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Resumo 

 

O estágio profissionalizante em Farmácia Comunitária, introduzido no Mestrado Integrado 

em Ciências Farmacêuticas, representa uma vantagem na formação prática permitindo adquirir 

conhecimentos e experiências, bem como uma integração progressiva naquele que poderá ser o 

futuro profissional. 

 O Farmacêutico Comunitário é, no contexto socioeconómico atual, a primeira interface 

entre o doente e os profissionais de saúde logo, é da sua responsabilidade mostrar evidências das 

vantagens da sua função.  

As valências que me foram apresentadas durante o estágio permitiram-me comprovar a 

importância que os Serviços Farmacêuticos constituem como estrutura essencial na prestação de 

cuidados de saúde dispensados na comunidade.  

A proximidade da relação doente-farmacêutico, facilita a troca de informação numa 

atmosfera de confiança, sem a qual a terapêutica corre o risco de não ser realizada com 

efetividade e segurança. No decorrer do meu estágio na Farmácia Avenida, orientado pelo Dr. 

Manuel Felisberto, pude conhecer as diferentes áreas de atuação e adquirir a vertente prática, que 

sem este estágio seria impossível. 

 Na primeira parte do relatório descrevo as rotinas e as áreas que constituem a atividade 

profissional e pelas quais passei ao longo de 4 meses de estágio. Numa segunda parte enuncio os 

trabalhos práticos que resolvi desenvolver, tanto com o objetivo de poder enriquecer a farmácia 

como os meus conhecimentos. Resumidamente, começarei por abordar a Diabetes Mellitus tipo 2 

e seguidamente descreverei as preparações Laxativas para realização de colonoscopia. 

 No final de forma muito resumida apresento uma breve estratégia para transmitir o modo 

de administração de gotas e pomada oculares. 
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1. Farmácia Avenida  

1.1 Localização e espaço físico  

A Farmácia Avenida (FA) abriu as portas no ano de 1960. Situa-se no centro da cidade de 

Lamego, na praceta Dr. Veiga de Macedo nº 22 a 26.  

A FA tem dois pisos com diversas áreas individualizadas para o máximo conforto do 

utente. O piso inferior dispõe: de um armazém de medicação e produtos farmacêuticos 

excedentes, uma sala de convívio e um laboratório de manipulados, atualmente fora de 

funcionamento. O andar de cima possui: zona de acesso ao público com 4 postos de 

atendimento, várias áreas de exposição de produtos farmacêuticos (produtos infantis, de 

puericultura, de cosmética, produtos dietéticos, etc.), uma sala individualizada para avaliação 

de parâmetros bioquímicos e medição de pressão arterial, sala de direção técnica, casa de 

banho e zona de receção de encomendas e de armazenamento em gavetas da medicação.  

 

1.2 Utentes 

 

O conhecimento atualizado das características dos clientes da farmácia é fundamental para 

avaliar o mercado.  

O utente mais característico que recorre à farmácia comunitária é o idoso com várias 

patologias e que procura, essencialmente, a dispensa de medicação crónica. 

As políticas de gestão implementadas na FA têm como objetivo atrair e fidelizar, 

igualmente, outro tipo de público. Uma das estratégias tomadas foi tornar o preço dos leites 

mais atrativo, levando um grupo mais jovem a frequentar a farmácia de forma mais assídua. 

Este tipo de população adquire, de uma forma geral, produtos de cosmética, puericultura e 

dietéticos que possuem uma margem mais vantajosa para a rentabilidade da farmácia. 

A localização central da FA garante uma grande afluência de utentes durante todo o dia e, 

o facto de não encerrar durante a hora de almoço, permite que utentes trabalhadores nas 

proximidades possam dirigir-se à farmácia. Lamego é uma cidade marcadamente turística o 

que leva, muitas das vezes, os estrangeiros a procurar os serviços da FA. 

 

1.3 Horário e Gestão de Recursos Humanos  

 

A FA funciona interruptamente entre as 8h30 e as 19h30 de segunda a sexta-feira e aos 

sábados o seu horário de funcionamento é das 8h30 às 13h.  

Cerca de uma vez por semana, inserida no regime de rotatividade das farmácia de 

Lamego, está de serviço o que implica estar aberta durante um período de 24h. 

Os recursos humanos são a base essencial de qualquer empresa, desta forma ajustar os 

meios humanos, em qualidade e quantidade adequada, é essencial para assegurar o seu bom 

funcionamento. A equipa da FA é constituída por diferentes profissionais (Tabela nº 1) que 

garantem a prestação de cuidados farmacêuticos de qualidade. 
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Função  Nome 

Farmacêutica – Diretora Técnica  Drª. Maria Manuela Santos Monteiro 

Farmacêutico – Orientador Dr. Manuel Felisberto 

Farmacêutica Drª. Ângela Barros  

Farmacêutica Drª. Teresa Saraiva 

Técnica de Farmácia Drª. Catarina Ribeiro 

Técnica de Farmácia Drª. Cláudia Gomes 

Técnica de Farmácia Drª. Sara Martinho 

Assistente Operacional D. Ana Maria 

 

1.4 Fontes de Informação  

 

A equipa da FA, com o objetivo de elucidar qualquer dúvida durante a dispensa, tem à sua 

disposição as fontes bibliográficas obrigatórias (Prontuário Terapêutico e o Resumo das 

Caraterísticas do Medicamento), bem como outras de informação complementar como a 

Farmacopeia Portuguesa, Martindale ou The Merck Index. 
1
 

O acesso à internet permite, também de uma forma fácil e rápida, consultar toda a 

informação da Autoridade Nacional do Medicamentos e Produtos Farmacêuticos, I.P. 

INFARMED, Infomed, Ordem dos Farmacêuticos ou qualquer outro site da área reconhecido 

cientificamente.  

Durante o meu estágio, sempre que necessário, servi-me destas ferramentas de 

informação no processo de cedência de medicamentos. 

 

2. Gestão de medicamentos e de outros produtos farmacêuticos 

 

No contexto socioeconómico atual, gerir uma farmácia é um desafio pois, apesar de ser, 

preferencialmente, um espaço prestador de cuidados de saúde, não deixa de constituir uma 

atividade comercial que tem de ser financeiramente sustentável. Com a larga oferta de 

produtos farmacêuticos a comercializar, com a agravante da sazonalidade de muitos, esta 

tarefa é realmente muito complexa. 

A gestão do stock de medicamentos e de outros produtos de saúde é, por isso mesmo, um 

parâmetro crucial na farmácia comunitária, de forma a garantir escoamento rápido de produtos 

e suprir as necessidades dos utentes, sempre que possível de forma imediata, ou no menor 

tempo útil possível. 

 

 

 

 

Tabela nº 1 – Equipa profissionalizante da Farmácia Avenida 
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2.1 Sistema informático 

 

O sistema informático utilizado na FA é o Sifarma2000® criado pela Glintt Farma. Esta 

aplicação constitui um instrumento de suporte ao profissional de saúde para uma prática 

centrada no utente durante o atendimento, para a gestão diária da farmácia e do circuito do 

medicamento. Embora muito completo, o seu funcionamento é muito intuitivo o que me permitiu 

familiarizar facilmente com o programa, realizando com autonomia tarefas de criação e receção 

de encomendas, verificação de stocks e de prazos de validade, consulta de informação 

científica, dispensa de medicamentos e consulta de vendas.    

 

2.2 Pedidos de encomendas 

 

A aquisição dos medicamentos e produtos farmacêuticos pode ser feita sob duas vias: 

encomenda diária realizada aos armazenistas, ou encomenda direta aos laboratórios. 

Atualmente, a FA colabora com os seguintes fornecedores: OCP Portugal, COOPROFAR 

e Alliance Healthcare e efetua a encomenda tendo em conta a sua disponibilidade e as 

condições de preço que trazem mais vantagem para a farmácia. As encomendas diárias são 

realizadas duas vezes por dia (ao fim da manhã e ao fim da tarde) e visam, essencialmente, 

repor qualitativa e quantitativamente os produtos vendidos durante esses períodos. A proposta 

de encomenda é criada pelo sistema informático e depois validada pelo farmacêutico 

responsável que a encaminha, informaticamente, para os diferentes fornecedores.  

Face a situações em que a farmácia não tenha o medicamento ou produto farmacêutico 

para dispensa imediata ao utente, pode ser realizado o pedido, telefonicamente, aos 

fornecedores.  

As aquisições dos medicamentos e produtos farmacêuticos diretamente aos laboratórios, 

de uma forma geral, vêm associadas a benefícios económicos, por apresentarem um preço 

mais apelativo, sendo vantajoso para a farmácia que consegue ter os Preço de Venda a 

Público (P.V.P.) mais competitivos. Por outro lado, implica que seja uma encomenda de maior 

número de embalagens logo, é obrigatório garantir a rotação do produto, para que não ocorra 

excessiva acumulação de stocks. Esta aquisição é justificada, fundamentalmente, para 

medicamentos de elevada rotação, acessórios e produtos de cosmética. 

 

2.2.1 Rotação de stock  

 

Para facilitar a tarefa de criação de encomendas o sistema Sifarma2000 permite que, para 

cada produto, seja atribuído o valor mínimo que, quando atingido, entra automaticamente na 

encomenda diária. O programa possibilita, de igual forma, conhecer a rotação de um produto: 

estima o seu consumo mensal e avalia quais serão as unidades estimadas que são 

necessárias para realizar as encomendas ao laboratório, de forma a garantirem quantidade 
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certa para satisfação do cliente, mas ao mesmo tempo não levar a uma acumulação de 

produtos condicionando a viabilidade da farmácia. 

 

2.3 Receção e conferência de encomendas 

 

Quando as encomendas chegam à FA é confirmado se o destinatário é o correto e é 

também verificada a integridade dos produtos e as condições de armazenamento, 

nomeadamente para produtos que necessitam de armazenamento em frio (2ºC-8ºC). Os 

produtos vêm acompanhados da fatura ou guia de remessa compostas por duas vias (original e 

duplicado).  

Nas faturas estão descritas as seguintes informações:  

 Identificação do fornecedor e da farmácia a que se destina a encomenda; 

 Identificação da fatura por atribuição de um código; 

 Listagem dos produtos entregues: código do produto, designação do produto, 

quantidade pedida, quantidade enviada, P.V.P, Preço de Venda Autorizado 

(P.V.A), descontos, Imposto sobre o valor Acrescentado (I.V.A), Preço de Venda á 

Farmácia (P.V.F) e valor total da encomenda; 

 Enumeração dos produtos em falta e respetiva justificação, por exemplo “produto 

esgotado”. 

Para dar entrada da encomenda introduz-se o código da mesma no menu do programa 

informático para o efeito e, com a máxima atenção, inicia-se a leitura ótica dos códigos dos 

medicamentos ou produtos farmacêuticos, retificando os prazos de validade quando o seu 

stock está a zero. Finalmente confere-se os P.V.P em vigor e o P.V.F. dos diferentes produtos, 

confirmando se o valor total da encomenda está correto. 

 Sempre que for identificada uma inconformidade, na confirmação das encomendas, entra-

se em contacto, imediatamente, com o fornecedor para que a restituição possa ser realizada 

sendo feita a devolução até resolução. As situações de irregularidade mais comuns que 

surgiram ao longo do meu estágio foram: falta de produto, o produto não foi o pedido e 

embalagem danificada. 

Encomendas que incluam Estupefacientes e Psicotrópicos obrigam a uma atenção 

especial pelas características farmacológicas dos mesmos assim, a fatura é acompanhada de 

uma requisição de substâncias e suas preparações ao abrigo do Decreto- Lei nº 15/93 de 22 de 

janeiro, com retificação a 22 de janeiro “Regime jurídico do tráfico e consumo de 

estupefacientes e psicotrópicos”.
2
 

Estas tarefas foram a minha primeira experiência no estágio em Farmácia Comunitária 

(FC) e permitiram uma maior consciencialização dos nomes comerciais dos medicamentos e 

dos produtos disponíveis para venda na FA.  
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2.4 Armazenamento de medicamentos e outros produtos farmacêuticos 

 

O passo final da gestão de stock é o armazenamento. Segundo as Boas Práticas de 

Farmácia (BPF) “As condições de iluminação, temperatura, humidade e ventilação das zonas 

de armazenamento devem respeitar as exigências específicas dos medicamentos, de outros 

produtos farmacêuticos, químicos, matérias-primas e materiais de embalagem”.
1
 Diariamente, 

os parâmetros de temperatura (inferior a 25ºC) e humidade (inferior a 60%) são verificadas e 

registadas em formulário para o efeito.  

O correto armazenamento tem a máxima importância, pois aumenta a segurança e 

brevidade na dispensa. Durante o meu estágio, acompanhei esta tarefa que contribuiu para o 

maior conhecimento dos produtos que existiam na FA e a sua localização o que, aquando da 

dispensa, me foi muito útil.  

Os medicamentos na FA são armazenados em armários de gaveta, separados de acordo 

com a forma farmacêutica. Dentro desta organização, são colocados por ordem alfabética de 

nome comercial ou Denominação Comum Internacional (DCI), tratando-se de genéricos, 

dosagem e número de unidades por embalagem.  

Os estupefacientes e psicotrópicos são reservados numa gaveta trancada. 

 Medicação que necessita de condições específicas de armazenamento de frio (2-8ºC), é 

colocada imediatamente no frigorífico após a recepção. 

 Produtos de veterinária, material de penso, desinfectantes e soros estão em estantes 

separadas da restante medicação.  

Os Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM), na sua maioria, são 

armazenados próximos da zona de atendimento ao público. 

Todos os excedentes são colocados no armazém do piso inferior, onde se encontra 

também todo o material ortopédico. 

As regras de dispensa, segundo a validade, instituídas na FA são: 

 First Expired, First Out (FEFO) - Para medicamentos ou produtos farmacêuticos 

com validade, o que implica que os produtos com prazo mais curto de expiração 

sejam dispensados em primeiro lugar. 

 First In, First Out (FIFO) – Principalmente em produtos farmacêuticos de cosmética 

e alguns dispositivos médicos que, pela ausência de prazo de validade nas 

embalagens, implica que a dispensa seja feita de acordo com a chegada à 

farmácia. 

 

2.5 Controlo de prazos de validade e confirmação física de stock 

 

O prazo de validade é o limite cronológico durante o qual as características físicas, 

químicas, microbiológicas, galénicas, terapêuticas e toxicológicas não sofrem alterações que 

comprometam a saúde do utente. O controlo dos prazos de validade é essencial para 

assegurar que não existe a dispensa de especialidades farmacêuticas com prazos de validade 
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expirado, nem que expire durante o período de tratamento, assegurando a estabilidade e 

segurança do uso do medicamento. 

De maneira, a controlar mais efetivamente os prazos de validade, foi instituído na FA, 

mensalmente, a identificação de medicamentos ou produtos farmacêuticos com prazo a expirar 

nos 3 meses seguintes de forma a deixar mais sensíveis os colaboradores. Regularmente, é 

feita a contagem física de stocks para confirmar com o gerado informaticamente. 

 

2.6 Devoluções 

 

Os produtos com prazo de validade perto do fim são retirados do seu local e, quando 

aceites pelo laboratório, é gerada uma nota de crédito para a FA. Contrariamente, quando não 

é aceite os produtos são submetidos para Quebra. 

Uma outra situação que implica a devolução é, quando na receção de encomendas, é 

detetada uma inconformidade (produto em falta, produto não foi o pedido, embalagem 

danificada) sendo pedido a reposição de produto ao distribuidor. Ambas as situações obrigam a 

uma geração de uma Guia de Devolução usando a aplicação informática.  

 

2.7 Ordens de recolha de medicamentos  

 

O INFARMED é a entidade que audita todo o circuito do medicamento de forma a garantir 

a sua qualidade. Quando são identificadas situações que não cumprem todos os requisitos 

obrigatórios impostos, é emitida uma Ordem de recolha sob a forma de circular. No 

comunicado é identificado o produto alvo (DCI, forma farmacêutica, dosagem, laboratório, lote 

e prazo de validade), notificado o motivo da recolha e o procedimento a tomar para devolvê-los 

aos armazenistas. 

 

3. Dispensa de medicamentos 

 

A dispensa de medicamentos por parte do farmacêutico comunitário compreende, após 

avaliação, uma ação clínica em que é cedida toda a informação ao utente sobre o uso racional 

do medicamento, aumentando a adesão à terapêutica e identificando possíveis problemas 

relacionados com os medicamentos, protegendo o utente de resultados negativos evitáveis.  

Pela proximidade do utente com os profissionais que trabalham na farmácia existe uma 

confiança que facilita o diálogo, sendo que as informações devem ser transmitidas com rigor, 

mas numa linguagem adequada à do utente.  

Os medicamentos são classificados em: 

 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) 

 Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM). 
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3.1 Medicamentos sujeitos a receita médica 

 

O Estatuto do Medicamento, redigido no Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, define 

os MSRM, e por isso de venda exclusiva em farmácias, como os medicamentos que 

preencham uma das seguintes condições: 

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

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

vigilância médica; 

 Possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam 

utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes 

daquele a que se destinam; 

 Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja 

atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar;  

 Destinem-se a ser administrados por via parentérica (injetável).
3,4

 

As funções do farmacêutico, enquanto especialista do medicamento, evoluíram no sentido 

da dispensa não ser um mero aviamento da receita médica mas uma prestação de cuidados de 

saúde. A receção da receita é seguida da avaliação da mesma para selecionar o medicamento, 

de acordo com a preferência do utente ou indicação restritiva do clínico prescritor, tentando 

sempre, quando se trata de um tratamento crónico, ceder a medicação habitual.  

Durante a dispensa, é imprescindível garantir que o utente compreendeu o esquema 

terapêutico, a duração do tratamento, os possíveis efeitos secundários e reações adversas e 

as condições de armazenamento dos medicamentos. Relativamente aos problemas na 

prescrição de um medicamento, no que concerne à sua adequação ao doente ou à sua 

posologia, o farmacêutico deve, sempre que possível, entrar em contato com o médico 

prescritor. O preço dos MSRM é definido pelo INFARMED e descrito na embalagem dos 

produtos.  

Durante o meu estágio esta atividade foi introduzida no meu dia-a-dia, primeiro de forma 

observacional e gradualmente de forma autónoma. Considero, provavelmente, a função mais 

importante que tive no estágio e onde mais evolui e aprendi. 

A dispensa obriga a conhecer os diferentes tipos de receitas em vigor em Portugal.  

 

3.1.1 Receita médica 

 

A receita médica é o documento de comunicação entre o médico, utente e farmacêutico. A 

legislação que sustém a prescrição foi alterada recentemente para incentivar a prescrição por 

DCI com o objetivo de centrar a prescrição na escolha farmacológica, recorrendo a sistemas 

electrónicos. Ainda assim, atualmente estão em vigor três tipos de receitas médicas válidas: 

manuais, electrónicas materializadas e electrónicas desmaterializadas, em comum devem ter 

os seguintes tópicos: 

 Número da receita; 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária  Mariana Bandeira de Almeida 

8 
 

 Identificação do prescritor e local e assinatura; 

 Dados do utente (nome, número de beneficiário, e regime de comparticipação 

atribuído); 

 Data e validade da prescrição (nas receita não renovável corresponde a 30 dias e 

nas renováveis é de 6 meses); 

 Identificação de DCI e descrição da posologia, duração e número de embalagens. 
4
 

Qualquer incumprimento no preenchimento implica a não dispensa da medicação. 

