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RESUMO

Atualmente, as funções assumidas pelo farmacêutico ultrapassam o seu papel enquanto 
“mestre do medicamento”. O aconselhamento acerca do uso racional dos fármacos, bem 
como a monitorização dos utentes, são cada vez mais prática comum e essencial ao bom 
desempenho da profissão, devendo o farmacêutico encontrar-se apto a prestar todo o tipo 
de serviços, esclarecimento e aconselhamento essenciais à manutenção e melhoria da saú-
de dos seus utentes. O farmacêutico deve ser capaz de informar o utente acerca das intera-
ções medicamentosas, contraindicações e reações adversas relacionadas a determinado 
medicamento, bem como sensibilizá-lo para a importância da adoção de estilos de vida sau-
dáveis.

O estágio curricular (EC) em farmácia comunitária (FC) permite aos estudantes, prestes a 
concluir o seu ciclo de estudos, estabelecer o primeiro contacto com a atividade farmacêuti-
ca ao nível da comunidade, permitindo a consolidação de todo o conhecimento adquirido ao 
longo dos quatro anos e meio de faculdade.

O trabalho em FC permite estabelecer um contacto direto entre o farmacêutico e os uten-
tes, sendo a farmácia, por diversas vezes, o porto de abrigo de muitas pessoas que recor-
rem ao farmacêutico com o objetivo de expor as suas preocupações e dúvidas, tornando 
esta profissão um trabalho gratificante e enriquecedor de competências de cariz social e 
humano.

O presente relatório relata, sucintamente, a minha experiência ao longo do meu EC em 
FC e caracteriza o seu modo geral de funcionamento e o papel exercido pelo farmacêutico 
como profissional multifacetado, não só como agente de saúde pública, mas também como 
gestor em constante aprendizagem, sendo fundamental a execução de uma gestão financei-
ra eficiente e consciente, bem como o correto desempenho de atividades legais e burocráti-
cas.

Neste relatório são também desenvolvidos dois temas sobre os quais desenvolvi ativida-
des e projetos durante o meu EC: Benzodiazepinas (BZD’s) e Infeções do Trato Urinário 
(ITU’s).

O meu EC em FC teve a duração de 4 meses. Este dividiu-se entre a Farmácia do Bon-
fim, onde estive cerca de um mês e, posteriormente, a Farmácia de São Paio (FSP), onde 
estive durante três meses e que consta neste relatório.   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PARTE 1
Descrição do modo de funcionamento da Farmácia de São Paio e das atividades desenvolvidas.
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1. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E FUNCIONAL DA FARMÁCIA 
1.1. Direção Técnica 

A direção técnica da Farmácia de São Paio está a cargo da Dra. Maria Inês P. R. Machado de 
Azevedo Nicolau, sendo esta responsável por promover e salvaguardar a utilização racional do 
medicamento [1, 2]. O meu EC decorreu na FSP de 1 de junho a 13 de setembro, podendo o cro-
nograma das atividades desenvolvidas ser visualizado no Anexo 1.

1.2. Localização

A FSP encontra-se situada na Rua de Bustes nº 741, freguesia de Canidelo, concelho de Vila 
Nova de Gaia, distrito do Porto. Está localizada numa zona habitacional e, apesar de relativamen-
te afastada do centro da cidade, situa-se numa rua com grande tráfego, principalmente nos perío-
dos da manhã e fim de tarde. Nas suas redondezas encontra-se a CERCIGAIA (cooperativa para 
a educação e reabilitação de crianças inadaptadas), uma escola básica, dois estabelecimentos 
comerciais (pastelaria/restaurante e talho) e uma paragem de autocarros que contribuem para o 
aumento de afluência de pessoas para a zona. Por outro lado, a FSP está situada numa região 
possuidora de várias farmácias o que cria um ambiente de competição entre as mesmas.

No que diz respeito aos utentes da FSP, estes são maioritariamente idosos e, uma vez que 
esta não se localiza num centro metropolitano, grande parte deles são clientes habituais, o que 
permite não só o estabelecimento de relações de proximidade entre estes e os profissionais de 
saúde, como também adequar o atendimento a cada utente, criando um aconselhamento mais 
personalizado.

1.3. Horário de funcionamento

A FSP encontra-se aberta ao público de segunda-feira a sábado, com um horário contínuo das 
8:30h às 20:00h. Para além do horário normal, nos dias em que a FSP se encontra em serviço 
permanente, o que ocorre de 19 em 19 dias, o horário de funcionamento é ininterrupto, prolongan-
do-se das 9:00h do dia em questão até às 9:00h do dia seguinte. O serviço é salvaguardado por 
um elemento da equipa, que permanece na farmácia durante o período da noite, abrindo-a caso 
surjam utentes, que devem tocar à campainha em caso de necessidade. 

No que diz respeito ao horário por mim efetuado, era alternado com outra colega que se encon-
trava também a realizar EC na FSP, sendo que, quando uma trabalhava durante a manhã, a outra 
trabalhava durante a tarde. Deste modo, numa semana o horário era das 8:30h às 14:00h, de se-
gunda-feira a sábado, sendo que, ao sábado, o horário se prolongava das 8:30h às 20:00h e, na 
semana seguinte, era das 14:00h às 20:00h, de segunda-feira a sexta-feira.

�2



1.4. Espaço exterior 

A FSP ocupa dois pisos de um prédio habitacional, correspondendo o piso superior ao piso tér-
reo, onde se encontra a única fachada da farmácia (Anexo 2). Em frente à farmácia pode encon-
trar-se um pequeno parque de estacionamento (com lugar reservado a utentes da FSP) apenas 
separado por uma pequena área verde. A fachada principal é totalmente envidraçada, sendo cons-
tituída, do lado direito, pela porta de entrada (também ela em vidro) e por uma montra de dimen-
sões consideráveis, o que se torna uma mais valia pois chama a atenção da população para a 
existência da farmácia e permite a colocação de diversos cartazes publicitários de promoções, 
produtos que se pretendem vender em maior quantidade durante a época (ex. produtos para com-
bater piolhos no regresso às aulas) e/ou novos produtos e marcas comercializados na farmácia.

Na porta de entrada estão afixadas informações de grande relevância, conforme o regulamen-
tado em [3], tais como: nome da diretora técnica (DT), registo na Autoridade Nacional do Medica-
mento e Produtos de Saúde, I. P. (INFARMED), horário de funcionamento e calendário das farmá-
cias de serviço no município. Para além disto, pode visualizar-se, do lado esquerdo da fachada o 
reclamo luminoso “Cruz Verde” [3].

1.5. Espaço interior

A FSP possui dois pisos. No piso superior estão localizadas a área de atendimento, a área de 
arrumação de medicamentos e a área de receção de encomendas. O piso inferior é constituído 
pelo armazém, laboratório, gabinete da direção técnica, casa-de-banho e sala de repouso. Em 
todos os locais de armazenamento e arrumação de produtos, estes são colocados segundo o mé-
todo First Expire, First Out, o qual indica que se deve colocar os produtos por ordem de prazo de 
validade (PV). Este é uma nova alternativa ao antigo método First In, First Out que indica que os 
produtos devem ser colocados por ordem de chegada à farmácia. A farmácia está equipada com 
um sistema de videovigilância e alarme. O espaço interior da FSP pode ser observado no Anexo 3.

1.5.1. Área de atendimento ao público

A zona de atendimento é constituída por 3 balcões de atendimento informatizados que juntos 
formam um balcão corrido, nos quais se podem expor alguns produtos. O espaço em frente ao 
balcão constitui uma área ampla por onde os utentes podem circular livremente e visualizar uma 
grande variedade de produtos, desde produtos de higiene corporal a produtos cosméticos. Neste 
espaço podem observar-se duas gôndolas com produtos que se pretendem vender durante uma 
época específica e algumas promoções (ex. durante os meses de verão podiam encontrar-se pro-
tetores solares, repelentes de mosquitos, produtos pertencentes ao programa de dieta EasySlim®, 
produtos de higiene diária e íntima, entre outros) e estantes com produtos cosméticos, produtos 
de higiene corporal e íntima, produtos de puericultura, produtos de ortopedia, perfumes, entre ou-
tros. Os locais de exposição dos produtos vão sendo alterados ao longo do ano consoante a sa-
zonalidade, campanhas promocionais e/ou necessidade de escoamento. Os produtos estão ex-
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postos estrategicamente em lineares, podendo observar-se duas marcas cosméticas em destaque 
na FSP: Bioderma® e Lierac®. Nesta área existe também uma balança eletrónica e uma cadeira, 
para que os utentes mais idosos possam aguardar a sua vez sem permanecer demasiado tempo 
de pé, o que se pode tornar desconfortável, ou para que os utentes que pretendem medir a tensão 
arterial possam repousar antes da medição. 

