentos em Excel para cada substância com os 

resultados dos ensaios de densidade, o que é de fulcral importância, visto que, de cada vez que é requisitada à 

farmácia o fabrico de uma formulação, é necessário verificar o volume que uma determinada substância 

ocupa nas cápsulas de um determinado tamanho de forma a saber se é necessário preencher com um 

excipiente adequado para perfazer o volume da cápsula.  

4. Circuito de medicamentos e produtos farmacêuticos  

4.1.  Gestão de encomendas  

As encomendas podem ser feitas diretamente aos laboratórios da indústria farmacêutica ou através de 

distribuidores grossistas. As encomendas diretas aos laboratórios são efetuadas mais raramente e apenas 

quando há vantagem económica e se justifica adquirir uma grande quantidade de um determinado produto. 

Sendo assim, a farmácia opta por trabalhar com distribuidores grossistas, selecionando pelo menos dois 

principais, de forma a simplificar o processo. A FL trabalha com vários fornecedores, no entanto apenas 

quatro deles permitem fazer encomenda automática a partir do sistema informático: a Alliance Healthcare, a 

Cooprofar, a Empifarma e a OCP Portugal. Destes, a Alliance Healthcare e a Cooprofar são os principais 

fornecedores com três encomendas diárias a chegar à farmácia: uma de manhã, uma a seguir ao almoço e 

uma ao final do dia. A gestão de encomendas está a cargo de uma pessoa que, duas vezes por dia, faz 

encomendas diárias a ambos os fornecedores principais. O sistema informático Sifarma possui uma 

componente de Gestão de Encomendas, nas quais permite efetuar diferentes tipos de encomendas: 

encomenda diária, encomenda tipo, encomenda de reforço de stock, encomenda de esgotados e encomenda 

manual. Na FL, a pessoa encarregue das encomendas, utiliza a opção de encomenda diária, na qual o sistema 

informático elabora uma proposta de encomenda tendo em conta os produtos que atingiram o stock mínimo 

estabelecido. É apresentada uma lista de produtos a encomendar ao fornecedor indicado como preferencial na 

ficha do produto. O sistema propõe um número de unidades a encomendar, no entanto o operador poderá 

optar por encomendar um número superior, inferior ou até mesmo não encomendar esse produto. Para 

auxiliar a decisão, é apresentada a quantidade de unidades vendidas no último mês e a média de vendas nos 3 

meses anteriores. A opção de encomenda manual é usada sempre que se encomenda um produto via e-mail 

ou telefone. Nessa situação, para haver registo da encomenda a nível do sistema informático, opta-se por 

criar uma encomenda manual. Neste caso, é o operador que determina qual o fornecedor, os produtos e 

quantidades a encomendar, independentemente do fornecedor escolhido ser aquele que surge na ficha do 

produto ou não. As encomendas tipo e encomendas de reforço de stock não são habitualmente usadas. Por 

outro lado, as encomendas de produtos esgotados funcionam como as encomendas diárias mas são referentes 

a produtos que estão esgotados a nível do fornecedor. Os produtos que esgotam frequentemente têm a 

indicação de “rat” na ficha de produto, que significa que são produtos rateados. Nessas situações, geralmente, 

as encomendas são feitas via telefone para verificar com o fornecedor se já têm alguma unidade disponível e 

quantas pode enviar à farmácia. Depois de analisada e trabalhada, a proposta pode ser aprovada ou suspensa 
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pelo operador. As encomendas aprovadas podem ser enviadas ao fornecedor automaticamente, ao passo que 

as encomendas suspensas carecem de aprovação antes de poderem ser enviadas. A qualquer altura, é possível 

consultar no sistema informático quais as encomendas que estão em curso, bem como efetuar alterações. Um 

outro tipo de encomendas são as encomendas instantâneas. Este tipo de encomendas é feito quando um utente 

pretende um produto que não existe na farmácia. Durante o meu período de atendimento, tive a oportunidade 

de fazer este tipo de encomendas várias vezes. Acedendo à ficha do produto é possível selecionar a opção de 

efetuar encomenda instantânea na qual é possível verificar se o produto está disponível no fornecedor (e, caso 

não esteja, qual o motivo) e encomendar o número de unidades pretendidas para o utente. Por vezes o 

produto não se encontra disponível no fornecedor (os motivos mais frequentes incluem estar esgotado no 

laboratório, ter sido descontinuado ou não ser comercializado por aquele fornecedor), sendo que nesse caso 

pode optar-se por contactar telefonicamente outros fornecedores ou pedir empréstimo do produto a farmácias 

que mantêm relações comerciais com a FL. 

4.2. Receção de encomendas 

As encomendas chegam à farmácia em contentores específicos e vêem acompanhadas com uma fatura ou 

guia de remessa. A fatura traz sempre um duplicado e um original. O primeiro passo é conferir que as 

quantidades de produtos que chegaram são as mesmas que estão faturadas. Se houver alguma irregularidade 

(por exemplo, receção de produtos que não foram encomendados ou produtos com embalagem danificada), o 

fornecedor é contactado por escrito, de forma a ser informado da devolução, e solicitado a corrigir a falha, 

que normalmente ocorre por troca, reposição ou nota de crédito. Após esse passo de confirmação inicial, 

deve-se escolher a componente Receção de Encomendas do Sifarma, na qual irão aparecer as várias 

encomendas que estão a decorrer. Deve-se selecionar a encomenda correspondente e introduzir o número da 

guia de remessa, bem com o valor total faturado. Posteriormente, inserem-se os códigos de barras de cada 

produto e deve-se conferir, para cada um deles, a quantidade (que pode ser inferior ou superior àquela que foi 

encomendada) o prazo de validade, o preço de venda à farmácia (PVF), o imposto sobre valor acrescentado 

(IVA), o preço de venda ao público (PVF) e a margem de lucro que se pretende introduzir. Nos produtos com 

Preço Inscrito na cartonagem (PIC), a margem de lucro não pode ser alterada, visto que são produtos com um 

preço final definido. Nos produtos que não possuem PVP definido, a margem de lucro pode ser ajustada. No 

final da introdução de todos produtos, deve-se confirmar que o valor indicado é igual ao valor faturado, e, se 

assim for, a receção da encomenda é finalizada e o original da fatura é assinado e arquivado numa gaveta 

para o efeito. Posteriormente, são imprimidos os códigos de barras para os produtos nos quais é necessário 

fazer marcação do preço, que incluem produtos de cosmética e produtos de venda livre. Finalmente, todos os 

produtos devem ser correctamente arrumados nos locais que lhes são destinados.   

As benzodiazepinas e substâncias psicotrópicas e estupefacientes vêm acompanhadas de uma requisição, e 

quando se está a fazer o registo na encomenda no sistema informático, é necessário inserir o número da 

requisição. A DT é responsável pela preparação e emissão das listas de entradas e saídas de psicotrópicos, 

estupefacientes e benzodiazepinas da farmácia. Toda a documentação é arquivada, para posteriormente ser 

enviada ao INFARMED. Os psicotrópicos e estupefacientes encontram-se armazenados num armário 

especial para o efeito.   
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4.3. Armazenamento dos produtos 

O armazém da farmácia inclui várias divisões. Sendo assim, no piso 0 encontram-se gavetas deslizantes onde 

são armazenados por ordem alfabética medicamentos de marca. Há ainda um conjunto de armários onde são 

armazenados por ordem alfabética medicamentos genéricos bem como os granulados, suspensões e soluções 

orais sujeitos a receita médica. Subindo-se as escadas para o piso 1 tem-se acesso a uma seção onde são 

armazenados excedentes de produtos cosméticos, protectores solares, produtos de higiene dentária e 

MNSRM que são comprados em grandes quantidades. Há, ainda, um armazém onde são guardados produtos 

de puericultura e dispositivos médicos tais como sondas vesicais, fraldas, sondas nasogástricas, aparelhos de 

medição de tensão arterial, produtos para ostomizados, entre outros. Além disso, a farmácia possui dois 

frigoríficos, um no armazém e outro no laboratório. Nos frigoríficos são armazenados medicamentos que 

necessitam de refrigeração (por exemplo, insulinas, anéis intravaginais) e vacinas. Por baixo do balcão de 

atendimento, existem gavetas onde são armazenados diversos produtos. Num conjunto de gavetas são 

armazenados os contraceptivos por via oral, seguindo-se gotas de aplicação auricular ou oral, de seguida 

colírios e finalmente comprimidos vaginais ou supositórios. Noutro conjunto de gavetas são armazenados os 

comprimidos e cápsulas não sujeitos a receita médica que inclui também suplementos alimentares e produtos 

fitoterápicos. Por trás do balcão de atendimento, existem várias gavetas onde são armazenados diversos 

produtos: tampões auditivos contra ruídos; genéricos dos contracetivos orais; termómetros; testes de 

gravidez; preservativos e lubrificantes; câmaras expansoras para inaladores; pessários; probióticos; lâminas 

de bisturi e dedeiras, entre outros. Há ainda uma pequena seção de gavetas dedicada ao armazenamento de 

formulações comerciais homeopáticas. Lateralmente à zona do balcão de atendimento, há uma série de 

gavetas deslizantes onde são armazenadas as pomadas e cremes, bem como tiras para a determinação da 

glicemia, lancetas, sabonetes sólidos, produtos de higiene feminina, ligaduras e adesivos, seringas, entre 

outros. Adjacente a essas gavetas encontra-se, um armário com quatro prateleiras onde são armazenados 

champôs e ainda suspensões, soluções ou granulados de venda livre. Por trás do balcão de atendimento 

existem prateleiras de vidro onde são colocados MNSRM ou over-the-counter (OTC), sendo que o tipo de 

produtos em exposição nas prateleiras superiores expostas ao público depende da época do ano. Em frente do 

balcão de atendimento, surge a seção de dermocosmética e de produtos para higiene dentária. Além disso, há 

diversos expositores de diferentes marcas, sendo que, como o estágio foi realizado no Verão, os expositores 

continham protetores solares. Todos os produtos farmacêuticos são distribuídos segundo os métodos de 

armazenagem FEFO "First-Expire, First-Out" e FIFO “First-In, First-Out”. As zonas de armazenamento 

devem respeitar determinadas condições de iluminação, temperatura, humidade e ventilação de forma a 

assegurar um bom estado de conservação dos medicamentos e produtos farmacêuticos. Segundo as 

recomendações existentes, os medicamentos devem ser conservados à temperatura ambiente entre 15-25ºC e 

humidade <65%. Os medicamentos de frio deverão ser conservados a temperaturas entre 2-8ºC. De forma a 

assegurar o cumprimento dessas condições, existem vários termohigrómetros espalhados por várias áreas da 

farmácia, que fazem o controlo da humidade e temperatura. Semanalmente (segunda-feira) é feita a recolha 

dos gráficos de variação de temperatura e humidade e regista-se a temperatura e humidade máxima e mínima 

de forma a verificar a conformidade ou não conformidade desses parâmetros. Os friogoríficos têm 

termómetros com alarmes associados, que disparam quando são ultrapassados os limites de temperatura.  
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4.4. Gestão de stocks  

Tendo em conta o panorama atual das farmácias portuguesas, a gestão de stocks desempenha um papel 

fundamental para manter a sustentabilidade da farmácia. Sendo assim, é necessário saber, em cada momento, 

a quantidade de cada produto que a farmácia possui nos seus armazéns. Uma quantidade baixa de produto 

poderá comprometer a qualidade do serviço prestado ao utente, pois há o risco deste se esgotar e o cliente ter 

que esperar que seja encomendado e chegue à farmácia. Por outro lado, uma quantidade demasiado elevada 

de um produto nos stocks, pode levar a perdas económicas para a farmácia e desperdícios com 

medicamentos. O sistema informático Sifarma facilita o processo de controlo de stocks pois permite 

estabelecer para cada produto quais as quantidades mínimas e máximas que devem existir, além de indicar as 

quantidades que existem em stock a cada momento. Além disso, também dá informações acerca das datas em 

que foi feita a última compra e venda, bem como a evolução ao longo do tempo do número de saídas do 

produto do stock, sendo, por isso, uma ferramenta útil para orientar a quantidade de cada produto a 

encomendar. Tendo em conta que existe sazonalidade nas vendas de alguns produtos, será essencial ajustar as 

quantidades mínimas e máximas a ter em diferentes épocas do ano. Apesar do sistema informático ser uma 

ferramenta que simplifica o processo de gestão de stocks, por vezes há discrepâncias entre os stocks físicos e 

informáticos. Para evitar isto, é necessário fazer periodicamente a contagem física de existências.  

4.5. Controlo de qualidade: gestão de prazos de validade 

A gestão de prazos de validade assume uma importância fundamental para evitar o desperdício, minimizar as 

perdas económicas da farmácia e melhorar a qualidade do serviço, pois ao separar produtos com o prazo de 

validade a terminar, evita-se que estes sejam dispensados ao utente por engano.  

Quando se está a rececionar uma encomenda, é necessário atualizar os prazos de validade dos produtos, 

quando estes têm um stock nulo. Está definido pela DT que o prazo de validade introduzido 

informaticamente deve preceder em dois meses o prazo de validade real (por exemplo, se a validade do 

produto termina a 08/2017, então deve-se introduzir no sistema informática a data de 06/2017). Apesar deste 

sistema permitir dar uma noção acerca dos prazos de validade dos produtos em stock, existem alguns 

problemas que podem determinar que alguns produtos passem da validade. Para evitar isso, a DT da farmácia 

implementou um sistema no qual, mensalmente, um dos técnicos auxiliares tem que imprimir uma lista de 

produtos cuja validade irá terminar nos 6 meses subsequentes. Conforme a listagem, o técnico procede à 

remoção física dos produtos, anotando na lista qual é o prazo de expiração mais recente dos produtos que 

ficam em stock. Tive a oportunidade de fazer um desses inventários e verifiquei a utilidade desse sistema 

(consultar anexo IV). Sendo assim, com este procedimento, é possível segregar os produtos cuja validade 

está a terminar e fazer uma devolução atempada ao fornecedor ou alertar para que esses produtos sejam 

vendidos com prioridade. A maioria dos laboratórios aceita produtos cuja validade termina em 2 meses. Os 

produtos de dermocosmética, por outro lado, não são geralmente aceites pelo fornecedor. Sendo assim, a sua 

segregação atempada permite fazer o escoamento através de campanhas em que se oferece um desconto no 

preço. Os produtos em desconto por terem prazo de validade a terminar, estão expostos em locais visíveis do 

balcão de forma a chamar a atenção do cliente, no entanto, caso um cliente mostre interesse é-lhe indicado 

que a validade está prestes a terminar e informa-se dos potenciais inconvenientes. Este tipo de procedimento 

apenas é executado em produtos de dermocosmética e não em medicamentos.  
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4.6. Devoluções e quebras  

Um produto farmacêutico pode ser devolvido quando chega à farmácia em estado de não conformidade ou 

quando tem o prazo de validade a terminar no período de 2 meses. Os produtos a devolver são separados em 

contentores por um dos técnicos auxiliares e são enviados para o fornecedor em conjunto com a Nota de 

Devolução, sendo que a FL fica com um duplicado dessa nota. Quando a devolução do produto não é aceite 

pela empresa fornecedora, este é devolvido à farmácia, ficando o produto numa situação de quebra. A razão 

de quebra tem que ser documentada de forma a justificar-se o acerto contabilístico. É da responsabilidade da 

farmácia a contratação de um serviço para a eliminação de produtos inutilizados.  

5. Dispensa de medicamentos e produtos farmacêuticos 

A dispensa de medicamentos é o ato em que o farmacêutico cede medicamentos aos doentes, mediante 

prescrição médica ou em regime de automedicação ou indicação farmacêutica. A cedência dos medicamentos 

deve ser acompanhada de toda informação necessária para o seu correto uso (posologia, cuidados a ter 

aquando a administração) e compete ao farmacêutico identificar e resolver problemas relacionados com o 

medicamento, tais como possíveis interações entre medicamentos ou com alimentos, efeitos adversos, entre 

outros [3]. As farmácias não podem rejeitar a dispensa de MNSRM ou medicamentos prescritos com receita 

válida, exceto em casos de objeção de consciência que não ponham em risco a vida ou saúde do utente, 

previstos pelo estatuto da Ordem dos Farmacêuticos [1, 11]. Durante o período de estágio, após alguns dias 

de instrução pela Dra. Isabel Pinto, iniciei o atendimento, que teve a duração de 9 semanas, e no qual tive a 

oportunidade de fazer dispensa de vários MSRM, MNSRM, suplementos alimentares, produtos 

homeopáticos, produtos fitoterápicos, dispositivos médicos e produtos de puericultura.  

5.1. Regimes de comparticipação de medicamentos  

Existem várias entidades responsáveis pela comparticipação de medicamentos, no entanto, o Serviço 

Nacional de Saúde (SNS) é um sistema universal que engloba todos os utentes, independentemente de estes 

terem acesso a outros subsistemas de comparticipação. Alguns dos subsistemas de comparticipação mais 

frequentemente encontrados na farmácia são subsistemas de cariz privado e que cobrem determinadas classes 

de profissionais, tais como o Serviço de Assistência Médico-Social (SAMS), o CTT-Médis e Sãvida. Para 

beneficiar das comparticipações desses subsistemas, os utentes fornecem a receita médica e apresentam o 

cartão de beneficiário. Além disso, também é frequente haver comparticipação por parte de agências 

seguradoras privadas, tais como a Seguradora Fidelidade.  

O regime de comparticipação geral de medicamentos inclui todos utentes do SNS e os beneficiários da 

Direção-Geral de Proteção Social aos Funcionários e Agentes da Administração Pública (ADSE). Apenas os 

medicamentos prescritos em receita médica que esteja de acordo com o modelo aprovado podem beneficiar 

de comparticipação. A comparticipação baseia-se num sistema de escalões, sendo que os medicamentos do 

escalão A têm uma comparticipação de 95% do PVP; nos do escalão B a comparticipação é de 69% do PVP; 

nos do escalão C a comparticipação é de 37% do PVP e nos do escalão D, a comparticipação é de 15% do 

PVP. A decisão sobre se um medicamento beneficia ou não de comparticipação é da competência de um 

membro do Governo responsável pela área da saúde, ao passo que no caso dos medicamentos genéricos, essa 

competência está a cargo do conselho diretivo do INFARMED. A inclusão em cada escalão de 

comparticipação vai depender do grupo e subgrupo farmacoterapêutico a que o fármaco pertence, sendo que 

os fármacos destinados ao tratamento de patologias debilitantes ou crónicas são incluídos num escalão que 
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permita uma comparticipação mais elevada. No caso do medicamento não possuir preço de referência (PR), a 

comparticipação incidirá sobre o PVP do medicamento. No caso do medicamento possuir PR, então o valor 

da comparticipação é calculado em relação ao PR. O PR corresponde à média dos 5 preços mais baixos de 

um grupo homogéneo (GH). Os GH são definidos e publicados trimestralmente pelo INFARMED e são 

constituídos pelo conjunto de medicamentos com a mesma composição qualitativa e quantitativa em 

substâncias ativas, a mesma forma farmacêutica, dosagem e via de administração, podendo haver no mesmo 

grupo diversos tamanhos de embalagens. Em cada GH deve estar incluído pelo menos um medicamento 

genérico. Este Sistema de Preços de Referência aplica-se aos medicamentos comparticipados que têm um GH 

e estabelece um valor máximo a ser comparticipado, o que permite racionalizar o preço dos medicamentos, 

fazer contenção de custos e introduzir um maior rigor na comparticipação de medicamentos [12].  

Para além da comparticipação de medicamentos através do regime geral, há também Regimes Especiais de 

Comparticipação. Esses regimes podem ser em função dos beneficiários ou devido aos medicamentos em 

questão terem características específicas e se direccionarem para determinadas patologias em concreto. A 

comparticipação especial, tendo em conta o beneficiário, aplica-se a pensionistas que provem ter rendimentos 

abaixo de um limite estabelecido. Neste regime, aos medicamentos do escalão A é acrescida uma 

comparticipação de 5%, ao passo que para os medicamentos do escalão B, C e D é acrescida uma 

comparticipação de 15%. Essa comparticipação é de 100% para medicamentos cujo PVP seja um dos cinco 

mais baixos dentro do grupo homogéneo em que se inserem. Quando se está perante um regime de 

comparticipação especial para pensionistas, na receita médica tem que surgir a sigla “R”, “RO” ou “RT”. A 

comparticipação especial tendo em conta as patologias ou determinados grupos de utentes é legislada em 

despachos específicos [13]. Sendo assim, todos medicamentos para a paramiloidose têm uma 

comparticipação de 100%, os medicamentos comparticipados para doentes com lúpus, hemofilia e 

hemoglobinopatias têm uma comparticipação de 100% e o carbonato de lítio para psicose maníaco-

depressiva também é totalmente comparticipado. Para outras patologias, existem despachos que estabelecem 

uma lista de medicamentos que têm comparticipações especiais, tal como é o caso de dor crónica oncológica 

ou não oncológica moderada a severa, procriação medicamente assistida, medicamentos para psoríase, 

ictiose, artrite reumatóide e espondilite anquilosante. No caso da Doença de Alzheimer e doença inflamatória 

intestinal, os medicamentos listados apenas têm comparticipação especial se forem prescritos por médicos 

especialistas [14]. Nestes casos, para o utente beneficiar da comparticipação especial, tem que surgir a sigla 

“O” e o médico prescritor deve fazer referência, na receita médica, ao diploma que regula o regime especial 

de comparticipação [13]. Por outro lado, os reagentes (tiras-teste) para determinação de glicemia, cetonemia 

e cetonúria e as agulhas, seringas e lancetas destinadas a pessoas com diabetes ficam sujeitos ao regime de 

preços e comparticipações definido na Portaria n º 35/2016 de 1 de Março. Nesta portaria, é estabelecido que 

as agulhas, seringas e lancetas para pessoas com diabetes são comparticipadas a 100%, ao passo que as tiras-

teste têm uma comparticipação de 85% [15]. Tendo em conta que a comparticipação do Estado para o 

fármaco Betmiga® (Laboratório Astellas Pharma) é mínima, o laboratório produtor, comparticipa parte do 

preço.  

5.2. Receita médica 

A prescrição de medicamentos em Portugal é regulada pela Portaria n º 224/2015, de 27 de Julho. Nesta, 

estão previstos dois modelos de prescrição: a prescrição eletrónica e a prescrição manual em documento pré-
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impresso. É estabelecido que a prescrição é feita por via electrónica, podendo, excecionalmente fazer-se por 

via manual nas seguintes situações: i) falência do sistema informático; ii) inadaptação do prescritor que deve 

ser confirmada e validada com a Ordem profissional; iii) prescrição ao domicílio; iv) outras situações, até a 

um máximo de 40 receitas por mês [16]. Durante o meu estágio, contactei com três tipos de receitas: receita 

eletrónica desmaterializada ou receita sem papel; receita eletrónica materializada e receita manual. A receita 

eletrónica materializada é aquela em que a prescrição é impressa e pode ser feita em modo online, no qual 

ocorre registo na Base de Dados Nacional de Prescrições (BDNP), ou em modo offline, sendo que neste 

último caso, o registo da prescrição não fica visível para a farmácia e esta não pode dispensar a receita de 

forma eletrónica [17].  

A prescrição de um medicamento inclui obrigatoriamente a respetiva denominação comum internacional 

(DCI) da substância ativa, a forma farmacêutica, a dosagem, a apresentação, a quantidade e a posologia. Se 

no caso dos medicamentos não comparticipados, o prescritor pode referir a denominação comercial do 

produto, no caso de medicamentos comparticipados, a prescrição apenas pode incluir o nome comercial 

quando a substância ativa em questão ainda não tem medicamento genérico ou quando o prescritor tem uma 

justificação técnica para que não haja a troca por um medicamento genérico. Neste caso, o prescritor deve 

justificar porque é que bloqueou a prescrição a um determinado medicamento, tendo para isso três 

justificações: a) medicamento com margem ou índice terapêutico estreito; b) suspeita de haver reação adversa 

ou intolerância, sendo que neste caso a reação adversa tem que ter sido previamente reportada ao 

INFARMED; c) prescrição de medicamento destinado a assegurar a continuidade de um tratamento com 

duração estimada superior a 28 dias. Nas duas primeiras excepções, a farmácia é obrigada a disponibilizar o 

medicamento prescrito, ao passo que na excepção c, o doente pode exercer direito de opção e escolher um 

medicamento diferente, com PVP igual ou inferior, dentro do mesmo grupo homogéneo [16].  

Antes de aceitar e aviar uma receita (seja ela eletrónica, materializada ou manual), o farmacêutico deve 

conferir determinados parâmetros para confirmar que esta é válida. Sendo assim, uma receita médica só é 

válida se incluir numeração; o local de prescrição ou respectivo código ou vinheta; identificação do médico 

prescritor, incluindo o número da cédula profissional, e, se for o caso, a especialidade; dados do utente que 

devem incluir nome e número de utente, número de beneficiário da entidade financeira responsável e regime 

especial de comparticipação, se for o caso; entidade responsável pela comparticipação; data da prescrição; 

identificação do medicamento, que inclui DCI da substância ativa ou se aplicável o nome comercial do 

medicamento ou do seu titular de autorização de entrada no mercado (AIM), a dosagem, a forma 

farmacêutica, apresentação, número de embalagens, posologia e Código Nacional pare Prescrição Eletrónica 

de Medicamentos (CNPEM). No caso de receitas manuais ou materializadas, deve, ainda, ter a assinatura do 

prescritor. No caso das receitas manuais, a identificação do prescritor é feita por vinheta, ao passo que a 

identificação do local de prescrição que tenha protocolos com o SNS ou com as administrações regionais de 

saúde, também pode ser feita por vinheta. No caso de a receita ser dirigida a um pensionista, a vinheta de 

local de prescrição deve ser verde. No caso de consultórios ou médicos privados, deverá ter a indicação de 

“Consultório Particular”. As receitas não podem conter rasuras, caligrafias diferentes e não podem ser 

prescritas com canetas diferentes ou a lápis, sendo motivos para a não comparticipação das receitas. Em cada 

receita manual ou materializada, podem ser prescritos até quatro medicamentos ou produtos de saúde 

distintos, não podendo ultrapassar o limite de duas embalagens por medicamento ou produto, nem o total de 
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quatro embalagens [16]. Não é permitida mais do que via por cada receita manual, o que significa que as 

receitas renováveis não podem ser emitidas por via manual. As receitas materializadas podem ser renováveis, 

desde que contenham medicamentos destinados a tratamentos de longa duração. Podem ter até três vias, 

tendo cada via um número de receita diferente e devendo estar assinalado com as designações de “1ª via”, 

“2ºvia” e “3ªvia”. A receita deve, ainda, ter referência ao diferente tipo de receita: RN (prescrição de 

medicamentos), RE (prescrição de psicotrópicos e estupefacientes sujeitos a controlo), MM (prescrição de 

medicamentos manipulados), MA (prescrição de medicamentos alergénios destinados a um doente 

específico), EU (prescrição de medicamentos para aquisição noutro estado membro), MDT (prescrição de 

produtos dietéticos), MDB (prescrição de produtos para autocontrolo da diabetes mellitus), CE (prescrição de 

câmaras expansoras), OUT (prescrição de outros produtos tais como produtos cosméticos, suplementos 

alimentares, etc) [17].  

No caso das receitas eletrónicas desmaterializadas, cada linha de prescrição inclui um medicamento ou 

produto, menção do tipo de linha, número de linha (identificada univocamente e constituída pelo número da 

prescrição e pelo número de ordem da linha de prescrição) e validade da linha de prescrição, que tem em 

conta a data e hora de prescrição. Neste caso, a assinatura do prescritor é feita com recurso a um certificado 

digital. Cada linha de prescrição pode ter um máximo de 2 embalagens ou 6 embalagens, no caso de se tratar 

de medicação para tratamento prolongado [16]. As receitas normais ou linhas de receita normal são válidas 

por 30 dias seguidos, a contar da data da sua emissão. As receitas renováveis (diferentes vias de uma receita 

materializada) ou linhas de receita contendo medicamentos para tratamento prolongado têm uma validade de 

6 meses.   

Caso a receita cumpra todos elementos para seja válida, o farmacêutico deve fazer a leitura do número da 

receita e do código de dispensa. No caso de ser uma receita materializada feita em modo online ou uma 

receita eletrónica, já irão aparecer os produtos prescritos e os planos de comparticipação associados. No caso 

de ser uma receita manual ou materializada feita em modo offline, o farmacêutico tem que introduzir os 

códigos dos produtos a dispensar e selecionar os planos de comparticipação. No caso do utente beneficiar de 

um subsistema de comparticipação, em qualquer tipo de receita é necessário escolher manualmente o plano 

de comparticipação e solicitar o cartão de beneficiário para introduzir o código identificador. Nestes casos, 

no caso de receitas manuais ou materializadas, é necessário tirar uma cópia, sendo que no verso da original é 

impresso o documento que comprova a comparticipação pelo SNS e na cópia é impresso o documento que 

comprova a comparticipação pelo subsistema, sendo que ambos documentos têm que ser assinados pelo 

utente. No caso de receitas electrónicas, é impresso um talão que deve ser assinado pelo beneficiário.  

No momento da dispensa, perante uma receita médica, o farmacêutico deve informar o doente acerca do 

medicamento com o preço mais baixo, sendo que a farmácia deve ter no mínimo, três medicamentos com a 

mesma substância ativa, forma farmacêutica e dosagem, de entre os que correspondam aos cinco preços mais 

baixos de cada grupo homogéneo. Desses, a farmácia deve dispensar o medicamento com o preço mais 

baixo, salvo se por opção do doente. Se o utente optar por um medicamento mais caro, é necessário inserir o 

código de direito de opção que vem incluído na receita médica. Quando um medicamento vem prescrito com 

a excepção c), apesar do utente poder escolher um medicamento diferente do que está prescrito, a farmácia 

não pode dispensar um medicamento com preço superior ao prescrito. No caso das receitas manuais ou 

materializadas, o farmacêutico deve imprimir os códigos identificadores no verso da receita, solicitar a 
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assinatura do doente, assinar, datar e carimbar a receita [16]. No caso das receitas eletrónicas, o farmacêutico 

deve apenas de entregar a guia de tratamento ao utente. Durante o meu estágio, sempre que um utente optava 

por não aviar todas as linhas de prescrição ou não levava todas as embalagens prescritas, informava-o que 

poderia, a qualquer momento e em qualquer farmácia, comprar os restantes produtos prescritos, respeitando o 

prazo de validade da linha de prescrição. Além disso, para ajudar o utente, anotava manualmente o número 

de embalagens que este ainda tinha para aviar em cada linha de prescrição.  

5.3. Medicamentos genéricos 

De acordo com o Estatuto do Medicamento, um medicamento genérico é aquele com a “mesma composição 

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

medicamento de referência haja sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados”. O 

medicamento de referência é aquele “que foi autorizado com base em documentação completa, incluindo 

resultados dos ensaios farmacêuticos, pré-clinicos e clínicos”. Para ser autorizado a entrar no mercado, o 

medicamento genérico tem que seguir as mesmas regras que os outros medicamentos, estando, porém, 

dispensada a apresentação de ensaios clínicos e pré-clínicos, desde que seja demonstrada a bioequivalência 

por estudos de biodisponibilidade. Isto garante que têm a mesma qualidade, segurança e eficácia que o 

medicamento de marca, sendo entre 20 a 35% mais baratos que o medicamento de marca [18, 19]. Os 

medicamentos genéricos são identificados pela DCI das substâncias ativas, seguida do nome de titular de 

AIM, da dosagem, da forma farmacêutica e da sigla “MG” que deve estar inscrita na embalagem exterior. 

Apenas são considerados medicamentos genéricos aqueles que são essencialmente similares ao medicamento 

de referência, tenham as mesmas indicações terapêuticas que o medicamento de referência e já tenham 

caducado os direitos os direitos de propriedade industrial relativos à substância ativa e processo de fabrico 

[20]. Além disso, o medicamento genérico apenas pode ser comercializado 10 ou 11 anos após a autorização 

inicial de comercialização do medicamento de referência [18].  

Durante o meu estágio, era comum surgirem questões acerca da qualidade e eficácia dos medicamentos 

genéricos. Muitos utentes consideravam que, uma vez que o preço é inferior, o medicamento não seria tão 

eficaz. Não eram raras as situações em que apesar de a diferença de preço ser acentuada, o utente optava por 

comprar o medicamento de marca, alegando que já tinha tomado o genérico e este não lhe surtia efeito. O 

farmacêutico poderá ajudar a ter um papel importante a desmitificar este tipo de crenças, visto que o uso de 

medicamentos genérico tem vantagens para a sustentabilidade do SNS e para utentes mais desfavorecidos.  

5.4. Medicamentos sujeitos a receita médica e medicamentos não sujeitos a receita 

médica 

De acordo com o Estatuto do Medicamento, os medicamentos podem ser classificados, quanto à dispensa ao 

público, em MSRM ou MNSRM. Os MSRM são aqueles preenchem um dos seguintes critérios: i) podem 

constituir um risco direto ou indireto para a saúde do utente se forem usados sem vigilância médica, mesmo 

quando usados para o fim a que se destinem; ii) podem constituir um risco direto ou indireto para a saúde do 

utente quando são usados com frequência em quantidades consideráveis, para um fim diferente daquele a que 

se destinam; iii) contenham substâncias cuja atividade ou reações adversas tenham de ser controladas ou iv) 

se destinem à administração por via parentérica. Os medicamentos que não preenchem nenhuma dessas 

condições não são sujeitos a receita médica. A qualquer momento, o INFARMED pode autorizar a 

classificação de MSRM em MNSRM. Os MSRM podem ainda ser classificados em medicamentos com 
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receita médica renovável, receita médica especial ou receita médica restrita. Os medicamentos de receita 

renovável são aqueles que se destinam a tratamento prolongado e que, consoante o seu perfil de segurança, 

possam ser adquiridos mais do que uma vez sem necessidade de nova prescrição médica. Os medicamentos 

de receita restrita são os de uso exclusivo hospitalar, aqueles que se destinam a patologias que têm de ser 

diagnosticadas e seguidas em meio hospitalar e aqueles que se destinam a pacientes em ambulatório, mas 

cuja utilização tem que ser acompanhada por especialista. Os medicamentos sujeitos a receita especial são 

aqueles que contêm uma substância classificada como estupefaciente ou psicotrópico ou que, em caso de 

serem usados de forma anormal, podem induzir abuso medicamentoso, toxicodependência ou serem usados 

para fins ilegais [18].  

5.5. Medicamentos manipulados  

Alguns medicamentos manipulados usufruem de comparticipação pelo SNS mediante a apresentação de uma 

receita médica. Para isso é necessário que se verifique uma das seguintes condições: a) inexistência no 

mercado de uma especialidade farmacêutica com igual substância ativa, na forma farmacêutica pretendida; b) 

necessidade de adaptar dosagens ou formas farmacêuticas às necessidades terapêuticas de populações 

específicas (idosos e crianças); c) lacuna terapêutica a nível dos medicamentos preparados industrialmente. O 

anexo do Despacho nº 18694/2010, de 16 de Dezembro, elenca a lista de medicamentos manipulados 

comparticipados. A comparticipação das fórmulas magistrais incluídas nessa lista é de 30% do seu preço [21, 

22]. 

5.6. Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes  

O Decreto-Lei n º 15/93, de 22 de Janeiro apresenta uma lista de substâncias que são reconhecidas como 

estupefacientes ou psicotrópicas. Medicamentos que contêm essas substâncias estão sujeitas a um controlo 

rigoroso e a um circuito especial, visto que podem induzir toxicodependência e podem ser utilizadas para fins 

ilícitos. Cabe ao INFARMED fiscalizar todo o circuito de medicamentos com substâncias psicotrópicas ou 

estupefacientes, desde a sua autorização de venda até ao controlo da dispensa. Estas substâncias estão sujeitas 

a receita médica especial e não podem ser dispensadas a pessoas com doença mental ou menores [23].  

Apenas o farmacêutico poderá fazer o aviamento das receitas, sendo que estes medicamentos devem ser 

prescritos numa receita isolada, com um máximo de 4 embalagens e com 30 dias de validade. No ato da 

dispensa, o farmacêutico terá de fazer o registo informático da seguinte informação: i) identidade do utente 

ou do seu representante, nomeadamente o nome, data de nascimento, número e data do bilhete de identidade 

da carta de condução, do cartão de cidadão, ou, no caso de estrangeiros, do passaporte; ii) identificação da 

prescrição através do número de prescrição; iii) identificação da farmácia, nomeadamente o nome e número 

de conferência de faturas; iv) identificação do medicamento, nomeadamente o número de registo e a 

quantidade dispensada, v) data de dispensa. Caso a pessoa que faz o levantamento do medicamento seja um 

representante do utente, a farmácia deve registar a identidade do utente e do representante. A pessoa que faz 

o levantamento do medicamento deve ser informada de que os seus dados serão arquivados e comunicados ao 

INFARMED para controlo de receituário. Posteriormente, no caso de receitas materializadas ou manuais, 

deverá assinar no verso da receita, ao passo que no caso das receitas desmaterializadas, deverá assinar um 

talão que é impresso aquando a finalização do atendimento. O INFARMED procede ao controlo do 

receituário destes medicamentos, através do acesso aos dados de prescrição e dispensa, sendo que para isso, a 
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farmácia deverá enviar, mensalmente, um registo de vendas bem como as cópias das receitas manuais. Uma 

vez por ano, é enviado um balanço das entradas e saídas [16].  

5.7.  Medicamentos com autorização de utilização especial  

Quando um determinado medicamento não tem AIM em Portugal, é possível que farmácias de oficina o 

adquiriam, em casos excecionais, caso estejam reunidas as seguintes condições: a) destinar-se a um doente 

específico, de acordo com prescrição médica; b) não existirem, em Portugal, medicamentos aprovados que 

apresentem a mesma composição de substâncias ativas e forma farmacêutica; c) o medicamento destina-se a 

uma indicação para a qual não há alternativa terapêutica em Portugal; c) o medicamento ser adquirido a partir 

de outro país da União Europeia onde este esteja aprovado. Nestes casos, a receita média deve especificar a 

quantidade de embalagens a adquirir, que deverá ser compatível com o regime terapêutico e duração do 

tratamento prevista, mas nunca superior à quantidade necessária para seis meses. Para além da receita 

médica, o utente tem que apresentar uma folha com a justificação clínica do prescritor, conforme modelo 

próprio, disponível no site do INFARMED. O preço para o doente destes medicamentos é exclusivamente 

calculado com base no preço de custo para a farmácia, incluindo despesas administrativas relativas ao 

processo de aquisição [24]. Durante o meu estágio, tive a oportunidade de fazer a dispensa de um 

medicamento que carece de autorização de utilização especial (AUE), o colírio de pilocarpina a 2%. Quando 

a farmácia recebe uma requisição destas, deve ficar com o original da receita e da folha de justificação clínica 

e agrafar a cópia da fatura. A documentação é posteriormente arquivada numa capa para o efeito, onde estão 

todos os pedidos deste tipo.   

5.8. Outros produtos de saúde  

5.8.1. Medicamentos e produtos farmacêuticos homeopáticos  

A homeopatia é uma terapia alternativa que recorre ao uso de medicamentos ou produtos homeopáticos para 

tratar diversas patologias. Assenta no princípio da similitude (para curar uma determinada doença crónica é 

necessário administrar à pessoa uma substância que, se for administrado a uma pessoa saudável, causa os 

mesmos sintomas que a doença tem), globalidade (é necessário analisar o conjunto de sinais e sintomas que 

surgem num indivíduo, visto que perante a mesma patologia, indivíduos diferentes podem reagir de formas 

diferentes) e no princípio da alta diluição, segundo o qual os medicamentos homeopáticos são fabricados 

após sucessivas diluições das substâncias a usar para a cura de determinada patologia.  