Apesar de ser recomendado a prescrição por DCI existem justificações clínicas que 

impedem/condicionam a substituição da denominação comercial. Elas têm que estar, 

inequivocamente, descritas na receita e são: 

 Alínea a) - Medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito; 

 Alínea b) - Reação adversa prévia; 

 Alínea c) - Continuidade de tratamento superior a 28 dias.
4
 

Para a alínea a) e b) é proibido dispensar outro medicamento que não seja a denominação 

comercial prescrita. No caso da alínea c) pode ser dispensado outro grupo homólogo desde 

que o P.V.P. deste seja inferior ao indicado na receita. 

 

3.1.1.1 Receita médica manual 

 

Devido à legislação que vigora atualmente, e que recomenda a prescrição eletrónica, a 

dispensa de medicamentos em formato manual é presença cada vez menos assídua na 

farmácia. As justificações para o seu uso são assinaladas no quanto superior direito e são: 

 Falência Informática; 

 Inadaptação do prescritor; 

 Prescrição no Domicílio; 

 Até 40 receitas/mês. 

Cada receita médica manual pode ter até quatro DCI distintos no máximo de 2 

embalagens de cada ou tratando-se de forma unitária 4 embalagens. A dispensa através da 

receita médica manual comporta mais erros, uma vez que a introdução dos fármacos é feita 

manualmente.
5
 

 

3.1.1.2 Receita médica eletrónica materializada e desmaterializada 

 

O objetivo é a generalização da desmaterialização do circuito de prescrição, dispensa em 

farmácia comunitária e conferência de medicamentos. 

Coexistem duas formas de disponibilização da prescrição eletrónica: 

 Receita eletrónica desmaterializada ou receita sem papel; 

 Receita eletrónica materializada em que a prescrição é impressa.
5
 

As receitas eletrónica materializadas e desmaterializadas obrigam ao correto 

preenchimento dos tópicos descritos em 3.1.1. Nas receitas materializadas o número máximo é 
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de quatro DCI distintos e de 2 embalagens de cada ou tratando-se de forma unitária 4 

embalagens. Por outro lado, a desmaterializada não tem um limite de diferentes DCI. Cada 

medicamento ou dispositivo é prescrito em linhas diferentes, indicando inequivocamente 

validade de prescrição, para cada um individualmente, o número de embalagens que pode ir 

até 2 ou 6 se se trata de um tratamento prolongado.
5
 

 

3.1.2 Medicamentos Genéricos 

 

O estatuto do medicamento, descrito no Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, define 

Medicamento Genérico como “…medicamento 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”.
4
 O facto de o preço ser mais acessível causa alguma desconfiança aos utentes, 

que muitas das vezes não mostram certeza que os efeitos serão os mesmos, optando pelo 

medicamento de marca. 

Ainda assim, mérito também da equipa da farmácia que fornece todas as informações 

para uma escolha em consciência, notando-se uma mudança de mentalidades e uma maior 

adesão aos medicamentos genéricos. 

 

3.1.3 Regimes de Comparticipação 

 

Durante a dispensa de MSRM é necessário considerar o organismo onde a receita é 

faturada. A identificação do regime e da entidade que o financia é com base num sistema de 

código.  

Em Portugal, a comparticipação de medicamentos em regime geral aos utentes do 

Sistema Nacional de Saúde (SNS), com o código 01, é efetuada mediante os seguintes 

escalões: Escalão A – 90%, Escalão B – 69%, Escalão C – 37%, Escalão D – 15%, consoante 

a sua classificação farmacoterapêutica. 
5
 

Adicionalmente, alguns utentes usufruem de outras complementaridades de 

comparticipação de medicamentos, são os casos dos seguros de saúde e entidades, que 

aumentam a percentagem de comparticipação. Durante o período de estágio deparei-me 

principalmente com as seguintes entidades complementares: Serviços de Assistência Médico-

Social (SAMS) e Sãvida (Medicina Apoiada, EDP). 

Também prevista na legislação está a comparticipação de medicamentos em regime 

especial que abrange situações específicas nomeadamente determinadas patologias (ex: 

Paramiloidose, Lúpus, Dor Oncológica moderada a forte, etc.) ou grupos de doentes.
6
 Para ser 

valida tem que estar indicado, por baixo do medicamento, o respectivo Despacho, Decreto-Lei 

ou Portaria.
5
 

Presentemente, a introdução da receita eletrónica, materializada ou não, simplificou a 

atribuição das comparticipações que acarretavam alguns erros e que obrigavam à máxima 
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atenção, desviando a atenção da dispensa propriamente dita. Por via eletrónica o sistema, 

automaticamente, introduz os respetivos regimes de comparticipação, sendo apenas 

necessário submeter, manualmente, os regimes de comparticipação complementar.  

 

3.2 Medicamentos sujeitos a um regime especial: Estupefacientes e Psicotrópicos 

 

Os Estupefacientes e Psicotrópicos são substâncias extremamente importantes para a 

medicina com aplicação clínica para inúmeras patologias. O mecanismo de ação sob o Sistema 

Nervoso Central provoca uma ação depressora ou estimulante e, desde que usadas de forma 

correta, trazem benefícios terapêuticos. Contudo, o seu consumo ilícito obriga a um controlo 

rigoroso por partes de todas a autoridades competentes. 
7
 

A dispensa é sujeita, por essa razão, a um conjunto complementar de procedimentos. 

Mediante apresentação de receita médica válida o programa informático, disponibilizado pelo 

Sifarma2000, obriga a um registo de dados do utente (nome, morada), utente que avia a 

receita (nome, idade, morada e Cartão de Cidadão) e identificação do médico prescritor.  

No final é emitido um talão em duplicado comprovativo da saída do Estupefaciente e 

Psicotrópico. Nas receitas manuais e electrónicas materializadas é feita uma cópia onde se 

anexa os talões. No caso de se tratar de receitas electrónicas desmaterializadas basta os 

talões comprovativos. 

 A aquisição destes produtos implica que sejam guardados os documentos de entrada. 

Todos os documentos são assinados pelo Diretor Técnico e carimbados para seguirem para o 

INFARMED.  

O INFARMED é a entidade que adita todas as entradas e saídas de Estupefacientes e 

Psicotrópicos por isso a farmácia é obrigada a comunicar todos os movimentos enviando os 

documentos que os comprovam. 

 

3.3 Conferência e Faturação do Receituário  

 

A conferência do receituário é uma atividade imprescindível, e na FA existem 

farmacêuticos responsáveis que, sempre que possível, diariamente a realizam. Para que a 

farmácia arrecade a totalidade do valor das comparticipações, provenientes do receituário, é 

necessário assegurar que a receita é válida e que a medicação dispensada corresponde ao 

que foi prescrito pelo médico. 

 Todas as receitas dispensadas na FA são duplamente validadas para identificar possíveis 

erros que possam comprometer o pagamento mas, igualmente, averiguar a presença de 

inconformidades na dispensa em prejuízo da saúde do utente. 

No contexto atual, a desmaterialização do circuito de: prescrição, dispensa, e conferência 

de medicamentos cedidos em farmácia comunitária, vê o seu funcionamento facilitado e 

automatizado com a implementação das receitas eletrónicas. Contudo, a coexistência ainda de 

receitas em suporte de papel, obriga à confirmação de: se toda a medicação cedida é a 
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qualitativa e quantitativamente a prescrita, se a receita foi faturada ao organismo 

correspondente, se está dentro do prazo de validade, assinada pelo utente, carimbada, 

assinada e datada pelo profissional responsável.  

As receitas conferidas são organizadas, de acordo com o organismo faturado, em lotes de 

30 por ordem crescente. No último dia de atividade de cada mês é realizado o fecho de lote. É 

impresso em triplicado o “verbete de identificação de lote”, o “Resumos de Lotes” e “Fatura” 

que acompanham as receitas debitadas aos subsistemas de saúde e que são enviados para a 

Associação Nacional de Farmácias (ANF) depois de devidamente assinados e carimbados. 

Para o centro de conferência de faturas (CCF) são impressos os mesmos documentos para as 

receitas afetas ao SNS.
8
 

 Sempre que estas entidades detetem irregularidades os documentos são reenviados à 

farmácia justificando o motivo da recusa, podendo esta recorrer da situação. 

Foi-me possível acompanhar ativamente a confirmação de diferentes tipos de receitas, em 

vigor atualmente em Portugal, e os procedimentos distintos intrínsecos a cada tipo. Esta 

atividade sensibilizou-me para a responsabilidade implícita à tarefa de dispensa e alertou-me 

para os aspetos a ter em conta quando estava a dispensar receitas médicas. Participei no final 

do mês, com supervisão, na recolha de todas as receitas e documentos requeridos. 

 

3.4 Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

 

De acordo com o Estatuto do Medicamento, os MNSRM são os que não preencham as 

condições previstas em 3.1, ou seja, destinam-se ao tratamento ou prevenção de certas 

doenças, que por se caracterizarem por sintomas ligeiros e autolimitados, não requerem 

cuidados médicos, podendo ser adquiridos sem receita, excluindo os medicamentos por via 

injetável. Os MNSRM não são comparticipáveis, salvo nos casos previstos na legislação e 

estão sujeitos a um regime de P.V.P. livre, a sua comercialização para além da farmácia inclui 

postos de venda autorizados pelo INFARMED.
4
 

A Farmácia Comunitária é procurada pelos utentes para resolver problemas de saúde 

menores. Em algumas situações já solicitam um medicamento em particular, que lhe foi muitas 

das vezes aconselhado por pares, sem formação para o efeito. A automedicação, nos dias de 

hoje, é um foco de problema. Assim o farmacêutico detém um papel de grande relevo para 

alterar comportamentos por parte da comunidade nesta prática. 

A Indicação Farmacêutica é uma das principais funções do exercício na área comunitária 

exigindo uma relação doente-farmacêutico estreita, para que seja possível a troca de 

informação numa atmosfera de confiança, sem a qual a terapêutica corre o risco de não ser 

realizada com efetividade e segurança. Diariamente, o farmacêutico é chamado a intervir, 

transmitindo toda a informação, inquirindo o doente acerca dos sintomas mas também das 

patologias concomitantes, para que, sempre que possível, possa dispensar MNSRM. A 

presença de critérios de referenciação ao médico deve implicar o encaminhamento do utente.  
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Para o farmacêutico indicar medicamentos, para além de todo o conhecimento científico, 

tem que conhecer bem os stocks que existem na farmácia e que possam dar resposta ao 

problema. Tive oportunidade de, ao longo do meu estágio, responder a várias situações de 

indicações farmacêuticas, ainda que, no início, tenha sido a minha maior dificuldade. As 

situações mais frequentes de pedidos de aconselhamento foram casos de: alívio de sintomas 

de picadas de insecto, constipações, situações alérgicas, episódios de dor aguda, tosse, 

diarreia/obstipação, secura ocular e herpes labial.  

 

4. Aconselhamento e Dispensa de outros produtos farmacêuticos 

4.1 Produtos de cosmética e higiene corporal 

 

Produtos de cosmética são “qualquer substância ou mistura destinada a ser posta em 

contacto com as partes externas do corpo humano (epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, 

lábios e órgãos genitais externos) ou com os dentes e as mucosas bucais, tendo em vista, 

exclusiva ou principalmente, limpá-los, perfumá-los, modificar-lhes o aspeto, protegê-los, 

mantê-los em bom estado ou de corrigir os odores corporais”.
9 

Estes produtos têm um grande destaque na zona de acesso ao público. As marcas com 

mais significado na FA são: Avene®, Vichy®, Galenic®, Anjelif®, klorane ®, Lactacyd ®. 

A venda destes produtos vive muito de campanhas e promoções desenvolvidas e, tendo 

em conta, o período de Verão em que decorreu o meu estágio a venda de protetores solares 

foi, realmente, o aconselhamento e dispensa que fiz em maior número.  

Não tendo tido nenhuma unidade curricular específica da parte de cosmética e 

dermocosmética recorri tanto à equipa da FA, sempre disponível, como aos manuais 

disponibilizados por cada marca para conhecer as indicações, melhorando o meu atendimento 

nesta área. 

 Tive a oportunidade de assistir a uma sessão de apresentação dos produtos da Galénic® 

que se mostrou muito útil pelo facto de existir uma grande adesão dos utentes a esta marca.  

 

4.2 Produtos dietéticos e de alimentação especial 

 

O Decreto-Lei 74/2010 estabelece o regime geral dos géneros alimentícios destinados a 

alimentação especial para: 

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

 Pessoas que se encontram em condições fisiológicas especiais e que, por esse facto, 

podem retirar benefícios especiais de uma ingestão controlada de determinadas 

substâncias contidas nos alimentos; 

 Lactentes ou crianças de pouca idade em bom estado de saúde.
10

 

São exemplos de produtos de alimentação especial: os leites artificiais adaptados às 

necessidades diferenciadas dos bebés, produtos sem lactose, produtos sem glicose, produtos 
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destinados ao emagrecimento, alimentos sem glúten e de dieta especial para doentes com 

fenilcetonúria. 

A FA tem uma aposta muito forte nos leites infantis apresentando uma grande variedade 

que acompanha o crescimento e necessidades dos lactentes, e as marcas presentes são a 

NAN® e APTAMIL®. Os utentes normalmente, nestas dispensas, já vêm há procura de um leite 

específico geralmente por indicação do médico pediatra.  

Durante o meu estágio também acompanhei a dispensa de soluções nutricionais 

personalizadas a cada situação clínica, nomeadamente para nutrição sénior (Meritene®), 

suplementos completos nutricionalmente para condições específicas como a Diabetes 

(Resource® diabetic) e produtos que facilitam a alimentação em indivíduos com dificuldade de 

deglutição (Resource® Espesante). 

A FA tem a colaboração de uma nutricionista e aconselha produtos dietéticos usados no 

controlo do peso, nomeadamente para emagrecimento. 

 

4.3 Produtos de puericultura e de obstetrícia 

 

Os produtos de puericultura disponíveis na FA são: chupetas, tetinas, biberões, fraldas e 

brinquedos adequados às diferentes idades. A Mustela® e a Barral® tinham várias gamas de 

cremes hidratantes para bebé e malas de transporte e muda-fraldas de vários tamanhos e 

muito apreciadas pelos pais.  

Relativamente, à área de obstetrícia os produtos procurados eram essencialmente: 

cremes para prevenção das estrias como, o Bio-oil® e o Barral® Óleo de Amêndoas Doces; 

cintas pré/pós-Parto e soutiens de amamentação. 

 

4.4 Fitoterapia e suplementos nutricionais  

 

Os produtos de fitoterapia são derivados de uma ou mais plantas e são muito procurados, 

nos dias de hoje, em alternativa ou de forma complementar a outras especialidades 

farmacêuticas. A preocupação nesta área tem de consistir em alertar de que o natural pode 

não ser inócuo.  

Na FA este produtos existiam, essencialmente, sob a forma de tisanas, embora existam 

noutras formas farmacêuticas. Com a aproximação do verão os chás/tisanas com 

características dietéticas eram os mais vendidos. 

A procura de suplementos nutricionais tem uma grande prevalência na FA, assim dispõe 

de uma variedade de suplementos que permitem a adequação da dispensa à indicação mas 

também em consideração às especificidades dos utentes. Pude constatar no estágio uma 

afluência maior de jovens estudantes que solicitavam suplementos para melhorar o 

desempenho físico e intelectual. As marcas com maior significado são: Centrum®, Cerebrum®. 
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4.5 Medicamentos de uso veterinário 

 

Medicamento veterinário define-se como “toda a substância ou composição que possua 

propriedades curativas ou preventivas das doenças e dos seus sintomas (…) com vista a 

estabelecer um diagnóstico médico ou a restaurar, corrigir ou modificar as suas funções 

orgânicas (…) destinado a animais”. 
4
 

As situações mais frequentes que surgiram, ao longo do estágio, foram a procura de 

produtos para animais domésticos, como cães e gatos, representando os antiparasitários os 

mais vendidos. Não obstante, e por Lamego estar rodeada ainda de algumas povoações rurais, 

deparei-me com verdadeiros desafios durantes algumas dispensas. Um caso era referente à 

doença hemorrágica de coelhos, sendo obrigada a recorrer à ajuda da equipa, podendo 

constatar a necessidade de formação nesta área. 

 

4.6 Dispositivos médicos 

 

Os dispositivos médicos definem-se como “Qualquer instrumento, aparelho, equipamento, 

software, material ou artigo utilizado isoladamente ou combinado, incluindo o software 

destinado pelo seu fabricante a ser utilizado especificamente para fins de diagnóstico ou 

terapêutico e que seja necessário para o bom funcionamento do dispositivo médico, cujo 

principal efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, 

imunológicos ou metabólicos, embora a sua função possa ser apoiada põe esses meios, 

destinado pelo fabricante a ser utilizado em seres humanos para fins de: 

 diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença; 

diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou uma 

deficiência; estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico;  

Controlo da concepção.”
11

 

No decorrer do meu estágio contactei com os diferentes dispositivos médicos presentes na 

FA e dos quais destaco: sacos coletores de urina e sacos para ostomia, fraldas e pensos para 

incontinência, colares cervicais, meias de compressão, pulsos, meias e joelheiras elásticas 

para fins médicos, canadianas, muletas, seringas, material de penso, cateteres urinários, 

preservativos, dispositivos intra-uterinos, testes de gravidez, etc. 

O sem número de dispositivos médicos existentes no mercado e, que se constituem 

imprescindíveis em muitas condições, obriga a um estudo profundo para responder as todas as 

situações do dia-a-dia. O farmacêutico deve reconhecer e informar sobre a sua correta 

utilização para que o utente possa beneficiar de forma máxima dos dispositivos médicos. 

  

4.7 Medicamentos manipulados e Homeopáticos 

 

A FA escolhe não produzir, nas suas instalações, medicamentos manipulados, sendo 

solicitado, sempre que necessário, à Farmácia Lordelo a sua preparação. Não senti que fosse 
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uma desvantagem para mim, pois tinha tido oportunidade de participar na preparação de 

manipulados durante o meu estágio em Farmácia Hospitalar. 

Os medicamentos Homeopáticos também não existem na FA. Durante os quatro meses 

de estágio não presenciei nenhuma situação de procura de medicamentos manipulados nem 

homeopáticos. 

 

 

5. Cuidados Farmacêuticos e Serviços de Saúde – Determinação de parâmetros 

biométricos, fisiológicos e bioquímicos 

 

O correto diagnóstico, prevenção, cura ou controlo da doença são, para os profissionais 

de saúde, os grandes objetivos na prestação de cuidados. A toma de um medicamento gera no 

utente a expectativa de um resultado positivo na saúde, recorrendo muitas vezes à FA para 

fazer o controlo/avaliação das suas patologias como, hipertensão, diabetes, dislipidemias e 

obesidade. A sensibilização cada vez maior para determinadas patologias e suas complicações 

faz com que, a determinação destes parâmetros, seja procurada também por pessoas, sem a 

doença. Pela proximidade, facilidade e confiança os utentes escolhem muitas vezes a farmácia 

para os realizar. Esta atitude dos utentes foi essencial para a escolha do meu primeiro tema 

prático. 