Na área de atendimento existe também um pequeno gabinete resguardado destinado à reali-
zação de testes bioquímicos: colesterol total (CT), glicemia e triglicerídeos (TG), medição da pres-
são arterial (PA), pesagem de bebés, atendimentos que requeiram uma maior privacidade do uten-
te e administração de injetáveis ou vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação (PNV). 
Este espaço é útil quando é necessário um atendimento mais personalizado e confidencial, cum-
prindo-se o exposto nas “Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária” (BPF) [4]. 

Na zona imediatamente atrás do balcão existem prateleiras com diversos produtos de higiene 
oral e medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM’s), não tendo, por isso, os utentes 
acesso direto a eles. A rotatividade com que estes produtos são expostos está dependente dos 
parâmetros estabelecidos acima. No fundo do expositor em que estão colocados estes produtos 
existem gavetas onde se arrumam suplementos alimentares, seringas, pensos, adesivos, produtos 
de podologia, termómetros, entre outros. 

Os balcões possuem gavetas de armazenamento de produtos, tais como: sabonetes, tampões 
de ouvidos, batons e amostras, bem como caixas onde são colocadas as receitas médicas.

1.5.2. Área de arrumação

A área de arrumação, ou área de stock ativo, encontra-se atrás dos balcões, apenas separada 
da área de atendimento pelo armário de exposição de MNSRM’s. Este armário é opaco, não per-
mitindo aos utentes visualizar as atividades que estão a ser desenvolvidas na área de apoio. Esta 
foi uma alteração realizada durante o meu período de estágio, uma vez que o armário anterior era 
envidraçado não conferindo privacidade alguma aos profissionais. Esta área é constituída por 4 
zonas: a zona das gavetas, a zona das prateleiras, o armário e um pequeno cubículo. Os medi-
camentos sujeitos a receita médica (MSRM’s) encontram-se exclusivamente nesta área, ficando 
fora do alcance e visão dos utentes [5]. 

Gavetas: armazenam MSRM’s sólidos orais, organizados por ordem alfabética do nome de 
denominação comum internacional (DCI), caso sejam genéricos ou do nome comercial, caso se-
jam medicamentos de marca; laxantes; MNSRM’s de uso veterinário; injetáveis; medicamentos de 
uso vaginal; ampolas bebíveis; champôs medicamentosos; soluções para uso cutâneo; produtos 
para protocolo de Diabetes Mellitus; preservativos e testes de gravidez. Todos estes produtos têm 
gaveta própria para cada tipo de produto, organizada por ordem alfabética e devidamente identifi-
cada, de forma a minimizar erros de arrumação e agilizar o ato farmacêutico, facilitando o proces-
so de entrega do produto ao utente. Existem também duas gavetas: uma destinada a produtos de 
maiores dimensões que, de outra forma, não poderiam ser inseridos nos locais a eles destinados 
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(ex. embalagens de glucosaminas) e outra destinada a produtos com grande escoamento e que 
requerem ser arrumados em maior quantidade do que os restantes (ex. Ben-u-ron®).

Prateleiras: armazenam xaropes, soluções para administração por via oral, cremes e pomadas 
organizados separadamente por forma farmacêutica (FF) e ordem alfabética do DCI ou nome co-
mercial.

Armário: armazena colírios, gotas auriculares e medicamentos para inalação, organizados por 
ordem alfabética do DCI ou nome comercial.

Cubículo: destina-se à preparação de suspensões orais para dispensa e arrumação de com-
pressas, luvas, MNSRM’s, outras soluções de uso cutâneo e sapatos ortopédicos.

Para além disto, existe também um espaço de refrigeração destinado a medicamentos que ne-
cessitam de ser armazenados em condições específicas de temperatura. O registo da temperatura 
e humidade relativa é realizado por dois termohigrómetros digitais.

A área de arrumação constitui também uma área de apoio ao atendimento, onde se encontra 
um computador ligado ao servidor onde se pode realizar receção de encomendas, devoluções, 
reclamações, confirmação de stocks e verificação de prazos de validade.

1.5.3. Área de receção de encomendas

Contínua à área de arrumação encontra-se uma sala destinada à receção de encomendas, 
gestão de devoluções e reclamações, confirmação de stocks, verificação de prazos de validade e 
gestão de reservas. Nesta área são arrumados produtos rececionados reservados previamente. 
Para tal, existem duas prateleiras, destinando-se a prateleira superior a produtos reservados e 
pagos no momento em que a reserva foi efetuada e a prateleira inferior a produtos reservados 
mas que, no entanto, não se encontram pagos.

1.5.4. Armazém 

O armazém é o local onde são armazenados os excedentes de MSRM’s e MNSRM’s, fraldas e 
outros produtos destinados à incontinência urinária, produtos para protocolo de Diabetes Mellitus e 
produtos cosméticos, encontrando-se estes organizados por ordem alfabética.

1.5.5. Laboratório

O laboratório é o local destinado à preparação de medicamentos manipulados (MM’s) e prepa-
rações extemporâneas. No laboratório é possível encontrar material de apoio à preparação dos 
medicamentos, tais como: dossiers com fichas de preparação de MM’s, registos de movimento 
das matérias-primas, fichas de segurança das matérias-primas, boletins analíticos e registos de 
calibração dos aparelhos de medição. Podem encontrar-se também fontes bibliográficas, de que 
são exemplo: o “Formulário Galénico Português” e a “Farmacopeia Portuguesa”.

�5



1.5.6. Gabinete da direção técnica

O gabinete da DT destina-se ao desenvolvimento de qualquer atividade relacionada com a di-
reção técnica da farmácia, desde a verificação de receituário, à faturação. Aí se realizam também 
as consultas de nutrição inseridas no programa dietético EasySlim®, efetuadas por uma nutricio-
nista, todas as sextas-feiras.

1.6.  Recursos humanos 

A equipa de profissionais da FSP é uma mais valia para o bom funcionamento da farmácia e 
garante a satisfação diária dos utentes. É dotada de um nível elevado de empenho, cooperação, 
dedicação e conhecimentos técnico-científicos indispensáveis ao bom exercício da prática farma-
cêutica. O quadro de profissionais da FSP pode ser observado na Tabela 1.

2. GESTÃO E APROVISIONAMENTO

2.1. Sistema Informático

O farmacêutico comunitário encarna o papel de gestor do medicamento, sendo obrigatório pos-
suir capacidade de gestão de aspetos administrativos, técnicos e económicos, garantindo a exis-
tência de stocks que satisfaçam a procura de medicamentos pelos utentes.

O sistema informático (SI) utilizado pela FSP é o 4 Digital Care® (Anexo 4). Este consiste num 
programa simples, de fácil utilização e bastante intuitivo, constituindo uma ferramenta indispensá-
vel à realização e à gestão de todas as atividades diárias da farmácia, sem a qual seria virtual-
mente impossível o atendimento aos utentes nos dias atuais devido, sobretudo, a toda a burocra-
cia e verificação requeridas para a dispensa de um medicamento. O SI permite agilizar e facilitar o 
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atendimento ao utente e dispensa de medicamentos, possibilitando a consulta de toda a informa-
ção científica (contraindicações, reações adversas, interações medicamentosas e posologia reco-
mendada) referente aos diversos produtos através da introdução do seu Código Nacional de Pro-
duto (CNP), diminuir os erros humanos, conferir preços e validades, registar prestação de servi-
ços, gerir stocks, reservas, encomendas e devoluções de produtos, gerir o receituário, incluindo a 
sua faturação, correção e emissão de lotes, entre outras funcionalidades.