O Estatuto do Medicamento distingue dois conceitos: o de medicamento homeopático e o de produto 

farmacêutico homeopático. Os medicamentos homeopáticos seguem o mesmo processo de aprovação que os 

medicamentos alopáticos, o que faz com que muitas das vezes chumbem na avaliação da eficácia clinica. 

Sendo assim, o INFARMED criou o conceito de produto farmacêutico homeopático que tem um processo de 

aprovação simplificado. Apenas são aprovados por esta via produtos que sejam administrados por via oral ou 

externa, apresentem um grau de diluição que garanta a inocuidade do medicamento e não tenham qualquer 

indicação terapêutica [18]. A FL costumava fazer a produção de medicamentos homeopáticos, no entanto, 

atualmente apenas tem disponível para venda formulações comerciais, tais como gotas orais, cremes de 

aplicação cutânea, comprimidos, cápsulas, grânulos e glóbulos. Sempre que um utente pretende um 

medicamento homeopático personalizado, a FL encomenda o produto à farmácia Matosinhos Sul que tem 

laboratório de manipulados homeopáticos. Durante o meu estágio tive a oportunidade de dispensar algumas 
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especialidades farmacêuticas homeopáticas e analisar prescrições homeopáticas, procedendo à encomenda 

destas à farmácia Matosinhos Sul. 

5.8.2. Produtos de cosmética e higiene corporal 

O regime jurídico dos produtos cosméticos e de higiene corporal é definido pelo Decreto-Lei n º 189/2008, 

de 24 de Setembro, onde é definido que um produto cosmético é “qualquer substância ou mistura 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 aspecto, proteger, 

manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais” [25]. A FL possui uma vasta seção de produtos 

cosméticos, disponibilizando várias marcas, entre elas Vichy®, La Roche-Posay®, Roc®, Uriage®, Ávene®, 

Eucerin®, Filorga®, Caudalie®, Marti Derm®, Lierac®, Bioderma® e Isdin®. Cada marca possui produtos 

para face e rosto e algumas delas possuem também protetores solares. Algumas marcas estão mais 

direccionadas para determinadas problemáticas: por exemplo a Lierac®, a Filorga® e Caudalie® 

comercializam vários produtos anti-envelhecimento, possuindo várias linhas de produtos que são indicados 

em diferentes idades. A Uriage® e a La Roche-Posay® possuem gamas de produtos dedicados para peles 

oleosas e acneicas. Além disso, há linhas específicas para peles sensíveis e atópicas. Durante o estágio, 

deparei-me com várias situações de pessoas que procuravam cremes adequados para diferentes problemas e 

tipos de pele. Esta foi uma das áreas em que mais tive dificuldades, pois, tendo em conta o grande número de 

marcas e produtos disponíveis, torna-se difícil escolher o mais adequado para cada caso. Para ultrapassar 

essas dificuldades, contei com a ajuda da equipa para me esclarecer acerca das diferentes linhas da mesma 

marca, além de fazer pesquisas nas páginas da internet ou catálogos das marcas. Além disso, fiz um pequeno 

panfleto na tentativa de resumir os cuidados gerais que cada tipo de pele deve seguir, com base nos 

conhecimentos que adquiri na unidade curricular de Dermofarmácia e Cosmética (ver anexo V).  

5.8.3. Medicamentos de uso veterinário 

Os medicamentos de uso veterinário são fiscalizados pela Direção Geral de Alimentação e Veterinária 

(DGAV) e são regulados pelo Decreto-Lei nº 148/08, de 29 de Julho. Neste decreto é reconhecido que os 

medicamentos veterinários são um bem público crucial, quer para a defesa da saúde de animais de 

companhia, quer para garantia da saúde pública, visto que são muitas das vezes usadas em produções agro-

pecuárias. O artigo 64º estabelece que a venda a retalho dos medicamentos veterinários pode ser feita em 

farmácias [26], daí a importância do farmacêutico estar apto a fazer a dispensa deste tipo de produtos com 

qualidade. A FL possui uma pequena seção de produtos veterinários que inclui essencialmente uma vasta 

gama de desparasitantes internos e externos para animais de companhia, bem como champôs, pílulas, 

medicamentos para determinadas patologias (afeções cutâneas, problemas cardíacos, etc) e suplementos 

alimentares. Geralmente, a compra de produtos mais específicos tais como medicamentos é feita por pessoas 

com indicação por parte do médico veterinário. O farmacêutico, neste aspeto, não tem formação para fazer 

um aconselhamento adequado, sendo mais comum aconselhar acerca de qual o desparasitante mais adequado 

e como o aplicar/administrar.  

5.8.4. Produtos dietéticos e produtos para alimentação especial 

De acordo com o Decreto-Lei nº 227/99, de 22 de Junho, géneros alimentícios destinados a uma alimentação 

especial são “os produtos alimentares que, devido à sua composição ou a processo especiais de fabrico, se 
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distinguem claramente dos géneros alimentícios de consumo corrente, são adequados ao objetivo nutricional 

pretendido e são comercializados com a indicação de que correspondem a esse objetivo”. Uma alimentação 

especial é aquela que corresponde às necessidades nutricionais de i) pessoas cujo processo de assimilação ou 

cujo metabolismo se encontra perturbado; ii) pessoas que se encontram em condições fisiológicas especiais e 

que, por isso, podem retirar alguns benefícios da ingestão controlada de certas substâncias contidas nos 

alimentos; iii) lactentes ou crianças de 1 a 3 anos de idade em bom estado de saúde. Nos dois primeiros 

casos, os produtos podem ser apelidados de produtos “dietéticos” ou “de regime”. Isto inclui os preparados 

para lactentes, leites de transição, alimentos para bebés, género alimentícios com valor energético baixo ou 

reduzido para controlo de peso (que inclui por exemplo produtos de substituição parcial ou total de uma 

refeição da marca EasySlim®), alimentos dietéticos destinados a fins medicinais específicos (fórmulas para 

lactentes anti-regurgitação, sem lactose, para má digestão e absorção de lípidos, alimentos sem glúten para 

doentes celíacos, alimentos para indivíduos com doenças metabólicas tais como a fenilcetonúria), alimentos 

pobres em sódio (sais dietéticos hipossódicos ou assódicos), alimentos adaptados a esforços musculares 

intensos, especialmente para desportistas e alimentos destinados a pessoas diabéticas [27]. Durante o meu 

estágio, tive a oportunidade de dispensar essencialmente leites para lactentes, leites de transição, papas para 

diversas idades, espessantes de comida, águas gelificadas de diversos sabores e diversos produtos da marca 

Fortimel®, que são geralmente produtos hipercalóricos e/ou hiperproteicos para pessoas idosas com 

dificuldades de alimentação que não conseguem satisfazer as suas necessidades energéticas através do 

consumo de alimentos convencionais.  

5.8.5. Produtos fitoterápicos e suplementos alimentares 

De acordo com o Decreto-Lei nº 136/2003, de 28 de Junho, suplementos alimentares são “os géneros 

alimentícios que se destinam a complementar e ou suplementar o regime alimentar normal e que constituem 

fontes concentradas de determinadas substâncias nutrientes ou outras com efeito nutricional ou fisiológico, 

estremes ou combinadas, comercializadas em forma doseada, tais como cápsulas, pastilhas, comprimidos, 

pílulas e outras formas semelhantes, saquetas de pó, ampolas de líquido, frascos com conta-gotas e outras 

formas similares de líquidos ou pós que se destinam a ser tomados em unidades medidas de quantidade 

reduzida”. Esse mesmo decreto define quais as vitaminas e minerais que podem ser incluídas em suplementos 

e que na rotulagem do produto deve ser incluída a designação de “suplemento alimentar”. Além disso, estes 

não podem alegar ter propriedades profilácticas, de tratamento ou curativas de doenças humanas, visto que 

tem um processo de aprovação diferente ao dos medicamentos. Os suplementos alimentares podem incluir 

vitaminas, minerais e extractos de plantas [28]. De ter em conta que os suplementos alimentares são 

fiscalizados pela DGAV e não pelo INFARMED. Por outro lado, o Estatuto do Medicamento diferencia entre 

medicamento à base de plantas, preparações à base de plantas, substâncias derivadas de plantas e 

medicamentos tradicionais à base de plantas. Estes últimos têm um processo de aprovação simplificado em 

que a sua autorização de comercialização é baseada em bibliografia credível que documente que são objecto 

de longa utilização terapêutica, além de informações que comprovem que são seguros e não nocivos. O rótulo 

deste tipo de produtos deve indicar claramente a finalidade a que se destinam e a posologia além da indicação 

que o utente deve consultar o seu médico ou farmacêutico caso os sintomas persistam ou ocorram efeitos 

secundários [18]. Sendo assim, conforme o processo de aprovação que o fabricante escolha, os produtos 

fitoterápicos poderão ser designados de medicamentos ou de suplementos alimentares.  
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A FL tem uma grande variedade de suplementos alimentares que têm na sua composição uma mistura de 

extractos de plantas muitas vezes associados a vitaminas e minerais. Nenhum desses produtos é 

comparticipado ou sujeito a receita médica, apesar de muitas vezes surgirem prescritos por médicos. Na 

generalidade, o utente procura esses produtos por ter visto publicidade, por recomendação médica ou por 

aconselhamento farmacêutico. A farmácia possui vários complexos multivitamínicos (Animavit®, 

Centrum®, Viterra®, Neurozan®, Absorvit®, entre outros), suplementos para a melhoria da saúde ocular, 

suplementos à base de cranberry e frutos vermelhos para prevenção de infecções urinárias, probioticos para 

regularização da função intestinal, suplementos para fortalecimento de cabelo e unhas, suplementos para 

mulheres pós-menopausa, suplementos pré-concepcionais, para lactentes ou grávidas, suplementos à base de 

óleos de peixe para a função cardiovascular, suplementos para melhorar a saúde das articulações e ossos e 

para fortalecer o sistema imunitário, entre outros.  

5.8.6. Produtos de puericultura e obstetrícia  

De acordo com o Decreto-Lei nº 10/2007, de 18 de Janeiro, um artigo de puericultura é qualquer produto 

destinado a facilitar o sono, o relaxamento, a higiene, a alimentação e a sucção das crianças [29]. A FL 

disponibiliza uma vasta gama de produtos deste tipo, nomeadamente chupetas, biberões, tetinas, de diferentes 

marcas (Chicco®, Medela®, Nuk®, Mustela®, Uriage®, entre outros). Além disso, a marca Mustela®, 

Uriage® disponibilizam produtos de limpeza (toalhetes, geles de banho, perfumes) adequados a crianças. Na 

área de obstetrícia, a procura incide sobre sutiãs de amamentação, discos absorventes do excesso de leite, 

discos de silicone e cremes anti-estrias.  

5.8.7. Dispositivos médicos 

De acordo com o Decreto-Lei n º 145/2009, de 17 de Junho, um dispositivo médico (DM) é qualquer 

instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação 

que seja usado para: i) diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença; ii) 

diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou de uma deficiência; iii) estudo, 

substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico; iv) controlo da concepção [30]. A FL 

possui uma imensa variedade de DMs, tais como preservativos, dispositivos intra-uterinos, óculos de leitura, 

ortóteses, próteses mamárias, materiais de penso (adesivos, ligaduras, pensos, gazes parafinadas), fraldas para 

incontinentes, meias de compressão, seringas de alimentação, seringas com agulha, termómetros, dispositivos 

de medição da tensão arterial, sondas vesicais, sondas de alimentação, sondas de aspiração, pensos para 

ostomizados, entre outros. O estágio foi uma ótima oportunidade para contactar com esta grande variedade de 

produtos e consolidar a formação na área de dispositivos médicos, para qual o farmacêutico não tem grande 

formação ao longo da componente teórica do curso.  

5.9. Automedicação 

A automedicação é a utilização de MNSRM de forma responsável, sempre que se destine ao alívio e 

tratamento de queixas de saúde passageiras e sem gravidade, com a assistência ou aconselhamento opcional 

de um profissional de saúde. Esta é uma das áreas em que o farmacêutico mais pode intervir. O Despacho n.º 

17690/2007, de 23 de Julho estabelece o conjunto de condições médicas passíveis de automedicação, que 

são, aliás, bastante comuns na farmácia [31]. Das situações citadas no referido despacho, aquelas que foram 

mais frequentes durante o meu período de atendimento foram situações de rinorreia e congestão nasal, 

alergias sazonais, quadros gripais e constipações, diarreia, obstipação, vómitos e enjoos do movimento, 
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indigestão, flatulência, hemorróidas, queimaduras solares, herpes labiais, feridas superficiais, onicomicoses, 

calos, bolhas, picadas de insetos, ansiedade e dificuldade temporária em adormecer, dores musculares, dores 

reumatismais, conjuntivite, candidíase vaginal, contracepção de emergência e insuficiência venosa. Esta foi 

uma das áreas em que mais senti dificuldade e, que por isso, foi também mais desafiante. Tive que aprender 

quais as questões que devo fazer em determinadas situações de forma a direcionar o diagnóstico e tentar 

perceber se é necessário fazer o reencaminhamento a um médico ou ajudar o doente com um produto de 

venda livre. Para além de contar com a ajuda da equipa da FL, fiz pesquisas e realizei trabalhos, nos quais 

tive a oportunidade de aprofundar alguns temas susceptíveis de intervenção farmacêutica.  

6. Contabilidade e gestão na farmácia 

Durante a dispensa de MSRM, é impresso no verso das receitas médicas o número da receita, o organismo de 

comparticipação, o número de lote e a série respetiva de cada mês, os medicamentos dispensados e as 

quantidades. O receituário é separado consoante o operador, e cada operador é responsável por fazer a 

organização e dupla verificação das receitas ao longo do mês para verificar que estas se encontram válidas. 

No final do mês, na opção de “Gestão de Lotes por Faturar” do Sifarma, as receitas são organizadas 

conforme o organismo de comparticipação e são agrupadas por lote por ordem crescente do número de 

receita, sendo que cada lote deve ter 30 receitas. Quando o lote é concluído é impresso o verbete de 

identificação do lote. Posteriormente, os lotes das receitas comparticipadas pelo SNS vão para a 

Administração Regional de Saúde (ARS) Norte (até dia 5 do mês seguinte), ao passo que as comparticipadas 

por outros subsistemas de saúde são enviadas para a Associação Nacional de Farmácias (ANF) (até ao dia 10 

do mês seguinte). Posteriormente, a farmácia é ressarcida do valor das comparticipações.  

7. Serviços prestados pela farmácia  

O regime jurídico das farmácias de oficina, previsto no Decreto-Lei n º 307/2007, de 31 de Agosto, abriu a 

possibilidade de as farmácias prestarem serviços farmacêuticos de promoção de bem-estar dos utentes. A 

Portaria n º 1429/2007, de 2 de Novembro, define quais são os serviços que podem ser prestados e que 

incluem: apoio domiciliário, administração de primeiros socorros, administração de medicamentos, utilização 

de meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica, administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional 

de Vacinação (PNV), programas de cuidados farmacêuticos, campanhas de informação e colaboração em 

programas de educação para a saúde [32]. Nesse sentido, a FL presta serviço gratuito de medição da pressão 

arterial, determinações de parâmetros analíticos tais como glicemia, triglicerídeos, colesterol total, perfil 

lipídico e ácido úrico. A figura 6 ilustra a zona onde são realizadas as determinações e o material usado. 

Figura 6: Zona e material para determinações de parâmetros biológicos e medição da tensão arterial 
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Durante o mês de Maio, Mês do Coração, a FL promoveu uma campanha de rastreio cardiovascular, em que 

a medição dos parâmetros bioquímicas era gratuita, e na qual pude participar. Durante a fase de atendimento 

tive, também, a oportunidade de fazer inúmeras determinações analíticas e medição da pressão arterial.  

Este tipo de intervenção permite ao farmacêutico uma maior proximidade com o utente, podendo questioná-

lo acerca de historial de doenças e medicação que toma. Pode funcionar como um rastreio, de forma a alertar 

o paciente para potenciais valores anómalos e reencaminha-lo para o seu médico de família onde poderá fazer 

exames laboratoriais com finalidade diagnóstica ou pode funcionar como uma forma de acompanhamento de 

doentes crónicos. Era frequente haver pacientes que fazem medições semanais da tensão arterial e mantinham 

o registo de forma a poderem verificar se a medicação que tomam estava a surtir efeito. Um registo temporal 

é especialmente útil para ajudar o médico a ajustar as doses de anti-hipertensores ou medicamentos para 

dislipidemias e para fazer o seguimento farmacoterapêutico e incentivar a adesão à terapêutica. Este tipo de 

serviços prestados também permite dar informações ao utente sobre hábitos que deverá mudar para obter um 

melhor estado de saúde, contribuindo para a prevenção da doença e promoção da saúde.  

Para além destes serviços, a FL faz entrega de medicamentos a lares e instituições de saúde, administração de 

injectáveis e de vacinas não incluídas no PNV. Além disso, às terças-feiras, a FL conta com a presença de 

uma nutricionista da marca EasySlim® que faz consultas de rastreio e aplica programas alimentares para 

perda de peso. Aos sábados, a FL dispõe, ainda, de consultas de podologia.  

A FL colabora com a associação Cura+ e o Projeto Vitória Solidária, instituições de solidariedade social que 

pagam os medicamentos a pessoas desfavorecidas. Ao longo do estágio, tive a oportunidade de fazer 

dispensa de medicamentos no âmbito destes projetos.  

A FL procede a recolha de radiografias usadas e possui contetores da VALORMED para a recolha de 

embalagens vazias e medicamentos fora de uso. A VALORMED é uma sociedade sem fins lucrativos que se 

dedica a fazer o tratamento de resíduos medicamentosos para impedir que estes se misturem com os resíduos 

urbanos, protegendo o ambiente contra a poluição por resíduos medicamentosos [33].  

8. Farmacovigilância 

A farmacovigilância é a atividade de saúde pública que tem por objectivo a identificação, quantificação, 

avaliação e prevenção dos riscos associados ao uso dos medicamentos em comercialização, permitindo o 

seguimento dos possíveis efeitos adversos dos medicamentos [3]. As farmácias, como lugares privilegiados 

de contacto com o doente, podem desempenhar um papel importante na identificação e notificação de reações 

adversas medicamentosas (RAM). Perante suspeita de uma RAM, o farmacêutico deve fazer a notificação ao 

INFARMED, via telefone, e-mail, fax ou mediante preenchimento de um formulário específico. Para 

preencher a notificação de forma completa, o farmacêutico deve: i) descrever os sinais e sintomas 

manifestados pelo doente, a duração, gravidade e evolução; ii) referir qual o medicamento suspeito, lote, via 

de administração, data de início e de suspensão da terapêutica; iii) toma de outros medicamentos, incluindo 

em automedicação ou suplementos alimentares [3, 34].   

9. Conclusões 

Tendo em conta a dimensão da farmácia, uma das mais-valias deste estágio foi a possibilidade de contactar 

com um vasto número de produtos, desde medicamentos a suplementos alimentares, passando por 

dispositivos médicos, cosméticos e produtos de puericultura. O estágio permitiu-me conhecer os problemas 

de saúde que mais frequentemente levam os pacientes a procurar a ajuda do farmacêutico, contactar com 
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casos reais e identificar quais as áreas em que o farmacêutico mais pode intervir, de forma a contribuir para a 

promoção da saúde e prevenção da doença. Além disso, foi possível perceber como se processa a dinâmica 

de uma farmácia, desde o processo de aquisição até ao processo de armazenamento de produtos, bem como a 

importância da gestão de stocks e os cuidados a ter na dispensa. A passagem pelo laboratório de manipulados 

foi outra das mais-valias de estagiar na FL, tendo em conta a grande variedade de preparações fabricadas. Em 

conclusão, o estágio na FL foi um momento crucial na minha formação académica, sendo um complemento 

essencial a todos conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do curso. 

 

PARTE II – Temas desenvolvidos com relevância para a atividade 

farmacêutica 

1. Tema 1: Infeções Urinárias e Infeções Fúngicas 

1.1. Justificação para a escolha do tema 

As infeções do trato urinário (ITU) não complicadas são o segundo tipo de infeções extra-hospitalares mais 

comuns, a seguir às infeções do trato respiratório, sendo, por isso, uma causa frequente para consulta dos 

serviços de saúde primários [35]. A vaginite com descarga vaginal é um problema comum que afeta muitas 

mulheres. Para esse problema, podem contribuir as infeções fúngicas causadas pela levedura Candida 

albicans [36], estimando-se que 75% de todas as mulheres adultas terão pelo menos um episódio de 

candidíase vaginal durante a sua vida [37]. Tendo em conta que são infeções muito comuns, o farmacêutico 

poderá desempenhar um papel fundamental na educação das mulheres acerca dos cuidados a ter para as 

prevenir. Por outro lado, visto que alguns antifúngicos usados para tratamento da candidíase vaginal não são 

sujeitos a receita médica, e, tendo em conta, que os sintomas das infeções fúngicas podem ser confundidos 

com infeção urinária, é comum que a farmácia seja o primeiro local onde as doentes procuram ajuda. Neste 

contexto, é importante ajudar a fazer a distinção entre os dois tipos de infeção, saber quando se pode intervir 

com a dispensa de medicamentos de venda livre e saber quando é necessário fazer o encaminhamento para o 

médico.  

1.2.  Infeções do trato urinário  

1.2.1. Epidemiologia 

As ITUs ocorrem essencialmente em mulheres sem doenças associadas, sendo por isso, não complicadas. 

Entre 50-60% das mulheres em fase de pré-menopausa terão pelo menos um episódio de ITU na sua vida e 

destas, 90% terão uma cistite aguda. O pico da incidência de ITUs não complicadas na mulher é entre os 18 e 

os 39 anos. Apesar de as ITUs em mulheres jovens e saudáveis serem uma doença benigna, os custos 

associados ao diagnóstico e tratamento são elevados. Em Portugal, o custo médico para diagnóstico e 

tratamento de um episódio de ITU é de 162€ [38].  

1.2.2. Definições, sinais e sintomas, etiologia  

Define-se infeção urinária como infeção de qualquer órgão do trato urinário, podendo envolver o trato 

urinário inferior ou superior. As infeções do trato urinário inferior incluem as uretrites (uretra), cistites 

(bexiga) ou prostatites (próstata) e as infeções do trato urinário superior envolvem os rins (pielonefrite). No 

entanto, na prática clínica, o termo UTI é usado como sinónimo de cistite ou pielonefrite. As ITU nem 

sempre têm sintomas, mas quando têm, os mais característicos são a disúria (dor ou ardor a urinar), urgência 

urinária (necessidade imperiosa de urinar), poliaquiúria (aumento da frequência das micções), desconforto 
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pélvico e urina turva, que poderá ou não ter sangue. Quando a infeção já afeta o trato urinário superior 

(pielonefrite), os sintomas podem incluir febre, náuseas, vómitos, calafrios e dor lombar [39].  

As ITUs podem ser divididas em infeções complicadas ou não complicadas [35, 40]. A cistite aguda na 

mulher e a pielonefrite aguda nas mulheres jovens, saudáveis e que não estejam grávidas são considerados 

ITUs não complicadas. As ITUs complicadas incluem as seguintes: cistite ou pielonefrite aguda em homem; 

prostatite aguda ou crónica; qualquer ITU em grávidas e crianças; ITU recorrentes (mais de 3 episódios por 

ano); obstrução urinária; presença de cateter urinário; bexiga neurogénica; nefrolitíase; refluxo vesico-uretral; 

anomalia estrutural do trato genitourinário; insuficiência renal crónica; UTI pós-operatória ou após 

manipulação urológica; UTI causada microrganismos multirresistentes (Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aeruginosa e Klebsiella multirresistente).  

Etiologicamente, a maioria das cistites e pielonefrites é causada por bactérias. ITUs de etiologia não 

bacteriana geralmente surgem em pacientes imunocomprometidos, diabéticos, pessoas com obstrução ou 

anomalia do trato urinário ou pessoas com cateteres, e incluem infeções causadas por fungos, micobactérias, 

vírus e parasitas [41]. Dentro das ITUs bacterianas não complicadas, a Escherichia coli é o agente etiológico 

mais comum, sendo isolado em 80% dos casos, seguindo-se o Staphylococcus saprophyticus (10-15% dos 

casos). Apesar de menos frequente é também possível encontrar Klebsiella sp., Enterobacter sp., Proteus sp. 

e enterecocos associados a cistites ou pielonefrites [42].  

Na maioria dos casos, as bactérias provêm da flora intestinal, começando por colonizar a vulva e zona 

periuretral. Posteriormente, ascendem no trato urinário até à bexiga e aos rins, no entanto em situações 

normais são eliminadas pelas defesas naturais do organismo (fluxo de urina constante, propriedades 

antibacterianas da urina, presença de imunoglobulina IgA e de leucócitos polimorfonucleares na superfície 

vesical). No caso de não serem eliminadas, ocorre colonização (adesão ao epitélio da uretra e bexiga, 

replicação e eliminação do microrganismo pela urina). Se não ocorrer nenhuma lesão no epitélio vesical, a 

colonização é assintomática e origina uma bacteriúria assintomática. Por outro lado, se ocorrer uma lesão no 

epitélio vesical, há aparecimento da sintomatologia clínica característica originando-se uma infeção. O facto 

de se desenvolver infeção ou apenas colonização assintomática vai depender do equilíbrio entre o grau de 

virulência da bactéria, da quantidade de inóculo e da eficácia das defesas locais [35].  

Os fatores de risco que aumentam a predisposição para desenvolver uma ITU incluem: sexo feminino (as 

mulheres têm uma maior predisposição para fazer infeções urinárias do que os homens por possuírem uma 

uretra mais curta cuja abertura está mais próxima do ânus); grau de atividade sexual (apesar de não ser uma 

doença sexualmente transmissível, o coito recente é um dos principais fatores de risco); uso de espermicidas; 

menopausa; gravidez; ITU recente; fatores genéticos e a idade (pessoas mais idosas têm risco acrescido).   

1.2.3. Diagnóstico e tratamento 

O diagnóstico de uma UTI não complicada é feito através da deteção do agente patogénico na urina e a 

presença de sinais e sintomas clínicos. Se o paciente for uma mulher jovem e saudável com os sintomas 

típicos de ITUs (disúria, urgência miccional, polaquiúria e dor supra-púbica), então a probabilidade de se 

tratar de uma ITU é superior a 90%, o que permite realizar o diagnóstico sem necessidade de efetuar análises 

à urina [43, 44]. A análise deve ser efetuada quando o quadro clínico apresentado pela paciente não é típico 

ou para despistar casos de vaginite. Para isso, usam-se testes comerciais ou observação microscópica do 

sedimento urinário, que na maioria das mulheres com cistite permitirá observar a presença de leucócitos [35, 
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44]. Deve-se fazer a colheita da urina num frasco estéril e enviar para fazer cultura laboratorial quando se 

suspeita de pielonefrite (presença de febre, calafrios, dor lombar), quando se está perante uma ITU 

complicada, quando a mulher está grávida ou se, após o tratamento com antibiótico, os sintomas persistirem. 

O exame laboratorial vai permitir identificar o agente etiológico e avaliar o seu perfil de suscetibilidade a 

antimicrobianos [35, 44].  

O tratamento tradicional das cistites agudas consiste em antibioterapia durante 7 a 10 dias. No entanto, 

estudos mais recentes demonstraram que tratamentos de 3 dias têm uma eficácia similar aos tratamentos de 

maior duração, sendo preferidos devido a apresentarem uma melhor adesão do paciente, menor incidência de 

efeitos secundários e menos custos associados. A escolha do antibiótico geralmente é uma escolha empírica 

(quando não existem resultados de suscetibilidade). A escolha empírica do antibiótico deverá ter em conta os 

perfis de resistência das estirpes de E.coli, que variam muito entre países e até entre diferentes locais no 

mesmo país [35]. 

1.3. Vaginite e infeções fúngicas vaginais 

1.3.1. Definições, sinais e sintomas, etiologia  

As infeções vaginais são infeções da mucosa vulvovaginal. As vaginites com descarga vaginal são um 

problema comum nas mulheres e correspondem a uma inflamação infeciosa ou não infeciosa da mucosa 

vaginal e/ou da vulva, tendo como sintomas a sensação de comichão, ardor, irritação, dor e a descarga 

vaginal. As três principais causas de vaginite incluem a candidíase vaginal, vaginite bacteriana ou vaginite 

por Trichomonas vaginalis, sendo a vaginite bacteriana a causa mais comum, seguindo-se a candidíase 

vulvovaginal e por fim a tricomoníase [36, 45].  

A vaginite bacteriana ocorre quando há uma diminuição do número de Lactobacillus e aumento da atividade 

de microrganismos anaeróbios. Pode ser causada por uma grande variedade de microrganismos, incluindo a 

Gardnerella vaginalis, Mobiluncus sp., Mycoplasma hominis, Prevtella, Bacteroides e Peptostreptococcus 

[36]. Em 50% dos casos, as pacientes são assintomáticas. O diagnóstico pode ser feito quando estão presentes 

três dos seguintes critérios [45]: i) presença de uma descarga vaginal fluida e homogénea; ii) pH vaginal 

acima de 4,5; iii) teste de Whiff positivo: quando se mistura a descarga vaginal com uma solução de KOH a 

10% ocorre a produção de um odor a peixe característico que é devido à produção de aminas pelas bactérias 

anaeróbias; iv) pelo menos 20% de células chave no exame microscópico (exame a fresco ou coloração de 

Gram). Estas são células epiteliais vaginais com os contornos obscurecidos devido à presença de bactérias 

aderentes. Nesta situação, raramente há prurido e a dor não é um sintoma característico. O sintoma mais 

indicativo de vaginite bacteriana é o mau odor que pode ser intensificado após as relações sexuais ou durante 

a menstruação, pois nestas situações há uma alcalinização da vagina devido à presença de sémen ou sangue. 

A vaginite bacteriana está associada a uma maior incidência de endometrite ou doença inflamatória pélvica 

que surgem geralmente após aborto ou cirurgia ginecológica [45]. Além disso, a vaginite bacteriana torna a 

mulher mais susceptível à infeção por Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia 

thracomatis, HSV-2 e HIV-1. A vaginite bacteriana facilita a replicação viral do HIV-1 [46]. 

A tricomoníase é uma doença sexualmente transmissível causada pelo parasita Trichomonas vaginalis. Está 

associada a uma descarga espumosa de cor amarelada ou verde, podendo ocorrer odor a peixe. O pH vaginal 

é superior a 5-6 e há desconforto vulvar e vaginal, dor durante o ato sexual (dispaneuria) e disúria [45]. 
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A vaginite de origem fúngica é caracterizada por uma descarga vaginal branca, espessa e sem odor. Ocorre 

sensação de ardor, disúria e dispaneuria, mas o sinal mais característico que permite distinguir a vaginite 

fúngica das restantes é o prurido, que nesta situação é muito frequente. Há ainda a presença de um rash 

cutâneo similar ao encontrado no eritema da fralda, com margens bem definidas. O pH vaginal está entre 4 a 

4,5 e podem visualizar-se as leveduras no exame microscópico de secreções vaginais previamente tratadas 

com KOH a 10%. A vaginite de origem fúngica é provocada por leveduras do género Candida sp. e em cerca 

de 80-90% dos casos  o agente etiológico é a Candida albicans. Menos frequentemente, a C.glabrata, 

C.parapsilosis, C.guilliermondii, C.tropicali podem ser os agentes etiológicos, e neste caso não há resposta 

ao tratamento [36, 45]. A candidíase pode ser não complicada ou complicada. Considera-se estar perante uma 

candidíase complicada quando esta é recorrente (4 ou mais episódios sintomáticos por ano), tem sintomas 

severos, ocorre em mulheres imunodeprimidas, com diabetes ou debilitadas ou é uma candidíase não-

albicans. Há vários fatores que podem aumentar a predisposição para o desenvolvimento de infeções fúngicas 

vaginais [36]: aumento de estrogénios (o uso de contraceptivos e a gravidez aumentam a propensão ao 

desenvolvimento de infeções fúngicas), imunossupressão (diabetes, glicosúria, disfunção tiroideia, obesidade, 

SIDA e toma de corticosteróides), toma de antibióticos (os antibióticos podem alterar a flora intravaginal, 

facilitando a proliferação de Candida albicans).  

1.3.2. Tratamento  

A vaginite de origem bacteriana deve ser tratada em mulheres sintomáticas ou assintomáticas que serão 

sujeitas a um tratamento ginecológico cirúrgico. Não está recomendado o tratamento dos parceiros sexuais. 

Qualquer que seja a terapia adotada, muitos doentes apresentam recidivas 3 a 12 meses mais tarde. Em caso 

de recorrência, deve-se utilizar metronidazol por via tópica 2 vezes por semana durante 4 a 6 meses. O uso de 

probióticos pode ajudar a reduzir o número de recidivas. Durante o tratamento, a mulher deverá ser 

aconselhada a evitar ter relações sexuais ou usar preservativos e ter a noção de que os cremes de clindamicina 

podem reduzir a eficácia dos preservativos [46]. O tratamento da tricomoníase deve ser feito tanto na mulher 

sintomática como nos seus parceiros sexuais. Os tratamentos por via tópica têm uma eficácia reduzida. 

Apresentam uma elevada taxa de reincidência após 3 meses, pelo que se deverá proceder a uma reavaliação 

após esse período. A mulher deve evitar ter relações sexuais até que ela e o seu parceiro estejam curados 

[46]. O tratamento de candidíase só deve ser feito em mulheres sintomáticas e em parceiros sexuais 

sintomáticos com balanite. Não é recomendado fazer o tratamento em mulheres assintomáticas, visto que 10-

20% das mulheres têm fungos comensais na vagina. Os tratamentos tópicos e orais são igualmente eficazes, 

com uma taxa de sucesso de 80 a 90%. Quando a mulher tem muito prurido, pode ser aplicado um creme de 

hidrocortisona para alívio sintomático [46]. Na tabela 2, pode-se ver os diferentes esquemas terapêuticos 

recomendados para o tratamento das diferentes vaginites. 
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Tabela 2: Esquemas terapêuticos para tratamento dos diferentes tipos de vaginites [46]. (p.o. – per os, por via oral; id – 

in die) 

Tipo de 

Vaginite 
Tratamento 

Vaginite 

bacteriana 
 Metronidazol 500 mg, p.o., 2id, 7 dias  

 Clindamicina creme vaginal 2%, 7  

 Metronidazol óvulos vaginais 500 mg, 5 

dias 

Esquemas Alternativos 

 Tinidazol 2g, p.o., id, 2 dias 

 Tinidazol 1g, p.o. id, 5 dias 

 Clindamicina 300 mg, p.o., 2 id, 7 dias 

 Cloreto de dequalínio comprimidos 

vaginais 10 mg, id, 6 dias 

Tricomoníase  Metronidazol 2g, p.o., toma única (taxa 

de cura de 90%-95% mas pode causar 

dispepsia ou sabor metálico) 

 Tinidazol 2g, p.o., toma única (taxa de 

cura de 86-100%) 

 Secnidazol 2g, p.o., toma única.  

Esquema alternativo  

 Metronidazol 500mg, p.o. 2id, 7 dias  

Vaginite 

fúngica 

Terapias orais 

 Fluconazol 150 mg, toma única ou 

 Itraconazol 200mg, 2id, toma única; ou 

1g, 2 tomas, 12/12h 

Terapias tópicas (cremes e óvulos podem 

diminuir eficácia dos preservativos) 

 Clotrimazol creme vaginal 1% 6 dias,  

 Clotrimazol comprimido vaginal 500 

mg, dose única 

 Clotrimazol comprimidos vaginais 200 

mg, 3 dias consecutivos 

 Clotrimazol comprimidos vaginais 100 

mg, 6 dias consecutivos 

 Miconazol creme vaginal 2%, 6 dias 

 Econazol creme vaginal 1%, 6 dias 

 Econazol óvulo vaginal 150 mg, 3 dias 

 Sertaconazol óvulo vaginal 300 mg, 

dose única  

 Sertaconazol comprimido vaginal 500 

mg, dose única  

 Sertaconazol creme vaginal 2%, 6 dias 

 Isoconazol creme vaginal 1%, 6 dias 

 Tioconazol comprimido vaginal 

100mg, 6 dias 

 Fenticonazol creme vaginal 2%, 6 dias 

 Fenticonazol óvulo vaginal 200 mg, 6 

dias 

 Nistatina comprimido vaginal, id, 14 

dias 

 

1.4.  Papel do farmacêutico  

O farmacêutico é, muitas das vezes, o primeiro profissional de saúde a que a paciente recorre quando se 

encontra com queixas de infeção urinária ou fúngica. Nesta situação, deverá fazer algumas perguntas de 

forma a tentar perceber se está perante uma infeção urinária ou uma candidíase vaginal, sendo que um dos 

sintomas mais importantes que ajuda a diferenciar estas situações é a presença de corrimento vaginal, mau 

cheiro e prurido que sugerem a existência de uma vaginite. 

Em primeiro lugar, é necessário explicar ao utente que deverá consultar o médico de forma a obter a 

prescrição para um antibiótico. Na dispensa do antibiótico é importante relembrar a importância do 

tratamento ser feito até ao fim para impedir o desenvolvimento de resistências.  

No caso de se suspeitar de uma infeção fúngica, poderá ser feita a dispensa de cremes de aplicação 

intravaginal ou óvulos que não sejam sujeitos a receita médica, com a salvaguarda de que a paciente deverá 

dirigir-se ao médico caso os sintomas não desapareçam após 7 dias de tratamento [47]. Em Portugal, os 

cremes de clotrimazol a 1% de diversos laboratórios de genéricos não são sujeitos a receita médica. Os 
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comprimidos vaginais da marca Gino-Canesten® (doses de 100 ou 500 mg de clotrimazol) também são de 

venda livre [48]. Em caso da resposta à terapia ser negativa, nas mulheres grávidas, se os sintomas forem 

severos ou em caso de haver várias recorrências num ano, a paciente deve ser reencaminhada para o médico, 

visto que o tratamento destas situações pode exigir terapias por via oral.  

1.4.1. Conselhos de Prevenção  

Tendo em conta que as infeções urinárias são maioritariamente causadas por enterobactérias provenientes do 

intestino, é importante alertar para o facto da limpeza da zona urogenital dever ser feita da frente para trás de 

forma a impedir o arrastamento de bactérias provenientes do ânus. Além disso, deve-se evitar ter sexo 

vaginal após sexo anal, sendo, também, recomendado urinar e lavar a zona genital após o ato sexual e evitar 

espermicidas, preservativos com lubrificantes e diafragma como métodos contraceptivos. Por outro lado, é 

importante promover a diurese, visto que um fluxo de urina frequente irá eliminar qualquer bactéria que 

tenha conseguido atingir o trato urinário. É importante beber no mínimo 1,5 L de líquidos por dia, urinar 

quando sentir a bexiga cheia e evitar estar mais de 4 h sem urinar, mesmo que não tenha vontade [35].  

No caso das infeções fúngicas, o uso de roupas apertadas e de roupa interior feita com materiais sintéticos 

deve ser evitado, dando-se preferência a roupa de algodão capaz de absorver a transpiração e que possa ser 

lavada a mais de 60ºC. Deve-se evitar situações em que a zona vulvovaginal esteja exposta a humidade 

durante longos períodos de tempo (não usar fatos de banho molhados em piscinas ou praias) e evitar banhos 

em jacuzzis e em espaços públicos como piscinas, pois a água clorada pode causar irritação da mucosa 

vulvovaginal [36].  