Garantir a prestação de cuidados farmacêuticos traz irrefutáveis benefícios para a saúde 

do utente, mas também para o SNS. A prestação diária do farmacêutico tem que ser 

valorizada.  

 

5.1 Índice de Massa Corporal 

 

Um dos problemas que se verifica, cada vez mais com maior acuidade, está relacionado 

com o estilo de vida atual e que tem como consequência o excesso de peso e a obesidade. 

Toda a informação acerca das complicações que advêm destas condições tornam o público, 

em geral, mais alerta. 

 A FA possui um aparelho automatizado que permite determinar o Índice de Massa 

Corporal, através da determinação do peso e da altura. Os profissionais da equipa da FA estão 

sempre atentos e disponíveis para a explicação do funcionamento e da postura que o utente 

deve adotar, para que o resultado seja o mais fidedigno possível. Os utentes procuravam, 

igualmente, ajuda na interpretação do talão solicitando, para valores fora dos de referência, 

conselhos para poder eventualmente alterar a situação, mostrando-se sempre muito 

receptivos. Como a FA dispõe de serviço de Nutricionista eram transmitidas as informações 

para o encaminhamento profissional.      
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5.2 Pressão Arterial 

 

A hipertensão arterial é uma patologia muito prevalente em Portugal e um conhecido fator 

de risco para o desenvolvimento de outras situações clínicas. 

A avaliação da Pressão Arterial pressupõe determinados cuidados para que o valor seja o 

mais rigoroso possível. Era assegurado o máximo de conforto ao utente, aconselhando-se o 

repouso durante 5 minutos. Em casos da ingestão de café ou tabaco a determinação nunca 

deveria ser feita antes de decorrerem 30 minutos. Foi uma atividade que, no meu estágio, me 

ajudou a aproximar e ganhar uma relação de confiança com os utentes mais fiéis e com o 

hábito de realizar regularmente o controlo da sua hipertensão. 

Os resultados obtidos eram depois interpretados, de acordo com a (Tabela nº2) e 

comunicados ao utente. 

 

Tabela nº2 - Classificação dos diferentes níveis de Pressão Arterial
12

 

Classificação Sistólica (mmHg)  Diastólica (mmHg) 

Ótima  <120 Ou <80 

Normal 120-129 Ou 80-84 

Normal Alta 130-139 Ou 85-89 

Hipertensão grau 1 140-159 Ou 90-99 

Hipertensão grau 2  160-179 Ou 100-109 

Hipertensão grau 3  >180 Ou >110 

 

Nos casos em que as determinações já correspondiam a valores de Hipertensão era 

efetuado um ensino ao utente, acerca da adesão à terapêutica, medidas não farmacológicas 

que poderia implementar, nomeadamente a redução do teor de sal e gorduras e incentivo à 

prática de exercício físico. Em presença de valores anormalmente altos era recomendado o 

encaminhamento do utente para o serviço de saúde. 

 

5.3 Glicemia capilar  

 

A determinação de glicemia capilar é muito comum na FA, tanto por parte de diabéticos 

como de utentes que, embora não diagnosticados, faziam um controlo dos valores de glicemia 

sanguínea. A determinação bioquímica é realizada recorrendo a um equipamento 

semiautomático e através de punção capilar. Os valores obtidos eram analisados de acordo 

com a (Figura 1). 
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Figura 1. Valores de glicemia em jejum e pós-refeição. (acessível em http://www.apdp.pt/a-diabetes/a-pessoa-
com-diabetes/valores-de-referencia) 

Estas consultas farmacêuticas devem incluir um aconselhamento sobre: alimentação 

saudável, a prática regular e adaptada de exercício físico, o controlo do peso corporal e a 

adesão à terapêutica instituída, se se tratar de um doente diabético. 

5.4 Colesterol total e Triglicerídeos 

 

Na FA é possível realizar a determinação bioquímica do colesterol e dos triglicerídeos 

recorrendo a um sistema semiautomático e punção capilar. De preferência era aconselhado o 

utente a realizá-la em jejum, principalmente para os triglicerídeos que carecem de uma pausa 

alimentar de 12h.  

Como a avaliação demorava uns minutos a ser finalizada, depois de introduzida a tira com 

sangue, havia espaço para inquirir o utente acerca do seu estilo de vida e recomendar 

alterações que se mostrassem benéficas para a sua saúde. Para além de incentivar a prática 

regular de exercício físico e adesão à terapêutica era explicada a importância de um controlo 

do regime alimentar optando por cozidos e grelhados em detrimento dos fritos.  

A Direção Geral de Saúde atribui como valor máximo para o colesterol 190 mg/dl e a partir 

de 150 mg/dl é considerado que o utente sofre de hipertrigliceridemia. 
13

 

 

6. Outras valências da Farmácia Avenida 

6.1 Cartão das Farmácias Portuguesas 

 

O programa “Farmácias Portuguesas”, pertencente à ANF constitui uma forma de 

fidelização dos utentes a farmácias aderentes. Os utentes acumulam pontos de acordo com as 

compras realizadas. Para MSRM é atribuído 1 ponto por dia, para os produtos como 

cosméticos e MNSRM, desde que superior a €3,00 permitem acumular mais pontos. Os pontos 

podem ser rebatidos ou trocados por serviços farmacêuticos e/ou produtos de saúde e bem-

estar, identificados no catálogo respetivo. 
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Durante o meu estágio pude observar que os utentes da FA optavam, na maior das vezes, 

pelo rebate no valor final. 

 

6.2 VALORMED 

 

A VALORMED, criada em 1999, é uma sociedade sem fins lucrativos que nasceu de uma 

parceria entre a Industria Farmacêutica, Distribuidores e as próprias Farmácias e que tem a 

responsabilidade da gestão dos resíduos de medicamentos fora de prazo ou já não utilizados, 

materiais utilizados no seu acondicionamento e embalagem (cartonagens vazias, folhetos 

informativos, frascos, blisters, bisnagas, ampolas, etc.), ainda que contenham restos de 

medicamentos, e acessórios utilizados para facilitar a sua administração (colheres, copos, 

seringas doseadoras, conta gotas, cânulas, etc.).
14,15

 

Na FA existe um contentor onde são depositados os resíduos trazidos pelos utentes. 

Quando completamente cheio é pesado, selado e preenchida a “ficha do contentor”. Os 

armazenistas são responsáveis pela sua recolha e reencaminhamento para o centro de 

triagem. Fica na farmácia um duplicado da “ficha do contentor”.   

 

7. Considerações pessoais - Ser estagiária na Farmácia Avenida 

 

O meu dia, durante os 4 meses que estive na Farmácia Avenida, começava as 9h, nesta 

altura a farmácia já estava aberta há 30 minutos e, de uma forma geral, já existiam utentes, 

contudo, não os suficientes para criar tempos de espera. Assim, eu começava por fazer a 

receção e confirmação das encomendas aos fornecedores. Depois de validada a entrada dos 

produtos procedia ao armazenamento dos medicamentos e produtos farmacêuticos. Com o 

decorrer da manhã, a afluência à farmácia aumentava e, depois de ganhar autonomia na 

dispensa, o armazenamento era interrompido, para passar ao atendimento ao público. De 

manhã, ele centrava-se numa faixa etária mais elevada, sendo as dispensas, 

fundamentalmente, de medicação crónica. 

A hora de almoço trazia uma população mais nova à farmácia, que aproveitava a sua 

pausa durante o trabalho para poder adquirir medicamentos ou produtos farmacêuticos. A 

procura era essencialmente de MNSRM e produtos de cosmética, sendo os que recorriam à 

farmácia para aviar medicamentos era uma percentagem mínima.  

Às 12h30 começava a minha hora de almoço, e às 14h30 estava de volta à farmácia. 

Ao regressar à FA, e por ser uma hora mais calma, era aproveitada para repor medicação 

dos módulos de gavetas utilizando os produtos em armazém. Durante o resto da tarde o 

funcionamento era relativamente parecido ao período da manhã. Apesar de parecer rotineiro, 

não houve nunca um dia igual, uma vez que a interação com os utentes trazia sempre algo de 

novo.  

Pela proximidade da FA ao recinto da feira, as quintas eram de facto um dia de muito 

trabalho e movimento, que obrigava a equipa a um esforço suplementar. 
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Ao longo de todo este percurso a equipa da FA integrou-me em todas as atividade por 

muito difíceis que fossem as suas rotinas contribuindo assim, para o meu desenvolvimento e 

conhecimento pessoal e profissional. Com uma atitude de partilha fizeram-me sentir parte da 

equipa.  

Os meus dias, como estagiária, terminavam às 18h procurando sempre agir de forma 

profissional e com a convicção de total entrega.  

No presente estágio pude participar nas diferentes valências, resumidamente descritas no 

(ANEXO I). 
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2º Parte – Trabalhos realizados no âmbito do estágio em Farmácia comunitária 

8. Diabetes Mellitus tipo 2 

8.1 Introdução 

 

A Diabetes Mellitus (DM) é uma patologia metabólica crónica caracterizada por uma 

hiperglicemia e complicações que advêm desse facto. Nas últimas décadas, a sua prevalência 

tem aumentado significativamente, sendo reconhecida como um problema de Saúde Pública 

prioritário e alvo central para as autoridades de Saúde mundiais. Segundo a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), os últimos números, referentes a 2014, apontavam para um total de 

422 milhões de pessoas com diabetes em todo o Mundo. 
16,17

 

A patologia primária subdivide-se em Diabetes Tipo 1 e Diabetes Tipo 2. A DM tipo 1 

apresenta uma percentagem muito inferior e caracteriza-se pela ausência de possível 

prevenção, já que não está diretamente relacionada com hábitos de vida ou de alimentação 

errados. Apesar de poder surgir em qualquer idade, manifesta-se, maioritariamente, em 

crianças e jovens. Nestes doentes o pâncreas não produz insulina devido à destruição maciça 

das células β pelo próprio sistema auto-imune.
18,19 

Contrariamente, o desenvolvimento da DM tipo 2 está intrinsecamente associado a um 

estilo de vida não saudável.
18

 A importância de uma educação para a saúde cada vez mais 

cedo é fundamental com o objetivo de diminuir a incidência desta patologia. Na conjetura 

socioeconómica atual o impacto destas ações pode-se relevar determinante. As Farmácias 

Comunitárias, pela proximidade diária com os utentes e pelo conhecimento tecnocientífico 

específico por parte da equipa farmacêutica, são uma ponte central para a identificação dos 

doentes de risco bem como do sucesso da terapêutica em doentes já diagnosticados. Foi esta 

a principal razão para o foco do meu tema ser a DM tipo 2. 

 

8.2 Fisiopatologia 

 

A fisiopatologia da DM tipo 2 é complexa e envolve a combinação de múltiplas alterações 

nos mecanismos que regulam a homeostasia da glicose. O seu aparecimento resulta de 

causas multifatoriais que incluem tanto a predisposição genética como a componente 

ambiental, apresentando como principais fatores de risco a obesidade, alimentação 

desequilibrada e o sedentarismo. O que resulta desta combinação é: 

 Diminuição da produção da insulina no pâncreas, devido à disfunção quantitativa e 

posterior degenerescência dos Ilhéus de Langerhans (células β). 
16,20 

 Resistência à insulina nas células hepáticas, musculares e adiposas. Os defeitos, não 

estão totalmente explicados, mas incluem uma diminuição da produção dos 

transportadores da glicose GLUT-4, diminuindo o uptake da glicose para os tecidos 

periféricos. Uma outra hipótese que explica a resistência à insulina é a produção de 

citocinas pró-inflamatórias que resultam de uma hipertrofia nos adipócitos da região 
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intra-abdominal. Os macrófagos juntamente com os adipócitos segregam localmente 

moléculas promotoras da resistência à insulina. 
21 

 Alteração de produção de incretinas.  e 
 

 Produção aumentada de glicose no fígado.
 16,20 

Na ausência de insulina a glicose (combustível metabólico) não pode penetrar nas 

células o que leva a hiperglicemia. Os seus principais sintomas incluem: 
16,20 

• Visão turva 

• Xerostomia 

• Polidipsia 

• Poliúria 

• Polifagia 

• Sudação excessiva 

• Cansaço  

• Prurido na zona genital. 

As complicações do avanço progressivo de um doente com diabetes aumentam 

significativamente o risco de morrer prematuramente. Compreendem acidentes vasculares 

cerebrais, ataques cardíacos, enfartes, insuficiência renal, amputação dos membros, perda de 

visão entre outras. 
17

 

 

8.3 Diagnóstico e monitorização  

 

A elaboração de guidelines, para identificar os critérios de diagnóstico de uma qualquer 

patologia, constitui um fator de uniformização que pode ser utilizado posteriormente por toda a 

comunidade científica. A OMS, desde 1995, tem vindo a elaborar guidelines para o diagnóstico 

e classificação da Diabetes.
17 

Decorrente destas orientações a Direção Geral de Saúde através 

da norma N.º 2/2011, de 14/01/2011, estabelece os critérios de diagnóstico, que passo a citar: 

“Parâmetros e valores para plasma venoso na população em geral: 

a) Glicemia de jejum ≥ 126 mg/dl (ou ≥ 7,0 mmol/l); ou 

b) Sintomas clássicos de descompensação + Glicemia ocasional ≥ 200 mg/dl(ou ≥ 11,1 

mmol/l); ou 

c) Glicemia ≥ 200 mg/dl (ou ≥ 11,1 mmol/l) às 2 horas, na prova de tolerância à glicose oral 

(PTGO) com 75g de glicose; ou 

d) Hemoglobina glicada A1c (HbA1c) ≥ 6,5 %.” 
23

 

Há também outros aspetos a considerar para o diagnóstico de DM e que passam por não 

efetuar o diagnóstico numa pessoa assintomática, apenas à custa de um único valor anormal 

de glicemia em jejum ou HbA1c, devendo efetuar-se novas análises passadas uma ou duas 

semanas. Deve ser usado apenas um parâmetro para o diagnóstico, embora se houver 

avaliação simultânea de glicemia em jejum e HbA1c e se os resultados forem confirmatórios o 

diagnóstico fica efetuado, no caso de não serem, o parâmetro anormal deve ser novamente 

repetido.
23
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O aumento de glicemia no sangue provoca inúmeros prejuízos a nível dos vários órgãos. 

Assim, o seu controlo é um fator extremamente importante para a prevenção dessas mesmas 

complicações. 

A automonitorização da glicose no sangue pelas pessoas com DM tipo 2 parece não ser 

consensual no que diz respeito à frequência e hora do dia a que se deve fazer o teste. Parece 

haver, contudo, alguns aspetos que são consensuais: só deve ser efetuada se a pessoa com 

diabetes tipo 2 tiver os conhecimentos e a vontade necessários para, de uma forma ativa, 

adaptar o tratamento aos resultados obtidos; estes aspetos devem ser combinados em 

conjunto com os profissionais de saúde.
23

 

Recentemente a farmacêutica Abbot desenvolveu um sistema de monitorização, 

designado por FreeStyle Libre, que funciona sem necessidade de picada permitindo, de uma 

forma instantânea, a leitura dos valores glicémicos.
24

 

 

8.4 Terapêutica Antidiabética na Diabetes Tipo 2    

 

Tomando consciência do aumento da prevalência da DM tipo 2 tem havido, por parte da 

comunidade científica, um empenho para desenvolver opções/esquemas terapêuticos seguros 

e efetivos que permitam o controlo da concentração de glucose o mais próxima dos valores 

estabelecidos como normais, prevenindo/minimizando as complicações crónicas subjacentes
.20

 

Se por um lado, a primeira abordagem do doente com DM tipo 2 deve incluir alterações de 

estilo de vida, que passam por uma alimentação saudável e equilibrada e a prática regular de 

exercício físico, isto por si só pode não ser suficiente, havendo a necessidade vital da 

introdução de fármacos antidiabéticos. As opções terapêuticas para controlar a glicemia 

passam pela toma de antidiabéticos orais (ADO) e/ou insulina. 
22

 

De realçar que os objetivos terapêuticos a atingir, bem como as opções terapêuticas 

definidas pelo responsável clínico, devem ser individualizadas.
25

 

 

8.4.1 Antidiabéticos orais 

 

8.4.1.1 Biguanidas 

 

As biguanidas fazem parte da classe dos ADO da qual faz parte a metformina. Na 

ausência de qualquer contra-indicação a metformina constitui a primeira linha de tratamento 

para doentes com DM tipo 2, diretriz reconhecida e preconizada pela Direção Geral de 

Saúde.
25

 

Apesar do seu mecanismo de ação não estar completamente esclarecido atua 

presumivelmente: no fígado, pela redução da produção de glicose inibindo a gluconeogénese e 

glicogenólise; no músculo, pelo aumento da sensibilidade à insulina, melhorando a captação e 

utilização da glicose periférica (tecidos); no intestino, retardando a absorção de glicose.
25,26 

 

Pelo facto da sua ação farmacológica não estimular a produção de insulina, não produz 
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hipoglicemia, sendo, conjuntamente com a perda de peso e redução de gorduras no sangue, 

as vantagens inegáveis da metformina na terapêutica. Os seus efeitos anti hiperglicémicos 

reduzem tanto o nível de glicose plasmática basal como a pós-prandial.
26

 

 

8.4.1.2 Sulfonilureias 

 

As sulfonilureias pertencem a um dos grupos de fármacos mais utilizados na terapêutica 

da DM tipo 2. São vulgarmente prescritos em combinação mas, em casos em que a metformina 

está contraindicada, são a primeira linha de tratamento para esses doentes especificos.
23,25

. A 

sua ação hipoglicemiante é justificada pela estimulação da secreção da insulina residual 

endógena imediata e, pelo aumento da resistência à insulina a longo termo. Por outro lado tem 

como desvantagens o aumento de peso e o risco de hipoglicemias. Atualmente as sulfonilureia 

instituídas na terapêutica são as de 2ª geração: a glibenclamida, a glipizida, a gliclazida, 

a glimepirida, sendo que as da 1ª geração (tolbutamida, acetoexamida, tolazamida e 

cloropropamida), sendo drasticamente menos potentes, entraram em desuso. 
22,26

 

 

8.4.1.3 Inibidores da dipeptidil peptidase - 4  

 

As incretinas são hormonas segregadas pelas células endócrinas do epitélio do íleon com 

um papel no ciclo da glucose e consequentemente na libertação de insulina. Em episódios de 

hiperglicemia inibem a secreção de glucagon, produzindo igualmente uma aumento de 

sensibilização para a glucose das células β. A enzima dipeptidil peptidase 4 (DPP4) está 

envolvida na degradação de incretinas, inibindo a sua função endógena reguladora da 

homeostasia da glicose. Esta classe inovadora de ADO (da qual fazem parte, a alogliptina, 

a linagliptina, a saxagliptina, a sitagliptina e a vildagliptina), devem o seu interesse terapêutico 

à sua ação inibitória da enzima DPP4 que resulta de um aumento do nível de incretinas e das 

suas ações homeostáticas 
23,26,27

 

 

8.4.1.4 Tiazolidinedionas (Glitazonas) 

 