Este SI permite a realização de um atendimento personalizado e facilitado, pois permite a cria-
ção de fichas de cliente que permitem a consulta do historial de vendas realizadas a um utente 
específico, o que agiliza, sobretudo, a venda de MSRM’s genéricos pois permite consultar qual o 
laboratório de preferência do utente quando este não o sabe, o que acontece regularmente. Per-
mite também o estabelecimento de fidelização por pontos, o que incentiva o utente a recorrer 
sempre à mesma farmácia.

Cada funcionário da FSP possui um código individual que permite o acesso ao programa e que 
é necessário para abrir qualquer funcionalidade do mesmo. O programa atribui a cada código um 
respetivo nível de acesso e permite rastrear todos os processos efetuados em determinado perío-
do de tempo, o que facilita o esclarecimento de situações de dúvida que possam surgir no dia a 
dia da FSP.

Durante o EC na FSP tive a oportunidade de explorar todas as funcionalidades do SI 4 Digital 
Care®, excetuando as áreas de acesso restrito apenas aos funcionários efetivos da farmácia. 
Pude efetuar receção de encomendas, devoluções, gestão e criação de reservas, realizar enco-
mendas instantâneas, executar vendas e registo de aplicação de injetáveis e outros serviços, bem 
como, controlo e alteração, caso necessário, dos PV’s.

2.2. Gestão de stocks

Nos dias atuais, devido às dificuldades que têm surgido ao nível dos ganhos das farmácias, 
tornou-se fulcral e imperativa uma gestão de stocks muito eficiente e controlada que possa garan-
tir os stocks mínimos necessários para assegurar o suprimento das necessidades dos utentes, 
não originando, simultaneamente, uma quantidade excessiva de medicamentos em armazém e 
para que haja um controlo rigoroso dos gastos nos mesmos, evitando o comprometimento da via-
bilidade económica da farmácia. Para além disto, a FSP possui um armazém com espaço bastan-
te limitado, tornando-se a gestão de stocks um assunto de bastante importância também por ques-
tões logísticas. É também necessário ter em atenção que, segundo o INFARMED, “as farmácias 
têm de ter em stock mínimo três medicamentos de cada grupo homogéneo, de entre os cinco com 
Preço de Venda ao Público (PVP) mais baixo” [6]. 

Para esta tarefa, o SI torna-se indispensável em todo o processo, pois permite comparar pre-
ços, fazer estatísticas de rotatividade, realizar a encomenda dos produtos e estabelecer valores de 
stock mínimo e máximo, o que permite a recolocação automática dos fármacos vendidos, ao suge-
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rir a sua encomenda ao responsável no momento da sua realização, evitando assim a ocorrência 
de rutura de stock.

A gestão de stocks é efetuada pela DT e pelo farmacêutico adjunto. Embora se trate de um 
processo informatizado, podem ocorrer alguns erros humanos, quer na realização das encomen-
das, quer na dispensa dos medicamentos. Deste modo, é necessário confirmar periodicamente os 
stocks dos medicamentos e proceder ao seu acerto, se necessário, de forma a corrigir os erros e 
maximizar a produtividade da farmácia. A existência de stocks corretos é uma mais valia pois per-
mite minimizar o tempo de espera do utente ao balcão pois, no próprio terminal em que se está a 
realizar o atendimento, é possível verificar a existência do produto na farmácia e o número de uni-
dades disponíveis para venda.

Enquanto estagiária, não me é permitido efetuar gestão de stocks. No entanto, uma vez que 
efetuava a receção de encomendas e armazenamento de medicamentos e outros produtos de 
saúde, apercebia-me frequentemente de possíveis erros ao nível dos stocks, sendo-me depois 
explicado como se deveria proceder neste caso. Também pude ver, principalmente por observação 
da forma de atuação da DT, como deve ser efetuada a gestão de stocks numa farmácia, decidindo 
os produtos que devem ser encomendados, em que quantidade e selecionando os contratos e 
fornecedores mais benéficos para a gestão sustentável da farmácia.

2.3. Encomendas

2.3.1. Fornecedores e critérios de aquisição

As encomendas na FSP são realizadas por duas vias distintas: diretamente aos laboratórios ou 
aos armazenistas.

A FSP conta com a Alliance Healthcare® e com a Cooprofar® como principais fornecedores e a 
Plural®, a Empifarma® e a GreenMed® como fornecedores secundários. Os fornecedores são 
selecionados de acordo com o serviço que apresentam, dando-se especial importância a fatores 
como pontualidade da entrega, periodicidade de encomendas, tipo de produtos fornecidos, condi-
ções de pagamento, satisfação dos pedidos e estado de conservação dos produtos. No caso par-
ticular da Alliance Healthcare®, esta tornou-se o principal fornecedor uma vez que a FSP está in-
tegrada num grupo de compras com plataforma na Alliance Healthcare® o que fornece inúmeras 
vantagens, como: bonificação no preço dos produtos. 

As encomendas realizadas diretamente aos laboratórios não são realizadas diariamente e só 
devem ser executadas caso o produto em questão não esteja disponível nos armazenistas ou 
caso se pretenda adquirir maiores quantidades de produtos, dando direito a bonificações e/ou 
descontos especiais. Estas são realizadas por nota de encomenda ou por intermédio de delega-
dos de informação farmacêutica e só devem ser realizadas caso a relação quantidade/preço justi-
fiquem a encomenda direta, levando esta mais tempo a chegar à farmácia.
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2.3.2. Realização de encomendas

2.3.2.1. Encomenda diária 
Todos os produtos existentes na FSP possuem uma ficha de produto no programa 4 Digital 

Care®. Esta inclui várias informações relativas ao produto, tais como: definição do produto, CNP, 
EAN (European Article Number) ou, quando não existente, código interno atribuído na farmácia, 
fabricante, stock mínimo e máximo, Preço de Venda à Farmácia (PVF), PVP, histórico de compras 
e vendas e informação científica. 

O SI, usando a informação de stocks mínimo e máximo e a quantidade vendida em determina-
do dia, gera, automaticamente, uma lista de “Faltas” onde se encontram os produtos que são ne-
cessários encomendar de forma a que o stock mínimo esteja sempre satisfeito, evitando a rutura 
de stock. 

Todos os dias são realizadas pelo menos duas encomendas: uma à hora de almoço (até às 
13:15h) e outra ao fim do dia, antes do fecho da farmácia. Durante a validação da encomenda, é 
necessário rever todas as sugestões de encomenda, confirmá-las e, caso necessário, escolher o 
fornecedor que oferece as melhores condições para determinado produto.

Ao longo do meu EC, foi-me permitido observar por diversas vezes a realização das encomen-
das diárias. Disto, pude concluir a importância da seleção da quantidade correta e bem considera-
da dos produtos a encomendar, bem como a escolha do respetivo fornecedor. Esta seleção acer-
tada constitui uma mais valia pois implica custos mais baixos para a farmácia e evita a devolução 
do produto no momento da receção, caso se note uma discrepância entre o PVF do fornecedor 
escolhido e um outro fornecedor.

2.3.2.2. Encomenda instantânea
Para além das duas encomendas programadas, ao longo do dia é necessário realizar outras 

encomendas aos fornecedores. Estas são feitas, usualmente, quando, no momento do atendimen-
to, a farmácia não possui o produto requerido. As encomendas instantâneas são realizadas por 
telefone ou pelo gadjet informático de cada fornecedor, que está instalado em alguns dos termi-
nais da farmácia. Em ambos os casos é possível confirmar a disponibilidade do produto, no entan-
to, esta torna-se mais vantajosa por telefone, pois permite a comunicação direta com os operado-
res da empresa, permitindo ao farmacêutico, em tempo real, informar o utente da disponibilidade 
do produto e da data e hora de chegada do mesmo à farmácia. Esta comunicação direta é tam-
bém uma vantagem quando se fala de produtos rateados, pois permite a encomenda de pelo me-
nos uma caixa do produto, o que constitui uma vantagem para a farmácia por possuir um medica-
mento praticamente esgotado que, devido a este facto, pode não ser encontrado em todas as far-
mácias.