1.4.2. Suplementos alimentares e probióticos  

Os probióticos contendo estirpes de Lactobacillus tipo L. acidophilus, L.rhamnosus GR-1, L. fermentum RC-

14 (1), L.plantarum P 17630 (2) podem ser usados na profilaxia de candidíase vaginal [46]. Há, também, 

estudos que sugerem que o uso de probióticos pode ajudar a prevenir as ITU recorrentes [49]. Os probióticos 

podem ser ingeridos ou aplicados diretamente na vagina e pensa-se que previnem as infeções fúngicas 

vaginais e urinárias pois contribuem para uma modulação positiva da imunidade local e promovem um pH 

vaginal ácido que reduz a possibilidade de colonização por enterobactérias e a proliferação de fungos 

patogénicos. Os suplementos e sumo de cranberry podem ajudar a prevenir infeções urinárias por 

dificultarem a adesão das bactérias ao epitélio uretral [50]. 

1.4.3. Higiene íntima  

Toda a região púbica, a vulva, a região perianal, as virilhas e os sulcos interlabiais (região entre os pequenos 

e grandes lábios) devem ser lavadas com água corrente e produtos de higiene apropriados para a zona íntima. 

Deve-se preferir higienização com água corrente em vez de banho de imersão para melhor remover as 

secreções. Não se recomenda a introdução de água dentro da vagina. A lavagem deve demorar entre 2 a 3 

minutos para evitar a secagem excessiva [46]. 

Os produtos de higiene íntima não devem possuir componentes que irritem ou sequem a mucosa vagina, 

devem preservar a camada hidrolípidica da pele, ser hipoalergénicos, apresentar pH ácido (4,2 a 5,6) e 

consistência líquida, pois os produtos com consistência sólida são muito abrasivos e alcalinos. Estes produtos 

incluem frequentemente sabonetes suaves, líquidos que contêm ácido lático (tem ação hidratante e reguladora 

do pH) e podem ainda conter agentes anti-irritantes (alfabisabolol, aveia e extrato de maçã), regeneradores e 

protetores da zona vulvar (alentoína, pantenol), antipruginosos (polidocanol) e anti-séticos (piroctonolamina). 
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Os toalhetes podem ser usados para fazer higienização fora de casa, no entanto, o seu uso não deve ser 

excessivo pois podem provocar irritações [46]. 

Durante o período menstrual, a higiene deve ser mais frequente visto que há produção de sangue, maior 

secreção sebácea, sudorípara e glandular e uso de pensos higiénicos, o que pode aumentar o grau de 

humidade causando irritações da vulva. Não devem ser usados pensos higiénicos desodorizantes nem pensos 

diários [46]. 

2. Tema 2 – Azia e Indigestão  

2.1. Justificação para a escolha do tema 

Este tema foi escolhido tendo em conta que queixas de azia e indigestão eram bastante frequentes por parte 

dos utentes da farmácia. De acordo com um estudo realizado em Portugal, 20% dos inquiridos sobre este 

tema reportaram que já sofreram de azia e/ou regurgitação ácida durante o período de 4 semanas em que 

decorreu o estudo, e 7,3% apresentavam sintomas compatíveis com o diagnóstico de doença do refluxo 

gastro-esofágico (DRGE) [51]. Como há uma grande quantidade de MNSRM, alguns dos quais publicitados 

nos meios de comunicação social, é muito frequente o paciente deslocar-se à farmácia e pedir um 

medicamento desses para a azia. O farmacêutico deve, por isso, estar a par dos produtos disponíveis para 

estas condições de forma a recomendar o mais adequado e a aconselhar determinadas medidas não 

farmacológicas que possam ajudar a minimizar os sintomas. Além disso, o farmacêutico poderá reconhecer 

situações em que há sinais de alarme que possam ser indicativos de patologias mais graves e encaminhar o 

paciente para o médico.  

2.2. Definições, sinais e sintomas, etiologia  

2.2.1. Dispepsia 

A indigestão ou dispepsia é caracterizada por sintomas tais como uma sensação de enfartamento durante e 

depois de uma refeição e sensação precoce de saciedade e ardor ou dor na parte superior do abdómen. Em 

cerca de 25% dos casos, a indigestão é secundária a outras patologias tais como DRGE, úlcera péptica, 

cancro, litíase biliar ou pancreatite. Quando não se consegue encontrar uma causa para a indigestão fala-se de 

dispepsia funcional, que representa 75% dos casos. Pensa-se que esta condição pode estar relacionada com 

uma alteração na motilidade do músculo do estômago [52]. Através da análise do quadro clínico, não é 

possível distinguir entre dispepsia funcional ou dispepsia subjacente a outra patologia. Para fazer essa 

distinção é necessário efetuar uma endoscopia, no entanto, menos de 10% dos pacientes com dispepsia 

apresenta úlcera péptica, menos de 1% apresenta cancro gastro-esofágico e mais de 70% tem dispepsia 

funcional. Por esse motivo, a endoscopia não deve ser feita em todos os pacientes com dispepsia mas apenas 

naqueles que apresentam os sinais de alarme que podem ser indicativos de malignidade [53]: 

 Idade superior a 55 anos. 

 Disfagia (dificuldade em deglutição) ou odinofagia (deglutição dolorosa). 

 Evidência de sangramento gastrointestinal: sangue nas fezes (melena) ou vómitos com sangue 

(hematémese).  

 Vómitos persistentes. 

 Perda de apetite ou perda de peso indesejada.  

 Historia familiar de cancro gastro-esofágico. 

 Presença de uma massa abdominal ou epigástrica palpável ou adenopatia. 
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 Anemia por deficiência em ferro (após exames laboratoriais). 

Se o paciente não tiver sinais de alarme é necessário questionar acerca de outros aspectos: presença de 

irradiação e dor nas costas ou história familiar de pancreatite, pode ser indicativo de pancreatite crónica; dor 

epigástrica ou dor no quadrante abdominal superior com duração superior a uma hora, pode ser sugestivo de 

litíase biliar; se houver predominância de sintomas de regurgitação e azia, o paciente deverá ser tratado para 

DRGE. Além disso, o paciente deve ser questionado acerca do uso de anti-inflamatórios não esteróides 

(AINEs) visto que estes podem causar dispepsia [54]. Outros medicamentos, tais como os bloqueadores dos 

canais de cálcio, bifosfonatos, corticosteróides, teofilina e nitratos podem causar dispepsia [55]. Uma vez 

despistados todos estes aspetos, o mais provável é estar-se perante um caso de dispepsia funcional. No 

entanto, antes de se proceder a um diagnóstico positivo é necessário ter em conta a prevalência de infeção por 

Helicobacter pylori. Se a prevalência for superior a 10%, deve-se testar para a presença dessa bactéria através 

de testes não invasivos e se o resultado for positivo deve ser instituída a terapia de erradicação para H.pylori. 

Se o resultado for negativo ou quando a prevalência de infecção por H.pylori for inferior a 5%, deve-se tratar 

o paciente para dispepsia funcional com inibidores da bomba dos protões (IBP) durante 4 semanas [54].  

2.2.2. Azia e doença do refluxo gastroesofágico  

A azia corresponde a uma sensação de queimadura dolorosa no estômago que irradia para o peito, costas e 

pescoço. Pode ser acompanhada por regurgitação, ocorre menos de 1h após as refeições e piora se a pessoa 

estiver deitada ou inclinada para a frente. A azia é causada devido à deficiente contração do esfíncter 

esofágico inferior, o que permite que haja passagem do conteúdo estomacal para o esófago. Como o epitélio 

esofágico não tem a mesma composição que o epitélio estomacal, o ácido do estômago vai provocar irritação 

do epitélio do esófago [56]. Na maioria dos casos, o refluxo ácido não tem consequências a longo prazo, no 

entanto em 40% dos casos pode haver desenvolvimento de complicações tais como úlceras esofágicas, 

esófago de Barrett, cancro esofágico ou estenose esofágica [55]. É normal sentir azia esporadicamente, mas 

se for frequente pode ser indicador da presença de DRGE, uma doença crónica que afeta 20% da população 

ocidental e tem elevados custos diretos (diagnóstico e tratamento) e indiretos (diminuição da produtividade 

laboral, diminuição da qualidade de vida).  

A DRGE pode ser dividida em síndromes esofágicas e síndromes extra-esofágicas. Nas síndromes 

esofágicas, numa primeira fase os pacientes são classificados como tendo síndromes sintomáticos que 

incluem os sintomas típicos de refluxo ácido e dor torácica associada ao refluxo. Após uma avaliação 

complementar com estudo endoscópico e histológico, determina-se se o paciente tem síndrome de lesão 

esofágica que pode incluir esofagite, estenose péptica, esófago de Barrett ou adenocarcinoma. As 

manifestações extra-esofágicas da DRGE podem ser divididas em síndromes com associações estabelecidas 

ou síndromes com associações propostas. O primeiro grupo inclui a tosse crónica, laringite de refluxo, asma 

associada a refluxo e erosões dentárias e o segundo grupo inclui faringite, sinusite, fibrose pulmonar 

idiopática e otite média recorrente [51]. 

Raramente são necessários exames diagnósticos para a DRGE, sendo o diagnóstico baseado nos sintomas 

típicos. A endoscopia é recomendada quando o paciente tem sinais de alarme ou quando não há melhoria 

após fazer uma terapêutica medicamentosa com IBPs durante pelo menos 2 semanas. A sensibilidade deste 

exame é reduzida, pois cerca de 40% dos pacientes com DRGE não tem lesões esofágicas. A determinação 

da impedanciometria e pHmetria durante 24h podem ser usadas no diagnóstico, mas geralmente a prova mais 
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usada é a prova da eficácia da terapêutica com IBPs que é simples, segura, não invasiva e com custos 

reduzidos. Consiste em fazer-se a administração de uma dose padrão ou dose dupla de IBPs durante duas 

semanas. Se houver uma diminuição rápida dos sintomas com reaparecimento após suspensão da terapia, 

considera-se que o paciente possui DRGE [57, 58].  

O tratamento da DRGE vai depender da gravidade da doença. Em situações mais ligeiras, modificações do 

estilo de vida, uso de antiácidos, IBPs em pequenas doses ou antagonistas dos receptores H2 podem ajudar no 

controlo dos sintomas. Quando os sintomas são moderados, pode optar-se por uma abordagem em step up, na 

qual se começa por implementar mudanças de estilo de vida e se vai aumentando sequencialmente a 

intervenção terapêutica até obter controlo dos sintomas; ou uma abordagem em step down, na qual se começa 

de imediato a fazer terapia com IBPs e se vai reduzindo a dose até se obter um nível de controlo adequado 

dos sintomas. Em situações mais severas é necessário fazer uma terapia com dose padrão de IBPs durante 4 a 

8 semanas. Os IBPs vão contribuir para o alívio sintomático e ajudam a tratar a esofagite. Se não houver 

resposta à dose padrão de IBPs, pode ser necessário duplicar a dose (tomar duas vez por dia) e/ou adicionar 

terapias adjuvantes tais como alginatos para alívio imediato de crises de azia, antagonistas H2 para controlo 

de refluxo gastro-esofágico noturno ou procinéticos quando se pensa que o refluxo é devido a um 

esvaziamento gástrico lento. A cirurgia anti-refluxo é apenas considerada em pessoas que têm sintomas 

severos mesmo com a terapia medicamentosa ou que são intolerantes aos IBPs [57, 59, 60]. A terapia com 

IBPs a longo prazo é recomendada em pacientes com esofagite, estenose esofágica ou esófago de Barrett e 

neste caso a terapia deve ser titulada até à menor dose capaz de controlar os sintomas [59].  

2.3. Papel do farmacêutico  

2.3.1. Medidas não farmacológicas 

Perante um paciente que apresente sintomas de dispepsia ou suspeitas de DRGE, o farmacêutico deverá ter 

em atenção aos sinais de alarme que podem apontar para uma patologia subjacente e nessa situação deverá 

reencaminhar o utente para o médico. Caso não estejam presentes sinais de alarme, deve aconselhar 

mudanças de estilo de vida tais como: deixar de fumar, reduzir o consumo de álcool, evitar o café, chocolate, 

comidas gordurosas e picantes, comidas com molho de tomate, citrinos e bebidas com gás. Caso o paciente 

tenha excesso de peso ou seja obeso, deve ser aconselhada a perda de peso. O paciente deve evitar comer 3h 

antes de se deitar e elevar ligeiramente a cabeceira da cama. Deve evitar fazer exercício físico após as 

refeições e não deve usar roupa ou cintos que apertem o abdómen [61, 62]. Tendo em conta que uma das 

causas para a dispepsia funcional poderá ser ansiedade e stress, podem ser aconselhadas terapias de foro 

psicológico de forma a controlar estes fatores [53]. 

2.3.2. Fármacos  

Se os sintomas forem moderados, pode-se recomentar o uso de medicamentos não sujeitos a receita médica 

tais como antiácidos, alginatos e antagonistas dos receptores H2. Em caso de sintomatologia mais severa, os 

pacientes devem ser tratados com IBPs durante 4 a 8 semanas, reduzindo-se a dose após esse período de 

tempo [61].  

Os antiácidos promovem um alívio rápido dos sintomas de azia e indigestão ao neutralizarem a acidez do 

estômago. No entanto, como esse alívio é temporário (30 minutos) só são recomendados para casos de azia 

moderada e esporádica. As formulações líquidas têm um início de ação mais rápido do que as formulações 

para chupar, mas os comprimidos efervescentes atuam ainda mais rápido. Os antiácidos vêm frequentemente 

em formulações em que há a associação de vários sais, podendo ainda surgir associados a alginatos que 
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formam uma película protetora impedindo o refluxo gastro-esofágico. Os alginatos têm um inicio de ação 

rápido (<4 minutos) e uma duração de ação até 4h. Algumas formulações antiácidas contêm simeticone que 

ajuda a diminuir o desconforto associado à produção de gases [62]. Em Portugal, algumas das formulações 

disponíveis incluem hidróxido de magnésio, bicarbonato de sódio, hidróxido de alumínio, carbonato de di-

hidróxido de alumínio e sódio, carbonato de magnésio e carbonato de cálcio [48]. Antiácidos com sais de 

magnésio ou a associação entre o magnésio e o alumínio podem provocar diarreia, e os antiácidos com 

alumínio em altas doses provocam obstipação. Antiácidos com carbonato de cálcio ou bicarbonato de sódio 

podem causar flatulência devido à libertação de dióxido de carbono. Os antiácidos com magnésio devem ser 

evitados em pacientes com doença renal e, de forma a evitar interações entre fármacos, deve-se separar a 

toma do antiácido 2h em relação à toma de outros medicamentos. Se o paciente precisa de recorrer a 

antiácidos mais do que 2 dias por semana, é indicativo que poderá precisar de um antagonista H2 ou um IBPs 

[62].  

Os antagonistas dos receptores H2 e os IBPs vão reduzir a produção de ácido. Alguns deles são sujeitos a 

receita médica, apesar de haver formulações com doses mais baixas que são de venda livre. Em Portugal, os 

antagonistas H2 disponíveis são a cimetidina, famotidina e ranitidina. Os IBPs disponíveis no mercado 

incluem o omeprazol, lansoprazol, o pantoprazol, o rabeprazol e o esomeprazol. Existem apresentações de 

omeprazol a 10 mg e pantoprazol 20 mg que estão não sujeitas a receita médica [48].   

Os antagonistas H2 em baixas doses são úteis no tratamento de sintomas ligeiros e as doses mais elevadas são 

usadas em pacientes com sintomas moderados ou que não toleram os IBPs. Ao contrário dos antiácidos, que 

promovem alívio imediato dos sintomas, estes fármacos demoram 30-45 minutos a atuarem e têm uma 

duração de ação que pode ir até 10 h. É recomendada a toma de 1 a 2 comprimidos por dia, quando 

necessário, visto que se forem usados diariamente, a longo prazo pode haver desenvolvimento de tolerância 

ao efeito anti-secretório. A toma deve ser feita 30 a 60 minutos antes da refeição ou antes de fazer exercício 

físico para prevenir o aparecimento dos sintomas. Se após 2 semanas de tratamento com antagonistas H2 os 

sintomas persistirem, o paciente poderá precisar de um IBP. Os IBPs em baixa dose são recomendados 

quando o paciente tem sintomas mais do que 2 dias por semana. Começam a atuar 2 a 3 h após a toma e a 

duração de ação pode ir até 24h. É recomendado a toma de 1 comprimido de manhã em jejum, 30 a 60 

minutos antes do pequeno-almoço, durante 14 dias. Se os sintomas não desaparecerem, este regime 

terapêutico pode ser repetido passados 4 meses. Caso os sintomas persistam por mais de 14 dias ou reincidam 

em menos de 4 meses, é necessário encaminhar o paciente para o médico [62]. 

3. Tema 3 – Nutrição Sénior  

3.1. Justificação para a escolha do tema 

Este tema foi escolhido após ter observado que os idosos constituíam uma importante parte dos utentes da 

farmácia e geralmente tomam mais medicamentos. Além disso, devido a terem uma maior disponibilidade de 

tempo, estão mais predispostos a receberem informação sobre temas relacionados com a saúde e muitos 

apresentavam questões acerca da medicação que tomavam e sobre suplementação e cuidados a ter na 

alimentação.  

Tendo em conta que a farmácia fazia medições da tensão arterial gratuitas e determinações de colesterol, 

triglicerídeos e glicemia e que esses serviços eram mais usados por pessoas mais velhas, isso também 

permitia haver um maior contacto com esta faixa etária, o que facilitava a intervenção farmacêutica. Os temas 
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que suscitavam questões mais frequentes relacionavam-se com cuidados a ter na alimentação para prevenir 

ou controlar problemas cardiovasculares; suplementação ou alimentos a escolher para melhorar a função 

óssea, articular e muscular; suplementação para cansaço físico geral, astenia mental e para melhorar a 

memória; cuidados alimentares para ajudar a tratar de problemas de obstipação e produtos de cosmética a 

usar para tratamento de rugas. Tudo isto justificava a pertinência do tema, cujo objetivo foi o de transmitir as 

principais alterações fisiológicas decorrentes do envelhecimento e como é que essas alterações se refletem 

nas necessidades nutricionais. 

3.2.  Alterações corporais no idoso 

Com o envelhecimento verifica-se uma diminuição da massa magra e aumento do tecido adiposo e uma 

diminuição da água corporal total [63].  

3.2.1. Músculo  

A massa muscular começa a diminuir 5% em cada década a partir dos 40 anos e 1-2% por ano a partir dos 50 

anos. A perda de massa muscular acelera ainda mais a partir dos 80 anos. Nos homens essa diminuição da 

massa muscular é gradual enquanto nas mulheres após a menopausa, verifica-se uma redução substancial e 

repentina. A principal consequência da perda de massa muscular é uma redução na força muscular o que 

causa declínio da função física, aumento de fadiga e problemas de mobilidade e equilíbrio [64]. Apesar disso, 

o envelhecimento apenas causa redução de 10 a 15% da força e massa muscular, pelo que o idoso poderá ter 

massa muscular suficiente para desempenhar as tarefas normais. Uma perda mais acentuada de massa 

muscular verifica-se em situações de doença ou na ausência de atividade física, como ocorre em pessoas 

acamadas ou com problemas de mobilidade. O realização de treino de resistência poderá ajudar a atrasar a 

perda de massa muscular associada ao envelhecimento [65].   

3.2.2. Ossos e articulações  

Com a idade há uma diminuição da densidade óssea que é essencialmente devida ao facto de haver uma 

diminuição da quantidade de cálcio. Isso ocorre devido a uma menor absorção de cálcio a partir dos 

alimentos e também uma diminuição nos níveis de vitamina D devido a uma ingestão insuficiente e uma 

diminuição da eficácia do processo de síntese de vitamina D pelo organismo. As mulheres perdem 40% da 

quantidade total de cálcio existente no esqueleto, sendo que metade desse valor é perdido nos 5 anos após a 

menopausa. Além disso, as necessidades em cálcio aumentam com uma dieta que seja rica em sódio e 

proteína, visto que ambos fazem aumentar a excreção renal de cálcio [64, 66]. Verifica-se também um 

desgaste das articulações com a idade, o que leva ao desenvolvimento de osteoartrite, que por sua vez vai 

limitar a mobilidade. Os ligamentos e tendões ficam menos elásticos causando perda de flexibilidade [64, 

65]. As vértebras ficam menos densas e os discos intervertebrais perdem fluido e ficam mais finos e como 

consequência a coluna vertebral encurta, diminuindo a altura da pessoa. Além disso, alterações nas vértebras 

cervicais fazem com que a cabeça se curve para a frente, causando a compressão da garganta e problemas de 

deglutição [65].  

3.2.3. Pele  

A pele torna-se mais fina, mais seca e menos elástica, começando a haver a formação de rugas [65]. A 

exposição solar é um dos fatores que mais acelera o envelhecimento, sendo, por isso, essencial fazer 

aplicação de um protetor solar todos os dias de manhã antes de sair de casa e renovar a aplicação de 2h em 

2h. Os cremes hidratantes podem ajudar a combater a desidratação da pele, e os cremes com ácido 
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hialurónico e colagénio podem ajudar a fazer o preenchimento das rugas. Adicionalmente, a camada de 

gordura subcutânea fica mais fina. Esta camada, designada de hipoderme, funciona como um amortecedor 

mecânico da pele e ajuda a preservar o calor corporal. Quando há uma diminuição da sua espessura, 

começam a surgir rugas e a tolerância ao frio diminui. O número de terminações nervosas à superfície da pele 

também diminui o que faz com que as pessoas idosas sejam menos sensíveis à dor, temperatura e pressão, 

aumentando a probabilidade de lesões [65].  

3.2.4. Função cerebral e cognitiva 

A nível cerebral, há uma diminuição do fluxo sanguíneo, do número de neurónios e alterações na quantidade 

de neurotransmissores. Geralmente a perda de neurónios pode ser compensada visto que, em algumas áreas 

do cérebro, é possível haver síntese de novos neurónios mas ocorre uma menor formação de novas sinapses. 

Devido a estes factores a função cognitiva pode diminuir nos idosos [65]. De facto, um dos problemas mais 

sérios nesta faixa etária é o decaimento da função mental que em alguns causos pode culminar em demência, 

com uma perda de autonomia. A demência pode ter causas vasculares ou ser resultado de doenças 

neurodegenerativas como a doença de Alzheimer. A depressão é, também, um sintoma frequentemente 

encontrado nos idosos, podendo por vezes ser o primeiro sintoma de demência ou resultar das alterações nos 

níveis de determinados neurotransmissores com o envelhecimento. O tipo de nutrientes ingeridos pode 

condicionar a função cerebral por condicionar a síntese de neurotransmissores, a vascularização sanguínea 

cerebral e a proteção contra o stress oxidativo nocivo para os neurónios. Fatores que conduzam a estados de 

hipertensão (obesidade, elevada ingestão de sódio) e que aumentam o risco de doenças vasculares 

(hiperlipidemia, elevados níveis de homocisteína, diabetes, tabagismo) vão aumentar o risco de acidente 

vascular cerebral que por sua vez pode conduzir a estados de demência. Baixos níveis de folato, vitamina B6 

e vitamina B12 estão associados a elevados níveis de homocisteína que aumenta o risco de doenças 

cardiovasculares e demência. Alguns estudos demonstraram que níveis plasmáticos elevados de vitaminas do 

complexo B e vitamina C podem ajudar a proteger contra acidentes vasculares cerebrais. Outros estudos 

indicam que uma ingestão adequada de vitamina C, vitamina E e β-caroteno pode atrasar o aparecimento de 

demências, pois são estas substâncias antioxidantes e protegem os neurónios do stress oxidativo. Pensa-se 

que os ácidos gordos ómega 3 podem atrasar o aparecimento de demências e melhorar as funções cognitivas, 

e baixos níveis de folato têm sido associados a estados depressivos [64, 67].   

3.2.5. Sistema Imunitário  

O envelhecimento provoca uma desregulação do sistema imunitário, o que causa um aumento da incidência 

de infeções, doenças auto-imunes, processo inflamatórios e neoplasias. Parte dessa desregulação está 

relacionada com a atrofia do timo e diminuição da resposta imunitária mediada pelos linfócitos T. verifica-se 

um aumento da sensibilidade dos linfócitos B aos auto-antigénios e diminuição da resposta aos antigénios 

estranhos, o que condiciona a ocorrência de mais processos auto-imunes [63,64].   

3.2.6. Função cardiovascular  

Ocorre uma diminuição da elasticidade das artérias com aumento da resistência vascular periférica, o que faz 

aumentar a pressão arterial sistólica e diminuir o débito cardíaco. Ocorre, ainda, uma ligeira hipertrofia do 

ventrículo cardíaco esquerdo. Há uma diminuição na resposta à estimulação -adrenérgica e uma diminuição 

da sensibilidade dos barorrecetores, o que causa uma resposta menos eficaz a variações bruscas da pressão 

arterial [63, 68].  
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3.2.7. Função gastrointestinal 

A nível digestivo verifica-se uma diminuição das secreções salivares, pancreáticas e hepáticas, diminuição da 

secreção de ácido, pepsina e enzimas proteolíticas, diminuição da motilidade gástrica e intestinal e da 

superfície de absorção intestinal. Estas alterações têm como consequência uma diminuição da absorção de 

alguns nutrientes, obstipação e dispepsia [63]. Em alguns casos, pode ocorrer gastrite atrófica o que leva a 

uma redução da secreção de fator intrínseco pelo estomago que irá diminuir a absorção de vitamina B12 [64]. 

A par dessas alterações, há uma diminuição do paladar e cheiro o que pode condicionar um menor apetite, 

pois estes dois sentidos são importantes para saborear as refeições. A xerostomia (sensação de boca seca), 

causada pela idade avançada ou por medicamentos pode influenciar negativamente a ingestão de alimentos 

por causar dificuldades de mastigação e digestão. A saúde oral também tem um impacto importante na 

ingestão de alimentos, visto que a falta de uma dentição completa ou a existência de cáries poderá causar 

problemas de mastigação. Estudos demonstram que a ingestão alimentos com vitamina B12, vitamina C e 

vitamina E pode ser influenciada pela saúde oral da pessoa. As pessoas idosas sofrem também uma 

diminuição de apetite por outros motivos: i) esvaziamento gástrico mais lento aumenta a sensação de 

saciedade; ii) alterações na síntese de hormonas peptídicas do intestino que podem estimular a ingestão de 

comida; iii) alteração dos níveis de neurotransmissores no sistema nervoso central que controlam o apetite e 

saciedade; iv) libertação de citocinas por células inflamatórias em resposta ao stress que reduzem a ingestão 

de alimentos e o peso corporal. Todos estes fatores enumerados podem causar diminuição do apetite nos 

idosos que é muitas vezes apelidado de anorexia do envelhecimento [64].  

3.2.8. Outras alterações 

Os rins começam a perder massa celular e o fluxo sanguíneo renal diminui. Isto faz com que estes sejam 

menos eficazes a filtrar o sangue, havendo uma diminuição da taxa de filtração glomerular. Podem surgir 

problemas de incontinência visto que a bexiga tem uma menor capacidade de reter a urina, o músculo vesical 

começa a ficar hiperativo contraindo de forma irregular e fica também mais fraco o que leva a uma 

incapacidade de esvaziar por completo a bexiga. Além disso, o esfíncter urinário perde força e deixa de 

conseguir evitar a passagem de urina [65].  

A nível endócrino há uma menor síntese e absorção de vitamina D, alterações na produção e eliminação das 

hormonas da tiróide, aumento da resistência aos efeitos da insulina, aumento da hormona antidiurética ADH, 

diminuição da renina e da aldosterona [63, 65].  

Os idosos estão mais sujeitos a desidratação devido a uma menor ingestão e maior perda de água. Há uma 

menor sensação de sede, o que leva a uma menor ingestão, e devido a uma menor secreção de aldosterona há 

uma menor retenção de água no organismo [66].  

3.3.  Alterações nutricionais no idoso 

3.3.1. Necessidades energéticas e necessidades em macronutrientes 

Com a idade, devido à diminuição da massa muscular e aumento da massa gorda, há uma diminuição da taxa 

de metabolismo basal, o que faz com que as necessidades energéticas do idoso sejam menores [67]. No 

entanto, as necessidades em macronutrientes e micronutrientes mantêm-se ou aumentam (as necessidades em 

proteínas e cálcio aumentam). É recomendado que 20-35% das calorias ingeridas num dia provenham dos 

lípidos, 15-25% das proteínas e 45-65% dos hidratos de carbono. As gorduras saturadas devem constituir, no 

máximo, 8% do total de lípidos ingeridos e é recomendado o consumo de ácidos gordos ómega 3 presentes 
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em peixes gordos [64]. Uma ingestão inadequada de proteínas nos idosos irá atrasar a recuperação em caso 

de doença, diminuir as defesas imunitárias e aumentar a fragilidade da pele. A necessidade em proteínas por 

pessoas com mais de 70 anos é 25% superior do que em adultos jovens e uma ingestão adequada de proteínas 

é importante para atrasar a perda de massa muscular. Os hidratos de carbono são uma importante fonte de 

energia. A ingestão de açúcares simples deve ser evitada para prevenir o aparecimento de cáries dentárias e 

diabetes. O consumo de polissacáridos não solúveis em água é importante para aumentar o volume fecal e 

combater obstipação e hemorróidas. Os polissacáridos solúveis em água presentes nas leguminosas, massa e 

fruta são importantes pois reduzem o índice glicémico, atrasam a absorção de açúcares simples, aumentam a 

excreção de ácidos biliares e ajudam a reduzir os níveis da lipoproteína de baixa densidade (c-LDL). Um 

consumo adequado de fibra alimentar, presente em cereais integrais, legumes e frutas, é importante não só 

para a regularização da função intestinal, mas também para a prevenção de doenças cardiovasculares e 

diabetes tipo 2 [64].  

3.3.2. Necessidades em micronutrientes 

O facto de nos idosos haver uma perda de apetite, dificuldades económicas que condicionam a aquisição de 

alimentos nutricionalmente ricos e alterações digestivas que dificultam a digestão e absorção de alimentos 

pode contribuir para o aparecimento de deficiências em micronutrientes. Essas deficiências em 

micronutrientes podem contribuir para a diminuição das defesas imunitárias e da performance cognitiva e 

acelerar a perda das funções auriculares e oculares. Por outro lado, a presença de doenças crónicas tais como 

a osteoporose, doenças cardiovasculares e diabetes aumenta a necessidade do organismo em micronutrientes. 

Tudo isto faz com que os idosos sejam uma faixa etária em risco de desenvolver várias deficiências 

nutricionais, sendo necessário terem cuidados redobrados com a alimentação [69].  

Alguns medicamentos podem contribuir para as deficiências em alguns micronutrientes. Os IBPs e 

antagonistas dos recetores H2 podem contribuir para a deficiência em vitamina B12, pois diminuem a 

libertação de ácido pelo estômago que é necessário para esse micronutriente se libertar dos alimentos e ser 

absorvido. Os diuréticos da ansa (furosemida) podem causar deficiência em cálcio, tiamina, hipocalcemia e 

hipomagnesemia por aumentarem as perdas destes micronutrientes. A fenitoína e o fenobarbital podem 

diminuir os níveis de 25-hidroxivitamina D [70]. 

3.3.2.1. Micronutrientes cuja ingestão deve ser aumentada em idosos  

Os idosos devem aumentar a ingestão de cálcio, vitamina D e vitaminas do complexo B. Tendo em conta que 

há uma menor absorção de cálcio a partir dos alimentos, as doses diárias recomendadas são superiores nos 

idosos de forma a evitar o aparecimento de problemas ósseos tais como osteoporose ou fraturas. As 

principais fontes de cálcio incluem os laticínios, frutos secos (amêndoas, avelãs), brócolos, vegetais de folha 

verde (nabos, grelos) e sardinhas enlatadas. A eficácia de absorção do cálcio irá depender da combinação de 

alimentos ingeridos, pois o cálcio é pouco absorvido a partir de alimentos ricos em ácido oxálico (espinafre, 

feijões) ou ácido fítico (sementes, frutos secos e soja). A cafeína, as proteínas e o sódio aumentam a excreção 

de cálcio. A suplementação em cálcio é recomendada em pessoas que não conseguem ter um aporte 

adequado deste micronutriente através da alimentação ou em indivíduos em alto risco de desenvolverem 

osteoporose. Alguns estudos associam suplementação em cálcio com risco acrescido de enfarte do miocárdio, 

por isso o uso de suplementos deverá ser devidamente ponderado [64, 70].  
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A vitamina D pode ser encontrada nos alimentos sob a forma de vitamina D2 ou ergocalciferol ou sintetizada 

no organismo, sendo que a primeira etapa de síntese consiste na conversão do 7-desidrocolesterol em 

colecalciferol (vitamina D3) na pele, por ação da luz solar. Posteriormente o colecalciferol sofre duas 

hidroxilações, no fígado e rins, originado o calcitriol que vai aumentar a absorção de cálcio a nível 

gastrointestinal. As pessoas idosas produzem vitamina D com uma menor eficácia e têm uma menor 

exposição solar o que faz com que as necessidades de ingestão de vitamina D sejam mais elevadas [64]. 

Frequentemente, as quantidades de vitamina D obtidas através da dieta são insuficientes, sendo recomendável 

verificar os níveis deste micronutriente nos idosos e fazer suplementação. Há estudos que correlacionam a 

diminuição da biodisponibilidade de vitamina D com o risco aumentado de ter problemas ósseos, doenças 

cardiovasculares, hipertensão, certos tipos de cancro, dor músculo-esquelética persistente e alterações no 

metabolismo dos lípidos e da glucose [70]. As fontes nutricionais mais ricas em vitamina D incluem: óleo de 

fígado de peixe, peixes de água salgada (sardinhas, salmão, arenque e cavala) e gema de ovo. O leite e 

cereais podem ser suplementados com esta vitamina [71].  

A deficiência em vitamina B12 afeta mais de 30% das pessoas com mais de 60 anos [70]. Apesar das 

necessidades desta vitamina serem iguais às dos outros adultos, os idosos absorvem-na com uma menor 

eficácia devido a uma menor produção de fator intrínseco ou à existência de gastrite atrófica [72]. Uma 

quantidade insuficiente de vitamina B12 causa sintomas hematológicos (anemia megaloblástica) e 

neurológicos. Os sintomas hematológicos precedem os sintomas neurológicos que estão presentes em 75% a 

90% das pessoas com deficiência severa desta vitamina. A falta de vitamina B12 leva a danos nos nervos 

periféricos com aparecimento de distúrbios sensoriais nas extremidades (sensação de formigueiro e dor), 

problemas motores e alterações cognitivas, tais como perda de memória ou demência. Podem, ainda, surgir 

distúrbios visuais, impotência e dificuldades de controlo do intestino e bexiga [64]. A vitamina B12 é obtida 

por ingestão de carne, peixe, ovos ou leite. Pessoas com mais de 50 anos devem ser encorajadas a ingerir 

alimentos ricos em vitamina B12 ou suplementados [70].  

Folatos ou vitamina B9 é um termo genérico que inclui mais de 100 compostos que têm a mesma atividade 

vitamínica. O ácido fólico é a forma sintética usada para suplementar a alimentação. A biodisponibilidade 

dos folatos nos alimentos pode variar entre 50-60%, no entanto o ácido fólico tem uma biodisponibilidade de 

85%. É frequente, as pessoas idosas terem deficiência de folatos, no entanto, este micronutriente em conjunto 

com a vitamina B12 ajuda a diminuir os níveis de homocisteína, que quando elevados são indicador de risco 

para desenvolvimento de doença cardiovascular. O alcoolismo e vários medicamentos (fenitoína, 

metotrexato, AINEs, colestiramina, sulfassalazina, metformina) podem contribuir para uma deficiência em 

folato. Os folatos estão presentes em vegetais de folhas verdes, frutas e sumos de fruta, frutos secos, 

sementes e fígado. O aquecimento e oxidação podem destruir os folatos presentes nos alimentos, pelo que os 

alimentos crús são uma melhor fonte de folatos [64, 70].  

A suplementação com magnésio pode ser necessária. Este micronutriente tem um papel fundamental na 

manutenção do bem-estar ósseo, podendo ajudar a retardar e diminuir a perda de densidade óssea em 

mulheres pós-menopausa. O magnésio é também importante para atrasar a perda de força muscular associada 

à idade [70]. Fontes de magnésio importantes incluem frutos secos (amêndoas e nozes), aveia, banana, 

chocolate, vegetais de folha verde e cereais integrais [73].  
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3.3.2.2. Micronutrientes potencialmente benéficos para a saúde do idoso 

O stress oxidativo origina a produção de radicais livres que provocam danos nos componentes celulares, 

contribuindo para o desenvolvimento de doenças crónicas cardiovasculares, aterosclerose, metabólicas, 

infeções e doenças neurodegenerativas. As reservas antioxidantes do organismo diminuem com a idade e, por 

isso, é importante aumentar o consumo destas substâncias. Os micronutrientes que contribuem para o 

aumento de antioxidantes do organismo incluem: a vitamina E, a vitamina C, o zinco e o selénio. O zinco é 

fundamental para um bom funcionamento do sistema imunitário. A maioria do zinco do organismo encontra-

se na próstata ou no olho. Tendo em conta que a quantidade de zinco na retina diminui com a idade, pensa-se 

que este poderá ser um fator importante para o início da degenerescência macular associada à idade (DMI). 

No entanto, não existem estudos que demonstrem haver vantagens na suplementação com este mineral. As 

principais fontes de zinco são a carne vermelha, a carne de aves e o marisco [70, 74].  

A vitamina E é um dos compostos com maior atividade antioxidante que tem sido frequentemente implicado 

na manutenção da função cognitiva e proteção contra o aparecimento de demência. Em vários estudos 

epidemiológicos, verificou-se que um aporte adequado de vitamina E, C e -caroteno pode ajudar a diminuir 

o risco de doença de Alzheimer [69]. Além disso, a vitamina E é importante para a função imunitária e 

cardiovascular, pelo que pessoas idosas devem ser incentivadas a ingerir frutos secos, sementes e óleos 

vegetais ricos neste micronutriente (azeite, óleo de girassol e óleo de palma) [70]. A suplementação com 

antioxidantes nos idosos é um tema controverso. Se por um lado parecem ter efeitos benéficos no organismo 

quando se encontram em quantidades adequadas, alguns estudos demonstram que o uso de suplementos com 

antioxidantes pode aumentar a mortalidade [70]. A ingestão de carotenóides tais como a luteína ou a 

zeoxantina ajuda a proteger contra a degenerescência da mácula lútea presente na retina. A degenescerência 

macular relacionada com a idade (DMI) é uma doença que progride gradualmente e pode levar à perda de 

visão. Além disso, há estudos que demonstram que baixos níveis de carotenóides podem diminuir a 

mobilidade em idosos [69]. A deficiência em vitamina A é rara e um excesso de ingestão através de 

suplementos pode ser tóxico visto que esta se acumula no fígado. Com a idade, a capacidade de remover o 

excesso de vitamina A diminui, pelo que os idosos devem ser encorajados a ingerir pelo menos uma porção 

de alimentos ricos em carotenóides por dia em vez de recorrer a suplementos com formas ativas de vitamina 

A [70]. 