O desenvolvimento progressivo da DM tipo 2 abre a necessidade de se recorrer a outros 

fármacos sempre que os considerados de primeira e segunda linha não cumpram os efeitos 

terapêuticos. O mecanismo de ação das tiazolidinedionas (Glitazonas) não é totalmente claro e 

o único fármaco desta classe com comprovado interesse terapêutico e sem toxicidade 

relevante é a pioglitazona. Esta parece atuar através da ativação de recetores nucleares 

específicos (gama receptor ativado pelo proliferador de peroxissoma) estando associada a uma 

sensibilidade aumentada à insulina (células hepáticas, adiposas e do músculo-esquelético em 

animais)
.23,26,27

 

 

 

http://www.infarmed.pt/prontuario/pesactivos.php?palavra=glibenclamida&flag=1&ref=ref
http://www.infarmed.pt/prontuario/pesactivos.php?palavra=glipizida&flag=1&ref=ref
http://www.infarmed.pt/prontuario/pesactivos.php?palavra=gliclazida&flag=1&ref=ref
http://www.infarmed.pt/prontuario/pesactivos.php?palavra=glimepirida&flag=1&ref=ref
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8.4.1.5 Derivados da fenilalanina 

 

A nateglinida é o fármaco derivado da fenilalanina usado na terapêutica, em associação 

com metformina, em doentes diabéticos tipo 2 inadequadamente controlados mesmo com uma 

dose máxima tolerada de metformina isolada. É um fármaco derivado de um aminoácido (a 

fenilalanina), logo a estrutura química e ação farmacológica será distinta dos outros ADO.
26

 

O seu sucesso na terapêutica para a DM tipo 2 depende do funcionamento das células 

beta dos ilhéus pancreáticos, pois este fármaco classifica-se como secretagogo de insulina de 

ação curta.
26

 

 

8.4.1.6 Inibidores das alfa-glicosidase 

 

Os inibidores da glicosidase intestinal alfa, como a acarbose, atuam ao nível do intestino e 

retardam a digestão do amido e da sacarose de uma refeição que contenha hidratos de 

carbono. Ao ser administrado per os o seu mecanismo de ação leva a atraso e redução nos 

níveis de glicemia pós-prandial. A sua indicação terapêutica é apenas para incluir esquemas 

terapêuticos de associação, nunca em monoterapia, sendo útil na redução de dose de um 

ADO. 
26

 

 

8.4.2 Insulina 

 

A natureza progressiva da DM tipo 2 tem sido um grande desafio ao controlo glicémico 

adequado. Quando a terapêutica com antidiabéticos orais e alteração de hábitos de vida não 

está a ser suficiente para controlar a Diabetes, sendo incapazes de conseguir manter um bom 

controlo metabólico, a prescrição de insulina é necessária. A dose de insulina que se vai 

administrar é prescrita de acordo com as características de cada quadro clínico em 

particular. 
16,26

 

 

8.4.3 Esquemas terapêuticos 

 

Como podemos constatar existem um sem número de fármacos disponíveis no mercado 

para dar resposta à DM tipo 2, mas as recomendações da terapêutica e do uso de cada grupo 

farmacoterapêutico estão bem estabelecidas.  

Em todo o decorrer do processo de tratamento a tríade: alimentação saudável, exercício 

físico e fármacos são as bases indispensáveis e insubstituíveis para a máxima otimização da 

terapêutica não farmacológica e farmacológica. 

De forma a sistematizar a prescrição existem recomendações (Fig. 1) para doentes que 

iniciam medicação e para as opções seguintes, nomeadamente de combinações de fármacos 

com diferentes mecanismos de ação, quando a monoterapia deixa de ser suficiente para 

garantir o controlo metabólico determinado para o doente.
25
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As estratégias de tratamento do médico têm que ter em foco aspetos como efeitos 

secundários e risco de hipoglicemia.  

Os profissionais de saúde, têm desta forma, um papel essencial de, conjuntamente com o 

doente, discutir e elucidar as decisões terapêuticas, tornando-o parte integrante de todo o 

processo e garantindo a acesso à terapêutica. 

 

Figura 2. Recomendações terapêuticas para o tratamento da diabetes. (Imagem 

disponivel em http://spd.pt/images/srspd.pdf) 

 

 

8.5 Prevalência da diabetes em Portugal e Consumo de antidiabéticos orais em Portugal 

e na Farmácia Avenida 

 

Os dados relativos a Portugal seguem de alguma forma o panorama de outros países, 

verificando-se uma prevalência estimada da Diabetes de 13,1% em 2014, nos adultos com 

idade entre os 20 e 79 anos, o que corresponde a mais de um milhão de pessoas, sendo que 

cerca de 5,7% ainda não estão diagnosticadas O consumo de ADO e Insulinas em Portugal 

tem sofrido um aumento consistente ao longo dos últimos anos.
28

 (Fig.2) 
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Figura 3. Consumo de Antidiabeticos orais e insulinas desde o ano de 2005 até 2104 em 

Portugal Continental. (Imagem acessivel em https://www.dgs.pt/estatisticas-de-

saude/estatisticas-de-saude/publicacoes/diabetes-factos-e-numeros-7-edicao.aspx) 

 

 

Tendo em foco os ADO vendidos no ano de 2014 (Fig. 3) podemos perceber a distribuição 

em número de cada grupo farmacológico. A metformina continua a ser o fármaco mais vendido 

36%, seguidas das combinações ADO com 27% e em terceiro lugar as sulfonilureias com 22%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Consumo de ADO por classe farmacológicas em Portugal continental. (Imagem 
adaptada e acessivel em: https://www.dgs.pt/estatisticas-de-saude/estatisticas-de-

saude/publicacoes/diabetes-factos-e-numeros-7-edicao.aspx) 
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Durante o meu estágio, com vista a comparar se o padrão de dispensa seria semelhante 

ao verificado em Portugal, recorri aos dados de 2014 do Sifarma para todas as classes de ADO 

(Fig. 5) (Tabela 3). O total de vendas permitiu concluir que a metformina era sem sombra de 

dúvidas o fármaco mais vendido com uma percentagem também ela semelhante ao observado 

em Portugal no mesmo ano, 39%. 

As sulfonilureias vêm em segundo lugar com uma percentagem de 21,7%, valor 

coincidente com o registado no mesmo ano em Portugal. As associações na Farmácia Avenida 

são a terceira classe de ADO mais vendida com 18,7% sendo a que tem um valor mais baixo 

quando comparado com o mesmo grupo em Portugal. Essa diferença é distribuída pelos 

Inibidores da DPP4 e Inibidores da alfa-glucosidase que, na Farmácia Avenida, apresentam 

uma percentagem de venda superior. A classe de ADO, da qual fazem parte os derivados da 

fenilalanina, tem uma percentagem semelhante em Portugal e na Farmácia Avenida. 

 

Figura 5. Consumo de Antidiabéticos Orais por classe farmacológica na Farmácia 

Avenida em 2014 

 

 

Antidiabéticos Orais 

       

39,5% 21,7% 8,7% 9,6% 0.5% 1,3% 18,7% 

 

 

 

De uma forma geral, podemos concluir que o padrão de distribuição das diferentes classes 

de ADO é semelhante em Portugal e na Farmácia Avenida, em Lamego. Na classe das FF de 

associações de fármacos foi onde observei uma diferença significativa, na ordem de 8,3%. Isto 
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Tabela 3. Percentagem de ADO dispensado na Farmácia Avenida no ano de 2014. 
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pode ser explicado pelo fator económico, já que não existem genéricos, dos medicamentos 

atrás referidos, disponíveis no mercado.  

 

8.6 Trabalhos realizados 

 

A DM tipo 2 constitui um enorme desafio para a nossa sociedade resultante dos 

problemas que lhe estão associados, com os consequentes custos económicos e sociais, 

sendo considerada uma das maiores emergências da saúde global do século XXI.
17

 A FC tem 

uma palavra e um papel ativo tanto na prevenção como no sucesso do tratamento da diabetes. 

Diariamente, na FC, os farmacêuticos são chamados para realizar a determinação da 

glicemia capilar. A situação com que me deparei, durante o meu estágio, é que a procura 

desse cuidado farmacêutico não é apenas solicitado pelas pessoas com diabetes. É procurado 

por pessoas sem a doença que gostam de fazer o controlo, independentemente da presença 

ou ausência de fatores de risco.  

A OMS define Educação para a Saúde como “qualquer combinação de experiências de 

aprendizagem que tenham por objetivo ajudar os indivíduos e as comunidades a melhorar a 

sua saúde, através do aumento dos conhecimentos ou influenciando as suas atitudes”. Sendo 

o farmacêutico um profissional de saúde, com obrigações para a promoção da mesma, 

considerei que havia espaço para a criação de um cartão com duas vertentes diferentes: a 

prevenção e a adesão à terapêutica, abrangendo, assim, os diferentes grupos que procuram a 

FC para determinar os níveis de glicemia.
29

 

Para os utentes sem a doença o cartão 1 (ANEXO II) permite registar os valores de 

glicemia, bem como conhecer quais os fatores de risco que a pessoa possui. O 

aconselhamento por parte do farmacêutico é fundamental objetivando transmitir a informação, 

contribuindo, assim, para alterar atitudes, nomeadamente daqueles fatores considerados 

modificáveis, e que dependem de alterações de estilos de vida. 

O cartão 2 (ANEXO III) para doentes que já realizem ADO permite, para além do registo 

de glicemia, a possibilidade de anotar o respetivo esquema terapêutico, diminuindo 

esquecimentos ou confusões e aumentando a adesão ao tratamento. 

O tamanho reduzido dos cartões permite a sua colocação numa carteira acompanhando 

sempre o utente e fidelizando-o à farmácia. A sua capa externa plástica possibilita uma 

contínua atualização, uma vez que é escrito com uma caneta de acetato. 
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9. Preparação de Soluções Laxativas para a Realização de Colonoscopia 

9.1 Colonoscopia - Método complementar de diagnóstico do cancro cólon e reto  

O cancro do cólon e reto tem uma incidência muito elevada em Portugal, comprovada com 

os últimos dados que os colocam no segundo e quarto lugares, em taxa bruta, para o homem e 

no segundo e sexto lugares para a mulher, respetivamente (Figura 6.) 
30

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sua manifestação clínica, por se assemelhar a uma sintomatologia característica de 

patologias gastrointestinais benignas, dificulta a suspeita de estarmos perante uma neoplasia 

dificultando, assim, o seu diagnóstico. De forma a maximizar a deteção precoce desta patologia 

foram instituídas diretrizes que auxiliam os médicos especialistas na prescrição de exames 

complementares de diagnóstico nomeadamente a colonoscopia.
31,32

 As recomendações para a 

realização deste exame são:  

 “Pesquisa positiva de sangue oculto nas fezes (teste imunoquímico), no âmbito do 

rastreio oportunístico do cancro do cólon ou do reto, excetuando-se as situações 

previstas na Norma “Rastreio Oportunístico do Cancro do Cólon e Reto”.  

 História familiar de neoplasia do cólon e reto. 

 Hemorragia digestiva: retorragia/hematoquézia, presença de sangue oculto nas fezes, 

anemia ferropénica e também melenas após realização de endoscopia digestiva alta 

que não tenha evidenciado lesões que a possam explicar. 

Figura 6. Incidência dos tumores malignos por sexo30 
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 Vigilância após ressecção de neoplasia. 

 Dor abdominal persistente nos quadrantes inferiores e/ou alteração recente dos 

hábitos intestinais. 

 Diarreia crónica inexplicável. 

 No contexto da doença inflamatória intestinal. 

 Observação de todo o cólon tendo em vista o diagnóstico de lesões neoplásicas 

síncronas em utentes com neoplasia ressecável do cólon ou do reto. 

 Realização de ato terapêutico, designadamente excisão de lesão, repermeabilização 

luminal ou hemóstase. 

 Esclarecimento de imagens patológicas obtidas por outros métodos complementares 

de diagnóstico; Identificação intraoperatória de lesão inaparente à cirurgia. 

 Marcação de uma neoplasia para posterior excisão cirúrgica. 

 Descompressão de megacólon agudo (não tóxico) ou de volvo da sigmoide. 

 Extração de corpo estranho. 

 No quadro da investigação de sintomas constitucionais não esclarecidos, 

devidamente fundamentado no processo clínico.” 
33

 

 

Reconhecendo a gravidade desta patologia, nomeadamente no que se refere ao seu 

desenvolvimento silencioso, o avanço científico, mas também clínico, no diagnóstico precoce é 

um pilar primordial que concorre exponencialmente para o sucesso da terapêutica, bem como 

do aumento da taxa de sobrevivência dos doentes.
31

 

A colonoscopia é uma ferramenta de diagnóstico comumente prescrita e essencial para a 

deteção do cancro cólon retal. Este procedimento permite a visualização do intestino grosso 

(colón) e o reto. O objetivo é identificar lesões malignas ou pré-malignas. Assim, um tubo 

flexível (colonoscópio) observa a mucosa intestinal, emitindo essa imagem para monitor, 

permitindo a analíse do médico clínico. Durante o exame, o clínico, se se justificar, pode 

recolher pólipos e realizar biopsias.
31,32 
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Figura 7. Imagem ilustrativa da realização do exame colonoscópico. (Disponível em 

http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/colonoscopy/multimedia/colonoscopy-

exam/img-20008879) 

 

 

 

9.2 Pré-requisitos para a realização de colonoscopia 

9.2.1 Preparação de Soluções Laxativas 

O sucesso do exame depende, grandemente, da correta limpeza do intestino para que 

seja permitida a visão total da mucosa, logo, todas as indicações dos diferentes preparados de 

limpeza devem ser seguidas. As consequências de uma má preparação incluem:  

 Taxas de detenções de lesões menores; 

 Duração mais longa do exame; 

 Não sendo totalmente esclarecedor obriga a uma repetição do exame.
 34

 

O objetivo das preparações laxativas é permitirem a eliminação de qualquer matéria sólida 

e líquida do intestino. Existem várias em comercialização e a sua Forma Farmacêutica consiste 

num pó que depois é reconstituído em água. Cabe ao clínico da especialidade a escolha do 

preparado de acordo com o doente específico. Na tabela está apresentado o resumo das FF 

laxativas para dispensa na FC: 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária  Mariana Bandeira de Almeida 

32 
 

Tabela 4. Descrição de características de preparações laxativas para realização de 

colonoscopia.
 26

 

 

Substâncias 

ativas 

(maioritárias) 

 

Designação 

comercial 

 

 

Mecanismo de ação 

 

 

Características 

 

 

Vol(L) 

 

 

Macrogol 

 

 

 

Klean-prep® 

O Macrogol 3350 também 

denominado polietineloglicol é um, 

laxante osmótico, aumenta o 

volume fecal (aumenta a 

quantidade de água no intestino). 

É um composto inerte absorvido 

em níveis mínimos durante o 

trânsito gastrointestinal não sendo 

metabolizado. Existe em 

combinação com preparações de 

sais, para produzir uma solução 

isotónica com indicação para 

limpeza intestinal antes de exame 

diagnóstico. 

 

 

Baunilha 

 

 

4 

 

Macrogol 

 

 

Endofalk® 

 

Laranja/Maracujá 

 

3-4 

 

Macogrol 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moviprep® 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limão 

 

 

 

 

 

 

 

2  

Ascorbato sódio 

 

O seu efeito laxante é justificado 

pela sua ação osmótica no 

intestino. Sofre absorção 

principalmente ao nível do 

intestino delgado. 

 

Picossulfato de 

sódio 

 

 

 

 

Citra-fleet® 

Picoprep® 

Sofre clivagem bacteriana no 

intestino estimulando a mucosa 

intestinal e promovendo o seu o 

peristaltismo. Aumenta a 

acumulação de água no cólon. 

 

 

 

 

 

Limão 

 

 

 

 

0,3 

 

Óxido de 

magnésio 

 

Laxante osmótico retendo água no 

cólon. Não é absorvido ao nível do 

trato gastrointestinal 

 

9.2.2 Dieta  

O sucesso de uma boa preparação é mais complexo do apenas a toma das preparações 

laxativas; ela inclui modificações alimentares que antecedem vários dias o exame. O 

recomendado é que, por volta do segundo dia anterior ao exame, a dieta seja pobre em fibras 
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devido à sua degradação muito lenta. O utente deve, desta forma, evitar frutos principalmente 

com grainha, frutos secos, leguminosa, cereais e legumes. Se se tratar de uma pessoa com 

história de prisão de ventre, esse período de preparação pode ser superior (4 dias).
36

 

A dieta deve incluir preferencialmente:  

 Sopas brancas (batata, arroz e massa); 

 Caldos de carne; 

 Peixes magros, cozidos ou grelhados; 

 Arroz, puré de batata;  

 Ovo cozido; 

 Pão branco, biscoitos secos;  

 Queijo fresco; 

 Iogurte sem pedaços; 

 Gelatina (exceto vermelha ou roxa, pois pode interferir durante o exame
).36,37

 

9.2.3 Medicação crónica 

Determinados fármacos para situações clínicas crónicas requerem especial atenção 

quando é prescrita uma colonoscopia. O clínico responsável pela prescrição deve avaliar e 

suspender/substituir a toma de fármacos que possam comprometer a segurança do doente na 

realização do exame (Tabela 5).  

Tabela 5. Descrição dos grupos farmacológicos que requerem especial atenção quando 

prescrita colonoscopia.  

 

Grupo 

Farmacológico 

 

 

 

Exemplos 

 

 

Atuação 

 

Anti-agregantes 

plaquetários 

 

*Ácido 

acetilsalicílico 

*Clopidogrel 

*Ticlopidina 

 

Deve ser suspensa 7-10 dias antes da realização do 

exame complementar de diagnóstico, pelo risco 

aumentado de hemorragias, principalmente se houver 

necessidade de efetuar polipectomia.
37,38

 

 

 

Anticoagulante 

 

*Varfarina 

*Acenocumarol 

 

 

O médico deve interromper ou substituir a terapêutica 

anticoagulante, avaliando cada caso individualmente, com 

o objetivo de diminuir o risco de hemorragia..
37,38
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9.3 Trabalhos realizados 

Na FC é prática diária realizar a dispensa de soluções de preparações laxativas para a 

realização de colonoscopia. Apesar de os utentes apresentarem, de uma forma geral, um 

folheto explicativo acerca do procedimento e preparação a efetuar, este revela-se muitas vezes 

longo e de difícil compreensão. É nestas situações que os utentes contam com o farmacêutico 

para os elucidar. 

De forma a uniformizar a dispensa recolhi e esquematizei os pontos fundamentais que 

considerei abarcarem todas as situações especiais, estruturando um pequeno manual com 

linhas orientadoras na dispensa de medicamentos de fácil consulta com informações e 

recomendações-chave e a forma de preparação das diferentes Soluções laxativas disponíveis 

na farmácia: Klean-prep®, Endofalk®, Moviprep®, Citra-fleet®. (ANEXO IV) 

Assim, independentemente do profissional que realizava a dispensa, a informação 

considerada como mais relevante era transmitida.  