Após iniciar o atendimento ao balcão, realizei inúmeras encomendas instantâneas, a maioria 
por telefone. Apesar de este tipo de encomenda poder ser realizada através do gadjet, sempre fui 
aconselhada a efetuar a encomenda por telefone, pois permitia ter a certeza de que o produto se 
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encontrava de facto disponível. Por vezes, se a urgência do utente não fosse demasiada ou o pro-
duto em falta fosse habitual na farmácia, em vez de efetuar uma encomenda instantânea, encami-
nhava o produto para a lista das “Faltas” de modo a ser encomendado aquando da realização da 
encomenda diária. Por outro lado, quando o medicamento não se encontrava disponível em arma-
zenista ou a urgência do utente não lhe permitia aguardar pela chegada da encomenda, era pos-
sível, devido a parcerias existentes, “pedir emprestado” a uma farmácia vizinha, ficando, desde 
logo, esse produto reservado para a mesma, sendo reposto assim que chegasse à FSP.

2.3.2.3. Encomenda por Via Verde
A realização de encomendas por Via Verde encontra-se disponível desde 15 de fevereiro de 

2016 e tem como objetivo melhorar e facilitar o acesso a medicamentos pertencentes à lista de 
medicamentos cuja exportação e distribuição intracomunitária é sujeita a notificação prévia ao IN-
FARMED. Os produtos elegíveis para a encomenda por Via Verde estão em constante atualização 
e foram listados pelo INFARMED através da Circular Informativa nº 019/CD/100.20.200 [7]. 

Aquando da dispensa do medicamento, o SI envia uma mensagem ao farmacêutico responsá-
vel pela dispensa referindo que o medicamento que está a dispensar está incluído na lista de 
MSRM’s com direito a encomenda por Via verde. Assim, após conclusão da venda e utilizando o 
número da receita médica, é possível encomendar a quantidade de produto necessária para satis-
fazer a quantidade vendida, salvaguardando-se, assim, a continuidade do tratamento do doente.

Durante o período de atendimento ao público foram várias as vezes em que efetuei encomen-
das por Via Verde. Como referi acima, estas são bastante importantes para garantir a manutenção 
do stock do medicamento na farmácia. O medicamento sujeito a Via Verde que notei ser mais 
vendido na FSP é o Lovenox®.

2.3.2.4. Encomenda ao laboratório
A encomenda direta aos laboratórios é realizada especialmente para produtos sazonais e de 

dermocosmética, por intermédio de delegados de informação farmacêutica pertencentes ao labo-
ratório ao qual se pretende fazer a encomenda, conseguindo-se melhores condições de compra.

2.3.3. Receção e conferência de encomendas

Todos os dias a FSP recebe inúmeras encomendas de múltiplos fornecedores que têm de ser 
devidamente rececionadas antes dos produtos serem armazenados na farmácia. Desta forma, 
torna-se crucial a execução correta da receção e conferência de encomendas, evitando erros que 
possam afetar os stocks e, consequentemente, o atendimento ao público. Na FSP as encomendas 
feitas à Alliance Healthcare®, fornecedor principal, chegam em grande número, distribuídas por 3 
períodos ao longo do dia: de manhã às 8:30h (encomenda realizada ao fim do dia anterior), início 
da tarde às 15:00h (encomenda realizada à hora de almoço e encomendas instantâneas) e fim da 
tarde às 18:00h (normalmente encomendas instantâneas). Para além destas, chegam também à 
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farmácia encomendas de produtos realizadas a outros fornecedores, mas que, no entanto, são em 
menor número.

Quando os produtos chegam à farmácia, vêm acomodados em caixas próprias e numeradas, 
permitindo verificar na fatura a que encomenda dizem respeito. Os produtos de frio vêm em caixas 
identificadas (no caso da Alliance Healthcare® as caixas possuem tampa azul) e devem ser ime-
diatamente colocados no refrigerador para que não percam as suas características. Também os 
medicamentos estupefacientes e psicotrópicos devem ser imediatamente arrumados no cofre. Es-
tes vêm acondicionados em sacos de plástico com o aviso “Medicamento Controlado”. Na FSP, 
como esta ação é realizada antes da receção da encomenda, o produto arrumado é assinalado no 
duplicado da fatura, evitando que este não seja tido em conta, provocando erros de stock. Segui-
damente, os originais das faturas são separados do duplicado, sendo arquivados separadamente 
por fornecedor. Os duplicados são utilizados para conferência da respetiva encomenda. De segui-
da, confere-se o número da referida fatura, o número dos caixotes correspondentes e associa-se o 
registo da encomenda efetuada no SI. A conferência da encomenda inicia-se com a leitura ótica, 
ou manual, do CNP de todos os produtos a rececionar. Caso o produto se encontre reservado, o 
SI envia um alerta aquando da introdução do código, sendo o produto imediatamente separado 
dos restantes. Após a leitura do código devem confirmar-se as quantidades enviadas e receciona-
das do produto, o PVF, o PVP, o prazo de validade e o total da fatura, conferindo se à encomenda 
em questão foi atribuída a necessidade de pagamento de uma FEE. Após finalizar a conferência, é 
necessário introduzir o número da fatura e a data de vencimento do pagamento. Terminada a re-
ceção, surge no ecrã uma lista dos produtos que não foram recebidos e que devem permanecer 
na lista de “Faltas” para que o responsável pela encomenda saiba que deve tentar um outro forne-
cedor de modo a não haver ruturas de stock. 

Finalizada a receção, devem satisfazer-se as reservas, de forma a que, caso o utente regresse 
perguntando se o produto já chegou à farmácia, o farmacêutico possa verificar imediatamente no 
SI, apenas introduzindo ou consultando a ficha do cliente (pois caso a reserva se encontre satisfei-
ta o SI envia automaticamente uma mensagem de alerta de chegada do produto quando aberta a 
ficha de cliente). Após satisfazer as reservas o SI permite enviar SMS ao utente informando que o 
produto reservado já se encontra na farmácia. Caso existam produtos de venda livre e MNSRM’s, 
é necessário proceder, de seguida, à impressão de etiquetas com o código atribuído ao produto 
(CNP ou código interno na farmácia), PVP e valor do imposto sobre o valor acrescentado.

No final, é necessário apontar no duplicado da fatura o código atribuído pelo SI à receção reali-
zada, facilitando a sua consulta caso se detete algum problema com a mesma.

Quando iniciei o meu EC na FSP, a primeira tarefa em mim depositada, excetuando a arruma-
ção e armazenamento de medicamentos e outros produtos de saúde, foi a receção de encomen-
das e tudo o que lhe está inerente. Esta tarefa, bem como a arrumação e armazenamento, foi de 
extrema importância, pois permitiram-me contactar com os medicamentos familiarizando-me com 
o seu nome comercial, dosagem, FF, tamanho de embalagem e ação farmacológica, o que tornou, 
posteriormente, o meu atendimento aos utentes mais rápido, fácil e eficaz. 
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2.3.4. Sistema de reservas

Recorre-se a esta sistema quando o produto pretendido não se encontra na farmácia, ou por 
estar esgotado ou por não ser tão vendido e por isso não existir em stock. No ato da venda é pos-
sível realizar uma reserva no SI, com o nome do utente e o produto em causa, podendo o utente 
optar por pagar de imediato, criando-se uma reserva paga, ou posteriormente no ato da entrega, 
reserva não paga. É possível também escolher a data de expiração da reserva. Estes dados ficam 
todos registados no talão da reserva, que é emitido em duplicado, sendo entregue o original ao 
utente e ficando a cópia para a farmácia, que é depois anexado ao produto em questão durante a 
sua receção. Durante a entrega do produto ao utente, a reserva é dada como entregue no SI.

Durante todo o estágio, tive a oportunidade de realizar todas as operações do processo da re-
serva, desde a encomenda do produto, receção, armazenamento até à dispensa do mesmo.

2.3.5. Marcação de preços

Os MSRM’s possuem um PVP previamente estabelecido e já impresso na cartonagem, não 
sendo este responsabilidade da farmácia. Nos restantes produtos, o PVP é determinado pela far-
mácia, sendo por isso apelidados de “produtos de marcação”. Nestes casos, o PVP é definido ten-
do em conta margens de lucro fixas e estabelecidas pela farmácia, podendo ser alterado a qual-
quer momento.