O ácido decosahexanóico (DHA) e o ácido eicosapentanóico (EPA) são ácidos gordos polinsaturados 

essenciais, o que significa que o organismo não os consegue produzir. Vários estudos têm-se debruçado sobre 

o potencial anti-inflamatório destes ácidos gordos ómega 3, demonstrando que podem ser úteis na redução de 

processos inflamatórios nas placas ateroscleróticas, aumentando a estabilidade das placas e prevenindo a 

ocorrência de trombos. Além disso, parecem aliviar os sintomas de artrite reumatóide e são importantes para 

a manutenção da função cognitiva, ajudando a prevenir contra o aparecimento de demências [69]. Os 

pacientes devem ser orientados para aumentar a ingestão de peixes gordos ou óleos de peixe de forma a 

aumentar a ingestão de ácidos gordos ómega 3 através dos alimentos. Os suplementos podem ser usados em 

situações em que há dificuldade em ingerir quantidades suficientes destes nutrientes [75]. 
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Figura 7: Pirâmide alimentar modificada para 
adultos com mais de 70 anos [76] 

3.4.  O papel do farmacêutico 

O farmacêutico poderá alertar acerca dos cuidados nutricionais que o idoso deve ter, com base na pirâmide 

alimentar que é recomendada para esta faixa etária (ver figura 7). Esta pirâmide alimentar modificada tem 

uma base mais estreita de forma, visto que os idosos têm uma menor necessidade energética. Dá-se ênfase ao 

consumo de água, fibra e de alimentos nutricionalmente ricos. Tal como para a população geral, recomenda-

se uma alimentação variada, dieta rica em leguminosas, frutas, vegetais e cereais e baixa em gorduras 

saturadas, colesterol e açúcar. O consumo de álcool deve ser reduzido a moderado e aconselha-se a realização 

de atividade física. Além disso, tendo em conta que os idosos ingerem porções de comida mais pequenas, 

fazem menos refeições ao dia e podem ter restrições alimentares devido a condições médicas, deve ter-se em 

conta a possibilidade de as necessidades em todos os nutrientes poderem não ser satisfeitas, o que pode 

motivar o potencial uso de suplementos. Nesta faixa etária é importante ser seletivo com os alimentos 

escolhidos. Deve-se optar por massas, pão, cereais e arroz integrais que sejam fortificados com 

micronutrientes. Dentro do grupo dos vegetais, deve-se optar por alimentos verdes, laranja ou amarelos por 

fornecerem vitamina C, ácido fólico e carotenóides. Os vegetais crucíferos (couve e bróculos) fornecem 

isoflavonas e tiocianatos. As frutas devem ser amarelas, cor de laranja ou vermelhas. De forma a aumentar a 

ingestão de fibra, deve-se optar por consumir frutas e vegetais inteiros em vez de sumos de fruta. Os 

laticínios devem ser magros de forma a minimizar a 

ingestão de gorduras saturadas. Deve-se optar por carne 

branca ou peixe e as leguminosas podem ser uma fonte de 

proteína importante para substituir o consumo de carne. 

O farmacêutico deverá alertar para os riscos e benefícios de 

fazer suplementação e aconselhar acerca do suplemento 

mais adequado para cada caso e de como deve ser feita a 

sua toma. O abuso de suplementos pode ter efeitos nocivos 

tais como: i) acumulação de substâncias que podem ser 

tóxicas em excesso (vitamina A e ferro); ii) interação com 

medicamentos; iii) interação entre diferentes 

micronutrientes (o excesso de zinco irá diminuir os níveis 

de cobre). Apesar da ingestão de determinados nutrientes 

poder diminuir o risco de doenças, as evidências sugerem 

que é a ingestão dos nutrientes em alimentos em vez dos 

nutrientes sintéticos isolados que traz mais benefícios, 

sendo preferível estimular a pessoa a mudar os seus hábitos 

alimentares de forma a incluir alimentos ricos num 

determinado nutriente do que recomendar suplementos que 

devem ser reservados para situações em que a ingestão é 

insuficiente para satisfazer as necessidades [64, 70].  

 

 



 Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia Lemos| Joana Pedroso 

39 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

[1] Ministério da Saúde. Decreto de Lei nº 307/2007, de 31 de Agosto: Regime jurídico das farmácias. Diário 

da República nº 168/2007, Série I de 2007-08-31 

[2] Farmácia Lemos. Acessível em: http://www.farmacialemos.com/ [Acedido a 13-09-2016] 

[3] Conselho Nacional da Qualidade da Ordem dos Farmacêuticos (2009). Boas Práticas Farmacêuticas 

(BPF) para farmácia comunitária. 3ª Edição 

[4] Ministério da Saúde. Decreto de Lei nº 95/2004, de 22 de Abril: Regula a prescrição e a preparação de 

medicamentos manipulados. Diário da República nº 95/2004, Série I-A de 2004-04-22 

[5] INFARMED (2005). Medicamentos Manipulados. Disponível em: 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/PUBLICACOES/TEMATICOS/MEDICAMENTOS

_MANIPULADOS   

[6] INFARMED. Deliberação nº 1500/2004, de 7 de Dezembro: Aprova a lista de equipamento mínimo de 

existência obrigatória para as operações de preparação, acondicionamento e controlo de medicamentos 

manipulados. Diário da República nº 303/2004, Série II de 2004-12-29 

[7] Ministério da Saúde. Portaria nº 594/2004, de 2 de Junho: Aprova as boas práticas a observar na 

preparação de medicamentos manipulados em farmácia de oficina e hospitalar. Diário da República nº 

129/2004, Série I-B de 2004-06-02 

[8] Ministério da Economia e Ministério da Saúde. Portaria nº 796/2004, de 1 de Julho: estabelece o cálculo 

de venda ao público dos medicamentos manipulados por parte das farmácias. Diário da República nº 

153/2004, Série I-B de 2004-07-01 

[9] INFARMED. Deliberação nº1504/2004, de 7 de Dezembro: Reconhecimento por parte do INFARMED 

dos Formulários oficiais dos Estados membros da União Europeia, United States Pharmacopoea/National 

Formulary, Formulário Galénico Português, Centro Tecnológico do Medicamento, Associação Nacional das 

Farmácias. Diário da República 2ª Série, nº 304, de 2004-12-30 

[10] INFARMED. Deliberação nº 1985/2015, de 17 de Setembro: Lista de substâncias cuja utilização na 

preparação e prescrição de medicamentos manipulados não é permitida e condições dessa proibição. Diário 

da República 2ª Série, nº 214, de 2015-11-02  

[11] Assembleia da República. Lei nº 131/2015, de 4 de Setembro: Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos. 

Diário da República 1ª Série, nº 173, de 2015-09-04 

[12] INFARMED: Comparticipação de Medicamentos. Acessível em: http://www.infarmed.pt [Acedido a 15-

09-2016] 

[13] Ministério da Saúde. Decreto de Lei nº 48-A/2010, de 13 de Maio: Define o regime de comparticipação 

do Estado no preço de medicamentos. Diário da República nº 93/2010, 1º Suplemento, Série I de 2010-05-13 

[14] INFARMED: Medicamentos de dispensa exclusiva em farmácia de oficina. Acessível em: 

http://www.infarmed.pt [Acedido a 14-09-2016] 

[15] Ministério da Saúde. Portaria nº 35/2016, de 1 de Março: Estabelece o regime de comparticipação de 

dispositivos médicos para automonitorização em pessoas com diabetes. Diário da República nº 42/2016, 

Série I de 2016-03-01 

http://www.farmacialemos.com/
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/PUBLICACOES/TEMATICOS/MEDICAMENTOS_MANIPULADOS
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/PUBLICACOES/TEMATICOS/MEDICAMENTOS_MANIPULADOS
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/PERGUNTAS_FREQUENTES/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS_SPR#P14
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/Dispensa_exclusiva_em_Farmacia_Oficina


 Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia Lemos| Joana Pedroso 

40 

 

[16] Ministério da Saúde. Portaria nº 224/2015, de 27 de Julho: Estabelece o regime jurídico a que 

obedecem as regras de prescrição e dispensa de medicamentos e produtos de saúde e define as obrigações 

de informação a prestar aos utentes. Diário da República nº 144/2015, Série I de 2015-07-27 

[17] Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), INFARMED (2015). Normas relativas à dispensa 

de medicamentos e produtos de saúde. Versão 4.0  

[18] Ministério da Saúde. Decreto de Lei nº 176/2006, de 30 de Agosto: Estatuto do Medicamento. Diário da 

República nº 167/2006, Série I de 2006-08-30 

[19] INFARMED: Medicamentos Genéricos. Acessível em: http://www.infarmed.pt [Acedido a 15-09-2016] 

[20] Ministério da Saúde. Decreto de Lei nº 242/2000, de 26 de Setembro: Entrada no mercado, 

comercialização e comparticipação de medicamentos genéricos. Diário da República nº 223/2000, Série I-A 

de 2000-09-26 

[21] INFARMED: Manipulados. Acessível em: http://www.infarmed.pt [Acedido a 16-09-2016] 

[22] Ministério da Saúde. Despacho nº 18694/2010: Estabelece as condições de comparticipação de 

medicamentos manipulados e aprova a respectiva lista. Diário da República 2ª Série, nº 242, de 2010-12-16 

[23] Ministério da Justiça. Decreto de Lei nº 15/93, de 22 de Janeiro: Regime jurídico do tráfico e consumo 

de estupefacientes e psicotrópicos. Diário da República nº 18/1993, Série I-A de 1993-01-22 

[24] INFARMED (2012). Acesso a Medicamentos por AUE. Saiba mais sobre, ed nº 50. Disponível em: 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/PUBLICACOES/TEMATICOS/SAIBA_MAIS_SO

BRE/SAIBA_MAIS_ARQUIVO  

[25] Ministério da Saúde. Decreto de Lei nº 189/2008, de 24 de Setembro: Regime jurídico dos produtos 

cosméticos e de higiene corporal. Diário da República nº 185/2008, Série I de 2008-09-24 

[26] Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas. Decreto de Lei nº 148/2008, de 29 

de Julho: Regime jurídico dos medicamentos veterinários. Diário da República nº 145/2008, Série I de 2008-

07-29 

[27] Ministério da Saúde. Decreto de Lei nº 227/99, de 22 de Junho: Regime jurídico de géneros alimentícios 

destinados a uma alimentação especial. Diário da República nº 143/1999, Série I-A de 1999-06-22 

[28] Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas. Decreto de Lei nº 136/2003, de 28 de 

Junho: Regime jurídico dos suplementos alimentares. Diário da República nº 147/2003, Série I-A de 2003-

06-28 

[29] Ministério da Economia e Inovação. Decreto de Lei nº 10/2007, de 18 de Janeiro: Definição de 

produtos de puericultura. Diário da República nº 13/2007, Série I de 2007-01-18 

[30] Ministério da Saúde. Decreto de Lei nº 145/2009, de 17 de Junho: Regime jurídico dos dispositivos 

médicos. Diário da República nº 115/2009, Série I de 2009-06-17 

[31] Ministério da Saúde. Despacho nº 17690/2007, de 23 de Julho: Lista das situações de automedicação. 

Diário da República 2ª Série, nº154, de 2007-08-10 

[32] Ministério da Saúde. Portaria nº 1429/2007, de 2 de Novembro: Define os serviços farmacêuticos que 

podem ser prestados pelas farmácias. Diário da República nº 211/2007, Série I de 2007-11-02 

[33] VALORMED: Quem somos. Acessível em: http://www.valormed.pt [Acedido a 16-09-2016] 

[34] INFARMED: Farmacovigilância. Acessível em: http://www.infarmed.pt [Acedido a 26-09-2016] 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/PERGUNTAS_FREQUENTES/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/MUH_MEDICAMENTOS_GENERICOS
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MONITORIZACAO_DO_MERCADO/INSPECCAO/MEDICAMENTOS_MANIPULADOS/MANIPULADOS/COMPARTICIPACAO
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/PUBLICACOES/TEMATICOS/SAIBA_MAIS_SOBRE/SAIBA_MAIS_ARQUIVO
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/PUBLICACOES/TEMATICOS/SAIBA_MAIS_SOBRE/SAIBA_MAIS_ARQUIVO
http://www.valormed.pt/pt/conteudos/conteudo/id/5
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/PERGUNTAS_FREQUENTES/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/MUH_FARMACOVIGILANCIA#P1


 Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia Lemos| Joana Pedroso 

41 

 

[35] Associação Portuguesa de Urologia (2008). Guia de Prática Clínica – Cistite Não Complicada na 

Mulher  

[36] Pray SW (2001). Treatment of Vaginal Fungal Infection. US Pharmacist; 26(9) 

[37] Centers for Disease Control and Prevention: Genital/vulvovaginal candidiasis (VVC). Acessível em: 

https://www.cdc.gov [Acedido a 10-09-2016] 

[38] Rabiais S, Aragão F, Felix J, Moreira P, Rolo F (2010). Infecção urinária recidivante: ocorrência, 

factores de risco e custos de diagnóstico e tratamento. Acta Urológica; 3:9-25 

[39] Mayo Clinic: Urinary Tract Infections. Acessível em: http://www.mayoclinic.org [Acedido a 10-09-

2016] 

[40] Cleveland Clinic Center for Continuing Education: Uncomplicated Urinary Tract Infections. Acessível 

em: http://www.clevelandclinicmeded.com [Acedido a 10-09-2016] 

[41] Merck Manual: Introduction to Urinary Tract Infections (UTIs). Acessível em: 

http://www.merckmanuals.com/professional [Acedido a 10-09-2016] 

[42] Ronald A (2003). The etiology of urinary tract infection: traditional and emerging pathogens. Disease-a-

month; 49 (2): 71-82 

[43] Booth JL, Mullen AB, Thomson DA, Johnstone C, Galbraith SJ, Bryson SM, et al (2013). Antibiotic 

treatment of urinary tract infection by community pharmacists: a cross-sectional study. British Journal of 

General Practice; 63(609): 244-249 

[44] UpToDate: Acute uncomplicated cystitis and pyelonephritis in women. Acessível em: 

http://www.uptodate.com [Acedido a 10-09-2016] 

[45] Hainer BL, Gibson MV (2011). Vaginitis: Diagnosis and Treatment. American Academy of Family 

Physicians; 83(7):807-815 

[46] Sociedade Portuguesa de Ginecologia (2012). Revisão dos Consensos em Infecções Vulvovaginais 

[47] Antifúngicos Bayer: Folheto informativo do Gino-Canesten®. Acessível em:  

http://antifungicos.bayer.pt/pt/pdf/GinoCanesten1.pdf  [Acedido a 10-09-2016] 

[48] INFARMED (2013). Prontuário Terapêutico. Disponível em:http://m.infarmed.pt/Prontuario/Home.aspx  

[49] Falagas ME, Betsi GI, Tokas T, Athanasiou S (2006). Probiotics for prevention of recurrent urinary tract 

infections in women: a review of the evidence from microbiological and clinical studies. Drugs; 66(9): 1253-

1261 

[50] Jepson RG, Williams G, Craig JC (2012). Cranberries for preventing urinary tract infections. Cochrane 

Database of Systematic Reviews; 10: CD001321 

[51] Romãozinho JM, Novais LA, Ministro P, Figueiredo P (2009). Doença de Refluxo Gastro-Esofágico 

(DRGE). Publicações SPED – Sociedade Portuguesa de Endoscopia Digestiva 

[52] National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases: Indigestion. Acessível em: 

https://www.niddk.nih.gov [Acedido a 10-09-2016] 

[53] Talley NJ, Ford AC (2015). Functional Dyspepsia. New England Journal of Medicine; 373 (19):1853-

1863 

[54] UpToDate: Approach to the adult with dyspepsia. Acessível em: http://www.uptodate.com [Acedido a 

11-09-2016] 

[55] Rb for health UK: GI Health. Acessível em: https://www.rbforhealth.co.uk [Acedido a 11-09-2016] 

https://www.cdc.gov/fungal/diseases/candidiasis/genital/
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/urinary-tract-infection/basics/symptoms/con-20037892
http://www.clevelandclinicmeded.com/medicalpubs/diseasemanagement/infectious-disease/urinary-tract-infection/#bib1
http://www.merckmanuals.com/professional/genitourinary-disorders/urinary-tract-infections-utis/introduction-to-urinary-tract-infections-utis
http://www.uptodate.com/contents/acute-uncomplicated-cystitis-and-pyelonephritis-in-women
http://antifungicos.bayer.pt/pt/pdf/GinoCanesten1.pdf
http://antifungicos.bayer.pt/pt/pdf/GinoCanesten1.pdf
http://m.infarmed.pt/Prontuario/Home.aspx
https://www.niddk.nih.gov/health-information/health-topics/digestive-diseases/indigestion/Pages/facts.aspx
http://www.uptodate.com/contents/approach-to-the-adult-with-dyspepsia
https://www.rbforhealth.co.uk/learning-modules/gi-health/heartburn-and-indigestion/understanding-heartburn-and-indigestion/


 Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia Lemos| Joana Pedroso 

42 

 

[56] Medline Plus: Heartburn. Acessível em: https://medlineplus.gov [Acedido a 11-09-2016] 

[57] Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia (2012). NOCs DRGE. Acessível em: http://www.spg.pt 

[Acedido a 11-09-2016] 

[58] Nwokediuko SC (2012). Current Trends in the Management of Gastroesophageal Reflux Disease: A 

Review. ISRN Gastroenterology; 2012 (39): 16-31 

[59] Basu KK (2012). Concise guide to management of reflux disease in primary care. Prescriber; 23(15-16): 

19-28 

[60] Kahrilas P, Shaheen NJ, Vaezi MF (2008). American Gastroenterological Association Institute technical 

review on the management of gastroesophageal reflux disease. Gastroenterology; 135(4): 1392-1413 

[61] National Institute for Health and Care Excellence (NICE) (2014). Gastro-Oesophageal Reflux Disease 

and Dyspepsia in adults: investigation and management. Acessível em: https://www.nice.org.uk [Acedido a 

11-09-2016] 

[62] Rockafellow S, Berardi RR (2009). Self Treatment Tips for Heartburn. Pharmacy Times. Disponível em: 

http://www.pharmacytimes.com/publications/issue/2009/2009-05/counselingheartburn-0509  

[63] Lopes RIF. Adequação da terapêutica no doente idoso em Portugal. 2010. Dissertação de Mestrado, 

Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa 

[64] Ministry of Health (2013). Food and Nutrition Guidelines for Healthy Older People: A background 

paper. Ministry of Health, Wellington 

[65] Merck Manual: Changes in the Body With Aging. Acessível em: http://www.merckmanuals.com 

[Acedido a 10-09-2016] 

[66] World Health Organization (WHO) (2002). Keep fit for life: meeting nutritional needs of older persons 

[67] British Nutrition Foundation: Older Adults. Acessível em: https://www.nutrition.org.uk [Acedido a 11-

09-2016] 

[68] Cheitlin MD (2003). Cardiovascular Physology – Changes With Aging. American Journal of Geriatric 

Cardiology; 12(1): 9-13 

[69] Nutri-Facts: The risk of micronutrient deficiencies in old age. Acessível em: http://www.nutri-facts.org 

[Acedido a 10-09-2016] 

[70] Marian M, Sacks G (2009). Micronutrients and Older Adults. Nutrition in Clinical Practice; 24(2): 179-

195 

[71] National Institute of Health: Vitamin D Factsheet for Health Professionals. Acessível em: 

https://ods.od.nih.gov [Acedido a 12-09-2016] 

[72] The Doctor Will See You Now: The Graying of Society: Nutrition, Vitamins and Aging. Acessível em: 

http://www.thedoctorwillseeyounow.com [Acedido a 12-09-2016] 

[73] Nutri-Facts: Magnesium. Acessível em: http://www.nutri-facts.org [Acedido a 12-09-2016] 

[74] Nutri-Facts: Zinc. Acessível em: http://www.nutri-facts.org [Acedido a 12-09-2016] 

[75] Antinoro L (2013). Omega-3 Supplementation. Today’s Geriatric Medicine; 7(3): 30 

[76] Oklahoma PCA: Nutrition and Meal Prep. Acessível em:  http://www.oklahomapca.org [Acedido a 12-

09-2016] 

 

 

https://medlineplus.gov/ency/article/003114.htm
http://www.spg.pt/clinicos/nocs/
https://www.nice.org.uk/guidance/cg184/chapter/1-recommendations
http://www.pharmacytimes.com/publications/issue/2009/2009-05/counselingheartburn-0509
http://www.merckmanuals.com/home/older-people%E2%80%99s-health-issues/the-aging-body/changes-in-the-body-with-aging
https://www.nutrition.org.uk/nutritionscience/life/older-adults.html?limit=1&start=1
http://www.nutri-facts.org/en_US/news/the-risk-of-micronutrient-deficiencies-in-old-age.html
https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminD-HealthProfessional/
http://www.thedoctorwillseeyounow.com/content/nutrition/art2052.html
http://www.nutri-facts.org/en_US/nutrients/minerals/magnesium.html
http://www.nutri-facts.org/en_US/nutrients/trace-elements/zinc.html
http://www.oklahomapca.org/2011/07/28/nutrition-and-meal-prep/


 Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia Lemos| Joana Pedroso 

43 

 

ANEXOS 

ANEXO I: Exemplo de fichas de preparação de medicamentos manipulados, cálculo de 

preço e rótulo   

  

Exemplo de ficha de preparação de cápsulas 
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Exemplo de ficha de preparação de um manipulado semi-sólido 
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Exemplo de ficha de preparação de uma suspensão oral 
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Exemplo de ficha de preparação preenchida pelo farmacêutico responsável e validada pela 

diretora técnica 
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Exemplo de um rótulo de cápsulas 

Exemplo de um rótulo de suspensão oral 

Exemplo de um rótulo de preparação semi-sólida 
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300 capsulas

de uma dada quanti-

a multipli-

Quantidade Preço de Quantidade cativo

adquirida (g/ml) aquisição unitária

250 184,07 € 1 0,74 € 30 1,9

10000 201,37 € 1 0,020 € 7,35 2,2

A

B

C

1,3

1,6

1,9

2,2

2,5

2,8

Operador

Supervisor

Nota - o factor F é igual a 4,57 €;

4,57 €Valor da qt adicional

PreçoQuantidade (unidades)Preço de aquisição (s/ IVA)Materiais de embalagem

F.boca larga polipropileno 100ml

Capsulas gelatinosas nº2

Preço de venda ao público = (A + B + C)*1,3

Preço da

Forma Farmacêutica - Cromoglicato sódio 200 mg

armazém dade unitária (s/IVA)

Embalagem  

41,97 €

existente em 

Cálculo do Preço de Venda

Valores da matérias-primas

matéria-prima

utilizada na 

preparação

Matérias-primas

A - Preço das matérias-primas s/ IVA multiplicado pelo factor respectivo

Cápsulas

Cápsulas

CromoglicatO dissódico  g

Quantidade 

usar (g/ml)

Factor

Preço de aquisição 

excipiente nº 1

0,01 €

0,33 €

Preço

42,29 €

Valores dos Honorários

B - Preço dos honorários ( F * 4,5 ; cada cápsula adicional - F * 0,01)

1,80 €

C - Preço das embalagens s/ IVA * 1,2

Número de cápsulas Valor

Grama

150 20,57 €

Forma farmacêutica preparada

91,14 €

6% IVA 5,47 €

25,14 €

Valor das embalagens

0,73 €

Data

1

150

0,88 €

TotalDecigrama

Centigrama

96,60 €

2,68 €

Decagrama

Director Técnico

70,10 €A + B + C

(A + B + C) * 1,3

23-06-2016

F  referente às matérias-primas

Quilograma

Hectograma

Rubrica do 

 Exemplo de cálculo de preço de um manipulado 
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ANEXO II: Lista de todos manipulados preparados durante o período de estágio no 

laboratório  

Soluções tópicas 

 Soluções tópicas de ácido acético em diversas concentrações: antisséptico  

 Soluções tópicas de ácido tricloroacético em diversas concentrações: indicado na remoção de 

condilomas acuminados, papilomas, verrugas e tatuagens. É, ainda, usado em peelings profundos para 

o rejuvenescimento cutâneo.  

 Solução alcoólica de ácido bórico à saturação: bacteriostático e fungistático nos ouvidos (a solução 

deve ser aquecida a 37ºC antes da aplicação; o doente deve ter a cabeça inclinada para o lado oposto ao 

ouvido afectado, aplicando-se 3 a 6 gotas da solução directamente no ouvido e mantendo-se a posição 

durante 5 minutos. O tratamento deve ser repetido a cada 2 ou 3 h durante 7 a 10 dias) 

 Solução tópica de ácido clorídrico 3% 

 Solução de cloreto de amónio a 10% 

 Solução tópica de cloreto de cálcio: usado em fisioterapia 

 Solução tópica de iodeto de potássio: usado em fisioterapia 

 Hipoclorito de sódio a 20 mg/L: antisséptico 

 Solução tópica de propionato de clobetasol a 0,25% 

 Formol a 10%: desinfetante 

 Solução tópica de salicilato de sódio a 2%: usado em fisioterapia 

 Solução de hidróxido de potássio 3 %  

 Solução alcoólica de minoxidil a 5% (com ou sem glicerina): anti-queda de cabelos. Aplicar 1 ml de 

manhã e à noite com os cabelos secos.  

 Coaltar saponificado  

Soluções e suspensões orais 

 Veículo para preparação de soluções e suspensões orais (B.12) 

 Gel de Metilcelulose 

 Xarope Simples 

 Solução de cloreto de potássio a 7,5%: prevenção e tratamento de deficiência em potássio 

 Solução oral de hidrato de cloral: é um fármaco usado como sedativo em pediatria. Usado na pré-

medicação em crianças sujeitas a diagnósticos médicos ou dentários. É um sedante de curta duração 

por via oral, usado muitas vezes para adormecer ou acalmar crianças pequenas com angústia 

associada a patologias várias, nomeadamente cardíacas.  

 Solução de Joulie: inclui fosfato dissódico anidro e ácido fosfórico a 85%; usada em casos de 

raquitismo 

 Solução de Schols modificada (citrato de sódio a 10% e citrato de potássio a 10%): alcalinizante de 

urina na presença de ácido úrico e/ou cálculos renais; acidose metabólica crónica associada a 

insuficiência renal crónica ou acidose tubular renal 

 Suspensão oral de riboflavina a 1%  
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 Solução oral de tiamina a 1% 

 Suspensão de ácido ursodesoxicólico a 1,5%: dissolução de cálculos biliares 

 Suspensão de atenolol: tratamento de hipertensão arterial 

 Solução oral de cafeína a 0,5%: estimulante do sistema nervoso 

 Solução oral de captopril: controlo da hipertensão e da insuficiência cardíaca congestiva, podendo 

também ser usado em situações de urgência hipertensiva 

 Suspensão de cloridrato de clonidina: anti-hipertensor 

 Suspensão de cloridrato de propanolol: anti-hipertensor, antianginoso e anti-arrítmico do tipo II 

 Suspensão oral de diazepam 

 Suspensão de fenobarbital: controlo da epilepsia; hipnótico, sedativo, sedação pré-operatória; 

prevenção e tratamento da hiperbilirrunemia em recém-nascidos 

 Suspensão de fludrocortisona  

 Suspensão oral de griseofulvina: tratamento da sarna, pé-de-atleta, tinha e infecções fúngicas do 

couro cabeludo e unhas 

 Suspensão oral de hidroclorotiazida 0,5% com amiloride a 0,05%: tratamento de edema 

associado a insuficiência cardíaca congestiva e no controlo da hipertensão leve ou moderada.  

 Suspensão de hidrocortisona 0,1%: indicada em terapia de substituição fisiológica, tratamento de 

hiperplasia congénita e como anti-inflamatório e imunossupressor.  

 Suspensão oral de nitrofurantoína: profilaxia e tratamento de ITUs 

 Suspensão oral de omeprazol: antiulceroso; tratamento de refluxo gastroesofágico (uso veterinário) 

 Suspensão de oxibutinina: tratamento de incontinência urinária 

 Solução de ranitidina: usada para úlceras duodenais, úlceras gástricas benignas, refluxo 

gastroesofágico, tratamento e prevenção de esofagite erosiva 

 Suspensão oral de Trimetropim: anti-infecioso das vias urinárias. Usado nas crianças para 

tratamento de infeções agudas ou profilaxia 

 Suspensão oral de vigabatrina: antiepiléptico  

 Água vienense: mistura laxante que resulta da extracção de folhas de sene, maná, tartarato de sódio e 

potássio e anis-estrelado.  

Cápsulas 

 Cápsulas de benzoato de sódio: tratamento de doenças metabólicas 

 Cápsulas de bicarbonato de sódio a 500 mg: é um agente alcalinizante usado na acidose 

metabólica. Alcalinizante da urina e anti-ácido 

 Cápsulas de carbonato de cálcio: funciona como anti-ácido 

 Cápsulas de ciclofosfamida: antineoplásico para uso veterinário 

 Cápsulas de cloreto de sódio: usada em distúrbios electrolíticos.  

 Cápsulas de cromoglicato de sódio a 200 mg: asma e mastocitose granular 

 Cápsulas de fludrocortisona: corticosteróide com actividade gluco e mineralocorticóide 

 Cápsulas de fosfato dissódico: tratamento de hipofosfatémia 
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 Capsulas de hidrocortisona a 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg 

 Cápsulas de riboflavina: tratamento de arbinoflavinose  

 Cápsulas de acetato de zinco: deficiências em zinco, doença de Wilson, acrodermite enteropática.  

 Cápsulas de brometo de potássio 250 mg: sedativo 

 Cápsulas de sotalol 

 Cápsulas de sulfato de hidroxicloroquina: antimalárico 

 Cápsulas de emagrecimento: estabelecer a densidade de cada uma das substâncias e verificar se 

para uma determinada fórmula pedida é necessário adicionar manitol ou outro excipiente para 

perfazer o volume da cápsula.  

 

Pomadas, pastas e cremes 

 Pomada de ditranol com ácido salicílico, óxido de zinco e amido: usado em psoríase 

com placa e estado de inflamação severo. Grande poder de absorção  

 Pomada de ácido bórico e ácido salicílico: pomada com função queratolítica 

 Pomada de enxofre a 6%: Pomada hidrófila salicilada: usada como escabicida 

 Creme de hidroquinona: despigmentante  

 Pomada de propionato de testosterona: indicada para tratamento de Lichens sclerosus e 

atropicus que atinge as mucosas genitais da mulher e do homem. Está também indicada no 

tratamento do hipognodismo e da diminuição da libido nas mulheres (aplicar uma camada 

fina de pomada, três vezes ao dia, directamente nas zonas a tratar durante seis semanas ou 

até os sintomas desaparecerem; após os sintomas desaparecerem, é necessário aplicar duas 

vezes por semana)  

 Vaselina salicilada 

 

Mistura de pós antitranspirantes  
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 Lista de todos manipulados preparados em cada dia do estágio que passei no laboratório 

Datas Manipulados preparados 

23 Maio  Pomada de ictiol, ácido salicílico e Dermovate® em vaselina 

 Gel oral com sucralfato, tretaciclina e acetonido de triancinolona 

24 Maio  Suspensão oral de griseofulvina 100 mg/ml 

 Pomada de hidroquinona 

 Suspensão oral de atenolol a 1% (uso veterinário) 

 Suspensão de cloridrato de propanolol a 1% 

 Mistura de pós (ácido bórico, subnitrato de bismuto, estearato de zinco, alúmen, 

calamina, mentol e talco) 

 Mistura de pós (ácido salicílico, ácido bórico, talco) 

 Mistura de pós (ácido bórico e talco) 

 Gel oral de clobetasol a 0,05% 

25 Maio  Suspensão oral de griseofulvina 8% 

 Suspensão oral de fenobarbital a 1% 

 Creme de carbamida em Dermovate® 

 60 cápsulas de ciclofosfamida a 9 mg 

 Solução de Joulie 

 100 cápsulas de riboflavina a 50 mg 

27 Maio  90 cápsulas de hidrocortisona a 4 mg  

 90 cápsulas de hidrocortisona a 4,5 mg 

 Solução de Joulie 

 Solução de Schols modificada 

 Suspensão de cloridrato de propanolol a 0,5% 

 100 cápsulas de sulfato de zinco com 50 mg de zinco 

 Suspensão oral de omeprazol 0,6% 

 Suspensão oral de fludrocortisona a 0,01% 

30 Maio  Pomada de propionato de testosterona 

 Suspensão oral de nitrofurantoína a 1% 

 Solução de salicilato de sódio a 2%  

 Pomada de ácido salicílico em base de pomada hidrófila  

 Solução oral de captopril a 0,5% 

 Suspensão oral de trimetropim 1% 

 Solução oral de tiamina a 1% 

 90 cápsulas para tratamento de níveis elevados de ácido úrico (famotidina, 

alopurinol, colchichina, prednisona, diclofenac potássico e manitol) 

 Suspensão oral de trimetropim a 1% 

31 Maio  Suspensão oral de espiramicina 
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 Mistura de pós (ácido bórico e talco) 

 Formol a 10% 

 Cápsulas de sotalol 8 mg (uso veterinário) 

 Solução de ácido tricloroacético a 50% 

 Solução de iodo a 1%  

 Pomada de ácido salicílico  

 Solução tópica de minoxidil a 5% e finasterida a 0,1% 

1 Junho  Solução de salicilato de sódio a 2% 

 Cápsulas de acetato de zinco com 60 mg de zinco 

 Suspensão de griseofulvina 50 mg/ml 

 Solução de hidrato de cloral a 10% 

 300 cápsulas de cromoglicato de sódio 200 mg 

 Suspensão oral de ácido ursodesoxicólico 1,5% 

2 Junho  Solução tópica de cloreto de cálcio 2% 

 Solução tópica de iodeto de potássio a 2% 

 Pomada de metronidazol 

 Solução tópica de minoxidil a 5% 

 Solução de ácido tricloroacético 80% 

 Suspensão oral de trimetropim 1% (100 ml x 5) 

 Pomada de ácido salicílico e ácido bórico 

 Cápsulas de cloreto de sódio 500 mg /8,5 meq de sódio 

 Suspensão oral de gabapentina a 10% 

3 Junho  Suspensão de cloridrato de propanolol 0,1% 

 Suspensão de oxibutinina 0,15% 

 Gel de minoxidil 

 Suspensão de enxofre 0,15% 

 Pomada de enxofre a 6% 

 Suspensão de cloridrato de propanolol a 0,5% 

 60 Cápsulas de brometo de potássio a 250 mg 

 Mistura de pós 

 300 Cápsulas de cromoglicato de sódio 200 mg 

6 Junho  Suspensão de nitrofurantoína 0,5% 

 60 Cápsulas de ciclofosfamida 5 mg 

 Ácido acético a 5% 

 Suspensão oral de diazepam a 0,2% 

 Solução tópica para cabelos  

 Suspensão oral de vigabatrina 5% 

 Álcool a 70º 
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 Fenol a 5% 

 100 cápsulas de emagrecimento (centelha asiática, L-carnitina, furosemida, extrato 

de sene, cascara sagrada, clorodiazepóxido, bupropiona, extrato Hoodia gordinii, 

picolinato de crómio) 

7 Junho  300 cápsulas de hidrocortisona a 10 mg 

 90 cápsulas de fludrocortisona 0,1 mg  

 Solução de salicilato de sódio a 2%  

 Pomada com hidroquinona, ácido retinóico, vitamina C, acetato de hidrocortisona, 

metabissulfito de sódio em cold cream 

 300 cápsulas de hidrocortisona a 2,5 mg 

 100 cápsulas de manitol a 800 mg 

8 Junho  300 cápsulas de fosfato dissódico com 250 mg de fósforo por cápsula  

 Ácido tricloroacético a 80% 

 Ácido acético a 5% 

 100 cápsulas de sulfato de hidroxicloroquina (com comprimidos de Plaquinol a 400 

mg) 

 60 cápsulas de cloreto de sódio a 1g 

 Suspensão de cloridrato de propanolol 1% 

 Veículo para preparação de soluções e suspensões  

 Gel de metilcelulose a 1% 

 300 cápsulas de bicarbonato de sódio a 1000 mg 

9 Junho  Suspensão de cloridrato de clonidina a 0,01% 

 Solução alcoólica de ácido bórico à saturação (100 ml de solução contêm 5g de 

ácido bórico) 

 Solução oral de Joulie 

 Solução de cloreto de amónio a 10% 

 Hipoclorito de sódio a 20 mg/L 

 Solução de ácido cítrico a 10% 

13 Junho  Hidróxido de potássio a 3% 

 Solução de ácido clorídrico a 3% 

 Solução de Schols modificada 

 Solução oral de Joulie 

 Solução de cloreto de potássio a 7,5% 

 3 pomadas de ditranol com ácido salicílico, óxido de zinco e amido 

 Solução oral de tiamina a 1% 

 Solução oral de riboflavina a 1% 

 Solução de Joulie 

 Solução de salicilato de sódio a 2% (4 x 1000 mL) 
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14 Junho  Suspensão de griseofulvina 100 mg/mL 

 Veiculo para preparação de soluções e suspensões 

 Pomada hidrófila com ácido salicílico  

 Gel de metilcelulose a 1% 

 Xarope comum 

 Capsulas de emagrecimento (extrato de centelha asiática, glucomanano, furosemida, 

extrato de cáscara sagrada, fenolftaleína) 

 Suspensão de fenobarbital a 1% 

 Solução oral de cafeína a 0,5% 

 Suspensão oral de trimetropim 1% (5 x 100 ml) 

 Solução oral de hidrato de cloral a 10%  

 Veiculo para preparação de soluções e suspensões 

15 Junho  Suspensão de ácido urodesoxicólico a 1,5% 

 Suspensão de hidroclorotiazida a 0,5% com amiloride a 0,05% 

 Suspensão de hidrocortisona a 0,1% 

 90 cápsulas de emagrecimento (bupropiona, extrato de alcachofra, extrato de cáscara 

sagrada, extrato de centelha asiática, clorodiazepóxido, fenolftaleína, furosemida, 

extrato de Hoodia gordinii, extrato de Citrus aurantium, extrato de 

slimaluma/extrato seco Caralluma fimbriata, metformina) 

 90 cápsulas de emagrecimento (bupropiona, extrato de alcachofra, extrato de 

centelha asiática, clorodiazepóxido, furosemida, glucomanano, extrato de Citrus 

aurantium 

16 Junho  Solução tópica de propionato de clobetasol a 0,25% 

 Pomada com ácido salicílico, ureia e acetonido de triancinolona em base de pomada 

hidrófila  

 Fenol a 15% 

 Pomada de ácido salicílico e ácido bórico em vaselina branca 

 300 cápsulas de benzoato de sódio com 400 mg 

 Suspensão de oxibutinina a 0,1% 

17 Junho  300 cápsulas de emagrecimento (topiramato, extrato de Citrus aurantium, 

furosemida, extrato de cáscara sagrada, fenolftaleína, metformina, bupropiona, 

extrato de Hoodia gordonii, manitol) 

 60 cápsulas de emagrecimento (Slimalluma/extrato seco de Caralluma fimbriata, 

clorodiazepóxido, extrato de Hoodia gordinii, metformina, extrato  de cáscara 

sagrada, bupropiona, manitol) 

27 Junho  Gel de metilcelulose a 1% 

 Veículo para soluções e suspensões 

 60 cápsulas para tratamento de níveis elevados de ácido úrico (famotidina, 

alopurinol, colchichina, prednisona, diclofenac potássico, manitol) 
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 Solução tópica de ácido acético a 3% 

 Solução de ranitidina a 1,5% 

 Suspensão oral de cloridrato de propanolol a 0,2% 

 Pomada com ácido salicílico, glicerina, carbamida, Dermovate® em pomada 

hidrófila  

 Pomada de tretinoína 

 Solução de salicilato de sódio a 2% (10 x 1000 mL 

28 Junho  100 cápsulas de cloreto de sódio a 1g  

 4 papeis com 0,5 g de tretacaína 

 Suspensão ora de nitrofurantoína a 1% 

 Suspensão oral de trimetropim a 1% 

 Solução de Joulie 

 Solução de Schols modificada 

 Solução de cloreto de potássio a 7,5% 

 Solução tópica de minoxidil a 5% (4 x 200g) 

 Solução tópica de salicilato de sódio a 2% (11 x 1000 ml) 

29 Junho  120 cápsulas de emagrecimento (bupropiona, extrato de alcachofra, extrato seco de 

centelha asiática, clorodiazepóxido, furosemida, extrato seco de Hammamelis, 

metformina) 

 Suspensão oral de trimetropim a 1% (5 x 100 ml) 

 Xarope comum  

 Solução oral de tiamina 1% 

 100 cápsulas de emagrecimento (topiramato, extrato Citrus aurantium, furosemida, 

extrato de cáscara sagrada, fenolftaleína, metformina, bupropiona, extrato de Hoodia 

gordinii) 

 Ácido acético a 5% 

 100 cápsulas de cloreto de sódio a 500 mg 

30 Junho  Solução de Joulie 

 100 cápsulas de emagrecimento (bupropiona, metformina, diazepam, 

clorodiazepóxido, manitol) 

 100 cápsulas de glucomanano 

 Solução de Joulie 

 80 cápsulas de sotalol 8 mg 

 Suspensão oral de oxibutinina 0,1% 

 300 cápsulas de hidrocortisona a 5 mg 

1 Julho  Gel de metilcelulose 1% (2 x 1000 ml) 

 Veículo para preparação de soluções e suspensões 

 Suspensão oral de Trimetropim a 1% (5 x 100 ml) 
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 Suspensão oral de diazepam 0,2%  

 Solução tópica de ácido acético a 2% 

 Concentrado de parabenos  

 Solução tópica de ácido acético 4% 

 Solução tópica de ácido tricloroacético 80% 

 Cápsulas de bicarbonato de sódio a 125 mg 
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ANEXO III: Ensaios de densidade de matérias-primas usadas no fabrico de cápsulas 

realizados 

Substância 

Quimica 
Nº de Lote 

Nº das 

cápsulas 

Massa de 10 

cápsulas vazias 

Massa de 10 

cápsulas cheias 

Densidade 

(g/ml) 

Cáscara Sagrada 160255 00 1,2012 g 8,9905 g 0,820 

Bupropion 151835 00 1,2094 g 6,9743 g 0,607 

Extrato seco 

Garcinia 

Cambogia 

161198 00 1,2387 g 7,8604 g 0,697 

Topiramato 151773 4 0,3946 g 2,1964 g 0,901 

Quitosano 14060105 4 0,3932 1,9108 g 0,759 

Quitosano 160192 4 0,3922 g 2,1441 g 0,876 

Extrato seco de 

valeriana 
150602 4 0,3962 g 1,8668 g 0,735 

Extrato seco de 

Ginseng 
141016 00 1,2333 g 6,5375 g 0,558 

Biotina 160776 4 0,3970 g 2,1870 g 0,895 

Extrato seco de 

chá verde 
160275 4 0,3936 g 1,9556 g 0,781 

Clorodiazepóxido 

(comprimidos 

Paxium® 10 mg) 

KJ143B 4 0,3953 g 2,1248 g 0,865 

Diazepam 

(comprimidos de 

10 mg) 

R30836 4 0,3884 g 2,1785 g 0,895 

 

Após efetuar o ensaio de densidade, é criado um ficheiro Excel para cada lote de cada substância, 

onde se introduzem os valores da massa das cápsulas vazias e cheias e obtém-se o valor de 

densidade (figura A). Posteriormente, todas as densidades de todas as substâncias que o laboratório 

possui são introduzidas noutro ficheiro Excel (figura B). Quando se tem uma formulação de 

cápsulas de emagrecimento, é possível seleccionar as matérias-primas e as suas quantidades, de 

forma a obter a massa de excipiente a usar para perfazer o volume das cápsulas (figura C).  
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Figura A: Exemplo de ficheiro Excel usado para calcular a densidade 

OO que corresponde a: 0,95 ml

9,5 ml

Peso de 10 cáps.n.º00  vazias Peso de 10 cáps.n.º00 cheias

P da ext.garcinia camboja nas cáps.nº00

P (peso): é sempre indicado em G (gramas)

V (volume): é sempre indicado em ml (mililitros)

gramas

Densidade 0,697 = --------------- = 0,000 ml
Vol. mililitros

oo Correspondente a 0,95 ml

0,459

Lote

0,95 -- 0 X 0,459 = 0,4361 Gramas

43,605 Gramas

O

1

0,68 ml

0,48 ml

0,697

Cálculo da cápsula a usar para preparar ext. seco  garcinia camboja

Conclusão: Consultando a tabela da relação n.º cápsula e volume, concluimos que vamos 

Fórmula utilizada para cálcular a densidade: Densidade  = Peso do p.a. / Volume cáps.