A criação deste documento teve também o objetivo de poder ser transponível para outros 

procedimentos clínicos, para garantir uma melhor qualidade na prestação de cuidados 

farmacêuticos e incentivar a importância da criação de um manual de qualidade para os 

mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADO/Insulinas 

 

 

*Metformina 

*Insulina glargina 

 

 

No que diz respeito ao doente diabético a dieta anterior ao 

exame pode provocar alterações de glicemia obrigando a 

um controlo mais apertado e adaptação da medicação.  

No dia do exame deve ser suspensa, retomando na 

próxima refeição que procede o exame.
37

 

 

 

 

Ferro 

 

 

*Sulfato ferroso 

 

Doentes que estejam a fazer terapêutica com ferro devem 

suspender a medicação nos 7 dias que antecedem o 

exame devido ao facto desta terapêutica poder prejudicar 

a observação.
37
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10. Via de administração ocular 

 

A visão é considerada, dentro dos órgãos dos sentidos, o mais importante meio de 

comunicar com o mundo que nos rodeia. De toda a informação recolhida pelo ser humano a 

visual corresponde a mais de 70%, sendo por isso um órgão essencial para o seu 

desenvolvimento. Consequentemente, garantir os melhores cuidados é um fator essencial para 

a preservação da função ocular.
.39

  

A instilação de fármacos oftalmológicos destina-se ao tratamento de afeções nos anexos 

oculares ou no seu interior. O globo ocular está protegido por um conjunto de barreiras: córnea, 

hemato-aquosa e hemato-retiniana. Por isso, o acesso dos fármacos está condicionado e 

apenas as moléculas pequenas e muito lipofílicas têm a capacidade de o penetrar.
40 

As afeções oculares mais comuns, observadas na FC, são superficiais e estão 

localizadas: 

 Conjuntiva – mucosa que reveste a parte interna das pálpebras superior e inferior; 

 Córnea – parte mais anterior do olho e transparente.
39

  

 

  

Figura 8. Legenda ilustrativa da anatomia do olho. (Acessível em 

http://www.aao.org/salud-ocular/anatomia/glandula-lagrimal) 

 

 Para as afeções oculares superficiais ou da córnea o uso local de medicamentos 

apresenta resultados terapêuticos favoráveis, com o mínimo de efeitos sistémicos secundários 

associados.
40

 

 As formas farmacêuticas líquidas utilizadas para esse efeito denominam-se colírios e as 

semissólidas disponíveis apresentam-se sob a forma de pomada ou gel.
40

 

Uma das dificuldades apresentada pelos utentes da farmácia aquando do levantamento de 

fármacos administrados por via ocular era acerca do seu modo de administração. Tentando 

responder a estas limitações procurei, através da elaboração de dois folhetos informativos 

(Anexo V), descrever os principais passos, ilustrados com imagens reais, a ter em conta 

aquando da administração das formas farmacêuticas prescritas. 
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Conclusões  

  

Os trabalhos desenvolvidos no âmbito do estágio em Farmácia Comunitária tiveram como 

objectivo responder a situações problema do dia-a-dia que me surgiram no contacto com os 

utentes. 

A diabetes mellitus tipo 2, por ser uma patologia que afeta mais de um milhão de 

portugueses exige por parte do farmacêutico uma constante atualização e criar estratégias que 

otimizem a adesão à terapêutica dos seus utentes. Assim, a inexistência de um cartão de 

registo na FA despertou em mim a necessidade de colmatar essa limitação, muitas das vezes 

referidas pelo utente. 

A criação de manuais de qualidade com a descrição de linhas orientadora na dispensa dos 

diversos medicamentos é um fator essencial na garantia da qualidade dos cuidados prestados 

aos utentes. Desta forma, o manual que criei permite de forma rápida o levantamento da 

informação mais relevante a ser transmitida ao utente quando é confrontado com a 

necessidade de efetuar a colonoscopia.  

Pelo facto de a visão ser um dos órgãos dos sentidos mais importantes todos os cuidados 

são poucos para a manter nas melhores condições possíveis. Em resposta à necessidade de 

criar um instrumento mais fácil para transmitir o correto uso de FF oculares criei, com imagens 

reais um pequeno folheto que permite uma maior compreensão pelo utente.  
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Considerações finais 

 

O estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária é uma oportunidade única para 

adquirir competências que vão complementar os conhecimentos adquiridos durante toda a fase 

teórica do Curso de Ciências Farmacêuticas. Para além disso, permitiu-me constatar a 

importância que o Farmacêutico desempenha, enquanto constituinte da equipa de saúde, 

contribuindo assim para a melhoria dos cuidados ao utente/doente. 

A minha estadia de 4 meses na Farmácia Avenida foi de uma riqueza extraordinária. As 

situações práticas que vivenciei permitiram-me reconhecer a importância de um Farmacêutico 

Comunitário como um profissional de saúde de 1ª linha. 

Apesar das dificuldades inicialmente sentidas, a prática diária, conciliada com o apoio 

incondicional da restante equipa de trabalho, permitiu-me adquirir uma maior confiança e 

segurança na dispensa de medicamentos e outros produtos farmacêuticos, de forma 

autónoma. 

Nesta que foi a minha última experiência enquanto estudante, antes da entrada para o 

mercado de trabalho, pude tomar conhecimento d as diferentes valências inerentes à profissão 

de Farmacêutico Comunitário. Sinto-me hoje mais preparada para enfrentar esta que será a 

minha profissão de futuro. 
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ANEXO I - Cronograma do estágio de Farmácia Comunitária 
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ANEXO II – Cartão de registo dos valores de glicemia e factores de risco 
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ANEXO III – Cartão de registo dos valores de glicemia e esquema terapêutico 
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ANEXO IV – Manual de Qualidade: linhas orientadoras na dispensa de medicamentos para 

preparação de colonoscopia 
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ANEXO V – Folhetos explicativos da via de administração ocular 
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Resumo 

 

O estágio profissionalizante em Farmácia Hospitalar, introduzido no Mestrado Integrado 

em Ciências Farmacêuticas, representa uma vantagem na formação permitindo adquirir 

conhecimentos e experiências, de outra forma impossíveis de concretizar. 

 As valências que me foram apresentadas durante o estágio permitiram-me comprovar a 

importância que os Serviços Farmacêuticos constituem como estrutura essencial na prestação de 

cuidados de saúde dispensados em meio hospitalar. Pelas intervenções mais diferenciadas 

praticadas nos Hospitais a integração dos Farmacêuticos Hospitalares, como especialista do 

medicamento, nas equipas multidisciplinares é uma vantagem na maximização dos resultados 

terapêuticos.  

O Farmacêutico Hospitalar garante o uso racional e economicamente sustentável do 

medicamento, assegurando a necessidade, efetividade e segurança das terapêuticas instituídas.  

 Durante 8 semanas, nos Serviços Farmacêuticos do Hospital de Braga, os Farmacêuticos 

Hospitalares responsáveis pelas diferentes áreas de atuação integraram-me, como estagiária, nas 

diferentes rotinas que constituem a atividade profissional e que passo a descrever resumidamente 

no presente relatório.  
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1. Hospital de Braga 

O Hospital de Braga (HB) (ANEXO I) foi inaugurado em maio de 2011, tendo o seu projeto 

sido criado de raiz. Situado na zona Este da cidade de Braga, na freguesia de São Victor vem 

substituir o Hospital de São Marcos, tornando-se o hospital de referência para as 1.2 milhões de 

pessoas do distrito de Braga e Viana do Castelo. Integrado no Serviço Nacional de Saúde, é 

produto de uma parceria Público-Privada celebrada através de um contrato de gestão assinado 

pela Administração Regional de Saúde Norte, em representação do Ministério da Saúde. A gestão 

está a cargo de um consórcio privado presidido pelo Grupo José de Mello Saúde. 
1
 

As novas instalações permitem coadunar a assistência médica, com unidades de 

investigação e ensino universitário de excelência. 
1 

 

2. Serviços farmacêuticos  

A missão da equipa dos Serviços Farmacêuticos (SF) assegura o controlo integral do circuito 

do medicamento dispensado em meio hospitalar.  

As funções do Farmacêutico Hospitalar (FH) incluem entre outras: 

 A seleção e aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos 

médicos; 

 A recepção, armazenamento e distribuição dos medicamentos experimentais e os 

dispositivos utilizados para a sua administração, bem como os demais medicamentos 

já autorizados, eventualmente necessários ou complementares à realização dos 

ensaios clínicos; 

 A produção de medicamentos; 

  A análise de matérias-primas e produtos acabados; 

 A distribuição de medicamentos e outros produtos de saúde; 

 A participação em Comissões Técnicas; 

 A Farmácia Clínica, Farmacocinética, Farmacovigilância e a prestação de Cuidados 

Farmacêuticos; 

 A colaboração na elaboração de protocolos terapêuticos; 

 A participação nos Ensaios Clínicos; 

 A colaboração na prescrição de Nutrição Parentérica e sua preparação; 

 A Informação de Medicamentos fornecidos em meio hospitalar; 

 O desenvolvimento de ações de formação e promoção de troca de conhecimentos.
2
 

No HB os SF conciliam também o ensino, proporcionando estágios de Farmácia a alunos 

universitários. Os SF detêm autonomia tecno-científica ainda que respondam perante o Conselho 

de Administração do hospital. 

2.1 Gestão de Recursos Humanos 

Os recursos humanos são a base essencial dos SF, desta forma, adequar os meios 

humanos em qualidade e quantidade é essencial para assegurar o bom funcionamento. No HB o 

cargo de diretor responsável de serviço é desempenhado pela Drª. Ana Plácido que coordena a 
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equipa constituída por FH, Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT), Assistentes 

Operacionais (AO) e Administrativos. 

2.2 Gestão de Qualidade 

O Manual da Farmácia Hospitalar define Qualidade em saúde como “…o conjunto de 

propriedades e qualidades de um serviço de saúde, que confere a aptidão para satisfazer 

adequadamente as necessidades implícitas e explícitas dos doentes”.
2
 

No mês de novembro de 2015 o Painel de Acreditação do Caspe Healthcare Knowledge 

System  (CHKS), entidade acreditadora internacional, atribuiu a confirmação da Acreditação 

Global ao HB que vê, desta forma, o seu compromisso com a qualidade e segurança do utente 

renovado. Os SF renovaram, também, a Certificação da Qualidade, de acordo com a norma ISO 

9001:2008. 

Os SF implementaram um Manual de Qualidade onde se encontram descritos todos os 

procedimentos efetuados garantindo a máxima qualidade do serviço prestado. O HB dispõe ainda 

de um Portal de Qualidade, ao dispor de todos os profissionais de saúde, que permite reportar as 

não conformidades e elaborar as medidas de retificação. 

Os sistemas de Gestão da Qualidade permitem, a partir de critérios e padrões definidos, a 

validação dos procedimentos, desenvolvendo a otimização contínua da qualidade. 

2.3 Comissões Técnicas  

A existência de Comissões Técnicas no hospital é obrigatória para que a utilização de 

medicamentos se faça de uma forma racional e economicamente sustentável, para garantir a 

necessidade, efetividade e segurança da terapêutica instituída. São órgãos multidisciplinares com 

o objetivo de estabelecer normas consensuais na prática clínica. O FH tem um papel fulcral na 

intervenção das mesmas e, as que mais se destacam no HB são: a Comissão de Ética para a 

Saúde (CES), a Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), a Comissão de Gestão de Risco 

(CGR) e o Grupo Coordenador Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de 

Resistência a Antimicrobianos (GCL-PPCIRA).  

A CES é um órgão de aconselhamento clínico, constituído por Médicos, FH, Enfermeiros e 

Juristas, que zela pela defesa da dignidade e integridade humana. Desta forma, emite pareceres 

sobre questões éticas, nomeadamente: pronuncia-se sobre projetos de investigação e ensaios 

clínicos a serem implementados no HB e aprecia o uso off label de medicamentos. 

Resumidamente, a CES salvaguarda a saúde do doente e garante o bom funcionamento do 

hospital. 

A CFT tem o seu enquadramento legal descrito no Despacho nº1083/2004 de 1 de 

dezembro de 2003. Constituído por médicos e farmacêuticos é um órgão consultivo que apoia a 

Comissão Executiva. As suas principais competências são: 

 Atuar como órgão de ligação entre os serviços de ação médica e os SF. 

 Emitir os pareceres de adendas de aditamento ou exclusão ao Formulário Hospitalar 

Nacional de Medicamentos (FHNM). Para cada medicamento incluído ou excluído é 

necessária a realização de um relatório enviado trimestralmente à Administração Regional 

de Saúde. 
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 Garantir cumprimento do FHNM e das suas adendas.  

 Pronunciar-se sobre possíveis correções da terapêutica prescrita aos doentes, sempre 

que solicitado pelo seu presidente, sem quebra das normas deontológicas.  

 Apreciar com cada serviço hospitalar os custos da terapêutica e elaborar a lista de 

medicamentos que devem existir nos Serviços Clínicos (SC)(s). 
3
 

A CFT tem uma importante função na garantia de qualidade, controlo de gastos e 

monitorização do plano terapêutico. 

A CGR é responsável por avaliar e gerir situações de risco que ocorrem no HB, tanto com 

profissionais de saúde como com utentes, procurando respostas rápidas e eficientes promovendo 

medidas preventivas para o futuro. Os intervenientes são responsáveis, por esta razão, por 

elaborar planos preventivos e ações corretiva imediatas. Os FH que integram este órgão têm a 

função acrescida de identificar e descrever os perigos relacionados com os medicamentos. 

O objetivo do GCL-PPCIRA é prevenir, detetar e controlar as infeções, promovendo ações 

neste âmbito, em articulação com os vários serviços, unidades de cuidados e demais órgãos 

técnicos. Tem também a função de implementar no Hospital uma cultura de segurança, de modo 

que a prevenção e controlo das Infeções Associadas aos Cuidados de Saúde sejam vistas como 

parte integrante das atividades diárias dos profissionais, contribuindo, assim, para a qualidade dos 

cuidados e para a segurança dos doentes. Para além disto, tem também como objetivo promover 

o uso correto de antimicrobianos e a diminuição das resistências. 

 

3. Seleção, aquisição e armazenamento de produtos farmacêuticos 

3.1 Sistema Informático  

Para um controlo eficaz de stock é necessário inspecionar os movimentos dos fármacos 

em tempo real. O sistema informático utilizado no HB é o GLINTT Healthcare Solutions que 

possibilita uma ponte entre os diferentes profissionais de saúde, permitindo o conhecimento da 

farmacoterapia instituída a cada doente. Este auxiliar garante a gestão das prescrições pelos 

clínicos, validação farmacêutica, administração ao doente, gestão de encomendas e distribuição 

dos medicamentos para os diferentes SC. 

Para gerir encomendas, consultar fornecedores e preços dos produtos os FH servem-se 

do programa  System Administrations Products (SAP). 

3.2 Sistemas e critérios de seleção e aquisição 

O FHNM é um manual orientador destinado a profissionais de saúde que desempenham 

funções em meio hospitalar. Este texto traduz a larga oferta de medicamentos que envolvem as 

terapêuticas instituídas em situações clínicas hospitalares. Cada capítulo do FHNM corresponde a 

uma grupo farmacoterapêutico onde se encontram descritas, resumidamente, as características 

dos medicamentos, as suas indicações e riscos. O referido formulário é, por esta razão, uma 

verdadeira ferramenta da política do medicamento, na medida em que promove a prescrição e, 

consequentemente, a utilização racional dos medicamentos, com inegáveis vantagens para o 

Estado mas principalmente para os utentes.
4
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O Despacho nº 13885/2004 de 25 de junho descreve que a utilização de medicamentos 

em ambiente hospitalar só deverá compreender os incluídos no FHNM. Cada hospital pode, ainda 

assim individualmente, solicitar autorização de introdução de adendas, desde que autorizadas pela 

CFT. O médico pode também, em situações clínicas ou de um doente em particular, requerer a 

aquisição de um medicamento Extra-Formulário (EF).
 5
 No HB a seleção de medicamentos está a 

cargo da CFT, que se baseia no FHNM. 

As encomendas são realizadas individualmente, pela particularidade de stock, para os três 

armazéns (farmácia, citostáticos, ambulatório) dos SF. No HB a gestão de produtos stockáveis 

(medicamentos com consumo regular e efetivo) é feita pelo método Manufacturing Resource 

Planning (MRP). Estes produtos encontram-se parametrizados pelo FH e definidos 

individualmente o seu ponto de encomenda, stock máximo e stock mínimo. Estes indicadores de 

gestão são calculados, informaticamente, através da aplicação informática da GLINTT, utilizando o 

“Método de Cálculo com Base Em Dias de Stock”. Este método avalia, com base no consumo de 

cada produto no ano anterior, a quantidade necessária do mesmo para um determinado número 

de dias. No HB os parâmetros foram definidos da seguinte forma: 

 Ponto de encomenda: 15 dias 

 Stock mínimo: 5 dias 

 Stock máximo: 30 dias. 

Para os medicamentos de elevada rotatividade foram ajustados parâmetros específicos 

definidos pelo FH com vista a evitar rutura de stock. Todos os dados são introduzidos e 

consultados, sempre que necessário, na ficha de cada produto. 

Para o método MRP a geração de encomendas é diária, o FH responsável pela Gestão 

gera uma lista de todos os produtos abaixo do ponto de encomenda, através da aplicação 

informática, detetando as necessidades de compra para os produtos stockavéis. 

No HB a gestão de stock dos Citotóxicos, Estupefacientes e Psicotrópicos, 

Hemoderivados e produtos fornecidos em ambulatório é feita pelo método de Kanban® (ANEXO 

II). Este método físico em formato de cartão, identifica a Denominação Comum Internacional (DCI) 

e os seus parâmetros de gestão (número de embalagens correspondentes ao ponto de 

encomenda e stock máximo), permitindo controlar os stocks e pontos de encomenda de uma 

forma muito eficaz e efetiva. O Kanban® é colocado junto do medicamento e identifica o ponto de 

encomenda. Assim, quando o FH, durante o picking, o encontra é realizada a sua recolha e 

despoletada a encomenda do mesmo.  

De maneira a evitar rutura de stock, o Assistente Técnico (AT) entra em contacto com 

todos os fornecedores com pedidos de encomenda com mais de três dias úteis. Sempre que 

sejam identificadas, são comunicadas a todos os FH dos SF, e avaliado o stock existente e a 

necessidade da tomada de medidas, evitando possíveis interrupções de terapêuticas. Sempre que 

não seja possível arranjar um fornecedor alternativo, comprar ao distribuidor de forma urgente ou 

fazer um empréstimo a outra instituição de saúde o FH informa por correio electrónico a Direção 

Clínica, Direção de Enfermagem e FH. 
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3.3 Recepção e conferência de produtos adquiridos 

Os SF possuem uma área específica para recepção dos produtos adquiridos, com um AO 

e AT responsáveis por esta atividade. O AO compara a guia de remessa com a nota de 

encomenda para confirmar se os produtos correspondem em DCI e quantidade pedida e confere 

validades, lotes e integridade dos produtos. Quando não se verifica nenhuma irregularidade, é 

dada a entrada dos produtos, informaticamente, para que estes possam ser armazenados nos 

locais respetivos. Caso contrário, as inconformidades apuradas na recepção da encomenda, 

obrigam a um contacto imediato com o laboratório ou fornecedor grossista e os produtos são 

encaminhados para a sala de quarentena até regularização da situação. 