2.3.6. Armazenamento

Após a receção da encomenda, procede-se ao armazenamento dos produtos. Este é executa-
do de forma gradual à medida que haja disponibilidade dos funcionários da farmácia para tal. A 
arrumação dos produtos é sempre feita com base no PV, sendo que os produtos com PV inferior 
devem ser colocados à frente para que sejam vendidos mais rapidamente, - método First Expire, 
First Out - facilitando o correto escoamento de stock. No caso de os produtos não apresentarem 

PV, deve seguir-se a regra First In, First Out, ou seja, os produtos mais antigos são os primeiros a 
ser vendidos. 

Os medicamentos com maior urgência de armazenamento são os que necessitam de ser con-
servados a temperaturas entre os 2ºC e os 8ºC (no frigorífico), seguindo-se os estupefacientes e 
psicotrópicos que devem ser armazenados no cofre. Os restantes produtos são armazenados nos 
respetivos locais a uma temperatura inferior a 25ºC, humidade inferior a 60%, com luminosidade e 
ventilação adequadas. Os produtos de venda livre são expostos em lineares, gôndolas e exposito-
res perto da área de atendimento ou atrás do balcão, de modo a ficarem à vista dos utentes.

Ao longo de todo o meu EC efetuei armazenamento e arrumação de produtos e medicamentos. 
Estes foram muito importantes no decorrer do estágio pelas razões referidas no ponto 2.3.3.
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2.3.7. Controlos de prazos de validade

O controlo de PV’s é de extrema importância numa farmácia, quer a nível económico, quer a 
nível da saúde e segurança dos pacientes. Este deve ser realizado em duas alturas distintas: 
aquando da receção da encomenda ou mensalmente.

No momento da receção os PV’s são atualizados quando o PV do produto recebido é mais cur-
to do que o PV já registado no SI, ou quando o stock do produto em questão é zero e, nesse caso, 
o PV deve ser atualizado para o do produto recebido.

Na FSP, todos os meses é impressa uma lista dos produtos cujos PV’s expiram nos meses se-
guintes. Inicialmente, a lista incluía produtos cujo PV terminava nos três meses seguintes; no en-
tanto, mais tarde, passaram também a ser incluídos produtos cujo PV terminasse nos 5 meses 
seguintes. Este controlo tem como objetivo retirar da farmácia os produtos prestes a expirar de 
circulação na farmácia, devolvendo-os ao fornecedor com a indicação de PV a expirar. No entanto, 
antes da devolução, os produtos são colocados de parte para que sejam escoados o mais rápido 
possível e, só caso isto não aconteça, são devolvidos ao fornecedor. Simultaneamente, quando 
forem encontrados produtos cujo PV não corresponda ao PV mencionado na ficha do produto, 
este deve ser imediatamente corrigido.

Para além do controlo de PV’s que efetuei todas as vezes em que procedi à receção de uma 
encomenda, também tive a oportunidade de efetuar controlo e correção de PV’s mensais.

2.3.8. Devoluções

Existem inúmeros motivos pelos quais é necessário proceder-se à devolução de um produto no 
dia a dia de uma farmácia. Servem de exemplo: casos em que o utente desistiu do produto, erros 
na encomenda, PVF demasiado elevado, PV demasiado curto, embalagens danificadas e inapro-
priadas para venda, suspensão imediata de comercialização decretada pelo INFARMED por in-
conformidades encontradas no lote do medicamento, comercialização não autorizada, entre outros 
motivos. O processo de devolução é realizado recorrendo ao SI. Inicialmente, deve selecionar-se 
a opção “Devoluções” e criar uma nova devolução. Seguidamente, deve introduzir-se o código do 
produto que se pretende devolver, selecionar a fatura correspondente e introduzir o motivo da de-
volução. Antes da conclusão da devolução esta deve ser sempre controlada por uma segunda 
pessoa. Ao concluir a devolução é emitida a nota de devolução em triplicado. A terceira via, devi-
damente assinada pelo motorista que efetua o transporte aquando do momento da recolha do 
produto, deve permanecer na farmácia como comprovativo da devolução, enquanto que o original 
e o duplicado são enviados para o fornecedor, após assinados e carimbados pelo responsável 
pela devolução.

A devolução pode ser ou não aceite pelo destinatário. Caso este a aceite, é regularizada pela 
troca por outro produto ou pela emissão de uma nota de crédito. Caso rejeitada, o produto é no-
vamente enviado à farmácia, sendo considerado uma quebra contabilística. Após quebra, os pro-
dutos são enviados para devida destruição.
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Foram várias as vezes em que efetuei devoluções de produtos, sobretudo devido a PVF eleva-
do ou engano no envio do produto. Aquando da devolução, é necessário ter em atenção a data de 
receção do produto, pois os fornecedores apenas aceitam devoluções que não excedam um de-
terminado número de dias após a receção da encomenda e a remoção da etiqueta com o PVP, 
caso se trate de um produto de venda livre.

2.3.9. Irregularidades e reclamações

Por vezes, no decorrer da receção de uma encomenda, deparamo-nos com irregularidades que 
tornam necessário contactar diretamente com o fornecedor, tais como: produto em falta que foi 
faturado, troca de um produto por outro muito semelhante, engano no envio de um produto, entre 
outros. Nestes casos, após contactar com o operador do armazenista, é atribuído um número à 
reclamação efetuada. A reclamação deve, posteriormente, ser registada num dossier destinado às 
devoluções e reclamações. Neste registo deve constar: definição do produto, CNP, quantidade em 
falta, número da fatura, data e número da reclamação. 

Durante o estágio tive oportunidade de efetuar reclamações. Estas são sempre efetuadas por 
telefone e é de extrema importância anotar o número atribuído à reclamação pelo armazenista, 
bem como a causa da reclamação de modo a facilitar a resolução da mesma.  

2.3.10. Matérias-primas e reagentes

As matérias-primas e os reagentes utilizados pela FSP na preparação de preparações extem-
porâneas e MM’s são encomendados pela mesma via dos restantes produtos e armazenados em 
condições apropriadas segundo as indicações fornecidas pelo fabricante. São acompanhados pelo 
respetivo boletim de análise e cópia da fatura.

3. DISPENSA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE

A principal atividade do farmacêutico comunitário, em última análise, é a dispensa de medica-
mentos e produtos de saúde. O farmacêutico, sendo o último profissional de saúde a contactar 
com o utente antes de este iniciar a terapêutica a ele destinada, tem uma responsabilidade acres-
cida, devendo efetuar um aconselhamento sério, direcionado ao utente, simples e preciso forne-
cendo-lhe toda a informação indispensável à utilização correta do medicamento, de forma a asse-
gurar a sua eficácia e segurança [4]. Os medicamentos para uso humano encontram-se divididos 
em duas grandes categorias: os medicamentos sujeitos a receita médica e os medicamentos não 
sujeitos a receita médica. 
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3.1. Dispensa de medicamentos sujeitos a receita médica

3.1.1.  Prescrição médica

Segundo o Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de agosto [5], os MSRM’s têm um PVP previamente 
estabelecido e só devem ser dispensados em farmácias mediante apresentação de receita médi-
ca, devendo esta categoria incluir os medicamentos que:

a) Possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente;
b) 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;
c) Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou 

reações adversas seja indispensável aprofundar;
d) Se destinem a ser administrados por via parentérica.
Na FSP a grande maioria das dispensas são MSRM’s e, como tal, dá-se com a apresentação 

da receita médica correspondente. Atualmente, a prescrição médica deve apresentar o medica-
mento designado pelo seu DCI, ou seja, por substância ativa (SA), referindo também a FF, a do-
sagem e a dimensão da embalagem. Este facto permite ao utente selecionar um medicamento 
pertencente ao grupo homogéneo (GH) - conjunto de medicamentos com a mesma composição 
qualitativa e quantitativa em SA, FF, dosagem e via de administração - do medicamento prescrito, 
no qual deve estar incluído pelo menos um medicamento genérico (MG) existente no mercado [8]. 
Este método permite favorecer a utilização de medicamentos genéricos e dissociar marcas de 
medicamentos a uma patologia específica. No entanto, o médico prescritor tem a opção de apre-
sentar justificação da privação do utente de exercer o seu direito de opção [8]:

• Exceção a) art. 6º - prescrição de um medicamento com margem ou índice terapêutico 

estreito, conforme informação prestada pelo INFARMED;
• Exceção b) art. 6º - reação adversa prévia: suspeita reportada ao INFARMED, de into-

lerância ou reação adversa a um medicamento com a mesma SA, mas identificado por outra de-
nominação comercial;

• Exceção c) art. 6º - continuidade de tratamento superior a 28 dias: prescrição de medi-

camento destinado a assegurar a continuidade de um tratamento com duração estimada superior 
a 28 dias, devendo o prescritor mencionar. 