Cápsula n.º 

2

3

0,95 ml

1,2387 7,8604 6,6217

0,37 ml

0,27 ml

OO

utilizar a cápsula n.º

Cálculo do excipiente a utilizar para a preparação de xmg deExt.seco garcinia camboja

Excipiente a usar: Excipiente nº1

Para 100 Cápsulas:

4 0,20 ml

Excipiente:

Volume

Densidade do exc.

Correspondência entre o número e o volume da cápsula

14E27-T03

m (massa de Excipiente) =

massa do p.a.

------------------------

densidade do p.a.

X      Densidade do Excipiente

m (massa de Excipiente) =

Volume Cáps.   -

Neste ensaio vamos usar uma cápsula nº         

P2 - P1

Ext. seco Garcinia Camboja Lote 161198

DensidadeP1 P2

Logo 10 cápsulas corresponde: 
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Figura B: Ficheiro Excel com todas as densidades de todas as substâncias existentes no laboratório 

usadas no fabrico de cápsulas de emagrecimento 
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Figura C: Folha de Excel que permite calcular a quantidade de excipiente a adicionar para perfazer 

o volume das cápsulas 
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ANEXO IV: Listagem de controlo de prazos de validade 
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ANEXO V: Panfleto sobre cuidados a ter para cada tipo de pele  
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ANEXO VI: Panfleto do Tema 1 - Infeções Urinárias e Infeções Fúngicas 
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ANEXO VII: Panfleto do Tema 2 - Azia e Indigestão 
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ANEXO VIII: Panfleto do Tema 3 – Nutrição Sénior 



 Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia Lemos| Joana Pedroso 

67 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar - Hospital Pedro Hispano | Joana Pedroso 

 

i 

 

Hospital Pedro Hispano - Matosinhos 

Joana Raquel Machado Pedroso 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar - Hospital Pedro Hispano | Joana Pedroso 

 

ii 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

 

 

 

 

Relatório de Estágio Profissionalizante 

 

Hospital Pedro Hispano 

 

Março a Maio de 2016 

 

 

 

 

Joana Raquel Machado Pedroso 

 

Orientador: Dr. Pedro Campos 

 

 ___________________________________________ 

 

 

 

 

Outubro de 2016 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar - Hospital Pedro Hispano | Joana Pedroso 

 

iii 

 

Declaração de Integridade 

 

 

Eu, Joana Raquel Machado Pedroso, abaixo assinado, nº 201002906, aluno do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, 

declaro ter actuado com absoluta integridade na elaboração deste documento. 

Nesse sentido, confirmo que NÃO incorri em plágio (acto pelo qual um indivíduo, mesmo 

por omissão, assume a autoria de um determinado trabalho intelectual ou partes dele). Mais 

declaro que todas as frases que retirei de trabalhos anteriores pertencentes a outros autores 

foram referenciadas ou redigidas com novas palavras, tendo neste caso colocado a citação 

da fonte bibliográfica. 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, ____ de __________________ de _____ 

 

Assinatura: ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar - Hospital Pedro Hispano | Joana Pedroso 

 

iv 

 

AGRADECIMENTOS 

Considero ser impossível fazer uma secção de agradecimentos que reflicta o quão grata 

estou a toda a equipa dos serviços farmacêuticos do Hospital Pedro Hispano, incluindo não só o 

pessoal farmacêutico, como também todos os assistentes operacionais e técnicos de diagnóstico e 

terapêutica, sem esquecer, ainda, as minhas colegas estagiárias. De facto, mais do que me terem 

transmitido conhecimentos e terem contribuído para expandir os meus horizontes em relação a 

outras saídas profissionais, toda a equipa foi para mim como que uma família durante o período em 

que lá estagiei e não há palavras para descrever o ambiente em que fui recebida. Todos os membros 

da equipa são profissionais competentes e dedicados e só graças à sua dedicação e paixão pelo seu 

trabalho (muitas das vezes não reconhecida) é possível que o Hospital Pedro Hispano seja pioneiro 

a nível nacional em vários programas de intervenção farmacêutica. Todos foram fundamentais no 

meu processo de aprendizagem e contribuíram com saberes não só a nível técnico e científico, 

como também a nível pessoal. 

À técnica Luísa, agradeço pela explicação acerca do sistema de reembalamento de 

comprimidos bem como o sistema de distribuição unidose.  

À técnica Rita Alves, um obrigado pela explicação acerca do sistema distribuição clássica.  

À técnica Rita Pilar, agradeço a explicação acerca do sistema de distribuição de vacinas 

pelos centros de saúde da ULS de Matosinhos.  

À técnica Cristina, agradeço por me ter explicado o funcionamento o sistema Omincell®. 

À Cláudia, agradeço pela explicação acerca de como se processa a recepção de 

encomendas na recepção dos serviços farmacêuticos.  

Ao Paulo Campos, um obrigado por me ter deixado acompanha-lo numa das viagens de 

reposição de stocks a vários serviços do piso 1.  

Ao Vítor, um obrigado pelas sessões de francês.  

Ao Paulo Bastos, ao Ricardo, ao Tozé, um muito obrigado por me auxiliarem sempre que 

me surgiam questões.  

À Joana Carvalho, um obrigado por me ter ajudado e instruído durante os primeiros dias de 

estágio.  

Á Marinella e à Liliana, um especial agradecimento por me terem acompanhado ao longo 

da maioria do estágio, como colegas e amigas. À Marta e Carolina, apenas lamento só termos tido 

uma semana para nos conhecermos.  

À Cecília, um grande agradecimento (e admiração) por ser a principal responsável pela 

implementação da secção de preparação de citotóxicos, pelas suas capacidades de gestão de equipa 

e por me ter fornecido explicações detalhadas acerca do funcionamento da Unidade.  



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar - Hospital Pedro Hispano | Joana Pedroso 

 

v 

 

À Sofia, um obrigado pela explicação acerca da Comissão de Ética bem como pelo 

companheirismo durante a semana em que tive a oportunidade de trabalhar com ela na unidade de 

preparação de citotóxicos.  

À Dra. Cristina, que passou a ser um dos meus ídolos pessoais, pelo seu carisma e óbvias 

características de liderança, um muito obrigado por ter dedicado parte do seu precioso tempo para 

nos fornecer uma explicação extremamente interessante acerca de aspectos ligados com a gestão 

dos serviços farmacêuticos, gestão de recursos humanos e gestão de encomendas.  

À Ana Durães, obrigado pela explicação acerca da Comissão de Controlo de Infecção e 

Resistência a antimicrobianos bem como por ajudar a organizar a realização deste estágio.  

À Joana, um obrigado por me ter explicado o funcionamento da comissão de farmácia e 

terapêutica e dos procedimentos para aquisição de medicamentos sujeitos a autorização de 

utilização especial.  

Agradecimentos, ainda, ao João, à Maria, à Maria João e à Graça que me auxiliaram, 

sempre que precisei, em vários aspectos ao longo do estágio. À Maria, um obrigado por me ter 

possibilitado fazer a visita a centros de saúde da ULSM.  

À Ana Ribeiro, mais importante do que os conhecimentos que me transmitiu acerca da 

unidade de preparação de injectáveis para neonatologia, foi o carinho com que sempre me tratou 

bem como os momentos divertidos que partilhamos.  

Á Carla, um grande especial agradecimento por me ter explicado o funcionamento dos 

ensaios clínicos, o funcionamento do Grupo de Trabalho para Dor Crónica e me ter dado vários 

casos clínicos para resolver. Além disso, um obrigado por me ter acompanhado aos serviços de 

urgência no meu último dia de estágio.  

Ao Pedro Campos, o meu orientador, será difícil resumir todos os agradecimentos, tendo 

em conta a quantidade de informação técnica que me prestou, a disponibilidade que sempre 

demonstrou, bem como a competência e profissionalismo que sempre teve (e que muitas das vezes 

não é reconhecida), que são uma inspiração para qualquer farmacêutico. Apesar de ter a seu cargo a 

realização de inúmeras tarefas em simultâneo (validação de prescrições, receção de hemoderivados, 

gestão de prazos de validade e devoluções, participação no grupo de trabalho sobre a segurança do 

medicamento, realização de visita clínica, participação em ações de formação sobre VIH, entre 

outros), teve sempre tempo para me explicar o funcionamento das diferentes áreas de atividade dos 

serviços farmacêuticos, tendo garantido e organizado a minha passagem pelos diferentes serviços 

bem como me apresentado a membros do hospital, tais como enfermeiros e médicos. Além disso, 

apresentou-me novos conceitos acerca de infeção por VIH, aspetos a ter em conta na validação de 

prescrições, segurança do medicamento, farmacovigilância e comissões e grupos de trabalho 

hospitalares. Proporcionou-me a realização de trabalhos de pesquisa para a resolução de problemas 

clínicos em concreto e contribuiu em muito para o meu alargar de horizontes acerca do que é o 

farmacêutico hospitalar em Portugal, quais as limitações e problemas que enfrenta no seu dia-a-dia, 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar - Hospital Pedro Hispano | Joana Pedroso 

 

vi 

 

bem como todas as potencialidades desta área. Para além de tudo isso, agradeço ainda por todos os 

debates acerca de questões profissionais e outras que pudemos ter nas horas de almoço e pelo 

acompanhamento que me prestou na realização do relatório de estágio.  

Finalmente, agradeço à Comissão de Estágios da Faculdade de Farmácia da Universidade 

do Porto por me ter dado esta oportunidade única de contactar com uma realidade profissional 

nova, o foi imensamente valioso para a minha formação académica e pessoal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar - Hospital Pedro Hispano | Joana Pedroso 

 

vii 

 

RESUMO 

Neste relatório são resumidas as atividades realizadas ao longo do estágio 

profissionalizante feito nos Serviços Farmacêuticos do Hospital Pedro Hispano que teve a 

duração de 2 meses. Começa-se por fazer uma introdução acerca da organização da 

Unidade Local de Saúde de Matosinhos bem como dos serviços farmacêuticos. 

Posteriormente, aborda-se o circuito do medicamento, esclarecendo os procedimentos 

usados pelo hospital na aquisição, seleção, receção, armazenamento, distribuição e 

dispensa de produtos farmacêuticos e comparando os procedimentos internos com aquilo 

que está estabelecido pela legislação em vigor. São, ainda, abordados aspetos relacionados 

com a farmácia clínica, nomeadamente a função do farmacêutico na prestação de 

informações sobre o medicamento, na farmacovigilância, no acompanhamento 

farmacoterapêutico dos doentes e na validação de prescrições médicas. Além disso, 

resume-se a participação que os farmacêuticos do Hospital Pedro Hispano têm em ensaios 

clínicos e em comissões técnicas e grupos de trabalho hospitalares.  
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1. Introdução  

1.1.  Unidade Local de Saúde de Matosinhos 

A Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULSM) foi criada a 9 de Junho de 1999, como uma experiência 

piloto para testar um novo modelo de organização de cuidados de saúde que agrupa sob uma só gestão os 

vários serviços do Sistema Nacional de Saúde (SNS) que prestam serviços de saúde primários, secundários e 

terciários num determinado município. Foi a primeira Unidade Local de Saúde (ULS) do país e inspirou a 

criação de outras ULS. De acordo com o Decreto-Lei nº 207/99, de 9 de Junho, a ULSM é “um 

estabelecimento público dotado de personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e patrimonial 

e natureza empresarial que integra o Hospital de Pedro Hispano e os Centros de Saúde de Matosinhos, da 

Senhora da Hora, de São Mamede de Infesta e de Leça da Palmeira” [1]. Em 2005, foi transformada em 

Entidade Pública Empresarial pelo Decreto-Lei nº 233/2005, de 29 de Dezembro [2]. Atualmente, a ULSM 

engloba o Hospital Pedro Hispano (HPH), os Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) de Matosinhos e a 

Unidade de Média Duração e Reabilitação Cuidados Continuados (UMDR) que integra a Rede Nacional de 

Cuidados Continuados Integrados (RNCCI). O ACES de Matosinhos agrupa as Unidades de Saúde Familiar 

(USF) e as Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) de Leça da Palmeira, Senhora da Hora, 

S. Mamede Infesta e Matosinhos, que são unidades elementares na prestação de cuidados de saúde primários 

à comunidade. Além disso, o ACESM também inclui: Serviço de Atendimento em Situações Urgentes 

(SASU), Unidades de Cuidados Continuados (UCC), Unidade de Saúde Pública (USP) e Centro de 

Diagnóstico Pneumológico (CDP). O HPH é uma unidade de cuidados secundários que presta cuidados de 

saúde diferenciados em regime de ambulatório ou atendimento, além de contribuir para formação pré e pós-

graduada e investigação. Para visualizar o mapa das instituições da ULSM, consultar o anexo I. 

1.2. Serviços Farmacêuticos da Unidade Local de Saúde de Matosinhos 

De acordo com o Decreto-Lei nº 44 204, de 2 de Fevereiro de 1962, os serviços farmacêuticos (SF) 

constituem departamentos com autonomia técnica, sem prejuízo de estarem sujeitos à orientação geral dos 

órgãos da administração, perante os quais respondem pelos resultados do seu exercício [3].  

1.2.1. Localização  

Os SF do HPH encontram-se no piso -1, com a exceção do serviço de dispensa de medicamentos em 

ambulatório que se encontra no piso 0, na zona de receção aos utentes e perto da entrada principal do 

hospital. Isto vai de encontro ao que está estabelecido no manual da Farmácia Hospitalar (FH), em que é dito 

que os SF devem estar localizados de forma a haver facilidade de acesso externo e interno, próximos de 

sistemas de circulação vertical como os elevadores e deve ser possível todas as áreas dos SF, incluindo o 

armazém, estarem no mesmo piso. Além disso, o setor de distribuição de medicamentos a pacientes em 

ambulatório deve estar localizado próximo de um local onde este tipo de pacientes circule [4].  

1.2.2. Horário de funcionamento 

A Unidade de Ambulatório funciona de segunda a sexta-feira das 8h30h às 17h30, encerrando aos fins-de-

semana e feriados. O atendimento interno dos SF funciona de segunda a sexta-feira das 8h30 às 24h00, sendo 

que das 17h00 às 24h00, os serviços são assegurados unicamente por um farmacêutico e um assistente 

operacional. Aos sábados, domingos e feriados, há um farmacêutico em regime de prevenção física que 

assegura os serviços das 9h00 às 17h00. Nesses dias, a partir das 17h00, existe um farmacêutico de 
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prevenção em regime de chamada que se desloca ao hospital para dispensa de medicação urgente, caso assim 

seja solicitado.  

1.2.3. Recursos humanos 

Tal como exigido pela legislação em vigor, a direcção dos SF está a cargo de uma farmacêutica hospitalar. 

De acordo com o Regulamento Interno da ULSM, esse farmacêutico é nomeado pelo Conselho de 

Administração do Hospital. Atualmente a direcção clínica dos SF do HPH está sob responsabilidade da Dra. 

Cristina Paiva que gere uma equipa de 12 farmacêuticos, 8 farmacêuticos tarefeiros, 9 técnicos de 

diagnóstico e terapêutica (TDT) e 8 assistentes operacionais (AO). Consultar os anexo II e III para ver o 

organograma dos SF da ULSM.  

1.2.4. Organização  

A organização dos SF segue a filosofia Kaizen/Lean (consultar o anexo IV para uma breve explicação 

acerca desse conceito). Os SF do HPH estão divididos nas seguintes seções: 1) zona de receção de 

encomendas que está em contacto com o exterior e com a zona de aprovisionamento, bem como com a zona 

administrativa onde se localiza o Departamento de Compras e Logística (DCL); 2) zona de gabinetes onde se 

encontra o gabinete da diretora dos serviços farmacêuticos, o gabinete dos TDT e dos farmacêuticos, além de 

instalações sanitárias; 3) Unidade de Preparação de Não Estéreis (UPNE) e a Unidade de Preparação de 

Estéreis (UPE), onde se preparam bolsas de nutrição parentérica e medicamentos citotóxicos (CTX). Estas 

unidades são descritas em detalhe no ponto “4. Produção e Controlo de Medicamentos”; 4) armazém; 5) 

Centro de validação que é um gabinete com quatro computadores, nos quais os farmacêuticos procedem à 

validação das prescrições médicas electrónicas, por serviço clínico; 6) zona de Distribuição Individualizada 

em Dose Unitária (DIDU), onde os TDT preparam a medicação individualizada para cada doente; 7) Zona de 

atendimento interno (AI), onde se encontra um farmacêutico que faz o atendimento e dispensa de 

medicamentos a profissionais de saúde do hospital, para consumo por parte dos serviços; 8) Unidade de 

ensaios clínicos, que corresponde a uma sala onde são armazenadas todas as informações acerca dos ensaios 

clínicos a decorrer e onde são recebidos os participantes dos ensaios para responderem a inquéritos e para 

lhes ser dispensada a medicação prevista. Para um mapa das diferentes divisões dos SF consultar o anexo V. 

O armazém é constituído por uma zona dourada onde se encontram os produtos com maior rotatividade e 

uma zona geral onde se encontram os restantes medicamentos. Dentro da zona geral, existem zonas 

específicas para produtos de aplicação oftálmica, produtos de aplicação tópica, soluções orais e xaropes, 

dispositivos intra-uterinos, anticoncepcionais, antídotos, material de penso, leites, meios de diagnóstico, 

antisséticos e desinfetantes, injetáveis de grande volume (IGV), benzodiazepinas e anestésicos. Estes dois 

últimos encontram-se em armários que devem ser fechados com chave. Existem dois frigoríficos, um dos 

quais de acesso restrito aos farmacêuticos, onde são guardados os medicamentos usados em ensaios clínicos, 

hemoderivados e outros medicamentos de valor elevado. No frigorífico de acesso geral são armazenadas 

vacinas e outros medicamentos que necessitem de refrigeração. Ambos os frigoríficos têm um sistema de 

alarme que dispara se forem ultrapassados os limites de temperatura estabelecidos. A sala de armazenamento 

de estupefacientes é uma sala de acesso restrito a farmacêuticos. Os CTX são guardados na Unidade de 

Preparação de Citotóxicos (UPC), que possui um frigorífico para armazenamento de produtos CTX de frio. O 

stock excedente é armazenado no frigorífico de acesso restrito presente no armazém geral. Para um mapa do 

armazém dos SF, consultar o anexo VI.  
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1.2.5. Sistema informático 

A plataforma informática usada pelos SF do HPH é designada de Sistema de Gestão Integrada do Circuito do 

Medicamento (SGICM) e é desenvolvida pela Glintt HS – HealthCare Solutions®. Desde 2001 que a 

Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED) tem vindo a promover a 

informatização dos registos informáticos, sendo que desde 2006, o INFARMED decretou a informatização de 

todos os procedimentos que, até então, se efetuavam em suporte de papel. Isto permitiu aumentar a segurança 

do doente, reduzindo os erros de medicação e diminuindo os riscos de interacções medicamentosas por 

facilitar a avaliação farmacoterapêutica. Além disso, permitiu racionalizar a terapêutica e fazer um controlo 

mais rigoroso dos stocks, diminuindo os desperdícios e ajudando a controlar os custos [5]. O SGICM permite 

criar uma ficha para cada produto existente no stock da farmácia, onde constam, entre outras informações, a 

denominação comum internacional (DCI), o código do produto, a dosagem, a forma farmacêutica, o stock 

mínimo e máximo e o histórico de consumos e compras. Além disso, o sistema informático também permite 

aceder ao histórico de prescrição dos doentes, o que permite acompanhar a evolução na terapêutica dos 

pacientes, facilitar o processo de validação de prescrições médicas e controlar a adesão à terapêutica por 

parte dos doentes em ambulatório. Sendo assim, o SGICM simplifica vários pontos no circuito do 

medicamento, pois, por um lado facilita a gestão dos stocks, e por outro, facilita a validação de prescrições 

médicas.   

Para além disso, desde 2013, os farmacêuticos têm acesso ao processo clínico dos doentes do hospital, onde 

podem consultar informações acerca de consultas agendadas, diagnósticos e resultados de exames 

laboratoriais e outros exames de diagnóstico. Esta é uma ferramenta que ajuda a maximizar a intervenção 

terapêutica, pois, no momento da validação da receita médica é possível detetar com celeridade possíveis 

erros de prescrição, potenciais interações e reações adversas.  

1.2.6. Funções  

De acordo com o artigo 58º do Regulamento Interno da ULSM, as competências dos SF incluem: a) 

estabelecer sistemas eficazes e seguros de armazenagem, distribuição e administração de medicamentos e 

outros produtos farmacêuticos; b) desenvolver actividades de farmácia clinica relacionadas com a terapêutica 

medicamentosa, elaboração de perfil farmacoterapêutico do doente, realização de estudos de 

farmacovigilância e elaboração de estudos sobre formulação, qualidade e estabilidade de medicamentos e 

misturas intravenosas; c) integrar comissões clínicas e técnico-científicas que têm em vista a disciplina e a 

racionalização da terapêutica medicamentosa, melhoria assistencial e a salvaguarda da saúde pública; d) 

cumprir exigências legais sobre medicamentos sujeitos a legislação própria como estupefacientes e 

psicotrópicos, imunoglobulinas, antiretrovíricos, medicamentos para a insuficiência renal crónica, entre 

outros; d) participar na selecção, aquisição, armazenagem e gestão dos stocks de medicamentos, garantindo a 

sua qualidade e correta conservação; e) gerir medicamentos experimentais necessários ou complementares à 

realização dos ensaios clínicos; f) colaborar em programas de ensino, formação contínua e valorização 

profissional [6].  

1.2.7. Sistema de garantia da qualidade  

Os SF têm contribuído para a implementação da Norma ISO 9001:2008 no âmbito da gestão da qualidade 

[7]. Para isso, os SF têm o Manual de Procedimentos e Protocolos do Serviço nos quais constam os 

procedimentos a adoptar em cada área (ex: receção de medicamentos, dispensa de medicamentos em 
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ambulatório, preparação de citotóxicos, gestão de prazos de validade). Todos procedimentos são revistos ao 

fim de 5 anos. Para garantir o funcionamento do Sistema de Garantia da Qualidade, são realizadas auditorias 

internas e externas, nas quais são escolhidos, aleatoriamente, procedimentos de determinados serviços de 

forma a certificar que tudo funciona como previsto nos protocolos e procedimentos. Os desvios aos 

procedimentos são classificados como “não conformidades” e levam ao desenvolvimento de medidas para os 

corrigir (medidas correctivas) e medidas para impedir que estes voltem a ocorrer (medidas preventivas).  

2. Seleção, aquisição e armazenamento de produtos farmacêuticos  

Aos SF Hospitalares compete a gestão de existências de produtos farmacêuticos, incluindo a sua seleção, 

aquisição e armazenamento, de forma a garantir a dispensa em condições apropriadas e o uso correto dos 

mesmos, racionalizando os custos e evitando desperdícios [7].  

2.1. Sistemas e critérios de aquisição de produtos farmacêuticos 

A seleção de medicamentos para o hospital deve ter em conta o Formulário Nacional de Medicamentos 

(FNM) bem como as necessidades terapêuticas dos doentes do hospital [4]. O Despacho nº 2061-C/2013 

criou a Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica (CNFT) que é responsável por elaborar o FNM, 

elaborar protocolos de utilização de medicamentos e monitorizar o cumprimento do FNM e dos protocolos de 

utilização por parte das instituições do SNS. Estabelece, ainda, a obrigatoriedade dos prescritores dos 

hospitais do SNS se basearem no FNM e nos protocolos de utilização estabelecidos. Sempre que for 

necessário um medicamento que não está incluído no FNM, a Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) do 

hospital deverá elaborar uma adenda ao FNM, sendo que a aprovação dessa adenda depende da existência de 

um relatório técnico fundamentado e elaborado pelo diretor do serviço hospitalar, no qual se demonstra que o 

medicamento em questão tem valor acrescentado em relação às alternativas terapêuticas já existentes. Após 

aprovação, essas adendas devem ser remetidas à CNFT [8]. A aquisição dos medicamentos, produtos 

farmacêuticos e dispositivos médicos é feita pelos SF em articulação com o DCL.  

Atualmente, a aquisição de medicamentos pelos hospitais do SNS está sujeita a um processo centralizado. Os 

SF devem ter acesso ao catálogo de Aprovisionamento Público de Saúde (APS), um serviço que facilita a 

aquisição de bens e serviços de saúde, funcionando como um mediador entre as instituições do SNS e os 

fornecedores. Sendo assim, sempre que é necessário fazer a aquisição de algum medicamento ou dispositivo 

médico para os hospitais do SNS, é aberto um procedimento concursal e são selecionados os fornecedores 

que oferecem as condições mais vantajosas. Os hospitais podem adquirir os produtos necessários ao 

fornecedor que ganha o procedimento concursal. Quando é necessário um medicamento que não está no 

catálogo de APS, faz-se a aquisição direta aos laboratórios. Caso exista mais do que um laboratório capaz de 

fornecer o produto, é aberto um concurso público. O DCL do HPH é quem elabora uma proposta de 

aquisição e negoceia com os fornecedores. A diretora técnica dos SF irá, posteriormente, emitir um parecer 

técnico que acompanhará a proposta de aquisição. A decisão de compra do medicamento é dada pelo 

Conselho de Administração (CA) do hospital.   

2.2. Aquisição de produtos sujeitos a autorização de utilização especial 

Quando o hospital precisa de um medicamento que não tem Autorização de Introdução no Mercado (AIM) 

em Portugal, pode fazer um pedido de autorização de utilização especial (AUE) ao INFARMED. Esse pedido 

é feito: i) quando o medicamento em causa é imprescindível para o diagnóstico e tratamento de determinadas 

patologias, sem que haja alternativas terapêuticas comercializadas em Portugal; ii) quando o medicamento é 
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necessário para impedir ou limitar a propagação de agentes patogénicos, toxinas, agentes químicos ou 

radiação nuclear; iii) para doentes específicos, mediante autorização da CNFT [9]. O hospital deve apresentar 

anualmente (durante o mês de Setembro) um pedido único de AUE por medicamento pertencente ao FNM, 

para vigorar no ano seguinte. Este pedido deve referir-se às quantidades do medicamento que são 

consideradas necessárias para o ano a que se refere o pedido de AUE. O pedido deve incluir o preenchimento 

de um impresso próprio e uma justificação clinica (ver anexo VII). Posteriormente, o INFARMED irá 

decidir acerca do pedido e, caso a decisão seja positiva, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde 

(SPMS) serão responsáveis por lançar um concurso público de publicidade internacional para a escolha dos 

fornecedores. Após a adjudicação, todos processos logísticos inerentes à distribuição são feitos entre o 

fornecedor e os hospitais, através da emissão de Notas de Encomenda por parte dos serviços hospitalares. As 

notas de encomenda devem, ainda, ser enviadas para o SPMS, até 5 dias úteis após a sua emissão [10].  

2.3. Gestão de existências  

A gestão de existências é feita através do uso de Kanbans (ver anexo VIII). Cada produto do armazém da 

FH possui um cartão que identifica o produto e determina o ponto de encomenda, bem como o número de 

unidades a encomendar quando se atingir esse ponto. Os produtos são armazenados de forma a que atrás do 

Kanban esteja um stock mínimo de produtos que é previamente definido conforme uma estimativa da 

quantidade média consumida mensalmente ou semanalmente. Quando esse stock mínimo é atingido, retira-se 

o Kanban e coloca-se em caixas que estão distribuídas ao longo do armazém. A retirada do Kanban sinaliza 

que é necessário fazer encomenda daquele produto. Quando isso ocorre, a diretora dos SF faz um pedido de 

compra para os produtos em questão, que é remetido para o DCL. Estes irão analisar o pedido de compra e 

emitir a nota de encomenda. Geralmente, é encomendada uma quantidade suficiente para satisfazer as 

necessidades hospitalares durante 1 a 3 meses, dependendo do espaço disponível para armazenar o produto e 

o dinheiro disponível para efetuar a compra. Para este sistema de gestão de existências funcionar 

corretamente é de crucial importância que o Kanban não se perca e que seja retirado quando é atingido o 

ponto de encomenda. Para garantir isso, sempre que é necessário retirar um produto do seu local de 

armazenagem, deve-se cumprir a regra de retirar os produtos na direção de cima para baixo e da esquerda 

para a direita. Por outro lado, a existência de um sistema informático, permite fazer o controlo das entradas e 

saídas de produtos. Sempre que um produto sai dos armazéns da farmácia é necessário fazer o registo de 

consumo que pode ser atribuído por doente (no caso de distribuição individualizada) ou por serviço (no caso 

da distribuição clássica). Quando um produto é rececionado, tem que ser dada a sua entrada no sistema 

informático. Finalmente, também é possível fazer transferência entre armazéns da farmácia, por exemplo, 

transferência para o armazém da unidade de ambulatório ou para o sistema Omnicell®. Informaticamente, os 

armazéns estão divididos em 03 (inclui estupefacientes, psicotrópicos, hemoderivados e citotóxicos), 01 

(armazém geral que inclui todos outros produtos) e FA1 (armazém da unidade de ambulatório). Isto permite 

que, a qualquer momento, se possam imprimir as listagens de produtos existentes em cada armazém e 

também as listagens de consumo por serviços clínicos.  

2.4. Receção e conferência de produtos adquiridos 

Após as etapas de seleção e aquisição de um produto, segue-se a sua receção e conferência. Os farmacêuticos 

são responsáveis por rececionar medicamentos citotóxicos, estupefacientes e produtos hemoderivados, ao 

passo que os TDT são responsáveis por rececionar vacinas, pensos e pílulas contraceptivas. Os assistentes 
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operacionais são responsáveis por fazer a receção de todos outros produtos. As encomendas entram para os 

SF através da receção e vêm acompanhadas de uma guia de remessa, a qual deve ser conferida pelo respetivo 

responsável. Nessa conferência é necessário verificar se o produto que chegou tem o mesmo nome, número 

de lote e fornecedor do que aquele que está indicado na guia de remessa. Caso isso se verifique, deve-se 

assinar e carimbar a guia de remessa. Posteriormente, faz-se a pesquisa pelo nº de encomenda a nível do 

programa informático de gestão de medicamentos e verifica-se se os produtos encomendados são os mesmos 

que estão indicados na guia de remessa. Quando os produtos rececionados não correspondem àqueles que 

foram encomendados, é necessário fazer o preenchimento de uma folha de reclamação que será recolhida 

pelo DCL. Além disso, é preenchido o registo de reclamações que fica na receção, e a embalagem onde 

chegou o produto é etiquetada com o número da reclamação. Caso os produtos rececionados correspondam 

àqueles que foram encomendados, é anotado numa folha de registo o nº do documento, o tipo de documento 

(guia de remessa), o nº da nota de encomenda, o nome do fornecedor e a assinatura do assistente operacional 

responsável.  

2.5. Armazenamento dos produtos 

O armazém dos SF está organizado de forma a permitir o controlo eficaz do stock e está organizado de forma 

a acondicionar adequadamente todos os materiais e produtos farmacêuticos e diminuir o desperdício. Após 

rececionados, os produtos devem ser correctamente armazenados, sendo necessário garantir as condições de 

temperatura, humidade e luminosidade do local de armazenamento, assegurado que a estabilidade e 

qualidade dos produtos farmacêuticos é mantida até ao momento da sua dispensa. Sendo assim, os produtos 

que não necessitam de condições especiais, são armazenados à temperatura ambiente, num local seco e 

protegidos da luz solar. Quando os produtos necessitam de refrigeração, devem ser rapidamente direcionados 

para os frigoríficos.  

2.6. Gestão dos prazos de validade 

Os farmacêuticos estão encarregues de fazer auditorias mensais aos serviços e unidades clínicas pelos quais 

são responsáveis (conforme a delegação de funções feita nos SF). Durante essas auditorias, os farmacêuticos 

fazem a verificação dos prazos de validade dos medicamentos existentes, recolhem os medicamentos fora do 

prazo de validade e registam em impresso próprio os prazos de validade com caducidade próxima. Durante o 

meu estágio, tive a oportunidade de participar neste controlo a nível dos serviços de medicina hiperbárica, 

serviço de imagiologia, cirurgia de ambulatório, Unidade de Cuidados Intermédios Polivalente (UCIP) e 

vários centros de saúde da ULSM. Os medicamentos com o prazo de validade ou medicamentos inutilizados 

são separados dos restantes e devolvidos aos fornecedores. As condições em que as devoluções são aceites 

variam muito entre cada fornecedor. Quando a devolução é aceite, o fornecedor emite uma nota de crédito ou 

envia o mesmo produto com um prazo de validade mais extenso. Quando a devolução não é aceite, o 

farmacêutico encarregue de fazer a gestão dos prazos de validade, tenda falar com os médicos responsáveis 

dos serviços clínicos para fazer o escoamento dos produtos com caducidade próxima ou faz trocas com 

outros hospitais que tenham consumos mais elevados do produto (consignações).  

3. Sistemas de distribuição de medicamentos  

A distribuição de medicamentos e produtos farmacêuticos é uma das atividades farmacêuticas com maior 

visibilidade a nível hospitalar, onde os SF estabelecem um maior contacto com os diferentes serviços 

clínicos. A distribuição de medicamentos deve ter como principais objetivos o cumprimento da prescrição 
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médica, a racionalização da distribuição e dos custos com a terapêutica, a garantia de administração correta, a 

redução do tempo de enfermaria dedicado a tarefas administrativas e a diminuição de erros relacionados com 

a medicação. De forma a simplificar a abordagem deste tema, importa dividir o processo de distribuição em 

distribuição interna (que pode, por sua vez, ser subdividido em distribuição clássica e distribuição em dose 

unitária), distribuição em ambiente de ambulatório e distribuição para os ACESM.  

3.1. Distribuição clássica  

Este é o sistema de distribuição mais antigo e caracteriza-se pelo envio aos SF de uma requisição em 

impresso próprio por parte serviços de enfermagem das diferentes unidades clínicas. Perante essa requisição, 

os SF fazem o envio a granel dos produtos farmacêuticos devidamente rotulados a cada um dos serviços 

clínicos. Neste sistema, os medicamentos não são pedidos para um doente em específico mas sim para todo o 

serviço, o que reduz os SF a meros dispensadores e limita a intervenção farmacêutica a nível de vigilância 

farmacoterapêutica. Além disso, há formação de stocks nas enfermarias o que aumenta os desperdícios com 

medicamentos, aumenta o tempo que os enfermeiros têm que gastar nas atividades relacionadas com o 

medicamento, promove o uso inadequado dos medicamentos nos serviços clínicos e aumenta os erros de 

administração. Por outro lado, este sistema permite que os serviços clínicos possuam uma grande 

disponibilidade de medicamentos permitindo reduzir o número de solicitações à farmácia. Para garantir que 

os serviços clínicos têm uma quantidade de reserva de medicamentos para administrar em situações de 

urgência, a ULSM tem um sistema de distribuição clássico que foi otimizado de forma a diminuir o 

desperdício. Sendo assim, em vez de se enviar os produtos em granel, estabelece-se previamente o número de 

unidades de cada produto que o serviço clínico deve ter na sua enfermaria (sistema de reposição de stocks por 

níveis).   

3.1.1. Reposição de stocks por níveis 

Neste sistema de distribuição, as quantidades em stock de cada produto são acordadas entre o enfermeiro 

chefe e o farmacêutico, com conhecimento do diretor do serviço clínico e diretora dos serviços 

farmacêuticos. Após estabelecido o número de unidades que deve existir de cada produto, a reposição dos 

stocks é feita de acordo com uma periodicidade definida, através de um sistema de rotas. Este sistema está 

implementado na maioria dos serviços clínicos da ULSM e segue a filosofia Kaizen. Nos serviços, os 

produtos estão organizados em prateleiras com duas caixas (sistema de duas caixas) ou com Kanban para 

cada produto. Cada caixa tem definido o número de unidades que devem existir. Quando é consumido todo o 

stock de uma caixa ou quando se atinge o Kanban de um produto, o Kanban e a caixa vazia são colocados em 

local próprio. Posteriormente, são recolhidos por um AO que vai transporta-los aos SF, onde irá haver o 

reabastecimento por um TDT. No dia seguinte, conforme um plano de rotas pré-definido, os AO levam as 

caixas reabastecidas aos serviços clínicos. Por vezes, os enfermeiros fazem pedidos eletrónicos de 

quantidades adicionais, quando prevêem gastos adicionais ou quando há rutura do stock antes da próxima 

reposição. No final da preparação das rotas, procede-se à respetiva imputação de consumos por serviço 

clínico. Esse registo é impresso e o número do registo é anotado na folha de registo diário de operações.  