Os medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes; Medicamentos Hemoderivados e 

Medicamentos para Ensaios Clínicos são sujeitos a um circuito de distribuição específico.  

3.4 Armazenamento dos produtos/prazos de validade 

No que diz respeito ao armazenamento de medicamentos, produtos farmacêuticos e 

dispositivos médicos este deve ser feito de modo a garantir as condições específicas de espaço, 

luz, temperatura, humidade e segurança requeridas individualmente. Dando resposta a estas 

particularidades, os SF têm várias áreas diferentes de armazenamento garantindo o fácil acesso a 

todos os produtos.  

Medicamentos que necessitam de refrigeração são armazenados em salas com frigoríficos e 

arcas reguladas por um sistema de alarmes permitindo identificar discrepâncias nas temperaturas. 

Os medicamentos inflamáveis estão armazenados num local individualizado do restante armazém 

com porta corta-fogo, com paredes interiores reforçadas maximizando a segurança dos 

operadores. Os Hemoderivados e Psicotrópicos e Estupefacientes são guardados, numa sala 

individualizada com fechadura de segurança, em prateleiras e cofre, respectivamente. 

Relativamente ao armazenamento de  produtos de grandes volumes, este é feito numa sala de 

grandes dimensões de forma a facilitar o seu transporte. Os fármacos que não possuam 

condições de armazenamento específicas são arrumados no armazém geral, com base na DCI 

por ordem alfabética, nunca em contacto com o chão e dispostos segundo a regra “first expire, first 

Out” (FEFO). 

Sempre que sejam detetados medicamentos ou produtos farmacêuticos com prazo de 

validade expirado eles são acondicionados em contentores para posterior incineração de acordo 

com a legislação em vigor. 

 

4. Medicamentos Extra-Formulário   

Existem situações clínicas, em meio hospitalar que, pelo seu carácter complexo, necessitam 

de medicamentos que não estão previstos no FHNM. Isso não é limitação imposta na prescrição 

dos clínicos embora careça de justificação, nomeadamente: 

 Justificar o facto de nenhum dos medicamentos descritos no FHNM se enquadrar no 

tratamento; 

 Enunciar as vantagens descritas do medicamento face aos existentes no mercado 

português; 
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 Acreditar informações de qualidade, segurança e eficácia do medicamento; 

 Relacionar os custos/benefícios que justificam a aquisição. 

Nestas situações, o prescritor envia o impresso de justificação clínica para aquisição de 

medicamento EF (ANEXO III), solicitando a aquisição de um medicamento por doente ou em 

situações clínicas excecionais, encaminhado à CFT que avalia e delibera a sua aquisição. 

 

5. Medicamentos que necessitam de Autorização de Utilização Especial  

A Autorização de Utilização Especial (AUE) concedida pela Autoridade Nacional do 

Medicamento e dos Produtos de Saúde (INFARMED) ao abrigo da deliberação nº105/CA/2007, de 

carácter excepcional, permite a aquisição direta de um medicamento que não tenha Autorização 

de Introdução no Mercado (AIM) em Portugal. Os medicamentos pedidos devem ser 

imprescindíveis à prevenção, diagnóstico e tratamento da patologia e não existirem alternativas 

similares no mercado português.  

Carecendo de autorização prévia, o Diretor Clínico envia ao INFARMED justificação clínica da 

CFT através do impresso de justificação clínica (ANEXO IV) e o impresso de justificação de AUE 

(ANEXO V) que acompanha a nota de encomenda para o INFARMED. A autorização é atribuída 

para um medicamento, fornecedor específico e quantidade validada e durante um ano civil. 

Se aprovada a aquisição do medicamento é enviado, em duplicado, o parecer positivo sendo 

que uma das cópias fica arquivada nos SF e outra, segue para o laboratório de indústria 

farmacêutica para a qual o pedido foi efetuado.   

 

6. Sistema de distribuição de medicamentos 

6.1.Distribuição Clássica: 

A Distribuição Clássica (DC) é um Sistema de Distribuição de Medicamentos (SDM) que 

compreende a dispensa de medicamentos por SC. Os stocks presentes nos serviços são 

previamente definidos, qualitativa e quantitativamente, pelos SF em conjunto com o SC. Tal 

acontece de acordo com as necessidades conhecidas, face à análise retrospetiva do uso de 

medicamentos no mesmo, bem como das especificidades dos doentes afetos ao SC, permitindo 

gerar um stock fixo específico. O pedido de reposição de stock pode ser efetuado eletronicamente. 

5
 

A grande vantagem da DC, para o doente, prende-se como o facto de a administração 

poder ser imediata à prescrição, desde que o fármaco exista no SC.  

Inerente a este SDM está também uma apertada e rigorosa gestão de stock para garantir 

que não existe uma acumulação indevida de medicamentos, ou que possam ultrapassar o prazo 

de validade. O FH tem, por isso um papel preponderante. A sua função está limitada neste SDM, 

pelo facto de ser impossível a detecção de interações medicamentosas ou eventuais erros de 

prescrição ou administração. 

 No HB cada FH tem a seu cargo um ou mais SC, sendo da sua responsabilidade validar, 

semanalmente, as requisições de encomendas feitas pelo enfermeiro-chefe electronicamente. 

Após análise do FH responsável é emitido o pedido e registado no quadro de apoio à DC, dando a 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar  Mariana Bandeira de Almeida 

7 
 

conhecer ao TDT que o pedido já está aprovado e é possível iniciar o picking e débitos dos 

produtos para o SC. Os soros, desinfetantes e antissépticos, são da responsabilidade dos AO, que 

fazem a entrega nos diferentes SC. 

 Fora dos horários, os SC podem solicitar reposição de produtos farmacêuticos de forma 

urgente na aplicação informática sendo analisado pelo FH responsável que, após validação, é 

colocado na mesa destinada aos pedidos urgentes para que se efetue a satisfação do pedido logo 

que possível. 

6.2 Sistemas automáticos de distribuição - Pyxis MedStation® system 

 As farmácias satélites pertencem ao SF mas estão situadas fisicamente nos SC, 

funcionando como armazéns de apoio. Uma das suas características é que a gestão de stock é 

efetuada com o auxílio de um suporte informático.   

 A Pyxis MedStation® system (ANEXO VI) representa um sistema inovador automático de 

armazenamento e dispensa eficiente de produtos farmacêuticos.
6
 A parametrização dos mesmos, 

ao encargo do FH responsável pelo SC,  permite a atribuição de um espaço físico dentro dos 

armários. Cada armário organizado em gavetas, de diferentes tamanhos e que podem ser 

motáveis, permitem ajustar a gestão de stock de acordo as necessidades presentes. Os 

medicamentos adstritos ao SC foram previamente definidos conjuntamente com os SF.  

Cada medicação administrada é debitada por doente, e o seu acesso requer a introdução 

de nº mecanográfico e impressão digital, garantindo a rastreabilidade mas também restringindo o 

acesso aos fármacos apenas ao pessoal autorizado. Após os passos iniciais descritos, a consola 

abre o compartimento referente à localização do medicamento em questão, sendo necessário a 

indicação de quantas unidades o enfermeiro irá administrar. Desta forma, é sempre conhecido 

quantitativamente o stock atual.  

O FH, periodicamente, consulta a lista dos fármacos que constam no SC e, de acordo com 

os máximos e mínimos estabelecidos, garante a reposição da Pyxis MedStation® system. 

 Algumas das vantagens sistemas automáticos de distribuição: 

→ Registo do uso do medicamento: identificação do doente, utilizador, quantidade, data e 

hora dos movimentos; 

→ Disponibilidade imediata da medicação para os doentes; 

→ Redução de desvios de medicamentos; 

→ Informação do inventário atualizada (evita rupturas de stocks e produtos com prazo de 

validade expirada); 

→ Simplificação do processo de dispensa aumentando o tempo da equipa de enfermagem 

para a prestação de cuidados ao doente.
7
 

 No HB o uso da Pyxis MedStation® system está implementado na Unidade de Cuidados 

Intensivos e Polivalentes (UCIP). 

6.3 Reposição por Contagem de stock 

O SDM por contagem compreende a reposição dos medicamentos com base no consumo 

de cada SC. O stock físico existente é foi estabelecida com base nas patologias e/ou terapêuticas 

mais frequentes inerentes às necessidades de cada SC.  
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Em dias previamente definidos, o AO dos SF efetua a contagem física dos produtos 

farmacêuticos dos SC. O FH afeto ao SC avalia e, com base na diferença entre o stock definido e 

o contabilizado, cria informaticamente o pedido de reposição. Este é preparado pelo TDT, que 

deve garantir a integridade dos produtos e a conformidade dos prazos de validade, realizando o 

débito dos mesmos através do PDA para que possam depois ser transportados e arrumados pelo 

AO. 

A vantagem mais visível da distribuição de medicamentos por reposição de stock é ter um 

conhecimento mais real do stock existente, e o envio ser feito com base nessa contagem. 

No HB este tipo de sistema de distribuição está implementado no Serviço de Urgência e o 

Bloco Operatório.  

6.3.1 Serviço de Urgência  

O Serviço de Urgência (SU) é constituído pela ala de atendimento para adultos, ala 

pediátrica, sala de emergência e Unidade de Cuidados Intermédios do Serviço de Urgência (UCI-

SU). Este SC dispõe de uma armazém central de medicação organizada em armários e estantes 

por forma farmacêutica e ordem alfabética de DCI, que abastece igualmente os carros da 

urgência.  

Recentemente, para facilitar a operação do AO e eliminar a contagem, o qual se constitui 

um processo moroso, foi instituído o método do duplo lote o que implica que cada fármaco se 

distribua, em quantidade conhecida, por dois compartimentos. Os profissionais de saúde 

começam por usar os medicamentos de um deles e, quando passam ao seguinte, o AO faz a 

leitura do código com o Kanban® e cria a reposição. 

6.3.2 Bloco Operatório 

 O FH afeto ao Bloco Operatório, para além de ser responsável pela reposição de stock 

deste SC, é responsável por dispensar, gratuitamente, medicação prescrita necessária para o pós-

operatório, em caso de cirurgia de ambulatório. Os diferentes kits têm a indicação do fármaco, 

posologia e modo de administração. Os existentes no HB são: 

 Kit A 2Dias: paracetamol 500mg (12 comprimidos) (ANEXO VII); 

 Kit A 3D: paracetamol 500mg (18 comprimidos); 

 Kit B 2D: ibuprofeno 400mg (6 comprimidos); 

 Kit B 3D: ibuprofeno 400 mg (9 comprimidos); 

 Kit C 2D: tramadol 50 mg (6 comprimidos) + ondansetrom 8 mg (1 comprimido); 

 Kit C 3D: tramadol 50 mg (9 comprimidos) + ondansetrom 8 mg (1 comprimido). 

Mediante prescrição médica o FH repõe os kits dispensados ao doente e debita a cada 

doente os fármacos em causa. 

6.4 Sistema de Distribuição Individual Diária de Doses Unitárias 

O sistema de Distribuição Individual Diária de Doses Unitárias (SDIDDU) consiste na 

dispensa de medicamentos por doente, que no HB abrange 24h, com exceção de sábados e 

feriados, que é preparada para 48h. Este sistema é o mais utilizado nos SC de doentes em regime 

de Internamento. 
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 A mais-valia do SDIDDU é o acompanhamento farmacoterapêutico individual do doente, 

pois após prescrição médica, existe a validação farmacêutica que garante maior segurança e 

efetividade. Promove, ainda, a racionalização da terapêutica e reduz os erros associados à 

medicação, nomeadamente: efeitos adversos, duplicação de medicamentos e interações de 

fármacos. Os SC que têm instituído este SDM têm um controlo maior e redução dos stocks físicos 

no serviço, permitindo diminuir os custos associados à medicação e conhecer o valor mais 

próximo dos gastos para cada doente.  

Após a confirmação de todas as prescrições pelo FH, é gerado um mapa terapêutico de 

cada SC e enviado para a sala de dose unitária.  

Os TDT, ou os AO, sob orientação, procedem à colocação da medicação nos módulos 

(ANEXO VIII) constituídos por gavetas com a identificação do respetivo utente (que inclui o nome 

do utente e identificação interna do HB, SC e número da cama).  

Após preparação da dose unitária o FH responsável pelo SC verifica a mala, para 

monitorizar a concordância com o mapa terapêutico. 

 Para a realização da DIDDU de forma eficiente e agilizada os SF necessitam, não só de 

maiores recursos humanos (quando comparados com outro sistema de distribuição), mas também 

de recursos materiais, visto que as formas orais sólidas necessitam de ser reembaladas. No HB, 

com vista a colmatar esses obstáculos facilitando a dispensa de medicamentos, os SF dispõem de 

sistemas semiautomáticos, tais como o FDS® (Fast Dispensing System) (ANEXO IX) e o Kardex® 

(ANEXO X).  

 O FDS® é um sistema semiautomático que permite a reembalagem de formas 

farmacêuticas orais sólidas. O aparelho reconhece a cassete onde se encontram os diferentes 

medicamentos, permitindo que sejam reembalados unitariamente, para cada doente. O AO 

destaca toda a medicação de cada utente e coloca-a na respetiva gaveta.  

 O Kardex® é um sistema de armazenamento rotativo de medicamentos em gavetas de 

diferentes dimensões. O TDT, após ser gerado o mapa terapêutico pelo FH, procede à colocação 

dos medicamentos nas diferentes gavetas da mala do SC.  

Numa área contígua ao aparelho supracitado encontra-se uma estante de fármacos com 

elevada rotatividade que agiliza o enchimento das gavetas do Kardex®. Não obstante os erros 

inerentes, nomeadamente na troca aquando da colocação do fármaco, este sistema reduz 

visivelmente o tempo na preparação da DU. 

 Este sistema de distribuição de medicação poupa tempo aos profissionais de saúde na 

administração que pode ser empregue na prestação de cuidados ao utente com maior qualidade. 

6.5 Distribuição de medicamentos a doentes em ambulatório 

 Relativamente à distribuição de medicamentos na farmácia de ambulatório a mesma, tem 

como objetivo dispensar fármacos, de forma totalmente comparticipada aos utentes, para que os 

administrem, quer em regime de domicílio, quer no Hospital de Dia.   

O contacto direto e contínuo entre o utente e os farmacêuticos hospitalares, responsáveis 

por esta área, permite uma análise efetiva da adesão e da evolução da terapêutica farmacológica 

ao longo do tempo.  
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A dispensa de medicamentos no HB é feita para um total de 30 dias, mediante a 

apresentação da receita. É de caráter obrigatório no início, ou quando existe alteração de 

tratamento, o preenchimento do pedido de EF pelo médico da especialidade, e este seja 

consecutivamente autorizado.  

 A unidade de farmácia de ambulatório funciona de segunda a sexta-feira ininterruptamente 

das 8.00-17.00h, no piso 0 do HB que possibilita o levantamento da medicação pelo utente ou por 

outrem, desde que acompanhado dos documentos de identificação requeridos.  

A zona de atendimento é de acesso reservado e contígua ao armazém onde se encontra o 

stock dos fármacos de ambulatório, são acondicionados de acordo com as suas características de 

armazenamento, nas estantes (temperatura inferior a 25ºC) ou no frigorífico (temperatura 2-8ºC). 

As diferentes condições (temperatura, humidade relativa) de armazenamento são avaliadas e 

registadas diariamente. 

 De realçar que os medicamentos estão armazenados se acordo com a regra First In, First 

Out (FIFO). Assim sendo, os que expiram num prazo de validade mais curto são colocados de 

forma a garantir que sejam dispensados primeiramente. 

O ponto de encomenda é definido pelo método de Kanban®. A encomenda é gerada 

informaticamente em SAP, existindo um contacto permanente com as indústrias farmacêuticas, 

para obter o feedback do estado da encomenda e previsão de chegada, evitando rupturas. 

Mensalmente é feita uma avaliação quantitativa e qualitativa do stock. 

 A primeira dispensa na farmácia de ambulatório pressupõe o preenchimento do cartão 

(ANEXO XI) com a identificação do doente e do seu processo permitindo o registo dos próximos 

levantamentos 

Os medicamentos de dispensa exclusiva em FH estão previamente definidos pelo 

INFARMED, existindo uma tabela resumo que informa a patologia e os medicamentos possíveis, 

bem como a legislação que regula essa dispensa. Como resposta a estas situações, o ato da 

dispensa do FH exige um maior acompanhamento farmacoterapêutico transmitindo a informação 

relativa à terapêutica (posologia, condições de armazenamento), bem como aferir possíveis 

problemas relacionados com a medicação (efeitos secundários, interações). Após o registo 

informático é arquivado o termo de responsabilidade - que confirma a recepção de toda a 

informação para correta utilização do medicamento e quantidade dispensada. 

 A talidomida dispõe de um procedimento de dispensa específico, o fármaco foi 

recentemente reabilitado como imunomodulador em situações clínicas como o mieloma múltiplo 

onde é recomendado como primeira linha para doentes com ≥ 65 anos de idade.
8  

 
A prescrição médica da talidomida, em doentes do sexo masculino e feminino sem 

potencial para engravidar, tem uma validade de 3 meses (12 semanas), tendo que ser 

apresentada em conjunto com o Formulário de justificação da prescrição da talidomida e o livro do 

doente (devidamente preenchido). Salvaguardando, que todos estes documentos sejam datados 

com a mesma data. 
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A teratogenicidade da talidomida obriga, nas mulheres com potencial de engravidar, a uma 

confirmação clínica mensal que comprove o resultado negativo do teste de gravidez, só depois é 

realizado o preenchimento do documento de dispensa destinado à farmácia de ambulatório. 

 No tratamento de substituição nos défices de crescimento a dispensa da hormona de 

crescimento pressupõe que, para todas as crianças, exista um dossier sobre a terapêutica 

individual onde, no início do tratamento, são definidos os responsáveis exclusivos pelo seu 

levantamento.   

Durante uma semana consegui acompanhar o FH nas consultas e dispensas tomando 

consciência da importância da ação farmacêutica em condições clínica e patologias específicas. 

6.6 Distribuição de medicamentos Hospital de Dia Oncológico 

O HD Oncológico do HB  é um serviço especializado em tratamento ambulatório destinado 

fundamentalmente à administração de terapêutica médica antineoplásica. Durante uma semana 

do estágio hospitalar acompanhei a rotina do FH afeto a este SC.  