Nas exceções a) e b), o utente não tem direito de opção. Por outro lado, na exceção c), o uten-
te pode optar por medicamentos com PVP igual ou inferior ao do medicamento prescrito [8]. 

Caso a receita não apresente exceções, é obrigatória a dispensa de um dos cinco medicamen-
tos mais baratos, salvo se o utente apresentar preferência por um de preço superior. De acordo 
com o enquadramento legal, as farmácias devem ter disponíveis para venda, no mínimo, três me-
dicamentos que pertençam ao mesmo GH, de entre os cinco mais baratos [8]. 
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3.1.1.1.  Receita sem papel 
O Despacho n.º 2935-B/2016 de 25 de fevereiro [9], tornou, desde abril de 2016, obrigatória a 

desmaterialização da receita médica para todas as entidades do Serviço Nacional de Saúde. No 
entanto, até que se torne possível a sua total desmaterialização, continuam a coexistir duas for-
mas de prescrição: a receita médica sem papel (RSP) e a receita médica materializada (RMM). No 
Anexo 5 estão ilustrados os layouts dos diferentes tipos de receitas médicas.

A RSP implica diversas vantagens para todos os envolvidos no processo de prescrição e dis-
pensa do medicamento, em comparação com a RMM. Numa mesma receita podem ser prescritos 
medicamentos de diferentes tipologias, pelo que o utente apenas terá um único receituário. Para 
além disto, podem ser prescritas mais do que duas embalagens por medicamento e a validade da 
prescrição pode variar de medicamento para medicamento. No ato da dispensa, o utente pode 
optar por aviar todos os produtos prescritos, ou apenas parte deles, sendo-lhe possível levantar os 
restantes em diferentes estabelecimentos e em datas distintas [9]. 

Durante o meu EC pude ter bastante contacto com o novo método de prescrição médica. Ape-
sar da dificuldade demonstrada pelos utentes, sobretudo os das faixas etárias mais elevadas, 
penso que este é um método que facilita muito a prática farmacêutica e a vida do utente, pois evita 
que este tenha que se dirigir tantas vezes ao centro de saúde para adquirir a receita médica para 
a sua medicação habitual. Além disso, julgo que este método é menos propício a erros, sobretudo 
na inserção do organismo de comparticipação e na introdução do número da receita aquando da 
impressão do documento de faturação no verso da mesma.

3.1.1.2.  Receita médica materializada
As RMM’s podem ser manuais ou eletrónicas. Apesar de existirem estas duas formas de pres-

crição materializada, a prescrição manual apenas pode ser utilizada em situações excecionais, 
tais como: prescrição no domicílio, falência do sistema eletrónico, profissionais com volume de 
prescrição igual ou inferior a 40 receitas por mês ou inadaptação comprovada do médico prescritor 
[10]. 

Na RMM é apenas permitido prescrever no máximo quatro medicamentos e no máximo duas 
embalagens para cada medicamento. No entanto, os medicamentos unitários podem ser prescri-
tos em maior quantidade [10]. 

Por outro lado, medicamentos psicotrópicos, estupefacientes, MM’s e produtos incluídos no 
protocolo da Diabetes Mellitus não podem ser prescritos na mesma receita com outros medica-
mentos [10]. 

No que diz respeito ao PV das RMM’s, a RMM manual apresenta um PV de trinta dias ou seis 
meses. No que diz respeito à RMM eletrónica, esta pode ser não renovável (via única), com PV de 
trinta dias após a data de prescrição ou renovável (três vias), com PV máximo de seis meses [10]. 

Apesar de, a meu ver, a RSP ser mais cómoda, as RMM’s eletrónicas e as RMM’s manuais 
ainda são bastante utilizadas, principalmente quando ocorrem falhas no SI que controla as RSP’s. 
No entanto, é necessário ter muito cuidado na dispensa de medicamentos prescritos por RMM 
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manual pois muitas delas são ainda escritas à mão pelo prescritor devendo, por isso, ser sempre 
confirmada com outro colega presente na farmácia.  

3.1.2.  Validação da prescrição médica

O facto do utente apresentar receita médica quando se dirige à farmácia não diminui a impor-
tância do ato farmacêutico no momento da dispensa do medicamento, antes a aumenta.

Antes de ser executada a dispensa do medicamento prescrito, é imperativo proceder-se a uma 
análise geral da prescrição médica, para que sejam detetados possíveis erros que ponham em 
causa o processamento correto da receita médica. Desta forma, a primeira coisa a fazer é verificar 
se a receita cumpre os critérios estabelecidos pelo INFARMED para poder ser aviada. Relativa-
mente à RSP, por ser inteiramente eletrónica, não necessita de uma validação especial por parte 
do farmacêutico, podendo ser acedida e interpretada recorrendo ao SI. Ou seja, cabe ao SI validar 
e registrar a receita médica no sistema central de prescrições [9, 10, 11]. 

No que diz respeito à RMM eletrónica, deve analisar-se o número da receita; o local da prescri-
ção; a identificação do médico prescritor; o nome do utente e o seu número de utente ou de bene-
ficiário; identificação do medicamento; o regime especial de comparticipação e presença de des-
pachos (se aplicável); a presença, ou não, de exceções; a data de prescrição; a assinatura do 
prescritor e o PV da receita. A RMM manual é sujeita aos mesmos critérios de análise da RMM 
eletrónica com a diferença do local de prescrição ser facultativo, da identificação do médico ser 
apresentada sob a forma de vinheta e da obrigatoriedade da menção da exceção para utilização 
de receita manual [9, 10, 11].

3.1.3.  Avaliação farmacêutica e dispensa

3.1.3.1. Avaliação farmacêutica
Aquando da apresentação de uma receita médica por um utente na farmácia, o farmacêutico 

deve começar por avaliar se esta se adequa ao problema exposto pelo utente, questionando e 
interpretando as suas queixas. É também importante detetar erros na terapêutica prescrita, de que 
é exemplo a duplicação da medicação devida ao facto de o utente ter visitado o médico especialis-
ta sem, no entanto, ter referido a medicação que já se encontrava a tomar e, não tendo conheci-
mento da mesma, o médico prescrever uma medicação igual ou semelhante, sobrecarregando por 
vezes a dosagem dos medicamentos em questão. Caso isto aconteça, pode ser necessário con-
tactar o médico prescritor, de forma a esclarecer o assunto. Finalmente, é fundamental esclarecer 
o utente sobre a terapêutica, efeitos adversos e possíveis interações com outros medicamentos. 
Para os utentes habituais, que possuem já o seu registo no SI, é possível fazer um acompanha-
mento mais personalizado. Assim, após a avaliação da prescrição e estando esta conforme, pro-
cede-se à dispensa dos medicamentos prescritos.
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3.1.3.2. Dispensa
No SI da FSP, a dispensa é iniciada pela seleção do tipo de receita pretendida. No caso das 

RSP’s e das RMM’s eletrónicas deve, primeiramente, selecionar-se a opção “Receita eletrónica”, 
seguindo-se a leitura do número da receita, respetivo código de dispensa e, caso necessário, do 
código de opção. De seguida, deve selecionar-se a medicação que o utente pretende aviar e es-
colher o medicamento, consoante as preferências do mesmo por genérico ou marca, excetuando 
casos em que a prescrição refere um medicamento específico. Geralmente, neste tipo de receitas, 
não é necessário indicar o sistema de comparticipação, sendo este selecionado automaticamente. 
Antes do pagamento, o SI obriga a uma verificação dos medicamentos dispensados, passo bas-
tante importante, pois elimina possíveis erros de dispensa. Antes de finalizar a venda deve preen-
cher-se os dados do utente para faturação (nome e número de identificação fiscal). No entanto, 
pode ser necessário registar o número de beneficiário de um subsistema. Ao finalizar a venda, o 
SI imprime a fatura e, no caso de se tratar de uma RMM eletrónica, o documento de faturação no 
verso da receita que deve ser assinada pelo utente como garantia da receção dos medicamentos 
e assinada, datada e carimbada pelo farmacêutico. 