A Unidade Rápida de Diagnóstico (URD), o serviço de Grávidas de Risco e o serviço de Exames Especiais 

de Gastroenterologia ainda não têm o sistema kaizen implementado e possuem stocks fixos, que não saem do 

serviço. Sendo assim, verificação dos stocks é feita periodicamente pelos AO, que se deslocam aos serviços e 

contam manualmente todos os produtos farmacêuticos, assinalando numa listagem a quantidade a repor, 
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tendo em conta a quantidade física no momento da contagem e a quantidade de stock acordada. Os TDT 

fazem a reposição do número de unidades de cada produto necessário para se atingir o stock pré-estabelecido 

(que é definido para cobrir as necessidades de 2 dias).  

3.1.2. Distribuição semi-automática através do sistema Omnicell® 

O Omnicell® é um sistema semi-automático de distribuição de medicamentos, que consiste num armário 

com um conjunto de gavetas onde são colocados os medicamentos, que são controladas por um software 

específico. Na ULSM, este sistema apenas existe no Serviço de Emergência OBS e apenas os enfermeiros do 

serviço, TDTs e farmacêuticos têm acesso através de impressão digital ou palavra-passe. Quando um 

enfermeiro necessita de um medicamento, acede ao Omnicell® e retira-o da respetiva gaveta após introdução 

da sua impressão digital ou palavra-passe, gerando-se um registo de consumo. O software do equipamento 

faz, automaticamente, uma contagem dos stocks e emite, duas vezes ao dia, uma listagem de produtos que 

necessitam de ser repostos. Na listagem que é emitida às 8h45 da manhã, apenas estão incluídos os produtos 

que tiverem um número de unidades inferior a 50% do stock definido e é indicado o número de unidades a 

repor para perfazer o stock pré-estabelecido. Na listagem da tarde que é emitida às 15h, são indicados os 

produtos que têm um número de unidades inferior a 75% do stock e que, por isso, não podem aguardar pela 

reposição do dia seguinte, pois até lá podem esgotar. A reposição dos stocks é feita diariamente por uma TDT 

que, para conseguir abrir as gavetas que necessitam de ser repostas, tem que introduzir a sua impressão 

digital ou palavra-passe. Este sistema tem como principais vantagens permitir a redução de stocks nos 

serviços, fazer um maior controlo de gastos, reduzir o desperdício e reduzir os erros de medicação e usos 

inadequados. No entanto, o custo do equipamento é bastante elevado, o que limita a implementação noutros 

serviços da instituição.  

3.2. Distribuição personalizada  

O Despacho Conjunto dos Gabinetes dos Secretários de Estado Adjunto do Ministro da Saúde e da Saúde, de 

30 de Dezembro de 1991, publicado no Diário da República n.º 32, 2ª série de 28 de Janeiro de 1992 decretou 

a utilização do Sistema de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (SDIDDU) nos hospitais do SNS. 

Este é, ao contrário do sistema de distribuição clássica, um sistema de distribuição personalizado, em que os 

medicamentos são dispensados por paciente, geralmente para cobrir as necessidades por um período de 24h, 

com exceção dos sábados, em que são distribuídos medicamentos para as 48h ou 72h seguintes. Neste caso, a 

prescrição médica de cada utente é enviada para os SF e validada pelos farmacêuticos. Este sistema permite 

que haja uma maior intervenção farmacêutica, visto que é necessário o farmacêutico validar a prescrição 

médica, antes de ser preparada a medicação de cada utente.  

Na ULSM, o SDIDDU está implementado nos serviços de obstetrícia, pediatria, 

oftalmologia/otorrinolaringologia, urologia, ortopedia, medicina D, E, F, M, cirurgia B, cirurgia C,  

ginecologia/cirurgia I, Grávidas de Alto Risco e UCIP. Neste sistema, o circuito começa com a prescrição 

médica que é feita eletronicamente através do SGICM nos serviços e enviada informaticamente para os SF. 

As prescrições contêm o nome do utente, nº de processo, nome do serviço, nº da cama, médico prescritor, 

data e hora da prescrição, designação do medicamento por DCI, dose, forma farmacêutica, frequência de 

administração, via de administração e outras informações relevantes tais como a existência de alergias, o 

peso, ou a existência de regimes alimentares específicos (ver exemplo de uma prescrição no anexo IX). O 

segundo passo do circuito consiste na receção, interpretação e validação da prescrição médica por parte do 
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farmacêutico. Quando todas as prescrições de um serviço estão validadas, há emissão de listagens por cada 

serviço clínico, onde se indica quais os medicamentos e em que quantidades deverão ser enviados para cada 

doente internado. Segue-se o terceiro passo do circuito, no qual os TDT recolhem as listagens e colocam a 

medicação dentro de gavetas com o nome do utente a que se destinam, preparando um conjunto de malas por 

cada serviço. No quarto passo do circuito, as malas são conferidas pelos TDT e distribuídas pelos AO a cada 

um dos serviços. A saída das malas é feita às 13:30h, com exceção das malas dos serviços do piso 4 que saem 

às 16h. Ao longo do dia, vão sendo impressos mapas de alterações que os médicos fazem às prescrições e 

que, após saída das malas, são levadas pelos AO até aos serviços. Das 20h às 24h, o SDIDDU fica 

assegurado por Farmacêuticos tarefeiros. Cada serviço possui um conjunto de 4 malas com 15 gavetas cada: 

no stock do serviço clínico encontram-se duas malas e as outras duas malas estão nos SF. Quando o AO vai 

entregar as malas com a medicação, recolhe as que estão nos serviços clínicos e leva-as de volta aos SF com 

os medicamentos que foram devolvidos, por não terem sido administrados. As prescrições médicas que 

chegam aos SF são, maioritariamente, eletrónicas. No entanto, em algumas situações excecionais, podem 

chegar pedidos de medicação manuais ao AI, feitos pelos enfermeiros dos serviços. Nestas situações, os AO 

ou enfermeiros de um serviço levam aos SF um pedido de medicação que deve incluir a data, nome do 

serviço, nome do doente, nº da cama e nº de processo, assinatura e nº mecanográfico do médico prescritor, 

além de estar assinalado o motivo pelo qual o pedido manual está a ser feito. Isto pode ocorrer em situações 

em que a: i) a unidade recebida foi inutilizada; ii) foi prescrito um novo medicamento depois do último 

envio; iii) a medicação não foi enviada; iv) foi enviada uma forma/dose incorrecta; v) outros motivos. Nesta 

situação, o farmacêutico responsável pelo AI deve verificar se o medicamento pedido está prescrito para o 

doente em causa e tentar estabelecer se o pedido de medicação se justifica. Caso se justifique, o farmacêutico 

coloca num envelope a medicação pedida, rotula e entrega ao AO ou enfermeiro, que o leva para o serviço.  

3.2.1. Validação da prescrição médica 

A validação da prescrição médica por parte de farmacêuticos hospitalares tem um papel fundamental para 

ajudar a prevenir Problemas Relacionados com Medicamentos (PRMs) e, desta forma, minimizar os custos 

económicos que surgem na sequência desses problemas [11]. Os principais erros de medicação incluem erro 

de prescrição (relacionado com o médico), erro de administração (relacionado com a enfermagem) e erro de 

dispensa. Estudos demonstram que os farmacêuticos podem contribuir para reduzir esses erros [12, 13].Os 

farmacêuticos destacados para o SDIDDU, ao validar as prescrições, devem ter em conta os seguintes 

aspetos: se a forma farmacêutica é a mais adequada para um determinado doente; se a dose, frequência e 

horário de administração são os mais corretos para os medicamentos em questão; se a dose prescrita está 

adequada a determinadas patologias (insuficiência renal e hepática); deteção de interacções medicamentosas 

clinicamente relevantes e de potenciais reações adversas. Para isso, é fundamental que o farmacêutico tenha 

acesso a informações sobre o doente, tais como o tipo de dieta, alergias, peso e idade. A consulta do processo 

clínico do doente fornece informações úteis acerca do diagnóstico, análises clínicas e medicação domiciliária. 

No caso dos antibióticos, o farmacêutico deve fazer a parametrização da duração do tratamento, que, a não 

ser que haja indicação médica contrária, só pode durar 8 dias. A nível da adequação da forma farmacêutica, é 

importante saber se o doente tem a via oral disponível. Caso não tenha, tem que se procurar saber se o 

medicamento pode ser triturado para ser administrado através de sonda de alimentação ou se o medicamento 

pode ser administrado por via intravenosa, no caso do doente ter acesso venoso. Por vezes, quando não se 
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encontra informações acerca desses aspetos no Resumo de Características do Medicamento (RCM), pode ser 

necessário contactar o laboratório produtor do medicamento por e-mail ou telefone. Quando o farmacêutico 

faz alguma alteração na prescrição, deve registar a intervenção numa folha Excel criada com o objetivo de 

quantificar as intervenções farmacêuticas. Nessa folha Excel, deve colocar a identificação do doente (sexo, 

idade), serviço, breve descrição da intervenção, resultado da intervenção (se foi aceite pelo médico ou não), 

grupo farmacoterapêutico a que pertence o fármaco, nome da pessoa que fez a intervenção e a data. O 

farmacêutico pode, ainda, contribuir para a diminuição de erros de medicação e incidência de reações 

adversas através da realização da reconciliação terapêutica. Neste processo deve-se: 1) fazer recolha do 

histórico de medicação do doente, elaborando uma lista de medicamentos que o paciente toma atualmente, 2) 

elaborar uma lista de medicamentos prescritos, 3) comparar ambas as listas, analisando possíveis 

discrepâncias 4) tomar uma decisão clínica e comunica-la ao médico e enfermeiro. A reconciliação pode 

evitar omissões, duplicações, erros de dosagem ou interações entre fármacos e deve ser feita quando o 

paciente é admitido ao hospital, quando há transferência entre serviços, antes da alta hospitalar e na unidade 

de ambulatório. Para uma reconciliação terapêutica eficaz, deve-se recolher uma lista intensiva de toda a 

medicação, incluindo não só medicamentos prescritos, mas também suplementos à base de plantas, 

suplementos nutricionais, medicamentos de venda livre, vacinas, nutrição parentérica, soluções intravenosas, 

agentes de contraste e diagnóstico, radiofármacos e hemoderivados [14].  

3.3. Distribuição de medicamentos sujeitos a controlo especial  

3.3.1. Psicotrópicos e estupefacientes  

Os medicamentos com substâncias estupefacientes ou psicotrópicas são suscetíveis de causarem abuso ou 

toxicodependência e podem estar associados a atos ílicitos, sendo, por isso, alvo de regulação especial. A 

responsabilidade de inspecionar e supervisionar o uso destas substâncias, em Portugal, é do INFARMED. O 

Decreto de Lei nº 15/93, de 22 de Janeiro, regula a utilização destes produtos de forma a combater o tráfico 

ilegal, o Decreto Regulamentar nº61/94, de 12 de Outubro, regula a utilização destas substâncias para fins 

terapêuticos e a Portaria nº 981/98 descreve medidas de controlo para a aquisição e dispensa, implementando 

modelos de formulários para controlar a sua circulação [15-17]. Sendo assim, o farmacêutico é o único 

responsável pelo circuito dos medicamentos psicotrópicos e estupefacientes. A requisição para compra destes 

medicamentos é feita através do preenchimento em duplicado do anexo VII da Portaria nº 981/98 por parte da 

diretora técnica dos SF, sendo que o duplicado fica em posse do fornecedor e o original fica na posse dos SF.  

A dispensa destes medicamentos é feita com base em receitas manuais. Sendo assim, cada serviço tem um 

stock de estupefacientes e psicotrópicos e administra-os quando necessário, fazendo o registo de 

administração no livro de estupefacientes onde existem folhas de requisição conforme o anexo X da Portaria 

nº 981/98. A folha de requisição identifica o nome do medicamento por DCI, a forma farmacêutica e a 

dosagem, e tem várias linhas nas quais são identificados os doentes a quem foram administrados os 

medicamentos, o nº cama/processo, a quantidade administrada, a assinatura do médico prescritor e do 

enfermeiro que administrou. Cada folha deve estar devidamente assinada pelo diretor do serviço. Se todas 

estas condições se verificarem, o farmacêutico faz a dispensa das unidades necessárias para repor as unidades 

que foram gastas na administração. A dispensa dos medicamentos pode ser feita diretamente ao enfermeiro, 

no entanto, o mais frequente era serem os AO de cada serviço a entregarem um cofre fechado com o livro de 

requisições, para qual apenas o farmacêutico e o enfermeiro têm a chave. Após abastecimento do cofre, este é 
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novamente fechado e entregue ao AO que o leva para o serviço clínico. Sempre que há dispensa de 

estupefacientes, é impresso um registo de consumo que é arquivado, junto com a folha de requisição, em 

capas para o efeito. Trimestralmente, os SF enviam ao INFARMED uma relação de medicamentos 

estupefacientes e psicotrópicos utilizados por cada serviço, aos quais se anexa os respetivos registos de 

consumo.  

3.3.2. Hemoderivados 

A aquisição de produtos derivados do plasma humano é regulada pelo Despacho nº 28356/2008, de 13 de 

Outubro que determina que essa aquisição tem que ser feita por um processo centralizado [18]. O registo 

destes produtos é regulado pelo Despacho conjunto nº 1051/2000, de 14 de Setembro, que indica que todos 

atos de requisição clínica, distribuição aos serviços e administração aos doentes de medicamentos 

hemoderivados tem que ser registados na ficha modelo que é apresentada em anexo [19]. Para a requisição de 

um hemoderivado é proceder ao preenchimento de uma ficha modelo (ver anexo X) que tem duas vias, a 

“Via Farmácia” e a “Via Serviço”. Estas duas vias são enviadas aos SF após preenchimento pelo médico que 

deve fazer identificação do doente, indicar o seu nome, nº mecanográfico, assinar e datar, além de indicar o 

nome, forma farmacêutica e via de administração do derivado, dose/frequência de administração, duração do 

tratamento e diagnóstico ou justificação clínica. Posteriormente o farmacêutico, no ato da dispensa, vai 

indicar o nome do derivado, o nº de lote, a quantidade enviada, o fornecedor e anotar o nº de certificado do 

INFARMED, assinando e datando. A “Via Farmácia” é destacada e fica com os SF, ao passo que a “Via 

Serviço” é arquivada no processo clinico do doente, após o enfermeiro responsável fazer o registo da 

administração.   

3.4. Distribuição a doentes em ambulatório 

O Decreto-Lei n º 206/2000, de 1 de Setembro, aprovou a dispensa de medicamentos pela FH por razões 

objetivas. Sendo assim, as FH podem dispensar medicamentos ao público quando surjam circunstâncias 

excepcionais que possam comprometer o normal acesso aos medicamentos, com risco de haver 

descontinuação da terapia ou quando, por razões clínicas, é necessário ou apropriado haver uma 

acessibilidade imediata ao medicamento [20]. A distribuição de medicamentos a doentes em regime de 

ambulatório permite que haja um maior controlo e vigilâncias de determinadas terapêuticas, especialmente 

daquelas em que possam ocorrer efeitos adversos graves ou em que há necessidade de assegurar a adesão à 

terapêutica por parte do utente [4]. Os medicamentos dispensados em regime de ambulatório são 100% 

comparticipados e destinam-se a patologias específicas. Para uma listagem de patologias na qual é feita 

dispensa de medicamentos pela FH consultar o anexo XI.  

A distribuição de medicamentos em regime de ambulatório deve ser feita por farmacêuticos hospitalares 

apoiados por um sistema informático e instalações que garantam a privacidade do doente. Estas instalações 

devem ter acesso exterior aos serviços farmacêuticos, sendo de preferência em local acessível aos doentes e 

perto das consultas que esses doentes frequentam. A sala de trabalho tem de ter as condições adequadas para 

conservação e dispensa de medicamentos [4]. O Despacho nº 13382/2012, de 4 de Outubro, determinou que 

dispensa em ambulatório tem que ser obrigatoriamente realizada por um sistema de prescrição eletrónica, que 

permite a criação de um histórico de prescrição por doente, reduz os erros de dispensa devidos a receitas 

manuscritas ilegíveis e permite um maior controlo, por parte dos farmacêuticos, da adesão à terapêutica [21].  
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Durante o meu estágio foi possível acompanhar esta vertente de distribuição e contactar com os diferentes 

pacientes que dela beneficiam. Os utilizadores abrangidos incluem: i) utentes da ULSM seguidos em 

ambulatório; b) utentes externos (cuja área de residência pertença à área de referência da instituição) não 

seguidos em consulta externa do hospital mas com abrangida por suporte legal; iii) utentes em situação de 

dispensa gratuita de medicamentos sem suporte legal (autorização caso a caso pelo CA). Quando o doente se 

desloca à unidade de ambulatório da FH tem que se fazer acompanhar de prescrição electrónica que deve 

conter o nome, nº de processo, nº de utente, especialidade médica e assinatura do prescritor. O medicamento 

vem identificado por DCI, forma farmacêutica, regime posológico, via de administração e duração do 

tratamento. No caso de doentes infetados pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH), a dispensa pode ser 

feita apenas mediante a apresentação do cartão de infecciologia. Este cartão contém o nome do doente, bem 

como o nº de processo e a medicação habitual. Na parte interior, o farmacêutico regista a data e a medicação 

levantada. Durante o processo de dispensa, o farmacêutico deve questionar o utente no sentido de detetar 

possíveis reações adversas, questionar acerca da toma de outra medicação ou produtos que possam ter 

interações com o medicamento e, ainda, avaliar a forma como o doente está a fazer a medicação, 

nomeadamente, se está a seguir o regime posológico estabelecido. Um dos objetivos principais é tentar 

verificar a adesão à terapêutica por parte do paciente, o que é especialmente importante em casos de infetados 

por VIH ou por hepatite B e C. Para verificar a adesão, o farmacêutico deve questionar o utente se tem 

tomado a medicação e além disso, deve introduzir o nº de processo no sistema informático e verificar 

levantamentos prévios (data do levantamento e quantidade levada). Uma outra forma de verificação a adesão 

à terapêutica por parte do utente é aceder ao seu processo clínico e verificar os resultados das análises 

imunológicas e virológicas, nomeadamente o nº de linfócitos CD4+ e a carga viral. Caso se detete uma não 

adesão à terapêutica o doente é informado da importância desta e o médico encarregue do processo clínico é 

notificado. Após a interpretação e validação da prescrição, a medicação é dispensada, procede-se ao registo 

informático da saída do medicamento e é impresso um comprovativo de que foi dispensada a medicação, que 

é assinado pelo doente e arquivado em capas para o efeito. Aquando a primeira dispensa, o doente tem, ainda, 

que assinar um termo de responsabilidade no qual confirma que lhe foi dada toda a informação acerca do 

medicamento e se compromete à sua boa utilização. Em casos de doentes com hepatite B ou C e infetados 

com VIH, a medicação é dispensada para 30 dias. Se se verificar que o paciente tem uma boa adesão à 

terapêutica e faz um uso responsável do medicamento, pode-se dispensar anti-retrovirais para tratamento de 

infeção de VIH suficientes para 3 meses. Em casos de cancro da mama, é dispensada medicação para 2 meses 

e no caso de patologia da próstata ou insuficientes renais crónicos, é dispensada medicação para 3 meses. A 

dispensa de medicamentos para períodos superiores aos estabelecidos carece de autorização do CA.  

3.5. Distribuição para agrupamentos de centros de saúde  

Os SF do HPH são responsáveis por fazer a distribuição de medicamentos aos ACES de Matosinhos. Para 

cada unidade pertencente à ACES são destacados farmacêuticos que devem fazer uma visita mensal a estas 

unidades de forma a avaliar as condições de armazenamento e conservação dos medicamentos, bem como 

verificação de stocks de medicamentos, contraceptivos orais, vacinas, material de penso, desinfetantes, IGVs, 

entre outros. Para além da contagem dos stocks, é feita a verificação dos prazos de validade e verifica-se se 

há necessidade de ajustar as quantidades em stock. Os ACES seguem a metodologia Kaizen, em que é 

estabelecido um stock para cada produto entre o enfermeiro-chefe, o farmacêutico responsável e a diretora 
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dos SF. Os TDT fazem, semanalmente, a preparação das rotas para reabastecer os ACES, colocando os 

produtos em caixas apropriadas. De acordo com um cronograma pré-estabelecido, um motorista do hospital 

irá distribuir as caixas por cada unidade de saúde. Também está prevista a existência de pedidos eletrónicos 

por parte das unidades, quando é necessário fazer entrega de quantidades para além daquelas que estão 

definidas ou quando é necessário algum produto que não conste no acordo.  

3.5.1. Distribuição de vacinas 

Os SF do HPH são responsáveis por fazer distribuição das vacinas por todos centros de saúde da ULSM. As 

vacinas têm que ser conservadas a uma temperatura entre 2 a 8ºC, sendo que se houver quebra dessa rede de 

frio, tem que se avaliar se o produto pode ser usado. A reposição das vacinas é feita quinzenalmente, 

consoante os pedidos efetuados pelos enfermeiros. O TDT é responsável por preparar a mala com as vacinas 

pedidas e estas serão posteriormente distribuídas, consoante uma data e hora bem definida para que o 

enfermeiro esteja pronto a recebe-las e armazená-las de imediato quando chegam. Todas as malas vão 

acompanhadas de um logger,um aparelho que permite fazer o registo da temperatura minuto a minuto. O 

TDT tem que registar o número da mala numa folha de registo, onde deve também colocar o número do 

logger e a temperatura à saída. Quando o enfermeiro receciona as vacinas deve assinar e anotar a 

temperatura. Posteriormente, quando a mala chega aos SF, é feita a leitura do logger para se observar o mapa 

de temperaturas e verificar se cadeia de frio não foi quebrada.  

4. Produção e controlo de medicamentos  

Os SF possuem uma Unidade de Produção e Manipulação Clínica que engloba a UPNE e a UPE. A UPE 

inclui a Unidade de Preparação de Citotóxicos (UPC) e a Unidade de Preparação de Nutrição Parentérica 

(UPNP) e outras preparações estéreis. Além disso, os SF possuem uma unidade de reembalamento de 

medicamentos em dose unitária [7].  

4.1. Unidade de reembalamento 

Quando, para um determinado medicamento, não é comercializada uma determinada dose desejada, é 

necessário fazer o fracionamento de fármacos para que os SF possam dispor do medicamento na dose 

prescrita e de forma individualizada. Após o fracionamento é necessário fazer reacondicionamento dos 

medicamentos em condições que assegurem a proteção mecânica, proteção da luz e do ar, de modo a 

preservar a integridade, higiene e actividade farmacológica do medicamento. O facto de os SF serem os 

responsáveis por este processo leva a uma redução do tempo que a enfermagem tem que gastar para preparar 

a medicação a administrar, redução dos riscos de contaminação e dos erros de administração e permite uma 

melhor gestão de recursos [4]. Nos SF, o processo de reembalamento está a cargo de um TDT, tendo um 

farmacêutico como supervisor, e é feito numa sala exclusiva para essa finalidade. Em cada operação de 

reembalamento, tem que se registar o medicamento e material de embalagem, bem como as condições de 

temperatura e humidade da sala. Os medicamentos reembalados são devidamente rotulados, indicando-se a 

DCI, dose, laboratório fornecedor, nº de lote do medicamento original, data de reembalamento e prazo de 

validade. Quando um medicamento é reembalado, o prazo de validade deve ser ¼ da validade do 

medicamento original, com um máximo de 6 meses. Consultar anexo XII para ver um exemplo de folha de 

registo de reembalamento.  
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4.2. Unidade de preparação de medicamentos não estéreis 

As formas farmacêuticas não estéreis são preparadas na UPNE por um TDT, estando um farmacêutico 

encarregue de supervisionar as preparações. Após receção e confirmação da prescrição, o TDT é responsável 

pela impressão das fichas de preparação e dos rótulos para o produto a preparar (ver anexo XIII). As fichas 

de preparação, previamente feitas, contêm a identificação da preparação, as matérias-primas (lote, 

fornecedor, quantidade calculada, quantidade pesada/medida), técnica de preparação, material, ensaios de 

verificação. De seguida, reúnem-se as matérias-primas e material necessário e após constatação da limpeza 

da área de trabalho, procede-se à preparação do medicamento. Depois da preparação do mesmo, o 

farmacêutico realiza os ensaios de verificação e aprova ou rejeita a preparação, consoante estes estejam 

conforme ou não. Por último, procede-se à rotulagem da preparação, sendo por vezes necessário colocar 

informações extra como “agitar antes de usar” ou “conservar no frigorífico” (existem etiquetas específicas, 

com esta informação, já preparadas), tendo em conta os cuidados a ter. A ficha de preparação deve ser 

preenchida ao longo de todo o processo. Ao longo do meu estágio, tive a oportunidade de observar o 

fracionamento em doses unitárias de comprimidos de isoniazida (que são colocados em copos) e de resina 

permutadora (cada dose é colocada em papel farmacêutico).  

4.3. Unidade de preparação de medicamentos estéreis 

O fabrico de produtos estéreis deve ocorrer em áreas limpas, cujo acesso deve ser efetuado através de 

entradas pressurizadas para o pessoal e/ou equipamento e materiais. No caso da UPC, a sala de preparação 

está sujeita a uma pressão negativa de forma evitar a contaminação do ambiente externo por CTX, ao passo 

que a UPNP está sujeita a uma pressão positiva de forma a evitar a entrada de contaminantes a partir do 

exterior. Os processos de fabrico de medicamentos estéreis no HPH têm manuais de procedimentos internos 

de forma a garantir a implementação de processos de controlo de qualidade. As salas têm folhas para registo 

de higienização e registo das condições de temperatura e pressão. Para além disso, periodicamente é feito o 

controlo biológico das preparações através da retirada de uma alíquota para um meio de cultura apropriado. 

Para detalhes acerca das salas limpas da UPC e UPNP e dos procedimentos de segurança e limpeza e 

controlo microbiológico, consultar anexo XIV. 

4.3.1. Unidade de preparação de citotóxicos 

A UPC fabrica CTX que são administrados aos utentes do hospital de dia (HD). A UPC opera das 8h30 até às 

18h00, de segunda a sexta-feira, e tem dois farmacêuticos alocados, podendo, ainda, ter um terceiro elemento 

na parte da manhã. Os protocolos de quimioterapia (QT) incluem os fármacos anti-cancerígenos bem como 

outra medicação (ex: anti-eméticos) e são previamente elaborados pela Comissão Coordenadora Oncológica. 

Estão informatizados de forma a permitir uma prescrição eletrónica. A prescrição manual é apenas efectuada 

em algumas especialidades médicas. Após um conjunto de parametrizações e autorizações, o médico 

prescreve o protocolo mais adequado para cada caso. O farmacêutico tem como função fazer a validação da 

prescrição médica (verificar a adequabilidade do protocolo à patologia, adequar a dose prescrita à área 

corporal do doente e verificar a compatibilidade dos produtos) e preparar a medicação para cada utente. Os 

farmacêuticos destacados para a UPC acedem diariamente ao serviço HD e imprimem o agendamento de 

tratamentos para os dias seguintes, fazendo a planificação do trabalho a realizar nos dias seguintes. Para tal, é 

necessário retirar dos arquivos o processo clínico dos utentes com tratamentos agendados, no qual se incluem 

todos os mapas de produção já realizados para aquele doente. Além disso, no caso de prescrições manuais, é 
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necessário o farmacêutico fazer os rótulos. O processo de preparação começa com a aprovação da prescrição 

por parte do médico. Para doentes que vão iniciar um ciclo de tratamentos, é necessário o médico analisar os 

resultados analíticos para saber se é possível começar com a QT. Se isso ocorrer, o médico aprova a 

prescrição e o farmacêutico pode aceder a esta e validá-la. Os CTX são preparados no dia em que está 

agendado a administração ao doente. Para fazer a preparação o farmacêutico de apoio (FAP) da UPC tem que 

receber confirmação do pessoal de enfermagem de que o doente está pronto para a administração. Quando 

isso ocorre, o FAP confirma o nome e nº do processo do utente, valida a prescrição, imprime o mapa de 

produção e os rótulos e regista o utente na folha de Registo do Fluxo de Preparação de Citotóxicos. Os 

rótulos são impressos em triplicado: um para o saco de diluição, um para o saco opaco de acondicionamento 

e outro para arquivar na ficha do doente. Posteriormente, o FAP coloca todas as matérias-primas necessárias 

ao fabrico do CTX num tabuleiro e insere-o no comunicador com a câmara de fluxo laminar vertical (CFLV) 

onde são preparados os medicamentos e onde é feita a dupla verificação dos volumes medidos por um 

segundo farmacêutico. Quando estes estão prontos, são enviados para a parte exterior, na qual o FAP faz a 

verificação visual dos produtos. Se estes estiverem conformes, na folha de Registo de Receção de Citotóxicos 

no Hospital de Dia, é anotado o fármaco e dose, o nº de processo e nome do doente bem como a hora a que o 

CTX saiu da UPC. O CTX é transportado numa mala para o HD por um AO e quando é rececionado, o 

enfermeiro anota a hora e assina. O nº de lote dos fármacos e dos IGVs, bem como de outro material 

relevante é anotado no Mapa de Produção de forma a que no final do dia, seja registado o consumo. Cada 

material clínico que dá entrada no armazém da UPC tem uma folha de registo onde é colocado o nº de lote, o 

fornecedor, fabricante, prazo de validade, data de entrada e assinatura do farmacêutico.  

4.3.2. Unidade de preparação de nutrição parentérica  

Nesta unidade são preparadas bolsas de nutrição parentérica para recém-nascidos (RN). A nutrição 

parentérica em RN está indicada sempre que não é possível fazer nutrição entérica devido a malformação (ex: 

anomalias major do aparelho gastrointestinal como a atrésia do esófago, atrésia intestinal e gastrosquise), 

doenças (ex: enterocolite necrosante e síndroma do intestino curto) ou prematuridade (bebés com menos de 

28 semanas) [22]. As folhas de prescrição chegam da unidade de neonatologia e indicam a quantidade de 

cada nutriente necessária, para além de terem a identificação do bebé ou mãe, bem como a idade gestacional, 

o peso, a data e a assinatura do médico. O primeiro passo é a dupla validação por dois farmacêuticos, na qual 

são verificadas se as quantidades prescritas de cada nutriente são adequadas ao peso do bebé e se fazem os 

cálculos para saber a quantidade total a adicionar de cada componente, tendo em conta que é preparada uma 

sobrecarga de 40 ml para salvaguardar possíveis perdas durante a purga do sistema realizada antes da 

administração. Posteriormente, são impressos os rótulos e a ficha de preparação de nutrição parentérica. Esta 

validação é geralmente feita da parte de manhã, sempre que há prescrição médica, e as bolsas são preparadas 

da parte de tarde. Para cada RN é preparada uma bolsa com aminoácidos, heparina, minerais e vitaminas 

hidrossolúveis e uma seringa opaca que tem lípidos e vitaminas lipossolúveis. As soluções são preparadas em 

separado para impedir que o cálcio provoque agregação dos lípidos levando a separação de fases. É, ainda, 

importante ter cuidados na ordem de aditivação dos constituintes de forma a prevenir a formação de 

precipitados (separar a aditivação com cálcio e fosfatos). Após preparação, as bolsas têm uma estabilidade de 

24 horas à temperatura ambiente. Para um exemplo de uma receita e ficha de preparação, consultar anexo 

XV.  
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4.3.3. Fracionamento de medicamentos 

O bevacizumab (Avastin®) é considerado a primeira linha terapêutica para a degenerescência macular 

relacionada com a idade, ao passo que o aflibercept (Eylea®) é usado como segunda opção para quando os 

doentes não respondem à primeira linha terapêutica. Em ambos casos, é feito o fraccionamento das ampolas 

de forma a que uma só ampola possa ser usada em vários doentes o que permite a realização de um maior 

número de tratamentos com substanciais ganhos económicos. Quando este procedimento é feito por um 

farmacêutico em ambiente assético, verifica-se a manutenção da segurança e eficácia do medicamento. Sendo 

assim, às 8h00 das quintas e sextas-feiras, na UPC, procede-se ao fracionamento de ampolas de bevacizumab 

fazendo-se a aspiração para seringas com filtro e posteriormente introduzindo-se em seringas apropriadas 

para administração intra-vítrea. O fracionamento do aflibercept é feito da mesma forma, no entanto, é 

realizado na Unidade de Cirurgia de Ambulatório, em contacto com o enfermeiro e com o médico que 

administra a injecção ao doente. Para isso, são alocados dois farmacêuticos, um que irá fazer o fracionamento 

e outro que irá fazer a dupla validação desse fracionamento. Durante o meu estágio tive a oportunidade de 

observar o fracionamento de ambos, tendo assistido ao fracionamento e à administração do aflibercept na 

Unidade de Cirurgia de Ambulatório.  

5. Farmácia Clínica 

5.1. Prestação de informações sobre o medicamento  
No Manual de Farmácia Hospitalar, está prevista a criação de um Centro de Informação de Medicamentos 

(CIM), que tem como funções prestar esclarecimentos a outros profissionais de saúde acerca de todos aspetos 

relacionados com o medicamento, com base em informação científica credível. Essa prestação de 

informações pode ser em resposta a questões colocadas por outros profissionais de saúde ou pode ser 

prestada de forma mais ativa através da realização de seminários, folhetos informativos ou outras ações de 

formação [4]. Os SF do HPH não têm uma estrutura de prestação de informações oficializada, no entanto, é 

bastante comum os farmacêuticos estarem em comunicação direta com os enfermeiros e os médicos dos 

diferentes serviços clínicos. Essa comunicação realiza-se, essencialmente, aquando a validação da prescrição 

médica ou quando ocorre o acompanhamento da visita médica. Era muito frequente o farmacêutico contactar 

o médico responsável quando detetava problemas de prescrição.  

5.2. Participação na visita médica 

Diariamente, em cada serviço clínico é feita uma visita médica aos utentes internados. Essa visita inclui o 

enfermeiro-chefe, nutricionista, diretor clínico, médicos seniores e médicos internos. Uma vez por semana, o 

farmacêutico responsável pelo serviço integra a visita. Durante estas visitas, os médicos internos fazem a 

apresentação de casos clínicos que são posteriormente discutidos por todos profissionais. O farmacêutico tem 

aqui uma oportunidade importante em intervir acerca da adequação da dose, posologia e duração do 

tratamento. É possível fazer a reconciliação terapêutica em doentes polimedicados, ajustar a dose de 

antibióticos à função renal e tomar conhecimento de reações adversas ou interações medicamentosas. No 

momento do estágio, os farmacêuticos participavam na visita clínica de 5 serviços: cirurgia B, cirurgia C, 

medicina M, serviço de medicina intensiva (SMI) e UCIP.   

5.3. Farmacovigilância 

O Sistema Nacional de Farmacovigilância foi criado em 1992, e, atualmente, é coordenado pelo 

INFARMED. Há quatro unidades regionais de farmacovigilância espalhadas pelo país (Norte, Centro, Vale 
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do Tejo e Sul). A farmacovigilância permite fazer a deteção de reações adversas a medicamentos (RAM) 

comercializados, fazendo parte dos ensaios de fase 4 (ou estudos pós-comercialização) de desenvolvimento 

de fármacos. As RAM podem ser reportadas diretamente ao INFARMED, às Unidades de Farmacovigilância 

regionais ou aos laboratórios produtores do medicamento que, por sua vez, estão obrigados a notificar o 

INFARMED. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma RAM é uma “resposta 

prejudicial e indesejada a um medicamento, que ocorre com doses habitualmente usadas para profilaxia, 

diagnóstico ou tratamento e para a qual existe um nexo de causalidade entre a ocorrência 

adversa/medicamento” [23]. Existem duas formas de notificação: a notificação espontânea e a pesquisa ativa 

de RAM. As notificações espontâneas podem ser feitas por profissionais de saúde (médicos, farmacêuticos, 

enfermeiros, dentistas ou TDT) e pelo utente, por telefone, fax, via online, por e-mail ou por papel. Este é um 

método simples e barato que permite identificar RAM muito raras, no entanto tem como principais 

desvantagens a subnotificação, o atraso na notificação, a dificuldade de fazer follow-up e uma notificação 

com dados incompletos. Devem ser notificadas todas as RAM graves (reacções que causam a morte, põe a 

vida em risco, resultam em incapacidade persistente ou significativa ou causam anomalias congénitas e 

malformações), inesperadas (que não estão previstas no RCM). Outras RAM que devem ser notificadas são a 

ausência de eficácia, interações medicamentosas e todas as RAM de um medicamento com AIM recente (<2 

anos). Para fazer a notificação é necessário preencher um formulário onde se deve incluir o nome do doente 

(iniciais), identificação do notificador, descrição da RAM, data de ínicio, duração, gravidade, evolução do 

quadro clínico e nome de marca do medicamento suspeito. Posteriormente, é feita a avaliação da relação 

entre o aparecimento dos sintomas e a toma do medicamento suspeito, usando-se as categorias de causalidade 

da OMS: definitiva, provável, possível, improvável, condicional/não classificada, não classificável. A 

notificação pode resultar em informação aos profissionais de saúde e/ou titular do AIM, alterações do RCM e 

do folheto informativo (FI), restrição da utilização, suspensão temporária da AIM ou revogação da AIM [23, 

24].  

O farmacêutico hospitalar desempenha um papel importante a nível da pesquisa ativa de RAM. Sendo assim, 

existem alguns grupos farmacoterapêuticos mais suscetíveis de causarem RAM (insulinas, antidiabéticos 

orais, imunossupressores, anticovulsionantes). Por outro lado, aquando da validação da prescrição, o 

farmacêutico deve estar atento à presença de tracer drugs ou fármacos alerta que são fármacos que levantam 

a possibilidade de ter ocorrido uma RAM pois são usados no tratamento dos sintomas, tais como 

antidiarreicos, antihistamínicos, corticosteróides, antídotos (ex: flumazenil indica que houve uma intoxicação 

por benzodiazepinas) entre outros (ex: uso de diazepam para tratar convulsões induzidas por um fármaco). O 

farmacêutico deve, ainda, estar atento à existência de fármacos high alert, que são medicamentos com risco 

de causarem efeitos adversos graves.  

6. Participação em ensaios clínicos  

A realização de ensaios clínicos de medicamentos para uso humano é regulada pela Lei nº 21/2014, de 16 de 

Abril [25]. As principais entidades de um ensaio clínico são o promotor, o monitor e a equipa de 

investigação. O promotor é responsável por planear e desenhar o ensaio clínico, selecionar os centros de 

investigação e a equipa e disponibilizar a medicação do estudo. O monitor é o elo de comunicação entre o 

promotor e o centro de estudo, tendo como função visitar o centro antes, durante e depois da realização do 

estudo, verificando o cumprimento dos protocolos. É o monitor que vai instruir os investigadores e trazer a 
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medicação. O farmacêutico faz parte da equipa de investigação e tem como funções fazer a receção e 

verificação da medicação, dispensar e contabilizar a medicação, assegurar o correto armazenamento do 

medicamento experimental através do controlo das condições de armazenamento e manter registos de 

receção, dispensa e devolução. Na receção do medicamento, o farmacêutico responsável deve identificar a 

medicação, o número de embalagens, lote e validade, as condições dos selos e embalagens, as condições de 

temperatura e se a medicação recebida coincidir com a que estava previsto receber, deve assinar e datar a 

guia. Posteriormente, tem que aceder ao portal online de ensaios clínicos e registar a receção da medicação. 