Após receção da prescrição do oncologista é necessário que esta seja validada pelo FH tendo 

em conta alguns aspetos essenciais e específicos: 

 Identificação do doente;  

 Peso, altura e respetiva superfície corporal (m
2
);  

 Diagnóstico;  

 Nome do protocolo e número do ciclo de quimioterapia;  

 Conferir as análises hematológicas e bioquímicas que aprovem o estado físico para a 

realização do tratamento; 

 Datas do último e próximo tratamento (garantia de intervalo apropriado);  

 Citotóxico/outros fármacos prescritos;  

 Dose do fármaco de acordo com a superfície corporal, peso, forma de Calvert;  

 Forma farmacêutica;  

 Tipo de solução de diluição do fármaco e a sua concentração;  

 Tempo de perfusão e via de administração;  

 Medicamentos prescritos como pré/pós-medicação incluídos no protocolo com o objetivo 

de combater efeitos secundários associados à terapêutica, nomeadamente antieméticos 

(metoclopramida, aprepitan e ondansetron), estimulantes do apetite e fatores de 

crescimento hematopoiético como o filgastrim;  

 Nome do prescritor e assinatura;  

 Data da prescrição.
9
 

Sempre que o FH presente no HD verifique alguma inconformidade da prescrição com o 

definido nas guidelines deve informar imediatamente o médico responsável. Por outro lado, 

quando é validada a prescrição médica, é atribuído um lote interno segundo o modelo: Lote-

cito:ano-mês-número sequencial. Os doentes validados são depois distribuídos, pelo período da 

manhã e da tarde, para facilitar a geração de mapas por parte da unidade de produção de 

citotóxicos. No dia marcado do tratamento as preparações chegam ao HD transportadas, em 

malas designadas para o efeito que mantêm as condições apropriadas, por um AO verificada a 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar  Mariana Bandeira de Almeida 

12 
 

integridade de todos os preparados à chegada. De seguida o FH e uma enfermeira da equipa 

clínica do HD com equipamento de proteção (bata e luvas descartáveis) verificam toda a 

medicação e se os dados do mapa de produção coincidem com os rótulos das preparações 

nomeadamente no que concerne à identificação do doente, fármaco(s) e dose prescrita. 

 Faz parte da função de FH a dispensa de quimioterapia oral por um período máximo de 

um mês. 

6.7.Medicamentos sujeitos a controlo especial 

6.7.1 Psicotrópicos e estupefacientes 

O circuito de distribuição, a nível hospitalar, de psicotrópicos e estupefacientes que 

incluem: a gestão dos stocks, encomendas, aquisição, receção, armazenamento, distribuição, 

cedência e controlo é da responsabilidade do FH. O “Regime Jurídico do tráfico e consumo de 

estupefacientes e psicotrópicos” regido pelo Decreto – Lei nº15/93, de 22 de janeiro prevê quais 

as substâncias psicotrópicas e estupefacientes que, pelas suas características farmacológicas, 

estão sujeitos a esta Legislação restrita.  

A aquisição destes medicamentos obriga à nota de encomenda, para os fornecedores, ser 

acompanhada pelo Anexo VII – Modelo 1506 (ANEXO XII) devidamente preenchido com os 

fármacos e quantidades, assinado pelo farmacêutico responsável e carimbado pelos SF. O Ponto 

de encomenda no HB, para os Psicotrópicos e estupefacientes, é determinado pelo método do 

cartão kanban® que para além de definir o ponto de encomenda indica a quantidade a ser 

encomendada. 

A receção de Psicotrópicos e Estupefacientes é considerada prioritária. O AO encaminha 

a encomenda com o original do anexo VII – Modelo 1506 para a sala de armazenamento, onde o 

FH responsável procede à respectiva conferência.As entradas, saídas e devoluções são todas 

rigorosamente registadas pelos SF. Estão armazenados numa sala de acesso restrito, com 

sistema de abertura por leitura magnética, onde existem três cofres diferentes e uma zona de 

preparação da medicação a ser reposta (ANEXO XIII). O armazenamento dos medicamentos é 

feito por ordem alfabética de Denominação Comum Internacional (DCI), sendo devidamente 

rotulados.  

Existe um stock aferido para cada SC que foi determinado previamente entre a Direção do 

Serviço e a Direção dos SF. Este stock pode ser aumentado, temporariamente, mediante 

justificação. Desta forma, garante que, quando necessária, a administração pode ser imediata à 

prescrição. A mesma tem que ser realizada de forma manual através do preenchimento do 

formulário do Anexo X - Modelo 1509 (ANEXO XIV). A equipa de enfermagem preenche para cada 

fármaco um formulário, que deve conter as seguintes informações: nome do serviço requisitante, 

identificação do medicamento (DCI, FF, dosagem e código interno), identificação do doente a 

quem foi administrado (nome, número do processo), quantidade prescrita, identificação do 

profissional responsável pela administração (nome e número mecanográfico), data, quantidade 

total de fármaco utilizada e observações, nomeadamente quando não é usado o fármaco na sua 

totalidade. O diretor de Serviço assina e envia o documento para os SF. O Farmacêutico 
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responsável valida toda a informação e garante a reposição de stock nos SC. Para um controlo 

mais rigoroso é obrigatório a atribuição de sequência numérica 

A distribuição da metadona está sob a alçada da ARS (Administração Regional de Saúde) 

– Departamentos de Centro de Respostas Integrada (CRI). Quando existe um doente no HB com 

a prescrição de cloridrato de metadona esta é da responsabilidade do Centro de Apoio aos 

Toxicodependentes (CAT) que deve comunica-lo aos SF, para que a dispensa possa ser efetuada, 

já que o HB dispõe de uma stock de metadona comprimidos de 10mg e 40mg. 

6.7.2.Hemoderivados 

De acordo com a definição proposta no DL nº 176/2006, os hemoderivados são “ 

medicamentos preparados à base de componentes de sangue, nomeadamente a albumina, os 

concentrados de fatores de coagulação e as imunoglobulinas de origem humana” e que pelas 

propriedades distintas dentro das especialidades farmacêuticas obrigam a um controlo e 

verificação rigorosa dos utentes sujeitos a esta terapêutica. 
10

 

Os medicamentos hemoderivados, como o próprio nome indica, são obtidos por processos 

de extração e purificação do plasma sanguíneo de dadores humanos. Estes processos, ainda 

assim, não garantem a esterilidade dos medicamentos, existindo o risco da transmissão de 

doenças infeciosas e contaminação microbiológica. Por essa razão o processo de distribuição é da 

exclusiva responsabilidade do farmacêutico hospitalar garantindo a máxima rastreabilidade do 

produto. 

Os medicamentos classificados como hemoderivados no FHNM estão subdivididos em 

três grupos: 4.4.2.Hemostáticos, 12.6 Substitutos do plasma e das frações proteicas do plasma, 

18.3 imunoglobulinas. Os que se encontram disponíveis para dispensa no HB bem como as suas 

principais indicações terapêuticas estão disponíveis no ANEXO XV.
4
 

Os medicamentos hemoderivados, pelas suas características farmacológicas, são sujeitos 

a um controlo especial estando padronizados os processos envolvidos na sua distribuição. A 

aquisição dos mesmos é segundo o método de Kanban ® e aquando da sua chegada aos SF são 

conferidos e armazenados prioritariamente. O FH responsável por esta área audita e verifica os 

boletins analíticos e certificados de aprovação emitidos pelo INFARMED, bem como arquiva os 

Certificados de Autorização de Utilização de Lote (CAUL).  

O armazenamento é efetuado numa sala de acesso restrito, com sistema de abertura por 

leitura magnética, em estantes para o efeito, e para que a dispensa seja de acordo com a regra 

FIFO. Frequentemente, é feito um controlo de stock dos SF pelo FH da área. Perante situações de 

carácter urgente existem stocks destes medicamentos nas farmácias satélite dos SC: Bloco 

Operatório, Obstetrícia, UCIP, Neonatologia, SU e Imunohemoterapia. 

 A requisição dos medicamentos derivados do plasma sanguíneo é realizada mediante o 

preenchimento, pelo médico da especialidade, do impresso de modelo próprio – Modelo nº 1804 

exclusivo do INMC. Este é constituído por duas vias a da farmácia (ANEXO XVI) e a de serviço 

(ANEXO XVII).  

A cada formulário, individualizado por utente, é atribuído um número interno anual e um 

código de consumo. Cada dispensa pressupõe o registo do DCI, quantidade, lote, laboratório e 
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certificado de autorização INFARMED – CAUL e na via Serviço (tabela D) deve estar igualmente 

discriminado, pelo enfermeiro do SC requisitante, o registo das diferentes administrações por lote 

ao utente. O envio dos medicamentos para os SC é acompanhado com as respetivas condições 

de armazenamento.  

Excecionalmente, o ato de requisição e distribuição dos hemoderivados para o serviço de 

Imunohemoterapia é distinto. O consumo é feito ao doente, contudo o FH assegura que é feita a 

reposição de stock suprindo as necessidades do SC.  

Após todos os registos de administração por parte dos enfermeiros a via serviço é 

arquivada no processo clínico do doente e a via farmácia nos SF. A não utilização do 

hemoderivado pelos SC é reencaminhada para os SF, num período nunca superior a 24h, e essa 

indicação registada na Via Serviço. 

No meu estágio no HB tive a oportunidade de aprofundar os conhecimentos acerca dos 

hemoderivados bem como participar nas diferentes funções do farmacêutico hospitalar 

responsável da área no circuito de distribuição de hemoderivados. 

6.8 Distribuição de Gases Medicinais 

Os gases medicinais estão previstos, pelo novo estatuto do medicamento, ao abrigo do 

Decreto-Lei nº 176/2006 de 30 de Agosto, sendo sujeitos a uma processo de Autorização de 

Introdução de Mercado (AIM) apresentando os padrões de qualidade, segurança e eficácia que 

devem satisfazer as especificações da Farmacopeia Portuguesa.
11

 

Integram uma nova área de intervenção do FH reconhecendo-lhe grande responsabilidade 

em todo o circuito dos gases medicinais desde a sua produção, a nível industrial, até à sua 

acessibilidade ao consumidor final. Os gases medicinais, na sua forma pura ou em mistura, 

subdividem-se em Medicamentos e Dispositivos Médicos e A ordem dos Farmacêuticos (in Manual 

de Gases medicinais) propõe uma definição para cada um (ANEXO XVIII). 
11

 

No HB estão disponíveis todos os gases medicinais considerados medicamentos: 

Oxigénio, Ar Medicinal, Protóxido de Azoto, Óxido Nítrico.  

Incluídos na classe de dispositivos médicos temos no HB: Azoto Líquido, Árgon, Dióxido 

de Carbono, Hélio, Mistura de CO 0,265%+ HE 19% + O2 19, Hexafluoreto de Enxofre, 

Hexafluoroetano, Octafluorpropano. Os gases medicinais têm distintas aplicações terapêuticas 

(ANEXO XIX). 

Os cilindros ou garrafas constituem o reservatório transportável. Face à diversidade de 

gases medicinais, na sua forma pura ou em mistura, as diferentes cores de ogiva facilitam a sua 

distinção e dispensa (ANEXO XX). A identificação e a caracterização do gás acondicionado, as 

informações referentes aos riscos e os procedimentos a tomar em caso de eventuais acidentes 

devem estar discriminadas no rótulo do produto (ANEXO XXI). O seu armazenamento deve ser 

vertical e os locais devem estar devidamente identificados e munidos de sistemas de supervisão, 

alarmes e extintores de incêndios.  

O HB, relativamente aos reservatórios criogénicos, dispõe de três tanques ou depósitos 

fixos: 2 de Oxigénio, com capacidade de 41000 dm³ e 20850 dm³ e um de Azoto com 12656 dm³ 

situados, numa área externa ao edifício principal do HB devidamente protegido por rede metálica, 
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de acesso restrito e com placas identificativas do conteúdo e dos sinais de perigos específicos. O 

pavimento da zona adjacente ao depósito e zona de abastecimento não devem ter na sua 

constituição produtos betuminosos. 

As funções do farmacêutico implicam auditar todos os processos envolvidos neste circuito: 

seleção, aquisição, gestão de stock, recepção, armazenamento, distribuição, manuseamento, 

monitorização, controlo e supervisão. 

Pelas características químicas dos gases medicinais, o controlo e a vigilância do risco são 

da máxima importância. 

Diariamente o FH garante a cobertura das necessidades, evitando a rutura ou excesso do 

stock das garrafas de transporte e carros de emergência dos SC. O FH controla, igualmente, os 

níveis dos tanques e encomendas à distribuidora afeta ao HB para assegurar a disponibilidade de 

qualquer gás, em tempo útil (ANEXO XXII) (ANEXO XXIII).  

Devido às especificidades técnicas que os gases medicinais apresentam é indispensável 

uma colaboração estreita entre os SF, os Serviços Técnicos e de Manutenção do HB e os da 

Empresa Fornecedora, existindo entre os intervenientes uma cadeia de responsabilização 

instituída.
 11 

7. Nutrição artificial 

Existe, em meio hospitalar a necessidade de uma nutrição artificial, nomeadamente doentes 

cujo processo de assimilação ou cujo metabolismo se encontrem perturbados, utentes em 

condições fisiológicas especiais ou crianças lactentes em bom estado de saúde. 

Existem, assim, para além dos leites infantis, várias soluções nutricionais personalizadas a 

cada situação clínica, como por exemplo diabetes, dificuldade de deglutição, necessidade de um 

maior aporte proteico ou calórico,etc.  

8. Produção e controlo de medicamentos 

8.1 Conceito integrado de garantia de qualidade 

A produção de medicamentos manipulados compreende qualquer fórmula magistral ou 

preparado oficinal realizado, e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico, permitindo 

responder a situações clínicas que necessitam de uma terapêutica farmacológica personalizada e 

individualizada. Cabe-lhe verificar e garantir a segurança e padrão de qualidade durante todo o 

processo:  

 Validar a prescrição médica; 

 Elaborar a ficha de preparação da formulação farmacêutica;  

 Garantir a higiene e manutenção do equipamento, pessoal e material; 

 Selecionar as matérias-primas; 

 Debitar as matérias-primas garantindo a atualização do stock; 

 Aprovar os lotes.  

As Boas práticas que regem a produção de medicamentos hospitalares estão descritas 

n´O Decreto-Lei n.º 95/2004, de 22 de Abril complementado com a Portaria n.º 594/2004, de 2 de 

Junho.
12 
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8.2 Preparação de estéreis 

8.2.1 Misturas para nutrição parentérica 

A nutrição parentérica é absolutamente necessária sobretudo no SC de Neonatologia por 

permitir a formulação individualizada. A validação da prescrição de nutrição parentérica é da 

responsabilidade do FH responsável pela preparação que é efectuada na CUF das Descobertas.  

Quando são recepcionadas no HB o FH responsável pela confirmação verifica a 

identificação do doente, composição quantitativa e qualitativa comparando-as com os dados da 

prescrição, bem como as condições de temperatura à chegada ao HB. Validados todos os dados 

são enviadas para o SC e registada a sua recepção (ANEXO XXIV-XXVI). Todas estas atividades 

foram parte integrante do meu estágio. 

8.2.2 Manipulação de fármacos citotóxicos 

A preparação da terapia farmacológica para os ciclos de quimioterapia do HB é realizada 

por uma equipa de FH especializada para o efeito. Todo o processo é monitorizado e regido por 

regras para promover qualidade e esterilidade dos medicamentos citotóxicos preparados, mas 

igualmente garantir a segurança do operador que sofre exposição aquando da preparação.
9
 

A unidade de preparação de citotóxicos situa-se no mesmo piso dos SF subdividindo-se 

em 4 salas distintas e contíguas entre si: vestiário, sala de apoio e armazém, antecâmara e sala 

de produção. No vestiário os FH e TDT equipam-se com as fardas, proteção de calçado, touca 

efetuam a higienização das mãos e colocação das luvas.  

A sala de apoio e armazém permite, após a verificação do protocolo do ciclo 

quimioterapêutico no HD Oncológico, a emissão dos mapas de produção para o dia e impressão 

das respetivas etiquetas identificativas em duplicado que incluem a identificação do doente, DCI e 

dosagem respetiva, solução em que foi realizada a diluição, data e estabilidade da preparação. O 

material usado na manipulação (seringas, agulhas, soluções de diluição) e fármacos está 

acondicionado no espaço em estantes e frigoríficos respetivamente. Cada tipo de preparação tem 

um material específico necessário à sua realização e a existência de tabelas agiliza a preparação 

dos tabuleiros por fármaco, que são depois transferidos para a sala de produção através do 

transfer (ANEXO XXVII) pulverizados com álcool a 70%. Os soros de diluição são previamente 

rotulados antes da entrada na câmara e cada tabuleiro contém apenas um fármaco para reduzir a 

possibilidade de erros. No final as sobras de fármaco são acondicionados garantindo as condições 

físicas e microbiológicas descritas no seu RCM.  

A antecâmara antecede a sala de produção e permite que os operadores coloquem bata 

descartável, luvas e máscara que providenciam a segurança destes na manipulação das 

moléculas.  

A sala de produção (ANEXO XXVIII) tem uma câmara de fluxo laminar vertical (direção do 

ar filtrado) (ANEXO XXIX) que juntamente com o sistema de filtração de ar garante a esterilidade 

dos preparados e segurança dos operadores. Todo o processo obriga uma dupla verificação dos 

dois FH ou TDT na câmara rubricando os rótulos e mapas. Os preparados citotóxicos são 

encaminhados novamente para a sala de apoio através do transfer sendo realizada nova 

validação do produto final pelo FH responsável pela liberação do lote.  
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Todos os fármacos citotóxicos são identificados com rótulo roxo onde consta essa mesma 

designação. Os que necessitam de proteção de luz são acondicionados em folhas de alumínio 

com duplicado do rótulo visível. Os que obrigam a armazenamento no frigorífico são identificados 

com etiqueta de cor vermelha.  

No início de cada dia de produção é feito o controlo microbiológico em diferentes locais: 

área de preparação, transfer e recolhida uma placa com dedadas de luvas. Os meios de cultura 

são encaminhados para o laboratório, no caso de resultado positivo repete-se e, se confirmado, é 

necessário tomar medidas para retomar a esterilidade necessária para este tipo de preparações. A 

desinfeção e limpeza da área de produção são realizadas ao fim de cada sessão de trabalho e 

sempre que se justifique. 

Durante o estágio acompanhámos um dia na Unidade de preparação de citotóxicos do HB 

reconhecendo o papel e a responsabilidade do FH na área da oncologia.  

8.2.3 Preparações extemporâneas estéreis 

Os SF do HB atualmente não conseguem proceder à preparação de formulações estéreis, 

pelo que, quando existe essa necessidade é solicitada a outra unidade do Grupo José Mello 

Saúde que dispõem das instalações próprias para o efeito. 

8.2.4 Colírios Fortificados 

Colírios fortificados de vancomicina e ceftazidima existem em stock em alguns SC e 

armazenados em frigorífico nos SF. A preparação deste está a cargo CUF das Descobertas 

mediante necessidade de reposição de stock. Regularmente são conferidos os prazos de validade. 

A prescrição clínica de colírios fortificados precede uma autorização de Justificação de Receituário 

de Medicamentos EF. Depois de enviados o FH confere a temperatura e integridade, 

armazenando e registando a sua receção. 

8.3 Preparações de formas farmacêuticas não estéreis  

Com o objetivo de colmatar a inexistência de uma grande variedade de doses 

disponibilizadas pela indústria farmacêutica, a produção de formas farmacêuticas não estéreis no 

HB é absolutamente necessária, sobretudo para os SC de Neonatologia, Pediatria e Dermatologia. 

As formas farmacêuticas não estéreis incluem papéis e soluções/suspensões para uso 

oral e para uso tópico, ou seja, manipulados que não incluem a esterilidade como requisito. 

Durante o estágio participei na preparação de algumas destas formulações. No HB são 

processadas mediante prescrição médica e posterior validação farmacêutica que encaminha o 

pedido para o farmacêutico hospitalar da área da produção.  