A forma de dispensa de RMM manuais é semelhante às RMM’s eletrónicas. No entanto, é ne-
cessário a introdução do sistema de comparticipação manualmente e, após a conclusão da venda, 
é necessário introduzir o número da receita. Caso esta seja escrita à mão pelo médico prescritor, é 
necessário verificar os medicamentos prescritos com outro elemento da equipa.

Após a dispensa, as receitas aviadas são colocadas em caixas próprias: as RMM’s eletrónicas, 
identificadas pelo número 99, devem ser introduzidas na mesma caixa, enquanto que as RMM’s 
manuais são divididas de acordo com o tipo de comparticipação. Cabe depois ao farmacêutico 
responsável a correção e loteamento das receitas, para que possam ser enviadas para a entidade 
responsável pela sua faturação. Cada tipo de receita é incluído num lote de 30 receitas que deve, 
posteriormente, ser verificado.

3.1.3.3. Medicamentos sujeitos a receita médica especial
Os Medicamentos Sujeitos a Receita Médica Especial, segundo os termos do Decreto-Lei nº 

15/93, de 22 de janeiro [12], são aqueles que:
a) Contenham, em dose não dispensada de receita, uma substância classificada como 

estupefaciente ou psicotrópico;
b) Possam, em caso de utilização anormal, dar origem a riscos importantes de abuso me-

dicamentoso, criar toxicodependência ou ser utilizados para fins ilegais;
c) Contenham uma substância que, pela sua novidade ou propriedade, se considere, por 

precaução, incluída nas situações previstas na alínea anterior.
Os psicotrópicos e estupefacientes são medicamentos com características especiais, uma vez 

que atuam ao nível do Sistema Nervoso Central (SNC), podendo produzir efeitos benéficos quan-
do utilizados corretamente e de forma adequada. Por outro lado, se utilizados de forma indevida e 
ilícita, podem ser perigosos, originando reações de extrema gravidade, que podem conduzir a uma 

�18



habituação severa e preocupante. Como tal, estas classes medicamentosas devem ser tratadas 
de forma diferente das restantes.

Estes fármacos encontram-se armazenados num cofre, separados dos restantes. No que diz 
respeito à sua dispensa, esta processa-se similarmente à dos restantes fármacos com a diferença 
de que, antes da conclusão da venda, o SI abre uma nova janela na qual o farmacêutico deve in-
troduzir os dados do médico e respetivo código identificativo, do paciente e do adquirente. É im-
portante realçar que o adquirente deve ter idade superior a 18 anos e deve estar acompanhado do 
seu bilhete de identidade ou cartão de cidadão.

Após conclusão da venda, para além do talão normal que se entrega ao doente, é impresso um 
talão especial que deve ser arquivado a uma cópia da receita devidamente assinada e carimbada. 

No tratamento destas receitas, o documento original é encaminhado para a entidade responsá-
vel pela comparticipação, enquanto que o duplicado fica arquivado na farmácia por um período de 
três anos [11]. 

3.1.4. Regime de comparticipação de medicamentos e subsistemas de 
saúde

Um medicamento comparticipado consiste num MSRM em que o utente apenas paga uma par-
te do PVP, ficando o restante valor ao encargo da entidade responsável pela comparticipação. 
Para os cidadãos portugueses, a entidade responsável pela comparticipação dos MSRM’s é o Sis-
tema Nacional de Saúde (SNS), encontrando-se este sistema subdividido em duas categorias 
principais: Regime Geral e o Regime Especial. Este último inclui os pensionistas com rendimento 
anual igual ou inferior a 14 vezes o salário mínimo nacional, sendo identificado pela letra “R” na 
prescrição médica. Existem ainda receitas com comparticipação especial, que possuem a referên-
cia a uma portaria, despacho ou decreto, onde são prescritos medicamentos para patologias es-
pecíficas, tais como: Doença de Alzheimer, Psoríase e Lúpus [13]. 

Existem ainda outros subsistemas que estabelecem um regime de complementaridade entre 
entidades, beneficiando o utente de uma comparticipação adicional à estabelecida pelo SNS. Du-
rante a dispensa é necessário inserir o código da entidade complementar, por forma a validar a 
comparticipação. No caso das RMM’s, é necessário tirar uma cópia da receita, sendo o documento 
original faturado no SNS e a cópia no subsistema (ex. se o utente for beneficiário do Serviço de 
Assistência Médico-Social [SAMS] do Sindicato dos Bancários do Centro é necessário indicar o 
seu número de beneficiário e imprimir uma cópia do cartão no verso da receita).

Para cada entidade existe um número correspondente: Regime Geral - 01; Regime Especial - 
48; Doenças Profissionais - 41; Diabetes Mellitus - DS; Regime Geral + SAMS Quadros - O1; Re-
gime Geral + SAMS - J1. 
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3.1.5.  Processamento de receituário e faturação 

Diariamente, passam pela mão do farmacêutico dezenas de receitas. Deste modo, deve ser 
realizada uma reverificação das receitas médicas, uma vez que no momento de dispensa poderão 
escapar alguns pormenores. Numa receita existem vários fatores que devem ser verificados, de-
vendo encontrar-se conformes, são eles:

1) Número da receita;
2) Identificação do médico prescritor;
3) Dados do utente;
a) Nome e número de utente do SNS;
b) Número de beneficiário da entidade financeira responsável (subsistema de saúde, Centro 

Nacional de Proteção contra Riscos Profissionais, Migrante), sempre que aplicável;
c) Regime especial de comparticipação de medicamentos, representado pelas letras 

“R” (regime especial de comparticipação) e “O” (outro regime de comparticipação);
4) Identificação do medicamento;
a) Prescrição por DCI ou SA, dosagem, FF, dimensão da embalagem e código represen-

tativo.
b) Prescrição por marca ou nome do medicamento ou respetivo titular de Autorização de 

Introdução no Mercado e número de registo do medicamento representado em dígitos e códigos 
de barras.

5) Comparticipações especiais, se aplicável;
6) Posologia e duração do tratamento;
7) Número de embalagens;
8) Data da prescrição;
9) Assinatura do prescritor.
Desta forma, enquanto se procede à organização das receitas colocando-as por ordem de lote 

(30 receitas), a verificação de receituário passa pela análise destes aspetos, para além da confir-
mação de que esta foi corretamente aviada e que o documento de faturação impresso no verso da 
receita corresponde ao número e aos medicamentos apresentados pela mesma. Após a análise 
dos lotes é emitido um verbete de identificação do lote, devidamente datado, carimbado e assina-
do pelo responsável, com a identificação da farmácia, a série do lote, o mês e o ano, o número de 
receitas, o PVP dos medicamentos, o valor pago pelos utentes e o valor a pagar pela entidade que 
os comparticipa.

No fim de cada mês, é executado o fecho dos lotes, sendo estes enviados para o Centro de 
Conferência de Faturas que se encontra a cargo da Administração Central do Sistema de Saúde - 
faturação relativa ao SNS - ou para a Associação Nacional de Farmácias – faturação relativa aos 
subsistemas de comparticipação, que os encaminha para os locais respetivos. Caso seja detetado 
um erro no receituário o organismo responsável procede à devolução da receita.
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Apesar de não ter efetuado processamento de receituário, foi-me dado a conhecer como se 
deve efetuar todo o processo. Para além disto, foi-me permitido auxiliar na correção de RMM’s que 
não se encontravam conformes com os critérios estabelecidos pelo INFARMED.