A dispensa de medicamentos tem que ser registada no formulário de dispensa e têm que ser prestadas todas 

as informações ao doente. Caso o doente devolva alguma medicação, o farmacêutico tem que a contabilizar, 

preencher e assinar o formulário de devolução. O farmacêutico é, ainda, responsável por garantir o 

cumprimento das Boas Práticas Clínicas. Periodicamente, os monitores visitam o centro de ensaios clínicos e 

verificam toda a documentação além de confirmarem as quantidades dos fármacos e se se estão a respeitar as 

condições de armazenamento. Todos documentos de registo têm que ser arquivados durante pelo menos 5 

anos. Para ser possível realizar o estudo, o promotor tem que obter autorização por parte do INFARMED, da 

Comissão de Ética para Investigação Clínica (CEIC), da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) 

bem como das administrações hospitalares que estabelecem contratos financeiros com o promotor. Os 

médicos envolvidos na equipa de investigação e os SF são remunerados pelo promotor por participarem no 

ensaio.  

7. Participação em comissões técnicas e grupos de trabalho hospitalares  

Os SF integram diversas comissões técnicas, incluindo a CFT e a Comissão de Ética. Além disso, integram 

grupos de trabalho ou comissões multidisciplinares, tais como o Grupo de Dor Crónica, Grupo de Nutrição, 

Comissão Coordenadora Oncológica, Grupo de Tratamento de Úlceras de Pressão, Grupo de Trabalho para a 

Segurança do Circuito do Medicamento, Comissão de catástrofe, Comissão de Controlo de Infeção e 

Antimicrobianos e Comissão de Gestão de Risco e Grupo Multidisciplinar de Infeciologia [7].  

7.1. Comissão de Farmácia e Terapêutica  

Os SF fazem-se representar na CFT através da Dra. Cristina Paiva, Dra. Sofia Pinto, Dra. Cecília Mimoso e 

Dra. Joana Osório. Esta comissão é composta apenas por médicos e farmacêuticos, incluindo o diretor clínico 

ou um médico por ele indicado, médicos, o coordernador da comissão, a diretora clínica dos SF bem como 

três farmacêuticos adicionais. Além disso, pode ser consultada a diretora do DCL e podem ser pedidos 

pareceres técnicos a outros profissionais. A comissão reúne-se com uma periocidade mínima mensal, sendo 

que nas reuniões trimestrais há uma recolha de informação acerca da prescrição e utilização dos 

medicamentos na ULSM de forma a melhorar a eficácia de tratamento do doente e com o objetivo de 

poupança e racionalidade na gestão de stocks [6]. A CFT tem como função garantir que a prescrição de 

medicamentos é feita de acordo com o FNM, bem como adaptar o FNM às necessidades particulares do 

hospital através da elaboração de adendas para acrescentar, retirar ou substituir medicamentos. Para isso, a 

CFT analisa o perfil de eficácia e segurança do medicamento, bem como o perfil dos doentes a que as 

terapias se vão destinar e faz uma análise farmacoeconómica para verificar se o medicamento apresenta 

vantagem em relação a outras alternativas terapêuticas. A CFT pronuncia-se, ainda, acerca da introdução de 

novos produtos no hospital, através da emissão de pareceres técnicos. Além disso, a CFT é responsável por 

elaborar protocolos de prescrição e utilização de medicamentos e normas de utilização internas, bem como 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar - Hospital Pedro Hispano | Joana Pedroso 

 

19 

 

por estabelecer os fármacos que deverão estar disponíveis para consumo em cada unidade de saúde da 

ULSM. Em alguns medicamentos, devido ao seu custo económico, é necessário a CFT emitir uma 

autorização de compra para cada doente em específico, como ocorre com o Natalizumab ou medicamentos 

que ainda estejam a ser objecto de avaliação farmacoeconónima por parte do INFARMED.  

7.2. Comissão de controlo da infecção e resistência aos antimicrobianos  

Os SF fazem-se representar na Comissão de Controlo da Infecção e Resistência aos Antimicrobianos 

(CCIRA) através da Dra. Ana Durães (membro executivo) e da Dra. Joana Osório (membro consultivo). A 

CCIRA é composta por um núcleo executivo e por um núcleo de apoio técnico e consultivo. O núcleo 

executivo inclui enfermeiros, médicos infecciologistas e patologistas clínicos bem como outros profissionais, 

tais como os farmacêuticos. A CCIRA foi criada na sequência do Despacho n º 15423/2013 que criou o 

Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos (PPCIRA) e 

determinou que os estabelecimentos hospitalares teriam de nomear um grupo de trabalho que coordenasse 

localmente a aplicação do PPCIRA e que teria obrigatoriamente de incluir médicos, enfermeiros e 

farmacêuticos. Os principais objetivos deste grupo de trabalho são contribuir para a prevenção de infeções 

bacterianas e para o controlo do uso de antimicrobianos, através da promoção e correcção de práticas de 

prevenção, tais como higiene das mãos, uso de equipamento de proteção individual e higienização dos 

espaços e superfícies bem como promover normas de prescrição antibiótica, tanto em profilaxia como em 

terapêutica. A CCIRA deve colaborar no processo de notificação de doenças de declaração obrigatória e 

rever e validar a prescrição de antibióticos nas primeiras 96h de terapêutica, especialmente os carbapenemos 

e fluoroquinolonas [26]. Sempre que ocorrem surtos de bactérias multirresistentes, cabe à CCIRA fazer a 

vigilância e monitorização, elaborar planos de ação e de isolamento de doentes. A CCIRA contribui para 

fazer a vigilância epidemiológica da resistência a antimicrobianos nas diferentes áreas clinicas da ULSM. 

Além disso, a comissão emite pareceres acerca da exclusão ou inclusão de novos antibióticos ou substâncias 

desinfectantes e antisséticas, que auxiliam a CFT a tomar decisões. Uma das áreas em que o farmacêutico 

teve uma intervenção mais acentuada foi na revisão de protocolos de profilaxia de infeção em diferentes 

serviços clínicos. Nesses protocolos, é definido quando se deve fazer profilaxia cirúrgica com antibióticos, 

qual o antibiótico, qual a dosagem, posologia e duração do tratamento. Além disso, os farmacêuticos 

ajudaram a estabelecer normas acerca da duração de antibioterapia: quando o médico prescreve um 

antibiótico e não define a duração do tratamento, no momento da validação da prescrição médica, o 

farmacêutico irá limitar para 8 dias essa duração, salvo se o médico indicar especificamente uma duração 

superior ou inferior. No meu primeiro dia de estágio, assisti a uma sessão informativa acerca do controlo de 

infeções elaborada por uma enfermeira da CCIRA, no qual estavam presentes médicos, bem como outros 

profissionais que estavam a iniciar o seu percurso no HPH. Nesta sessão, foram-nos dados conselhos de 

prevenção de infeção, ressalvando-se a importância de fazer uma correta higiene das mãos. Além disso, foi-

nos entregue um cartão com o perfil de resistência das diferentes estirpes bacterianas isoladas a nível da área 

de intervenção da ULSM, o que inclui estirpes hospitalares e estirpes na comunidade.  

7.3. Grupo multidisciplinar de infecciologia 

O Grupo Multidisciplinar de Infeciologia é um grupo de trabalho formado por dois infecciologistas, um 

internista, uma enfermeira, uma assistente social, uma psiquiatra e dois farmacêuticos. Os farmacêuticos 

integrantes nesta comissão têm como principais funções: dispensa mensal da medicação antiretrovirica; o 
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controlo da adesão dos doentes à terapêutica; a identificação dos doentes com critérios de não-adesão, má 

adesão e respetiva referenciação para consulta de adesão; a monitorização dos efeitos adversos da 

terapêutica; a notificação de reacções adversas à Unidade de Farmacovigilância do Norte; o registo de toda a 

medicação domiciliária para posterior análise de eventuais interações clinicamente relevantes e contra-

indicações; a apresentação de consumos referentes aos medicamentos utilizados no tratamento da infecção 

pelo VIH e medicamentos utilizados nas principais infecções oportunistas e a apresentação do n.º de doentes 

em tratamento. 

7.4. Grupo para a segurança do circuito do medicamento 

O grupo para a segurança do circuito do medicamento é uma equipa multidisciplinar que inclui 

farmacêuticos, médicos, enfermeiros, TDT, entre outros profissionais. Durante o meu estágio, tive a 

oportunidade de assistir à implementação de um sistema de etiquetas para a identificação de medicamentos 

high alert e medicamentos look alike, sound alike (LASA), bem como a criação de um site na intranet da 

instituição para comunicação de aspetos relacionados com a segurança do medicamento. As etiquetas seriam 

colocadas a nível dos armazéns dos SF bem como nos stocks dos serviços clínicos e todo o processo estava a 

ser supervisionado e implementado por farmacêuticos em articulação com os enfermeiros. De acordo com a 

norma orientadora da Direção Geral de Saúde, os medicamento high alert ou medicamentos de alto risco são 

medicamentos que possuem um risco aumentado de provocarem danos significativos ao doente, se houver 

falhas no processo de utilização. Embora os erros associados a estes medicamentos não sejam os mais 

frequentes, as consequências são mais graves, podendo causar lesões permanentes ou morte. A norma refere 

procedimentos a adoptar a nível do armazenamento, prescrição, preparação e administração para minimizar 

os erros associados a estes medicamentos [27]. Uma das indicações a nível do armazenamento era a 

sinalização destes medicamentos, o que vai de encontro ao trabalho de etiquetagem que estava a ser 

desenvolvido pelos SF. Além disso, é necessário garantir que todos profissionais de saúde da instituição têm 

acesso à lista destes medicamentos, que no caso do HPH é atualizada anualmente e está disponível no site da 

intranet sobre segurança do medicamento. 

Por outro lado, os medicamentos LASA são aqueles com “nome ortográfico e/ou fonético e/ou aspeto 

semelhante que podem ser confundidos uns com os outros, originando troca de medicamentos”. Os 

medicamentos com aspeto ou ortografia semelhantes são medicamentos “look alike” ao passo que 

medicamentos com nome foneticamente semelhante são “sound alike” [28]. A norma aconselha à elaboração 

de uma lista com todos medicamentos LASA usados na instituição e fazer a divulgação interna, garantindo 

que todos profissionais a conhecem. É sugerido que os medicamentos devem ser armazenados em separado 

ou devem ser sinalizados e a rotulagem deve aplicar um sistema de cores ou o método de inserção de letras 

maiúsculas (Tall Man Lettering) para medicamentos com nome parecido, o que vai de encontro ao que tem 

sido feito no HPH.  

8. Descrição das atividades durante o estágio 

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de acompanhar todos as componentes de atividade dos SF. Pude 

acompanhar todo o circuito do medicamento, tendo assistido à receção e conferência de medicamentos e de 

produtos hemoderivados, bem como ao seu posterior armazenamento. Participei na dispensa de 

medicamentos a nível do atendimento interno, nomeadamente na preparação dos cofres para dispensa de 

estupefacientes e assisti à dispensa de medicamentos em regime de ambulatório. Além disso, auxiliei na 
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contagem de stocks dos estupefacientes. A nível da produção de medicamentos, acompanhei o processo de 

validação das preparações não estéreis, assisti ao reembalamento de comprimidos de isoniazida e lisinopril e 

observei o processo de preparação de CTX e bolsas de nutrição parentérica. Durante uma semana, pude 

observar o funcionamento da UPC, onde acompanhei o FAP e também pude entrar na sala de preparação de 

medicamentos. Sendo assim, contactei com todos os procedimentos necessários para manutenção da 

esterilidade destes ambientes. Além disso, como já referido, assisti ao fracionamento do aflibercept na 

Unidade de Cirurgia em Ambulatório, tendo a oportunidade de contactar com os procedimentos para 

preparação para cirurgia, nomeadamente, a lavagem cirúrgica das mãos. Acompanhei um AO na distribuição 

das malas de dose unitária por um dos pisos do hospital, assisti à preparação das gavetas, bem como ao 

processamento de devoluções. Auxiliei na preparação das rotas para os serviços internos do hospital e para os 

centros de saúde, nomeadamente, na preparação das malas de vacinas. Tive, ainda, a oportunidade de visitar 

vários serviços clínicos bem como centros de saúde para fazer a contagem de stocks e gestão de prazos de 

validade. Durante uma semana e meia, assisti à dispensa de medicamentos em regime de ambulatório. A 

nível da validação da prescrição médica, realizei pesquisas em bibliografia apropriada para tentar resolver 

questões de medicação que surgiam aquando da interpretação da prescrição. Além disso, pude contactar com 

os vários livros disponíveis no gabinete de validação e fiz vários trabalhos de pesquisa acerca de temas tais 

como fitness viral, fármacos anti-retrovirais (anexo XVI), entre outros. Auxiliei na contagem de ampolas de 

hidrocortisona para devolução por ter sido ordenada a retirada de lotes por parte do INFARMED. Assisti ao 

procedimento em caso de quebra de cadeia de frio, visto que o alarme de um dos frigoríficos não disparou e 

foi ultrapassada a temperatura máxima, sendo que nesse caso, foi necessário contactar laboratórios 

fornecedores para saber como proceder. Contribuí para a implementação do projeto para alertar acerca dos 

medicamentos high alert e LASA, colando as etiquetas e fotografando medicamentos LASA (anexo XVIII). 

Falei com os farmacêuticos representantes de cada comissão técnica para que estes me pudessem explicar 

quais as principais funções bem como o funcionamento destas. Tive, ainda, a oportunidade de conhecer uma 

enfermeira responsável pela consulta de adesão do Grupo Multidisciplinar de Infeciologia discutir questões 

relacionadas com VIH. Assisti à apresentação, por parte de delegadas comerciais, de um novo fármaco para 

tratamento da degenerescência macular associada à idade. Finalmente, ajudei a realizar um trabalho onde se 

resumem as condições de reconstituição das preparações parentéricas mais usadas no serviço Cirurgia B 

(anexo XVII). Considero que este estágio de dois meses foi uma oportunidade única e valiosa para contactar 

com uma realidade completamente diferente e adquirir conhecimentos aos mais diversos níveis.  
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ANEXOS 

ANEXO I: Mapa da Unidade Local de Saúde de Matosinhos 
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ANEXO II: Organograma dos Serviços Farmacêuticos da ULSM 
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ANEXO III: Organograma simplificado dos Serviços Farmacêuticos da ULSM 
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ANEXO IV: Explicação da filosofia Kaizen/Lean 

A palavra Kaizen é uma palavra japonesa que é sinónimo de melhoria contínua (Kai= mudar, zen= melhor). 

A filosofia Kaizen defende que todos os trabalhadores da organização – desde as posições de topo, até aos 

trabalhadores da base – devem estar envolvidos na melhoria da organização através da identificação e 

comunicação de pequenos problemas com os quais se deparam nas suas rotinas diárias. O sistema foca-se em 

mudanças pequenas baseadas no senso comum que têm baixos custos e baixos riscos de aplicação, em vez de 

se focar no desenvolvimento de mudanças bruscas. A filosofia defende que nenhuma ideia é pequena e todas 

as ideias devem ter uma resposta. Para que as mudanças possam ser implementadas, os trabalhadores devem-

se sentir uma peça fundamental no funcionamento da organização. Além disso, é defendido que a diminuição 

da variabilidade é vital para melhorar a qualidade dos serviços [1]. A teoria de gestão Lean, por seu turno, 

tem como principais objetivos diminuir o desperdício e acrescentar valor nos processos e ações de uma 

organização. Para isso, as organizações têm que: 1) definir qual o processo que se quer melhorar (por 

exemplo, consultas externas, distribuição de medicamentos pelos diferentes serviços clínicos); 2) identificar 

os passos existentes nesse processo e 3) eliminar os passos que criam desperdício de forma a que no final as 

necessidades do paciente ou do cliente sejam valorizadas e satisfeitas. De acordo com o Modelo Muda, que 

assenta na filosofia Kaizen/Lean, os desperdícios podem ser divididos em sete categorias [2]:  

 Transporte: movimentação desnecessária de produtos e materiais que aumenta a probabilidade de 

estragos, perdas e atrasos (ex: transporte de doentes para exames e tratamentos; transporte de 

produtos farmacêuticos para abastecer os serviços) 

 Movimentação: movimentos desnecessários de pessoas e equipamentos (ex: deslocações 

desnecessárias à procura do local de consulta, deslocações para procurar o material em falta ou fora 

do local correto) 

 Stocks: os stocks são considerados desperdício porque são matérias-primas, produtos em curso de 

fabrico e produtos acabados que não estão a ser transformados (ex: pedidos de consulta à espera de 

marcação, consultórios sem utilização, stocks de material de consumo clínico). Sendo assim, de 

acordo com a filosofia Kaizen, tem que haver diminuição dos stocks e aumento da sua rotatividade 

 Excesso de produção: produzir acima das necessidades do cliente/paciente (ex: duplicação da 

informação clínica em suporte informático e em papel) 

 Espera: tempos mortos durante a produção, filas de espera (doentes à espera de serem atendidos, 

médicos à espera dos doentes, enfermeiros à espera de medicamentos para administrar) 

 Sobreprocessamento/processos complicados: utilização de recursos superiores aos necessários 

para a concretização de uma operação; operações ou passos que não acrescentam valor (ex: processo 

de remarcação de uma consulta; processo de referenciação) 

 Defeitos: defeitos nos produtos que prejudicam a sua qualidade; erros (ex: chamar o paciente para 

uma consulta errada, troca de processos clínicos, troca de medicamentos).  

Ambas as filosofias tiveram origem nas linhas de produção da Toyota e podem ser adaptadas eficazmente aos 

serviços de saúde de forma a melhorar os serviços prestados ao utente, que está no centro da aplicação destas 

filosofias [3]. A filosofia Kaizen/Lean deve ser aplicada a todas actividades que façam parte da rotina 

hospitalar e que incluem [2]):  
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 Atividade clínica: todas as operações que dizem respeito à atividade médica (consultas, operações, 

internamento, etc) 

 Atividade administrativa: todas as actividades de back-office e atendimento ao utente (marcação 

de consultas e exames, receção, etc) 

 Atividades logísticas: todas as operações que fazem a gestão de todo o tipo de material usado, e que 

permitem que este esteja no local certo, à hora certa (material de consumo clínico, hoteleiro, 

administrativo e farmacêutico) 

 Atividades de gestão: todos os processos que gerem as outras actividades (gestão de consultas, 

gestão de recursos humanos, etc). 

A aplicação da filosofia kaizen/lean permite cumprir os Seis Elementos de Qualidade definidos pelo Instituto 

de Medicina que todos os serviços que prestam cuidados de saúde devem cumprir [4]:  

1. Segurança do utente 

2. Eficácia: fornecer serviços baseados em fortes evidências científicas a todos os que podem 

beneficiar desses serviços e não fornecer serviços àqueles que não irão beneficiar destes, prevenindo 

a subutilização e má utilização dos recursos.  

3. Centralização no utente: os serviços de saúde devem ser prestados conforme as preferências, 

necessidade e valores do utente.  

4. Serviços a “tempo e horas”: os serviços de diagnóstico e tratamento devem ser prestados quando o 

doente quer, evitando esperas e atrasos tanto para aqueles que recebem os serviços como para 

aqueles que administram os serviços.  

5. Eficiência: evitar desperdício de equipamentos, materiais, energia e ideias. 

6. Igualdade: a qualidade dos cuidados prestados não deve variar conforme o género, etnicidade, 

localização geográfica e estatuto socioeconómico.  

Os objetivos da aplicação da teoria kaizen/lean, são: i) aumento da produtividade; ii) redução dos stocks; iii) 

simplificação de processo; iv) aumento da qualidade dos produtos e serviços prestados; v) criação de fluxo 

[2].  

Uma das ferramentas mais importantes da teoria de gestão Lean é a metodologia dos 5S’s que é aplicada nos 

SF: 

 Seiri (triagem): deve-se evitar o desnecessário, de tal forma que a área de trabalho deve conter apenas o 

necessário para a função a exercer no momento.  

 Seiton (arrumação): cada material/equipamento tem um lugar definido e deve estar sempre arrumado 

nesse local de forma a permitir o fluxo de trabalho e diminuir o número de movimentações. 

 Seiso (limpeza): a área de trabalho deve estar limpa e todos devem contribuir na prevenção da sujidade 

 Seiketsu (normalização): todas as tarefas devem ser executadas da mesma forma segundo um 

procedimento padrão 

 Shitsuke (disciplina): esta etapa consiste na revisão dos procedimentos padrão. Todos devem 

interiorizar as regras e promover, em conjunto, uma constante melhoria dos procedimentos.  

O sistema kaizen/lean pode ser resumido como a dissecação de uma organização complexa – como é o caso 

de um hospital – em diversas unidades, implementando procedimentos que essas unidades devem adotar de 

forma a atingirem o objetivo comum que é a prestação de serviços de saúde com qualidade e eficácia. A nível 
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dos SF do HPH, o sistema kaizen manifesta-se pela existência de manuais de procedimentos detalhados para 

cada processo (processo de receção de medicamentos; processo de distribuição de medicamento por 

distribuição clássica; processo de distribuição de medicamentos pelo SDIDDU; processo de distribuição de 

vacinas; processo de dispensa de estupefacientes; processo de dispensa de hemoderivados; processo de 

produção de medicamentos citotóxicos, entre outros). Nesses manuais, são identificados os diferentes passos 

e quais os profissionais responsáveis por cada passo. Todos os procedimentos estão padronizados, havendo 

registos obrigatórios que estão devidamente arquivados em capas para o efeito. A nível do armazém, todos os 

medicamentos têm um local próprio e esse local está devidamente etiquetado com o nome do produto, 

dosagem e forma farmacêutica. Está estabelecido um sistema de Kanbans de forma a controlar os stocks e 

estabelecer os pontos de encomenda com base das necessidades calculadas previamente. Além disso, está 

implementado um Sistema de Garantia da Qualidade que faz auditorias periódicas de forma a verificar a 

existência de não conformidades e poder corrigi-las.  

O sistema kaizen/lean defende uma diminuição dos stocks visto que estes são considerados desperdício. 

Sendo assim, a aquisição de produtos deve ser feita tendo em conta as previsões para um determinado 

período de tempo. Além disso, é necessário que haja rotatividade de stocks, o que implica, por exemplo, que 

os serviços clínicos devem ter stocks não muito elevados de forma a que haja reposição dos produtos com 

frequência. Por outro lado, é necessário ter cuidado no ajustamento dos níveis de stocks: uma quebra de stock 

irá traduzir-se em desperdício de tempo, pois é necessário os AO deslocarem-se aos SF para fazer a aquisição 

excecional de produtos, algo que deve ser evitado.  

 

Referências:  

[1] Healthcare Kaizen: What is Kaizen?. Acessível em: http://www.hckaizen.com  [Acedido a 21-09-2016] 

[2] Pinto JMM. Kaizen nas Unidades Hospitalares Criar Valor Eliminando Desperdício. Porto: Dissertação 

de Mestrado, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. 2008.  

[3] Miller D (2005). Going Lean Healthcare. Institute for Healthcare Improvement. 

[4] Agency for Healthcare Research and Quality: The Six Domains of Healthcare Quality.Acessível em: 

http://www.ahrq.gov (Acedido a 21-09-2016) 
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http://www.ahrq.gov/professionals/quality-patient-safety/talkingquality/create/sixdomains.html


Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar - Hospital Pedro Hispano | Joana Pedroso 

 

30 

 

ANEXO V: Planta das instalações dos SF  

ANEXO VI: Organização do armazém 
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ANEXO VII: Documentos a preencher para medicamentos sujeitos a AUE 
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ANEXO VIII: Armazenamento dos produtos de acordo com o sistema de Kanban  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo de um Kanban 
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Ordem de retirada dos produtos de forma a tirar o Kanban quando atinge o ponto de 

encomenda  
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Armazenamento dos produtos rececionados e colocação do Kanban 
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ANEXO IX: Exemplo de uma prescrição médica 
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Exemplo de prescrição médica impressa 
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Exemplo de prescrição médica a ser rececionada no sistema informático 
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ANEXO X: Dispensa de hemoderivados 

 

Folha de requisição de hemoderivados (“Via Farmácia”) 
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Exemplo de um Certificado de Análise 
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ANEXO XI: Medicamentos disponibilizados em regime de ambulatório pela FH 

 

Medicamentos com enquadramento legal dispensados em regime de ambulatório pelos SF do HPH 

Patologia Especial Medicamentos 

Artrite reumatóide,  

espondilite 

anquilosante, artrite 

psoriática, artrite 

idiopática juvenil 

poliarticular e 

psoríase em placas  

 Certolizumab pegol (Cimzia®): solução injetável 200 mg/1 mL 

 Etanercept (Enbrel®): pó e solvente para solução injetável (25 mg/1 mL), 

solução injetável em caneta pré-cheia (50 mg/1 mL, 25 mg/0,5 m) 

 Adalimumab (Humira®): solução injetável em caneta pré-cheia (40 mg/ 

0,4 ml) ou solução injetável (40 mg /0,8 mL) 

 Infliximab (Inflectra®, Remicade®, Remsima®): pó para concentrado 

para solução para perfusão 100 mg 

 Golimumab (Simponi®): solução injetável em caneta pré-cheia ou em 

seringa pré-cheia 50 mg/0,5 mL 

 Ustecinumab (Stelara®): solução injetável 45 mg/0,5 mL 

 Anacinra (Kineret®): solução injetável 100 mg/0,67 mL 

O regime especial aplica-se aos medicamentos quando prescritos em consultas 

especializadas no diagnóstico e tratamento da artrite reumatóide, espondilite 

anquilosante, artrite psoriática, artrite idiopática juvenil poliarticular e psoríase 

em placas, devendo o médico prescritor mencionar expressamente a Portaria nº 

48/2016, de 22 de Março. Entende-se por consulta especializada aquela que 

disponha dos meios técnicos e humanos adequados ao acompanhamento do 

doente desde o início do tratamento e, especialmente, em caso de reação adversa 

ao medicamento, devendo a mesma funcionar diariamente, de forma organizada, 

com horário definido, e dispor de uma equipa com, pelo menos, dois médicos, 

um dos quais coordena.  

A dispensa de medicamentos para estas patologias está sujeita a um 

procedimento de registo mínimo, no qual o farmacêutico deve preencher um 

ficheiro em Excel no qual regista a data de dispensa, nº processo do utente, 

iniciais do utente, género e data de nascimento, diagnóstico e data de 

diagnóstico, terapêutica prescrita, data de início da terapêutica, local de 

prescrição, quantidade dispensada, data do fim da terapêutica, data de ocorrência 

de reacções adversas que possam ser notificadas ao Sistema Nacional de 

Farmacovigilância e data de notificação. O objetivo é manter um registo 

nacional de doentes de forma a controlar a efetividade dos tratamentos, 

acompanhar a adesão à terapêutica e permitir auditorias pelas entidades 

competentes.  

Fibrose quística Todos os medicamentos que sejam comparticipados 
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Doentes insuficientes 

crónicos e 

transplantados renais 

 Antihipertensores: bloqueadores alfa, bloqueadores beta (seletivos 

cardíacos; não seletivos cardíacos; bloqueadores beta e alfa), agonistas alfa 

2 centrais, bloqueadores da entrada de cálcio e inibidores da enzima de 

conversão da angiotensina.  

 Anti-anémicos: ácido fólico; sulfato ferroso 

 Antiácidos: hidróxido de alumínio; gel de fosfato de alumínio 

 Corticosteróides: prednisolona 

 Vitaminas e sais minerais e medicamentos que atuam  no osso e no 

metabolismo do cálcio: complexo B; carbonato de cálcio; carbonato de 

lantânio; calcitriol; alfacalcidol; paricalcitol 

 Correctivos da volémia e de alterações eletrolíticas: resina permutadora 

de catiões com fase cálcica; sevelamer. 

As prescrições devem ser feitas exclusivamente em consultas de nefrologia e 

centros de diálise hospitalares públicos ou privados, devendo cada receita conter 

a frase "Doente renal crónico”.  

Doentes insuficientes 

renais crónicos 

 Medicamentos contendo ferro para administração intravenosa;  

 Epoietina alfa (Eprex®);  

 Epoetina beta (Neorecormon®);  

 Epoetina zeta (Retacrit®);  

 Darbepoetina alfa (Aranesp®) 

 Metoxipolietilenoglicol-epoetina beta (Mircera®) 

Deficiência da hormona 

de crescimento na 

criança; Síndrome de 

Turner; Perturbações do 

crescimento; Síndrome 

de Prader-Willi e 

Terapêutica de 

substituição em adultos 

Medicamentos contendo hormona de crescimento (Somatropina) nas 

indicações terapêuticas referidas no Despacho n º 12455/2010, de 22 de Julho 

As outras indicações da hormona do crescimento carecem sempre de prévio 

ensaio clínico de investigação, cujos protocolos e conclusões devem ser 

comunicados à comissão nacional para a normalização da hormona do 

crescimento. Os protocolos e as conclusões referidos no n.º 2 devem 

acompanhar o pedido de comparticipação dos medicamentos contendo hormona 

do crescimento a submeter ao INFARMED. 

Esclerose lateral 

amiotrófica (ELA) 

Riluzol (Rilutek®, Riluzol Actavis®, Riluzol Generis®, Riluzol Teva®): 

comprimido ou comprimido revestido por película 50 mg 

Prescrito por médicos especialistas, nos respectivos serviços especializados dos 

hospitais, nomeadamente serviços de neurologia. O médico deve fazer referência 

ao Despacho nº 8599/2009 de 19 de Março 

Síndrome de Lennox-

Gastaut 

Felbamato (Taloxa®): comprimidos de 400 ou 600 mg 

Deve ser prescrito por médicos especialistas em neurologia ou pediatria. O 

médico deve fazer referência ao Despacho nº 13622/99, de 26 de Maio, na 

receita médica. 

Paraplegias espásticas Medicação antiespástica, anti-depressiva, indutora do sono e vitamínica , desde 
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familiares e ataxias 

cerebelosas hereditárias, 

nomeadamente a doença 

de Machado-Joseph 

que prescrita em consultas de neurologia dos hospitais da rede oficial e 

dispensada pelos mesmos hospitais 

Profilaxia da rejeição 

aguda de transplante 

renal alogénico 

 Micofenolato de mofetil (Cellcept®, Myfenax® Micofenolato de mofetil 

Actavis®, Micofenolato de mofetil Sandoz®): cápsulas 250 mg, 

comprimido revestido 500 mg 

 Ácido micofenólico (Myfortic®): comprimido gastrorresistente de 180 mg 

ou 360 mg  

 Everolímus (Certican®): comprimidos de 0,25 mg, 0,5 mg ou 0,75 mg 

 Sirolímus (Rapamune®): comprimido revestido de 1 mg ou 2 mg 

 Tacrolímus (Tacrolímus Generis®): cápsulas de 0,5 mg, 1 mg ou 5 mg 

Os medicamentos devem ser prescritos por médicos especialistas nos serviços de 

nefrologia (unidade de transplante renal) e o médico deve fazer referência ao 

Despacho n.º 6818/2004, de 10 de Março, na receita médica 

Profilaxia da rejeição 

aguda do transplante 

cardíaco alogénico 

 Micofenolato de mofetil (Cellcept®, Myfenax® Micofenolato de mofetil 

Actavis®, Micofenolato de mofetil Sandoz®): cápsulas 250 mg, 

comprimido revestido 500 mg 

 Everolímus (Certican®): comprimidos de 0,25 mg, 0,5 mg ou 0,75 mg 

 Tacrolímus (Tacrolímus Generis®): cápsulas de 0,5 mg, 1 mg ou 5 mg 

Os medicamentos devem ser prescritos por médicos especialistas nos serviços de 

cardiologia (unidade de transplante cardíaco). O médico deve fazer referência ao 

despacho n.º 6818/2004, de 10 de Março, na receita médica 

Profilaxia da rejeição 

aguda do transplante 

hepático alogénico 

 Micofenolato de mofetil (Cellcept®, Myfenax®) cápsulas 250 mg, 

comprimido revestido 500 mg 

 Micofenolato de mofetil (Micofenolato de mofetil Actavis®): comprimido 

revestido 500 mg 

 Tacrolímus (Tacrolímus Generis®): cápsulas de 0,5 mg, 1 mg ou 5 mg 

Os medicamentos devem ser prescritos por médicos especialistas nos serviços de 

transplante hepático. O médico deve fazer referência ao despacho n.º 6818/2004, 

de 10 de Março, na receita médica.  

Esclerose múltipla (EM)  Interferão beta-1a (Avonex®): solução injetável ou solução injetável em 

caneta pré-cheia 6 M.U.I./0,5 mL 

 Interferão beta-1a (Betaferon®, Extavia®): pó e solvente para solução 

injectável 8 M.U.I./ml 

 Interferão beta-1a (Rebif®): solução injetável em caneta pré-cheia 12 

M.U.I./0,5 mL ou 6 M.U.I./0,5 mL; solução injetável em cartucho 12 

M.U.I./mL ou 24 M.U.I/mL  

 Peginterferão beta-1a (Plegridy®): solução injetável em caneta pré-cheia 
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(63 µg/0.5 ml)+(94 µg/0.5 ml) ou 125 µg/0.5 ml 

 Acetato de glatirâmero (Copaxone®): solução injetável em seringa pré-

cheia 40 mg/mL, solução injetável 20 mg/mL 

Os medicamentos devem ser prescritos por médicos neurologistas nos respetivos 

serviços especializados dos hospitais integrados no SNS, nomeadamente 

serviços de neurologia. O médico deve fazer referência ao Despacho n º 

11728/2004, de 17 de Maio, na receita médica. 

Doentes acromegálicos  Octreotido (Octreotido Kabi®): solução injetável 0,05 mg/mL, 0,1 mg/mL 

e 0,5 mg/mL 

 Octreotido (Sandostatina Lar®): pó e veículo para suspensão injetável 10 

mg, 20 mg ou 30 mg 

 Lanreotida (Somatulina Autoge®l): solução injetável em seringa pré-cheia 

120 mg/488 mg, 60 mg/244 mg, 90 mg/366 mg 

 Lanreotida (Somatulina LP 30 mg®): pó e veículo para suspensão 

injetável de libertação prolongada 30 mg/2 ml 

 Pegvisomant (Somavert®): pó para solução injectável 10 mg, 15 mg ou 20 

mg. Usado para tratamento de doentes que apresentaram resposta 

inadequada à cirurgia e/ou radioterapia e nos quais um tratamento médico 

apropriado com análogos da somatostatina não normalizou as concentrações 

de IGIF-1 ou não foi tolerado:  

Os medicamentos devem ser prescritos por médicos especialistas em 

endocrinologia. O médico deve fazer referência ao despacho nº 3837/2005, de 

27 de Janeiro, na receita médica.  

Doença de Crohn ou 

Colite Ulcerosa 

 Infliximab (Inflectra®, Remicade®, Remsima®): pó para concentrado 

para solução para perfusão 100 mg 

 Adalimumab (Humira®): solução injetável 40 mg/0,8 ml ou solução 

injetável em caneta pré-cheia 40 mg/0,4 mL 

 Golimumab (Simponi®): solução injetável em caneta pré-cheia 50 mg/0,5 

mL 

Os medicamentos devem ser prescritos por médicos especialistas em 

gastrenterologia. O médico deve fazer referência ao Despacho n.º 9767/2014, de 

21 de Julho, na receita médica. As indicações terapêuticas aprovadas são: i) 

doença de Crohn ativa grave em doentes que não apresentaram resposta mesmo 

após um ciclo completo e adequado de um tratamento com um corticosteróide e 

um imunossupressor ou que apresentam intolerância ou contra indicações a tais 

terapêuticas; ii) doença de Crohn ativa com formação de fístulas em doentes que 

não apresentaram resposta mesmo após um ciclo completo e adequado de um 

tratamento convencional (incluindo antibióticos, drenagem e terapêutica 

imunossupressora), mas que necessitam de uma administração efetuada sob a 
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supervisão e a monitorização de um médico especialista com experiência no 

diagnóstico e tratamento desta doença; iii) colite ulcerosa ativa, moderada a 

grave. 

Hiperfenilalaninemia Sapropterina (Kuvan®): comprimidos de 100 mg 

Doentes com hepatite B  Adefovir (MSRM restrita) 

 Entecavir (MSRM restrita) 

 Tenofovir (MSRM restrita) 

 Lamivudina 100 mg (depende da autorização por parte do CA) 

Doentes com hepatite C  Boceprevir 

 Peginterferão alfa 2-a 

 Peginterferão alfa 2-b 

 Ribavirina 

 Sofosbuvir 

 Ledipasvir + Sofusbuvir 

 Dasabuvir 

 Ombitasvir + Paritaprevir + Ritonavir 

Indivíduos afectados 

pelo VIH 

Medicamentos antiretrovíricos indicados para o tratamento da infeção pelo 

VIH/SIDA nos termos e condições referidas no Despacho nº 6716/2012, de 9 de 

Maio. São dispensados anti-retrovíricos para tratamento e profilaxia, bem como 

leites para mães HIV positivas, vacina pneumocócica, valganciclovir e 

primetamina.  

Medicamentos para 

tuberculose e lepra 

De acordo com a Portaria nº 924-A/2010, de 17 de Setembro, os medicamentos 

anti-tuberculosos e anti-lepróticos podem ser dispensados em regime de 

ambulatório. 

Patologias oncológicas De acordo com a Portaria nº 924-A/2010, de 17 de Setembro, os seguintes 

medicamentos podem ser dispensados em regime de ambulatório:  

 Citotóxicos orais 

 Hormonas e anti-hormonas: abiraterona, anastrozol, bicalutamida, 

cirproterona, exemestano, flutamida, fulvestrant, letrozole, megestrol, 

nilutamida, tamoxifeno 

 Hormonas e anti-hormonas em implantes: goserelina, leuprorrelina, 

triptorrelina 

Os seguintes medicamentos também são dispensados em regime de 

ambulatório, devido a serem sujeitos a receita médica restrita: 

 Lenalidomida 

 Talidomida 

 Filgrastim 

 Bifosfonatos injetáveis (ácido zoledrónico) 
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 Bifosfonatos orais (ácido ibandrónico 50 mg e clodronato de sódio 800 mg 

ou 500 mg) 

 Ondansetron 8 mg em comprimidos.  

 

Referências:  

INFARMED: Dispensa exclusiva em farmácia hospitalar. Acessível em: http://www.infarmed.pt 

[Acedido a 21-09-2016] 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/Dispensa_exclusiva_em_Farmacia_Hospitalar
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ANEXO XII: Modelo de folha de registo de reembalamento 
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ANEXO XIII: Modelo de ficha de preparação para medicações não estéreis 
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ANEXO XIV: Estrutura e organização das salas limpas da UPC e UPNP, procedimentos de 

segurança e limpeza, controlo microbiológico  

1. Unidade Preparação Citotóxicos 

1.1. Estrutura e material 

A UPC é constituída por uma zona negra (a zona onde se faz a receção e validação da receita médica, onde 

existe o material e fármacos e onde se prepara o trabalho), zona cinza (antecâmara) e zona branca ou zona de 

preparação. A zona de preparação inclui a CFLV, uma mesa onde está disponível todo material necessário à 

preparação dos CTX e um carro de apoio adjacente à CFLV. O material necessário à preparação que deve 

estar na zona branca inclui agulhas para administração intravenosa (IV) e subcutânea (SC), chemo-spikes, 

linha de preparação e transporte de CTX, conetor fechado spiros, seringas luer lock de 1,2, 5, 10, 20, 30 e 50 

mL, bolsas Nutripoche 500 mL, compressas esterilizadas, luvas esterilizadas de látex, contentores, campos 

estéreis de preparação de CTX, taça redonda metálica, álcool a 70%.  