A unidade de preparação de manipulados não estéreis situa-se numa sala reservada para 

o efeito com abertura de porta automática. Todos os processos, desde a produção até à 

rotulagem, são efectuados neste local. Face ao exposto a unidade de produção, está dividida 

numa zona de pesagem, com uma balança analítica, uma câmara e uma bancada de preparação 

em frente à zona de rotulagem (ANEXO XXX). 

Para todas os manipulados é preenchida uma ficha de preparação com a descrição das 

matérias-primas (DCI, Lote, Validade e Quantidade) e procedimentos. Para garantir a máxima 

rastreabilidade é atribuída à ficha um número interno mensal e um lote interno diário que inclui 
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ano/mês/dia/letra. A preparação é feita sempre sob dupla verificação (operador e supervisor) em 

todos os passos (2FH ou 1 FH e 1TDT). 

Finalmente, devem ser confirmadas as especificações da formulação e conferidas as 

assinaturas de todos os intervenientes, arquivando as fichas de preparação nos SF. Se o 

manipulado for para constituição do stock, o débito do consumo das matérias-primas é feito ao 

SC; se for fornecido diretamente ao utente é-lhe debitado. 

 

9. Farmácia Clínica 

As terapêuticas farmacológicas instituídas a nível hospitalar requerem um acompanhamento 

de todos os profissionais de saúde, incluindo o FH, para garantir a otimização dos resultados 

clínicos dos doentes. Os FHs apresentam a formação adequada na área da farmacodinâmica e 

farmacocinética, permitindo relacionar o problema de saúde com o uso racional dos 

medicamentos. Desta forma, consegue identificar problemas de necessidade, efetividade e 

segurança, realizando um seguimento farmacoterapêutico contínuo, sistematizado e 

documentado, centrado no doente e integrado na equipa de profissionais de saúde que o 

assistem. 

Atualmente, no HB as reuniões multidisciplinares estão instituídas no SC de Medicina, pelo 

que o FH afeto a este serviço tem acesso à informação clínica que consta no processo do doente, 

nomeadamente às analises laboratoriais. Este profissional de saúde avalia a terapêutica instituída 

a cada doente individualmente, identificando possíveis necessidades de ajuste de terapêutica 

tendo em especial atenção: a idade, o peso, a condição renal e hepática e a presença de sonda 

de nutrição entérica. Sempre que reconhece problemas relacionados com a medicação essa 

situação é discutida nas reuniões periódicas com a equipa do SC. Esta prática centrada no doente 

permite a promoção da troca de conhecimentos na abordagem terapêutica. 

 Os FHs integram o Sistema Nacional de Farmacovigilância logo, sempre que uma reação 

adversa a um medicamento é verificada, ela é comunicada às autoridades competentes. A 

notificação permite detecção de sinais associados à segurança levando a um maior conhecimento 

do perfil do medicamento e possibilita: 

 Detetar novas reações adversas dos medicamentos, nomeadamente tardias; 

 Alterar a frequência de reações adversas já descritas; 

 Identificar novas e raras interações entre fármacos. 

De referir, ainda, que a comunicação pode ser efetuada por profissionais de saúde e pelo 

próprio utente. 

A farmácia clínica promove terapêuticas eficazes e seguras centradas no melhor interesse e 

necessidades dos doentes. No decorrer do meu estágio acompanhei o trabalho de seguimento do 

FH e constatei a importância do contato multidisciplinar mais frequente.   

 

10. Ensaios clínicos  

Regulados pela Lei n.º 21/2014, de 16 de abril, alterada pela Lei n.º 73/2015 de 27 de julho, os 

ensaios clínicos (EC) são definidos como "qualquer investigação conduzida no ser humano, 
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destinada a descobrir ou verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou os outros efeitos 

farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos experimentais, ou identificar os efeitos 

indesejáveis de um ou mais medicamentos experimentais, ou a analisar a absorção, a distribuição, 

o metabolismo e a eliminação de um ou mais medicamentos experimentais, a fim de apurar a 

respectiva segurança ou eficácia".
13

 Os EC de medicamentos realizados para uso humano têm de 

garantir tanto a segurança como o bem-estar de todos os participantes incluídos neste. Assim, o 

INFARMED tem que auditar todos os processos envolvidos de forma a assegurar o cumprimento e 

conformidade com a legislação em vigor.
14

 

Os objetivos inerentes aos EC passam por: verificar a eficácia do medicamento para 

tratamento ou profilaxia de uma patologia ou confrontar os resultados obtidos, com os de outros já 

existentes no mercado para a mesma indicação terapêutica. Para além disso, a prática dos EC é 

crucial para averiguar os riscos e o perfil de segurança do medicamento. Estes estudos aferem 

igualmente a relação risco-benefício dos fármacos em estudo nos utentes incluídos no EC.
15

 

No âmbito da sua missão profissional o farmacêutico hospitalar tem que assegurar vários 

processos basilares dos EC, nomeadamente: 

→ Avaliar os protocolos propostos para EC; 

→ Zelar pela confidencialidade dos participantes; 

→ Disponibilizar a informação e garantir o total esclarecimento aos participantes 

incluídos no EC no que diz respeito ao medicamento e à sua posologia; 

→ Receber, armazenar e dispensar os produtos farmacêuticos em EC garantindo o 

preenchimento de todos os documentos que são obrigatórios para cada fase; 

→ Ceder dispositivos necessários à sua administração (sempre que se isto se 

verifique), bem como dispensar medicação complementar; 

→ Disponibilizar os dossier dos EC atualizados; 

→ Garantir que todos os sistemas de verificação das condições de temperatura e 

pressão da sala dos medicamentos de EC estão ativos e manutenção dessas 

mesmas condições nos intervalos especificados e acordados para o EC; 

→ Reportar dados de farmacovigilância;  

→ Monitorizar a adesão à terapêutica; 

→ Recolher medicamentos devolvidos não utilizados e comunicar ao promotor; 

→ Agir de acordo com as BPC. 

Integrados no circuito dos ensaios clínicos estão um sem número de profissionais e 

participantes que, com funções distintas, intervêm ao longo do circuito dos EC: 
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Promotor 

• Responsável pela conceção, pedidos de autorização para realização, e gestão 
de um EC  

Monitor 

•Eleito pelo promotor acompanha diretamente o EC , relata a sua evolução e 
verifica as informações e dados. Estabelece elo entre promotor e investigador 

Investigador 

•Realização prática do EC no centro de ensaio devido às habilitações científicas 
e à experiência na prestação de cuidados a doentes 

Participante 

•Recetor do medicamento experimental , de forma totamente voluntária e com 
obrigatoriedade de redação de consentimento informado 

Auditor 

•  Responsável pela sistemática e independente avaliação das atividades do EC 
em concordância com as Boas Práticas Clínicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No HB a zona de EC dispõe de uma zona de acesso restrito onde estão armazenados os 

medicamentos ou dispositivos médicos em estudo de acordo com as especificidades, de 

temperatura e humidade, estabelecidas em protocolo. Para garantir as mesmas, a sala dispõe de 

um sistema de alarmes que gera igualmente um historial dos parâmetros que comprova a 

ausência de incumprimentos/desvios.  

A recepção dos medicamentos ou dispositivos médicos é feita pelo FH que confere a 

integridade do conteúdo, a manutenção das condições ao longo do transporte e confirma todos os 

documentos que os identificam para o EC. Por fim comunica a receção dos medicamentos ao 

promotor em plataforma IWRS para o efeito, encaminhando-os para a sala de armazenamento. 

Após prescrição especifica para o EC, esta é validada pelo farmacêutico hospitalar da 

área confirmando o código do doente e dispensando o medicamento e/ou dispositivo médico 

experimental na dose, frequência e quantidade indicada. O registo é efetuado em formulário 

próprio.  

Periodicamente, os monitores visitam as instalações dos SF, de forma a estabelecer a 

ponte entre as equipas de investigação. 

No HB estão em curso 41 EC sendo que: 5 são EC de fase 2; 34 são EC de fase 3 e 2 são 

EC de fase 4. Durante o estágio acompanhei e colaborei no circuito de distribuição de 

medicamentos e/ou dispositivos médicos experimentais presentes no hospital. No dia 4 de março 

de 2016, Dia do Centro Clínico Académico, assisti à apresentação dos resultados dos projetos 

financiados pelo CCA no ano de 2015 e à atribuição de novas bolsas a equipas de investigadores.  

Os ensaios clínicos pressupõem um trabalho paralelo e estreito entre todos os 

profissionais de saúde e são a ponte entre a investigação científica e a prática clínica 

representando uma etapa fundamental na investigação e no desenvolvimento de novos 

medicamentos e dispositivos médicos. 
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11. Trabalhos realizados 

Nos dois meses que estive no HB, para além das atividades integradas no meu estágio, foi-me 

sugerido realizar um trabalho prático subordinado ao tema “Administração Intratecal de 

Vancomicina e Colistina em Infecções Multirresistentes do Sistema Nervoso Central” (ANEXO 

XXXI), usando o método de estudo da prática baseada na evidência. A resistência bacteriana é 

um problema de saúde pública e o aparecimento de infeções multirresistentes obriga a procurar 

alternativas terapêuticas. Foram-me apresentados dois casos práticos que aconteceram no HB e 

que se mostraram refratários à terapêutica instituída, sendo os clínicos obrigados a procurar vias 

alternativas com a intratecal. Utilizando a bibliografia, procurei situações de prescrição intratecal 

dos antibióticos vancomicina e colistina em infeções do sistema nervoso central e tentei investigar 

dados destes tratamentos que possam ajudar em situações futuras.  

      Ainda durante o meu estágio realizei uma tabela (ANEXO XXXII) com todos os leites 

disponíveis no mercado de forma a possibilitar um rápido acesso a todas as principais 

características de cada um e permitir uma comparação de leites com as mesmas indicações.  

 

12. Considerações Finais 

 O estágio Profissionalizante em Farmácia Hospitalar é uma oportunidade única para adquirir 

competências que vão complementar os conhecimentos adquiridos durante toda a fase teórica do 

Curso de Ciências Farmacêuticas. Para além disso, permitiu-me constatar a importância que o 

Farmacêutico desempenha, enquanto constituinte da equipa de saúde, contribuindo assim para a 

melhoria dos cuidados ao utente/doente. 

A minha estadia no Hospital de Braga foi de uma riqueza extraordinária. A passagem por 

vários serviços e sectores permitiu-me ter uma ideia muito clara acerca do trabalho realizado a 

nível hospitalar, perceber o circuito do medicamento e ter a noção de que, apesar dos 

conhecimentos adquiridos durante o Curso, há uma necessidade de atualização constante para 

responder às diferentes situações clínicas com que me deparei. 
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ANEXO I – Fotografias do exterior do Hospital de Braga 

 

 

 

 

ANEXO II – Cartão Kanban® 
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ANEXO III - Justificação de receituário de medicamentos Extra-Formulário 
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ANEXO IV - Impresso de Autorização de Utilização Especial 
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ANEXO V - AUE de Medicamentos de Uso Humano – Impresso de Uso Obrigatório pelos 

Requerentes 
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ANEXO VI - Pyxis MedStation® system 

 

 

 

ANEXO VII – Exemplo de um kit fornecido para o pós-operatório  
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ANEXO VIII – Mala de Distribuição Individual Diária de Doses Unitárias 

 

 

 

ANEXO IX - FDS® (Fast Dispensing System)  
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ANEXO X - Kardex® 

 

 

 

 

ANEXO XI – Cartão de identificação do utente para dispensa na Farmácia de Ambulatório 
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ANEXO XII – Anexo VII, Modelo 1506 da INCM 

 

 

Anexo XIII – Sala com cofres de armazenamento de Estupefacientes e Psicotrópicos 
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ANEXO XIV – Anexo X, Modelo 1509 de INCM 
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Anexo XV – Tabela dos Medicamentos hemoderivados e suas aplicações, existentes no HB 

 
GRUPO FARMACOTERAPÊUTICO 

 

 
MEDICAMENTO HEMODERIVADO 

 
INDICAÇÃO TERAPÊUTICA 

4.4.2.HEMOSTÁTICOS 

Eptacog alfa recombinante 

Tratamento de episódios hemorrágicos e na prevenção de 
hemorragias em cirurgia de hemofílicos, em doentes com 

deficiência congénita de FVII, em doentes com 
trombastenia de Glanzmann 

Factor de Von Wiilebrand humano 
Prevenção e tratamento de hemorragias em doença Von 

Wiilebrand 

Factor IX da coagulação humana 
Tratamento e profilaxia da hemorragia em doentes com 

deficiência congénita em fator IX (Hemofilia B) 

Factor VIII da coagulação humana 
Tratamento e profilaxia da hemorragia em pessoas com 

hemofilia A 

Factor VIIIda coagulação humana+ Factor de Von 
Wiilebrand humano 

Tratamento e profilaxia da Doença de von Willebrand. 
Hemofilia A 

Nonacog alfa recombinante 
Tratamento e profilaxia da hemorragia em doentes com 

hemofilia B 

Octocog alfa recombinante 
Tratamento e profilaxia da hemorragia em doentes com 

hemofilia B 

12.6 SUBSTITUTOS DO PLASMA E DAS FRAÇÕES PROTEICAS 
DO PLASMA 

Albumina humana 
Choque hipovolémico, diálise hepática, no tratamento de 

grandes queimados e em terapêutica intensiva 

18.3 IMUNOGLOBULINAS 

Imunoglobulinas humana contra a hepatite B Prevenção da hepatite B 

Imunoglobulinas humana contra a varicela  Prevenção do herpes zoster 

Imunoglobulinas humana contra o antigénio D Prevenção da doença hemolítica perinatal 

Imunoglobulinas humana contra o tétano  Prevenção e tratamento do tétano 

Imunoglobulinas humana normal Terapêutica de substituição 

Soro contra o veneno da víbora europeia - 
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ANEXO XVI - Impresso de modelo próprio – Modelo nº 1804 exclusivo do INMC – Via Farmácia 
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ANEXO XVII - Impresso de modelo próprio – Modelo nº 1804 exclusivo do INMC – Via Serviço 
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ANEXO XVIII – Definição de gases medicinais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Gases Medicinais Medicamentos Transcrição 

Por definição um medicamento é, toda a substância ou associação de substâncias apresentada como 

possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em seres humanos ou dos seus sintomas ou 

que possa ser utilizada ou administrada no ser humano com vista a estabelecer um diagnóstico médico ou, 

exercendo uma acção farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções 

fisiológicas. Gases medicinais medicamento são gases ou misturas de gases, liquefeitos ou não, destinados a 

entrar em contacto directo com o organismo humano e desenvolvendo uma actividade em conformidade com 

a de um medicamento, designadamente pelos seus usos em terapias de inalação, anestesia, diagnóstico in 

vivo ou para conservar ou transportar órgãos, tecidos ou células destinadas a transplantes, sempre que em 

contacto com estes.” 

In Ordem dos Farmacêuticos, Manual de Gases Medicinais 

Gases Medicinais DISPOSITIVOS MÉDICOS 

Um dispositivo médico define-se como qualquer instrumento, aparelho, equipamento, material ou artigo, 

destinado a ser usado no corpo humano, cujo principal efeito pretendido não seja alcançado por meios 

farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, para fins de: 

• diagnóstico, prevenção, monitorização, tratamento ou atenuação de uma doença; 

• diagnóstico, monitorização, tratamento ou atenuação ou compensação de uma lesão ou deficiência; 

• investigação, substituição ou modificação da anatomia ou de um processo fisiológico.” 

In Ordem dos Farmacêuticos, Manual de Gases Medicinais 
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ANEXO XIX – Distintas aplicações dos gases medicinais 
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ANEXO XX - Diferentes cores de ogiva que identificam o gás medicinal 

 

 

ANEXO XXI - Exemplo de um cilindro com toda a informação necessária (referente ao gás 

medicinal acondicionado) 
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ANEXO XXII – Formulário para Contagens de Garrafas nos Serviços Clínicos 
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ANEXO XXIII - Formulário exemplificativo do nível de Gases Medicinais dos tanques e Rampas 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar  Mariana Bandeira de Almeida 

42 
 

ANEXO XXIV– Prescrição de nutrição parentérica 
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ANEXO XXV - Prescrição de nutrição parentérica 
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ANEXO XXVI - Prescrição de nutrição parentérica 
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ANEXO XXVII – Tranfer 

 

ANEXO XXVIII – Sala de produção de Citotóxicos 

 

ANEXO XXIX - Câmara de fluxo laminar vertical 
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ANEXO XXX - Laboratório para manipulação de produtos não estéreis. 
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ANEXO XXXI – Apresentação do Trabalho realizado “Administração intratecal em infeções 

multirresistentes do Sistema Nervoso Central de Vancomicina e Colistina” 
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ANEXO XXXII - Tabela explicativa das principais características em consideração para os leites infantis 

Laboratório 
Nome 

comercial 
Cód. Ausentes Período  

kcal 
(100ml) 

Prot.(g) HC(g) Lip.(g) Características  

NESTLÉ NAN 1   

AÇUCARES: 
Maltodextrina. 

Polissacáridos. Amido. 
Sacarose. 

Desde o 
nascimento 

67 1,2 7,5 3,6 
Contém cultura de Bifidus bacteria 
- Proteção imunitária da incidência 

de diarreias. Fibra. 

NUCLEÓTIDOS: IMP 

NESTLÉ 
NIDINA 

EXPERT 1 
  

AÇUCARES: 
Maltodextrina. 

Polissacáridos. Amido. 
Sacarose. 

Desde o 
nascimento 

67 1,2 7,5 3,6 
Contém Lactobacillus reuteri - 

Redução das cólicas em 96% dos 
lactentes 

LÍPIDOS: TCM 

 DANONE APTAMIL 1   

AÇUCARES: 
Maltodextrina. 

Polissacáridos. Amido. 
Sacarose. 

Desde o 
nascimento 

66 1,3 7,4 3,4 
Presente mistura de GOS/FOS - 
Reforço do sistema imunitário.  

VITAMINAS: B-
Caroteno 

DANONE 
BLÉDINA 

NUTRILON 
1 

  
VITAMINAS: B-

Caroteno 
Desde o 

nascimento 
66 1,3 7,3 3,5 

Fibras naturais prebióticas - Flora 
protetora bifidus-dominante 

NUTRIBÉN 
NUTRIBÉN 

NATAL 
  −−−−−−−−−− 

Desde o 
nascimento 

67 1,4 7,2 3,5 Prebióticos 100% GOS. 

LAB. 
VITÓRIA 

S.A. 

NOVALAC 1   
NUCLEÓTIDOS: UMP, 
CMP, AMP, GMP, IMP 

Desde o 
nascimento 

65,6 1,4 7,5 3,3   

LAB. 
VITÓRIA 

S.A. 

NOVALAC 
PREMIUM 

  NUCLEÓTIDOS: IMP 
Desde o 

Nascimento  
64,8 1,4 7,2 3,3 

Gama muito próxima do leite 
materno.  

Regula transito e flora intestinal. 
Nucleotidos que permitem o 
desenvolvimento do sistema 
imuniário e da flora digestiva.  
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