A chamada sala Misterium® é o sistema modular constituído pela sala de preparação e a antecâmara. Na 

zona de preparação, existe a CFLV classe II tipo B2, onde se faz a preparação dos CTX. Estas são câmaras 

ideais para trabalhar com citostáticos porque todo o ar que entra é 100% filtrado e 100% expelido para o 

exterior da sala de trabalho. São equipadas por um filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) que possui 

uma eficiência de 99,99% na filtração das partículas. Além disso, a direção do fluxo de ar é vertical o que 

protege o operador contra resíduos de fármacos CTX.  

1.2. Funções de cada membro da equipa de farmacêuticos  

O farmacêutico de apoio (FAP) opera na zona negra, ao passo que o farmacêutico operacional (FOP) opera 

na zona de preparação. Nos dias e horas com maior fluxo de trabalho, pode, ainda, haver um terceiro 

elemento, o farmacêutico encarregue da dupla validação (FDV). 

O FAP tem como função rececionar e validar a prescrição médica, imprimir o Mapa de Produção e rótulos, 

comunicar com a enfermeira do HD e, quando é dada a ordem de preparação, deve colocar os fármacos 

citotóxicos, soro de diluição e rótulos num tabuleiro metálico. Deve registar no mapa de produção, o 

fármaco, nº de ampolas, lotes do fármaco e IGVs e dos dispositivos médicos. Posteriormente, pulveriza o 

tabuleiro com álcool a 70º e coloca-o na adufa. Quando a preparação está feita, deve retira-la da adufa e 

inspecionar visualmente as soluções preparadas, conferindo o volume medido (quando a preparação final vai 

em seringas), o volume/solução usada para a diluição, a cor, aspeto, existência de precipitados ou de 

partículas em solução (validação qualitativa). Posteriormente, caso tudo esteja conforme, deve rotular as 

preparações, acondiciona-las num saco opaco e fazer a libertação formal da preparação, colocando-a numa 

mala térmica e entregando a mala a um AO que a irá transportar para o HD.  

O FDV retira os tabuleiros da adufa e organiza o trabalho para o FOP, colocando todo o material necessário 

dentro da CFLV. Quando a preparação está feita, deve retira-la da CFLV e coloca-la no tabuleiro 

devidamente identificada, colocando-a na adufa para que o FAP a possa remover. Além disso, o FDV deve 

conferir o IGV, as ampolas prescritas e os rótulos e deve verificar os volumes medidos bem o processo de 

reconstituição. Posteriormente, deve anotar na folha para Registo de Validação o nº de processo de doente, o 

nome do IGV, solvente de reconstituição e fármaco, a dose do fármaco e o volume a medir.  
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O FOP deve conferir os rótulos do ponto de vista do cálculo de dose e volume de citotóxico injectável a 

medir e, caso se confirme, deve assinar o rótulo. Posteriormente, de acordo com a operação a realizar, deve 

selecionar o material de trabalho (se não tiver um FDV para o auxiliar nesta função).  

1.3. Equipamento de proteção individual  

Antes de entrar na zona negra da UPC é necessário retirar o vestiário, sapatos e adornos, equipar-se com a 

farda de bloco, socas, par de protectores de calçado e touca. Além disso, quando contacta com CTX, o FAP 

deve ter calçadas luvas de QT. Na antecâmara ou zona cinza deve-se: 1) fazer a lavagem das mãos e braços 

com sabão e água e posteriormente secar; 2) colocar a máscara em bico de pato P2 (protege contra partículas 

líquidas e sólidas, ao passo que a máscara cirúrgica apenas protege contra partículas líquidas); 3) voltar a 

lavar as mãos; 4) vestir bata reforçada de baixa permeabilidade; 4) desinfectar as mãos com álcool 

isopropílico; 5) colocar o 2º protector de calçado; 6) calçar luvas para QT (não esterilizadas) tendo o cuidado 

de cobrir todo o punho elástico da bata. As luvas para QT são luvas de nitrilo usadas para proteger o 

operador.  

Já dentro da zona branca, o farmacêutico que vai manipular os CTX deve calçar um segundo par de luvas 

(luvas estéreis) por cima das luvas de QT, tendo o cuidado de não tocar com as mãos na superfície exterior 

das luvas. O segundo par de luvas deve trocar-se de 15 em 15 minutos ou sempre que houver algum derrame; 

as luvas de QT devem ser trocadas de 2h em 2h ou sempre que houver algum derrame.  

À saída da preparação, o farmacêutico deve fazer à descontaminação da CFLV, retirar o 2º par de luvas e 

rejeita-lo, ainda na sala, em saco vermelho para resíduos do Grupo IV. Na antecâmara, deve retirar o 2º par 

de protectores de calçado, a bata reforçada de baixa permeabilidade, a máscara bico de pato P2 e as luvas 

para QT que são rejeitadas no contentor para resíduos contaminados que lá existe. Posteriormente deve lavar 

as mãos. 

1.4. Manutenção da esterilidade do meio e higienização 

Durante a preparação de CTX é necessário garantir a esterilidade do fármaco injetável preparado e evitar a 

contaminação do pessoal operador e do meio ambiente. Para isso é necessário ter alguns cuidados: 

a) Usar o equipamento de proteção individual acima referido e fazer lavagem adequada das mãos. 

b) No início da sessão de trabalho na CFLV, o FOP deve fazer a desinfecção da CFLV com compressas 

esterilizadas humedecidas em álcool a 70%. A limpeza deve ser feita do topo da câmara para baixo (no 

sentido do fluxo de ar) e de dentro para fora. Primeiro limpa-se o painel posterior da câmara, 

posteriormente, os painéis laterais e finalmente o painel inferior. A desinfeção serve para remover 

microrganismos que possam contaminar a preparação.  

c) No final da sessão de trabalho, o FOP deve proceder à descontaminação. Além disso, a descontaminação 

deve ser feita sempre que ocorra um derrame, após operações de manutenção e sempre que se 

manipulem fármacos de natureza diferente para evitar contaminação cruzada. Para a descontaminação, 

usa-se água, detergente alcalino e compressas esterilizadas seguindo a mesma ordem usada na 

desinfecção. Uma vez por semana (à sexta-feira), efetua-se uma limpeza mais profunda, com remoção do 

tabuleiro inferior e com uma desinfeção com álcool a 70% de seguida.  

d) Operar de acordo com a técnica assética. 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar - Hospital Pedro Hispano | Joana Pedroso 

 

54 

 

Diariamente, no final de uma sessão de trabalho, um AO está encarregue de fazer a limpeza da sala 

Misterium®. Para isso, deve equipar-se na antecâmara com bata de baixa permeabilidade, touca, máscara 

bico de pato P2, protetores de calçado e luvas de QT. A limpeza é feita a húmido com detergente, 

desinfetante, álcool a 70% e compressas esterilizadas de acordo com um Plano de Higienização pré-definido. 

O Registo de Higienização deve ser feito em folha apropriada onde se anota a data, hora, nome do AO bem 

como os locais limpos. O AO faz, ainda, a recolha dos resíduos resultantes da preparação para sacos 

vermelhos específicos para resíduos do grupo IV (luvas, restos de CTX, material de trabalho, materiais 

perfurantes, vestuário de proteção). Os sacos vermelhos devem ser fechados e colocados no local apropriado 

para serem incinerados a 1100ºC.  

1.5. Preparação de CTX e técnica assética 

A técnica assética corresponde a um conjunto de procedimentos que minimiza a possibilidade de 

contaminação microbiana da preparação. Inclui os seguintes passos: 

 Antes do início da sessão de trabalho, desinfetar a CFLV e colocar sobre a superfície de trabalho um 

campo estéril para preparação de citotóxicos.  

 Antes de se colocar qualquer material dentro da CFLV, este deve ser passado por álcool. A CFLV deve 

ter o contentor para produtos contaminados bem como uma taça metálica com álcool a 70% no seu 

interior para humedecer compressas esterilizadas e ser possível usa-las para desinfeção do material ou da 

superfície de trabalho, sempre que necessário.   

 Deve-se verificar que os invólucros do material de trabalho estéril estão intactos. A abertura do material 

é feita à entrada da CFLV sem tocar no material. 

 Antes de iniciar a preparação, o FOP deve calçar o segundo par de luvas. Entre cada preparação, deve 

passar uma compressa embebida com álcool a 70% nas luvas.  

 As operações devem ser executadas com o painel da CFLV quase completamente corrido para proteger a 

face do operador.  

 Deve-se selecionar o mínimo de material possível para fazer a preparação e este deve estar colocado de 

forma a ficar dentro do campo de trabalho estéril.  

A reconstituição dos CTX pode ser feita em soro fisiológico a 0,9%, solução de glucose a 5% ou água para 

preparação injetáveis. Alguns CTX não necessitam de ser reconstituídos, já vindo prontos.  

 O primeiro passo consiste em pegar nos sacos de soro fisiológico ou glucose e adaptar-se uma linha de 

preparação fazendo-se a purga que consiste em fazer passar o IGV ao longo do fio do conetor até o 

preencher. Depois de se fazer a purga, clampa-se o fio da linha de preparação e insere-se o fármaco na 

bolsa. O uso de linhas de preparação garante um manuseio seguro por parte do pessoal farmacêutico e de 

enfermagem.  

 Em alguns casos (tocilizumab, infliximab) é necessário retirar o volume de IGV correspondente ao 

volume de fármaco que se vai adicionar. Isso ocorre porque é indicado no RCM do produto.  

 Para aspirar os fármacos, deve-se usar sempre um chemo-spike (com filtro hidrofóbico de 0,2 μm para 

aerossóis e de 5 μm para partículas) que permite remover pedaços de borracha que possam ter passado 

para a preparação aquando à inserção da agulha. No entanto, no caso de anticorpos, fármacos viscosos 

(paclitaxel, docetaxel e etopósido), lipossómicos (doxirrubicina lipossómica) ou fármacos 
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acondicionados em frascos demasiado pequenos para permitir a introdução de chemo-spikes, não se pode 

usar chemo-spikes, usando-se uma agulha 21G.  

 A medição do volume deve ser feita em seringas luer-lock para evitar possíveis derrames. A seringa a 

selecionar deverá ter a capacidade imediatamente superior ao volume que se pretende medir para que a 

medição, à casa decimal, seja mais precisa. O intervalo de discrepância entre dose prescrita e dose 

medida é até 5% 

 Alguns fármacos como o trastuzumab são disponibilizados em seringas que por sua vez são fechadas 

com conetor fechado spiros.  

 

2. Unidade preparação de nutrição parentérica  

A UPNP é constituída por uma sala de apoio, antecâmara e sala de preparação, sendo esta ultima equipada 

com Câmara de Fluxo Laminar Horizontal (CFLH). As preparações efetuam-se na sala de preparação que é 

uma área limpa, sendo que as pessoas e materiais tem que passar obrigatoriamente por antecâmeras. A 

unidade é mantida num estado de limpeza adequado, consoante um plano de higienização predefinido.  

Os farmacêuticos são responsáveis por fazer a preparação das bolsas de nutrição, ao passo que os AO são 

responsáveis pela higienização das salas, remoção de resíduos e transporte das preparações aos serviços 

clínicos. As preparação das bolsas é feita por uma equipa de dois farmacêuticos. 

2.1. Equipamento individual de proteção 

Antes de entrar na sala de apoio, os farmacêuticos devem retirar a roupa e calçado e vestir a farda e socas de 

bloco.  

Dentro da UPNP, na sala de apoio, existe uma linha vermelha assinalada, sendo que o farmacêutico deve 

colocar a touca e calçar os protetores de calçado antes de ultrapassar essa linha. Posteriormente, deve lavar as 

mãos com água e sabão ou com clorohexidina a 4%, secar com toalhetes e preparar todo o material 

necessário à preparação, procedendo aos registos necessários. De seguida, deve colocar máscara cirurgia, 

fazer a lavagem das mãos com álcool isopropílico, calçar as luvas esterilizadas, pulverizar todo o material 

com álcool a 70%, coloca-lo no transferidor e rejeitar as luvas.  

Na antecâmara, o farmacêutico deve colocar o segundo par de protectores de calçado de forma a passar a 

linha vermelha com eles já calçados. A abertura da porta de acesso à sala de preparação deve ser feita sem 

recurso às mãos.  

Na sala de preparação, deve lavar as mãos com álcool isopropílico, ligar a CFLH no fluxo de trabalho ou 

fluxo normal e aguardar que esta estabilize. Posteriormente, deve vestir a bata esterilizada, calçar as luvas 

esterilizadas, dentro da câmara, e desinfectar a CFLH. Antes de iniciar a manipulação no interior da CFLH 

deve trocar as luvas esterilizadas. O farmacêutico de apoio (FAP) deve calçar as luvas cirúrgicas, retirar os 

constituintes e material clinico do transferidor e coloca-los no carro de apoio. Posteriormente, deve abrir 

dentro da CFLH um par de luvas cirúrgicas estéreis para o farmacêutico operacional (FOP) calçar bem como 

um capo cirúrgico. A abertura de todo material é, também, feita dentro da câmara pelo FAP que deverá ter 

um cuidado de não tocar em qualquer superfície, deixando cair suavemente o material sobre a superfície de 

trabalho.  
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2.2. Cuidados para garantir a qualidade das preparações 

É importante assegurar que as preparações são estéreis (ausência de contaminação microbiana) e têm 

estabilidade físico-química (ausência de precipitados, partículas em suspensão ou alterações de cor). Para 

isso é necessário ter alguns cuidados: 

 Antes de se iniciar o trabalho é necessário confirmar que todo o material estéril se encontra em boas 

condições, com a embalagem de acondicionamento íntegra  

 Antes de colocar o material no transferidor é necessário desinfetá-lo com uma compressa estéril 

humedecida em álcool a 70% 

 Antes de cada sessão de trabalho é necessário efetuar a desinfeção da CFLH com compressas 

esterilizadas embebidas em álcool de cima para baixo e de dentro para fora começando pelo painel 

superior, painéis laterais e, finalmente, painel inferior.  

 O enchimento dos sacos com as misturas parentéricas é realizado manualmente e a ordem de aditivação 

deve ser respeitada para evitar a formação de precipitados. Entre cada aditivação, deve-se proceder à 

homogeneização e inspecção visual para verificar a presença de alterações (mudança de cor ou partículas 

em suspensão) 

 O fecho dos sacos com as misturas parentéricas é feito de forma manual. Deve ser retirada a maior 

quantidade possível de bolhas de ar de forma a minimizar a alteração dos componentes 

 No final da preparação, é necessário confirmar, por inspeção visual, a ausência de partículas em solução. 

Se houver partículas em solução a preparação é rejeitada, se não houver, é libertada formalmente.   

 No final da sessão de trabalho, o farmacêutico limpa a CFLH com água, detergente alcalino e 

compressas estéreis. De seguida, seca as superfícies com compressas estéreis e faz desinfeção com 

álcool a 70%.  

2.3. Preparação das misturas parentéricas e registos 

O farmacêutico é responsável por receber e validar a prescrição médica, devendo confirmar se os volumes de 

cada componente estão de acordo com os valores de referência. Além disso, deve verificar a data de 

prescrição, a identificação do RN e o ritmo de perfusão da preparação para 24h. Posteriormente, utilizando 

um programa específico são calculados os volumes a adicionar de cada componente. É, ainda, impressa a 

ficha de preparação e os rótulos. A validação da prescrição médica, a elaboração da técnica de preparação e 

dos rótulos é feita por um farmacêutico e verificada por um segundo farmacêutico. O preenchimento de todos 

campos da ficha de preparação tem como objetivo: i) garantir que a área de trabalho se encontra limpa; ii) 

garantir que são respeitadas as condições ambientais exigidas; iii) garantir que estão disponíveis todas as 

matérias primas devidamente rotuladas e dentro do prazo de validade; iv) garantir o cumprimento dos 

procedimentos de produção estabelecidos; v) garantir o correto acondicionamento e rotulagem das 

preparações; vi) libertação formal das preparações através do cumprimento do Sistema de Garantia de 

Qualidade instituído (inspeção visual e recolha de amostra para controlo biológico).  

Antes de se iniciar a preparação, deve-se fazer o registo da pressão, temperatura e humidade da sala em folha 

de registo apropriada. Deve-se, ainda, fazer o registo diário de trabalho, onde o FAP e FOP colocam as suas 

iniciais, indicam a hora de entrada, a hora de saída, o numero de bolsas e o número de seringas preparadas.  

Para iniciar a preparação, todo o material deve estar disposto no campo cirúrgico dentro da CFLH. Os colos 

dos frascos dos macro e micronutrientes devem ser desinfectados com álcool a 70%. Posteriormente: 
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1) Reconstituir as vitaminas hidrossolúveis com 10 mL de água para preparações injetáveis 

2) Diluir 1 mL (5000 UI) de heparina sódica (25 000 UI/5mL) em 100 mL de cloreto de sódio a 0,9% 

3) Filtrar a solução de sulfato de magnésio a 20% (filtro 0,22 μm) e da emulsão de vitaminas 

lipossolúvel infantil (filtro 1,2μm). Para isso, deve-se começar por tirar a proteção da agulha, aspirar 

a solução/emulsão, adaptar o filtro com a dimensão adequada e filtrar para uma seringa recetora.  

4) Preparar a solução 1:  

a. Fazer enchimento manual da bolsa, seguindo uma ordem de aditivação predefinida de 

modo a evitar a formação de precipitados 

i. Aminoácidos + glucose 

ii. Eletrólitos: catiões monovalentes (Na+, K+); fosfato (PO4
3-); magnésio (Mg 2+) e 

cálcio (Ca2+) A adição do cálcio e do fosfato deve ser espaçada par evitar a 

formação de precipitados.  

iii. Oligoelementos (suplemento mineral infantil e gluconato de zinco) 

iv. Heparina diluída  

v. Vitaminas hidrossolúveis  

b. Os componentes devem ser adicionados lentamente para minimizar a formação de bolhas 

de ar e, entre cada adição, deve-se misturar suavemente e inspecionar a preparação para 

verificar se há alterações de cor ou partículas em suspensão.  

c. No final, deve-se homogeneizar e retirar manualmente o máximo de ar possível.  

d. Clampa-se a bolsa e faz-se a inspeção visual: se não houver precipitados ou partículas em 

suspensão, rotula-se a bolsa e coloca-se no transferidor 

5) Preparar a solução 2:  

a. Medir os componentes e misturar em seringa de 50 mL transparente 

b. Inspeccionar visualmente para verificar a ausência de precipitados ou partículas em 

suspensão 

c. Transferir para seringa opaca de 50 mL 

d. Retirar o ar e fechar com conetor de segurança  

e. Rotular a seringa e colocar no transferidor.  

Na sala de apoio, a bolsa e a seringa devem ser colocadas dentro de uma bolsa fotoprotetora que é rotulada 

com etiqueta de identificação e etiqueta com as condições de conservação. A solução 1 e 2 têm uma 

estabilidade de 24h quando são preservadas a uma temperatura inferior a 25ºC.  

As preparações são colocadas em mala térmica e o farmacêutico preenche a folha de Registo do Circuito de 

Nutrição parentérica, colocando a hora de saída da UPE. O enfermeiro assina, preenche a hora de entrega no 

serviço e indica o número de bolsas e seringas entregues.  

 

3. Garantia de Qualidade da UPE e UPC 

Tanto os medicamentos CTX como as preparações parentéricas estão sujeitas a um sistema de garantia de 

qualidade que assegura que o produto final é produzido de forma reprodutível, rastreável e cumpre as 

especificações exigidas. O controlo microbiológico engloba testes para certificar os processos, os operadores 

e o ambiente:  
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 Controlo microbiológico da preparação: realiza-se diariamente através da retirada de uma alíquota de 

5 mL da última solução 1 preparada (no caso das preparações parentéricas) ou de uma preparação de 

CTX aleatória. A alíquota é inoculada em meio de cultura específico. A amostra é identificada e 

colocada no transferidor. Na sala de apoio, o farmacêutico procede ao registo na ficha de preparação e 

envia a amostra para o Laboratório de Microbiologia. As análises efectuadas consistem no controlo de 

esterilidade e exame cultural da amostra. A verificação dos resultados é feita mensalmente pelos 

farmacêuticos que devem verificar num portal específico os resultados e anota-los num impresso que é 

arquivado em dossier específico.   

 Controlo microbiológico do ar e superfícies: é feito por uma empresa externa que realiza o controlo 

microbiológico do ar, controlo microbiológico das superfícies e controlo dos parâmetros físicos do ar da 

sala de preparação, antecâmara e sala de apoio.  

 Controlo das mãos do farmacêutico: o controlo das mãos do operador permite avaliar o grau de 

limpeza das luvas do operador e fazer uma avaliação da técnica assética do operador. A recolha é 

efetuada usando-se uma zaragatoa para ambas as mãos. Depois de efetuar a recolha, os tubos são 

identificados e conservados em meio estéril de transporte no frigorífico da UPC. A recolha das 

zaragatoas é feita pela empresa externa. A recolha deve ser regista em impressos próprios. A recolha das 

luvas do FOP é efetuada pelo FAP da seguinte forma: 

o O FAP deve calçar luvas estéreis para recolher a amostra. 

o Inicialmente deve começar por fazer a recolha na posição dorsal da mão contornando o exterior 

da mão, a zona interdigital e posteriormente o dorso dos dedos.  

o Em seguida o FAP inverte as mãos e é feita a recolha na posição palmar, contornando o exterior 

da mão, interdigitações dos dedos, dedos e palma da mão com movimentos em z no sentido 

horizontal e vertical  

Os resultados são baseados no crescimento de microrganismos em meios selectivos. É feita a quantificação 

de microrganismos viáveis a 30ºC e pesquisa e quantificação de fungos.  
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ANEXO XV: Receita médica de nutrição parentérica e ficha de preparação 

Exemplo de uma receita médica de nutrição parentérica do Serviço de Neonatologia, , já 

validada por dois farmacêuticos 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar - Hospital Pedro Hispano | Joana Pedroso 

 

60 

 

  



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar - Hospital Pedro Hispano | Joana Pedroso 

 

61 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar - Hospital Pedro Hispano | Joana Pedroso 

 

62 

 

Exemplo de uma ficha de preparação de nutrição parentérica 
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Exemplo de rótulos para as preparações de nutrição parentérica 
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ANEXO XVI: Lista de Fármacos Anti-retrovirais 

Fármacos anti-retrovirais 

Classe Fármacos 

Antagonistas dos receptores 
CCR5 

Maraviroc 

Inibidores da fusão Enfuvirtida 
Inibidores da transcriptase 
reversa 

N(t)ITR:  
 Tenofovir (TDF) 
 Adefovir (ADV): hepatite B 

NITR:  
 zidovudina (AZT, ZDV): primeiro fármaco a ser 

aprovado para tratamento de HIV 
 didanosina (ddl) 
 zalcitabina (ddC): descontinuado pelo fabricante 
 estavudina (d4T);  
 lamivudina (3TC);  
 Abacavir (ABC) 
 emtricitabina (FTC) 
 entecavir (ETV): hepatite B 
 telbivudina: não comercializada em PT 

NNITR:  
 efavirenz 
 Nevirapina 
 Rilpivirina  
 Etravirina  
 Delavirdina (não está no mercado) 

Inibidores da integrase  Raltegravir 
 Elvitegravir 
 Dolutegravir (Tivicay®) 

Inibidores da protease (IPs)  Amprenavir (retirado do mercado) 
 Fosamprenavir: prófármaco do amprenavir 
 Indinavir 
 Lopinavir 
 Nelfinavir 
 Tipranavir: administrado apenas em conjunto com 

ritonavir em doentes VIH-1 que apresentem 
resistência aos IPs  

 Ritonavir 
 Saquinavir 
 Darunavir: recente; sempre associado a baixas doses 

de ritonavir 

 

Referências:  

Programa Nacional para a Infeção VIH/SIDA (2015). Recomendações Portuguesas para o tratamento da 

infeção por VIH-1 e VIH- 2. Versão 1.0 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar - Hospital Pedro Hispano | Joana Pedroso 

 

65 

 

ANEXO XVII: Informações sobre reconstituição de preparações injetáveis  

MEDICAMENTO 
Nome Comercial & 

Laboratório 
Dose/ml 

Reconstituiçã

o 

Diluição/Administraçã

o 

Estabilidade após 

reconstituição/diluiçã

o 

Observações Referência 

METOCLOPRAMIDA -> IMV 

AMP 10 MG 

Metoclopramida 

Labesfal 10mg/2ml 

Labesfal - 

Laboratórios 

Almiro, S.A. 

5,25 mg/ml de  

metoclopramida, 

cloridrato mono-

hidratado;  

Equivalente a 5 

mg/ml de 

metoclopramida 

anidra 

Solução 

pronta  

Via I.M. 

Via I.V. sob a forma 

de bólus lento (pelo 

menos 3 min): 
   - Perfusão 

intermitente: diluir 
em 50-100mL de 

cloreto de sódio a 

0,9%, glucose a 5%, 

lactato de sódio 

composto. 

Administrar durante 

15-30 min 

   - Perfusão 

contínua: diluir em 

500 mL de cloreto de 

sódio a 0,9%, glicose 

a 5%, lactato de sódio 
composto. 

Administrar durante 

8-12h 

 

Diluição estável 

durante:  
  - 48 horas 4-30ºC, 

se protegido da luz  

  - 24 horas 4-30ºC, 

se exposto à luz 

  - Conservar a 
temperatura 

inferior a 30ºC. 

Conservar na 

embalagem de 

origem para 

proteger da luz. 

  - Incompatível 

com bicarbonato 

de sódio.  

  - pH = 3,0-6,5 

RCM 
aprovado a 
25-02-2015 

PARACETAMOL -> IV FR. 10 

MG/ML (100 ML) 

Paracetamol B. 

Braun 10 mg/mL 

Laboratório: B. 

Braun Melsungen 

A.G. 

10mg/ml de 

paracetamol;  

Cada frasco de 

100mL tem 

1000mg 

Solução 

pronta  

Diluição: solução de 

cloreto de sódio 0,9% 

ou solução de glucose 

a 5%, até à proporção 

de 1:10 * 

Via I.V.: perfusão 
durante 15 minutos 

Após abertura deve 

ser imediatamente 

usado 

Após diluição: 

estibilidade físico-

química durante 48 

h, a 23 ºC; 

estabilidade 
microbiológica não 

assegurada por isso 

recomenda-se 

administar no 

 - Não misturar 

com outros 

medicamentos 

 - Não conservar 

acima de 30ºC e 

manter o frasco 

dentro da 

embalagem para 
proteger da luz.  

 - Aquando da 

prescrição, 

incluir tanto a 

RCM 
aprovado a 
21-12-2012 
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máximo 1h após 

diluição (tempo de 

perfusão incluído) 

dose em mg 

como a dose em 

volume. 

IPRATRÓPIO (BROMETO) -> 

NAS AMP 250 MCG/1 ML 

Ipraxa® 0,25 

mg/mL - solução 

para inalação por 

nebulização 

Laboratório: Teva 

Pharma - Produtos 

Farmacêuticos, 

Lda. 

1 ampola contém 

261 mcg (= 0,261 

mg) de brometo 

de ipratrópio 

monohidratado 

que equivale a 

250 mcg (=0,25 

mg) de brometo 

de ipratrópio 

anidro 

Solução 

pronta  

Administração: com 
nebulizadores de jato, 

ultrassónicos ou 

dispositivos 

nebulizadores com 

compressor (caudal 

de 6-8 L/min).  

Diluição: pode-se 

efetuar diluição em 

NaCl 0,9%; 

quantidade de soro 

fisiológico depende 
do dispositivo 

nebulizador usado.  

Após abertura de 

uma ampola, todo o 

seu conteúdo deve 

ser usado de 

imediato (não possui 

conservantes).Caso 

não se pretenda toda 

a dose da ampola, 

rejeitar.  

 - Solução 

transparente e 

incolor. Não 

usar, se solução 

tiver aspecto 

turvo ou pálido   

 - Rejeitar 
ampolas abertas 

ou danificadas.  

 - Não conservar 

acima de 25ºC; 

conservar na 

embalagem de 

origem para 

proteger da luz.  

 - Não refrigerar 

ou congelar.  

 - Não misturar 
com outras 

soluções para 

nebulização que 

contenham 

cloreto de 

benzalcónio 
(formação de 

depósitos). 

RCM 
aprovado a 
06-03-2008 
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PIPERACILINA/TAZOBACT

AM -> IV AMP 4,5 G 

Piperacilina + 

Tazobactam Kabi 

4,5 g; pó para 
solução injectável 

ou para perfusão 

Laboratório: 
Fresenius Kabi 

Pharma Portugal, 

Lda 

4 g de 

piperacilina 

sódica e 0,5 g de 

tazobactam 

Reconstituir 

em 20 mL 

de:  
- Água estéril 

para 

preparações 

injectáveis 

 - Cloreto de 

sódio  0,9% 

Diluir em pelo 

menos 50 ml de:  
 - um dos diluentes de 

reconstituição, 

 - dextrose 5% em 

água 

 -  cloreto de sódio 

0,9%  
 - dextrano 6%  

 - cloreto de sódio 

0,9%. 

 

Administração: 
injecção intravenosa 

lenta (durante pelo 

menos 3-5 minutos); 

perfusão intravenosa 

lenta (durante 20- 30 

minutos) 

Após abertura, usar 

de imediato.  

A estabilidade físico-

química, mas NÃO a 
microbiológica, é 

assegurada durante 

24h a 2-8ºC, se a 

reconstituição tiver 

sido feito em 

condiçoes 

controladas e 

validadas.  

 - Não misturar 

com outros 

fármacos; 

administrar em 

separado a não 

ser que se prove 

compatibilidade. 

 - Ter especial 

cuidado com 

aminoglicosídeo

s, visto que a 
administração 

em conjunto 

diminui a 

eficácia destes.  

 - Incompatível 

com bicarbonato 

de sódio e 

solução de 

lactato de 

Ringer.  

 - Não adicionar 
a derivados de 

sangue e de 

albumina.  

RCM 
aprovado a 
24-02-2010 

IPRATROPIO + 

SALBUTAMOL -> NEB AMP 

(0,5 MG + 2,5 MG)/2.5 ML 

Ipramol® 0,5 

mg/2,5ml + 2,5 

mg/2,5ml - 

Solução para 

inalação por 

nebulização  

Laboratório: Teva 

Pharma - Produtos 
Farmacêuticos, 

Lda 

Uma ampola de 

2,5 ml contém 

0,5mg de brometo 

de ipatrópio 

monohidratado e 

2,5mg de sulfato 

de salbutamol 

Solução 

pronta  

Administração: 

nebulisador adequado 

ou ventiladores de 

pressão positiva 

intermetitente.  

Após abertura de 

uma ampola, todo o 

seu conteúdo deve 

ser usado de 

imediato (não possui 

conservantes). Caso 

não se pretenda toda 

a dose da ampola, 

rejeitar. Usar uma 
ampola nova a cada 

administração.  

Não usar por via 

oral ou por via 

parentérica.  

RCM 
aprovado a 
01-09-2009 
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TRAMADOL -> IMV AMP 100 

MG 

Tramadol Labesfal, 

100 mg/2 ml, 

solução injectável 

Laboratório: 
Labesfal - 

Laboratórios 

Almiro, S.A. 

Cada ampola tem 

100 mg de 

cloridrato de 

tramadol 

Solução 

pronta  

Administração: 
 - Via S.C.  

 - Via I.M. 

 - Via I.V. por 

perfusão: diluir 100 a 

200 mg em 250-

500mL de cloreto de 

sódio a 0,9%. 30-50 

gotas/min 

Armazenar a 

temperatura inferior 

a 25ºC.  

Incompatível 

com as 

seguintes 

soluções 

injectáveis:  
 - Diclofenac 

 - Indometacina 

 - Diazepam 

 - Piroxicam 

 - Fenilbutazona  

 - Acetilsalicilato 

de lisina 

RCM 
aprovado a 
01-01-2014  
Info sobre 

administraçã
o foi retirada 

do manual 
pag. 131), 
RCM não 

tinha 
nenhuma 
indicaçao. 

PANTOPRAZOL -> IV AMP 

40 MG 

Pantoprazol 

NORMON 40 mg 

Pó para solução 

injetável 

Laboratório: 
Laboratórios 

Normon, S.A. 

Cada frasco para 

injetáveis contém 

40 mg de 

pantoprazol em 

pó (sob a forma 

de sesquihidrato 

sódico). 

Reconstituir 

em 10 mL de 

cloreto de 

sódio 0,9%. 

Obtém-se 

solução 

amarelada 

límpida.  

Diluição: Diluir em 

100 mL de cloreto de 

sódio 0,9% ou em 
100 mL de glucose a 

5% 

Administração: 
administrar a solução 

reconstituída 

lentamente (2-5 

minutos) ou 

administrar solução 

reconstituída e 

diluída em 15 min. 

Após reconstituição, 
a solução deve ser 

usada de imediato, 

visto que não é 

garantida a qualidade 

microbiológica. 

Solução físico-

quimicamente 

estável durante 12h a 

25ºC.  

 - Não misturar 

com outros 

medicamentos 

 - Não conservar 
acima de 30ºC e 

manter o frasco 

dentro da 

embalagem para 

proteger da luz.  

 - Possui edetato 

dissódico: cada 

frasco contém 23 

mg de sódio 

(praticamente 

isento) 

RCM 
aprovado a 
26-09-2015 
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FUROSEMIDA -> IMV AMP 20 

MG 

Furosemida 

Labesfal, 20 mg/2 

ml, solução 

injectável 

Laboratório: 
Labesfal - 

Laboratórios 

Almiro, S.A 

Cada ampola 

contém 20 mg de 

furosemida 

Solução 

pronta  

Administração: 
 - Via I.M.: apenas 

quando não é 

possível usar a via 

oral ou IV. Esta via 

não é adequada para 

situações agudas (por 

ex edema pulmonar) 

 - Via I.V.: injecçao 

ou perfusão deve ser 

lenta (≤4mg/min). 
Em doentes com 

insuficiência renal 

grave (creatinina 

sérica > 5mg/dL) o 

débito de perfusão 

não deve exceder 

2,5mg/min.  

Diluição:  
 - Diluir em cloreto 

de sódio 0,9% ou 

solução de ringer. 
Para perfusão, diluir 

em 100-500 mL de 

um destes dois 

solventes 

 - Não diluir com 

glucose 5% ou 

soluções com pH 

<5,5 pois pode 

precipitar 

 - Depois de aberto 

usar imeditamente;  

 - Após diluição: 
estabilidade físico-

quimica durante 24h 

a 25ºC. Estabilidade 

microbiológica não 

assegurada por isso 

aconselha-se uso 

imediato; a menos 

que a diluição seja 

feita em condições 

assépticas, não 

ultrapassar 24h a 2-
8ºC 

 - Não misturar 

ou perfundir em 

conjunto com 

outros 

medicamentos. 
 - A substância 

activa precipita 

a pH abaixo de 

7 por isso, caso 

se proceda a 

diluição tem que 

se assegurar que 

o pH da solução 

será neutro ou 

alcalino (pH 

ideal da solução 

entre 8,0-9,3) 
 - Inutilizar 

soluções com 

cor amarelada  

RCM 
aprovado a 
08-11-2012 

AMOXICILINA + AC. 
CLAVULÂNICO -> IV AMP 2.2 

G 

Amoxicilina + 

Ácido clavulânico 

Normon 2000 mg 
+ 200 mg pó para 

solução injetável 

Laboratório: 
Laboratórios 

Cada frasco 

contém 

2126,17mg de 
amoxicilina 

sódica e 239,5 mg 

de clavulanato de 

potássio, 

 - 

Reconstituir 
em pelo 
menos 20 mL 

de água p.p.i.  

 - Soluções 

reconstituída

Administração:  
 - Não adequado para 

administração em 
bólus; administração 

deve ser por perfusão 

intravenosa durante 

30-40 minutos.  

Deve ser 

administrado nos 20 
minutos seguintes à 

reconstituição 

(temperatura 

ambiente) 

 - Não usar como 

solvente 

soluções de 
glucose 

(dextrose), 

bicarbonato de 

sódio ou 

RCM  
aprovado a 
22-03-2012 
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Normon, S.A. equivalente a 

2000 mg de 

amoxicilina e 200 

mg de ácido 

clavulânico.  

s são 

incolores ou 

pálidas, mas 

também pode 

ocorrer 

desenvolver-

se uma 

coloração 

rosa 

transitória. 

 - Não adequado para 

administração IM 

Diluição: Após 

reconstituição, deve-

se diluir, o mais 

rápido possível em 

100 mL de fluido de 

perfusão (cloreto de 

sódio 0,9%; lactato 

de sódio M6; solução 

de lactato de ringer) 

dextrano.  

 - Não misturar 

com qualquer 

outro produto na 

mesma seringa 

ou frasco de 

perfusão, em 

particular, não 

misturar na 

mesma 

seringa/frasco de 
perfusão com 

aminoglicosídeo

s pois há 

diminuição da 

actividade 

destes.  

 - Incompatível 

com: succinato 

de 

hidrocortisona; 

sangue ou 
plasma; soluções 

de ácidos 

aminados; 

hidrolisados de 

proteínas; 

emulsões 

lipídicas; 

cloridrato de 

fenilefrina; 

soluções de 

manitol  

AMOXICILINA + AC. 

CLAVULÂNICO -> IV AMP 1.2 

G 

Amoxicilina + 
Ácido Clavulânico 

Normon 1000 mg 

+ 200 mg pó para 

solução injetável 

Cada frasco 
contém 1063,08 

mg de 

amoxicilina 

sódica e 239,45 

 - 

Reconstituir 
em pelo 

menos 20 mL 

de água 

Administração:  
 - Injecção IV: 

administração lenta 

(3-4 min) 

directamente na veia 

Deve ser 
administrado nos 20 

minutos seguintes à 

reconstituição 

(temperatura 

 - Não usar como 
solvente 

soluções de 

glucose 

(dextrose), 

RCM 
aprovado a 
22-03-2012 
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Laboratório: 

Laboratórios 

Normon, S.A. 

mg clavulanato de 

potássio, 

equivalente a 

1000 mg de 

amoxicilina e 200 

mg de ácido 

clavulânico. 

p.p.i.. Obtém 

20,9mL de 

solução a 

administrar 

em dose 

única 

 - Soluções 

reconstituída

s são 

incolores ou 

pálidas, mas 
também pode 

ocorrer 

desenvolver-

se uma 

coloração 

rosa 

transitória. 

ou por tubo de 

gotejamento após 

reconstituição.  

 - Perfusão IV: após 

reconstituição, deve-

se diluir, o mais 

rápido possível em 

100 mL de fluido de 

perfusão (cloreto de 

sódio 0,9%; lactato 

de sódio M6; solução 
de lactato de ringer); 

administrar em 30-40 

min; a crianças 

apenas deve ser 

administrado por 

perfusão.  

 - Não adequado para 

administração IM.  

ambiente) bicarbonato de 

sódio ou 

dextrano.  

 - Não misturar 

com qualquer 

outro produto na 

mesma seringa 

ou frasco de 

perfusão, em 

particular, não 

misturar na 
mesma 

seringa/frasco de 

perfusão com 

aminoglicosídeo

s pois há 

diminuição da 

actividade 

destes.  

 - Incompatível 

com: succinato 

de 
hidrocortisona; 

sangue ou 

plasma; soluções 

de ácidos 

aminados; 

hidrolisados de 

proteínas; 

emulsões 

lipídicas; 

cloridrato de 

fenilefrina; 

soluções de 
manitol  

 

Referências: Dinis AP (2004). Guia de Preparação e Administração de Medicamentos por Via Parentérica. 2ª Edição.



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar - Hospital Pedro Hispano | Joana Pedroso 

 

72 
 

ANEXO XVIII: Fotos de medicamentos LASA e high alert 

 

 

  

 

 

 

 

 

Morfina e petidina: sistema de etiquetagem para destacar medicamentos LASA e high alert 

Medicamentos look alike: Metilprednisolona (Solu-Medrol®) e Hidrocortisona (Solu-Cortef®) 
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