3.1.6.  Medicamentos genéricos e sistema de preços de referência

O Decreto-Lei nº176/2006, de 30 de agosto [5], define um MG como “um medicamento com a 
mesma composição qualitativa e quantitativa em SA, a mesma FF e cuja bioequivalência com o 
medicamento de referência tenha sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropria-
dos”. Estes medicamentos são avaliados e só posteriormente autorizados para comercialização 
após análise de documentação completa, incluindo resultados de ensaios científicos, pré-clínicos 
e clínicos. Os MG’s podem ser reconhecidos pela presença da sigla “MG” na sua embalagem ex-
terior. Estes são sempre prescritos recorrendo ao seu DCI, dosagem e FF.

O preço de referência de um MG corresponde ao valor monetário sobre o qual incide a compar-
ticipação do preço dos medicamentos de cada um dos GH. Ou seja, a cada GH é atribuído um 
preço de referência (média do PVP dos 5 medicamentos desse GH com preço mais baixo) sobre o 
qual o SNS comparticipa. Para a criação de um GH é obrigatório a presença de pelo menos um 
MG. Quando a comparticipação é maior que o PVP, o utente não paga nada [13]. 

A cada trimestre são revistos os PVP’s dos medicamentos, podendo isto alterar o valor da 
comparticipação e, consequentemente, o valor pago pelo utente. 

No que diz respeito aos MG’s e à minha experiência ao longo do EC, pude perceber que mui-
tos utentes, principalmente idosos, ainda não têm a perceção correta do que são estes medica-
mentos. Muitos deles continuam a preferir a marca ou acreditam que apenas um dos laboratórios 
tem sobre eles o efeito pretendido. Desta forma, algumas das dificuldades com que me deparei 
durante os atendimentos foi perceber qual o MG que o utente pretendia adquirir, pois não sabia 
referir o laboratório que adquiria habitualmente e não aceitava um MG pertencente a outro.  

3.1.7.  Plano Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes Mellitus

A Diabetes Mellitus é uma doença que, quando não devidamente controlada, pode implicar o 
aparecimento de inúmeros problemas, alguns deles graves, aos doentes.

Estima-se que, no ano de 2013, 13% da população portuguesa, entre os 20 e os 79 anos, so-
fria de Diabetes Mellitus. Ou seja, mais de um milhão de portugueses são diabéticos, estando este 
valor a aumentar de ano para ano [14]. 

Desde 1998 que o Ministério da Saúde e os vários parceiros do setor mantêm uma parceria 
que visa implementar programas de controlo da diabetes. Assim surgiu o Plano Nacional de Pre-
venção e Controlo da Diabetes Mellitus, publicado na Portaria nº 222/2014, de 4 de novembro [15], 
que define os PVP’s máximos das tiras de teste para determinação de valores de glicemia, ceto-
nemia e cetonúria, das lancetas, das agulhas e das seringas destinadas aos doentes diabéticos, 
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correspondendo a comparticipação do Estado a 85% do PVP das tiras de teste e 100% nos res-
tantes produtos.

A FSP, como será referido mais adiante, realiza também medições gratuitas dos valores de gli-
cemia.

3.2.  Dispensa de medicamentos não sujeitos a receita médica

Segundo o Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de agosto [5], considera-se um MNSRM “qualquer 
medicamento que não preencha nenhuma das condições necessárias a um medicamento para ser 
considerado MSRM”. A sua utilização é, desta forma, prática recorrente no sistema de saúde. No 
entanto, apesar de não requererem prescrição médica, estes não deixam de ser medicamentos, 
devendo limitar-se a situações clínicas definidas, autolimitadas e passíveis de automedicação es-
tabelecidas de acordo com as características do medicamento.

Para além das farmácias, os MNSRM’s podem ser dispensados em outros locais denominados: 
Locais de Venda de Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica.

Uma vez que este tipo de medicamentos é, maioritariamente, adquirido sem indicação médica, 
é de extrema importância a realização de um aconselhamento farmacêutico cuidado e rigoroso.

3.2.1.  Automedicação

Segundo o INFARMED, “a automedicação é a utilização de MNSRM’s de forma responsável, 
sempre que se destine ao alívio e tratamento de queixas de saúde passageiras e sem gravidade, 
com a assistência ou aconselhamento opcional de um profissional de saúde” [16]. 

A recorrência à farmácia comunitária em busca de MNSRM’s para automedicação e indicação 
farmacêutica é habitual. Desta forma, o farmacêutico, enquanto especialista do medicamento, 
deve encontrar-se qualificado para efetuar um aconselhamento rigoroso, procedendo à educação 
do doente, orientando-o na escolha do MNSRM e informando-o de que a automedicação deverá 
possuir um uso limitado e não é recomendada durante a gravidez ou aleitamento, entre outras si-
tuações específicas. Antes de dispensar qualquer MNSRM o farmacêutico deve efetuar uma análi-
se cuidada do historial clínico do utente: sintomas apresentados e sua duração, persistência, re-
corrência e intensidade; se é portador de algum tipo de patologia; se toma alguma medicação; 
história familiar, intolerâncias; se já tomou alguma outra atitude para resolver o problema e se esta 
resultou ou não.

Esta análise auxilia o farmacêutico a tomar uma decisão após ponderar a real necessidade da 
medicação: dispensar ou não dispensar o medicamento solicitado. O farmacêutico pode optar por 
indicar a utilização de medidas não farmacológicas ou pode resolver que o utente deve ser enca-
minhado para o médico.   

Em algumas situações, a decisão do farmacêutico não agrada ao utente e, desta forma, cabe 
ao farmacêutico agir pacientemente, tentando demonstrar ao utente que a automedicação é um 
assunto sério e que, quando mal aplicada, pode produzir consequências graves.
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Ao longo do meu estágio pude verificar situações de utentes que, antes de se dirigirem ao pos-
to médico, recorriam à farmácia e ao farmacêutico com o objetivo de obterem medicação adequa-
da para o seu problema. As situações mais frequentes em que isto se verificava diziam respeito a 
utentes que apresentavam sintomas de constipação, micoses nos pés e onicomicoses, dores 
musculares e pernas cansadas. Em muitas destas situações pude aconselhar o utente a tomar 
MNSRM adequados aos sintomas apresentados. No entanto, em alguns dos casos que se de-
monstravam mais complexos ou de origem não muito clara encaminhei o utente para o médico a 
fim de efetuar um diagnóstico mais preciso e correto da sua patologia.

3.3.  Medicamentos manipulados e preparações extemporâneas

3.3.1.  Medicamentos manipulados

A Portaria nº 594/2004, de 2 de junho [17] define um MM como “qualquer fórmula magistral ou 
preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico”. Qualquer 
farmácia que prepare MM’s tem obrigatoriamente de possuir o equipamento mínimo necessário 
[18]. 

As matérias-primas utilizadas nas preparações de manipulados devem cumprir as exigências 
da respetiva monografia inscrita na Farmacopeia Portuguesa, sendo também necessário o preen-
chimento de uma ficha de receção de matérias-primas [19]. A preparação do MM deve reger-se 
pelo descrito no Formulário Galénico Português. Após a sua preparação deve ser preenchida a 
respetiva ficha de preparação. De seguida, procede-se ao acondicionamento do MM, sendo de-
pois efetuada a rotulagem da embalagem, devendo esta fornecer toda a informação necessária ao 
doente (nome da preparação, quantidade preparada, data de preparação, lote, prazo de validade, 
PVP, condições de conservação e instruções especiais eventualmente indispensáveis para a utili-
zação do medicamento: «agite antes de usar», «uso externo») [19]. 

A DT deve, assim, zelar para que sejam respeitadas as BPF durante a preparação de MM’s 
[19]. 

Na FSP raramente são elaborados MM’s. Quando um utente solicita esse serviço, caso a far-
mácia não tenha possibilidade de o executar, o pedido é enviado para outra farmácia que o realiza 
e envia o produto para a FSP.

3.3.2.  Preparações extemporâneas

As preparações extemporâneas correspondem, geralmente, a pós ou granulados para suspen-
são ou solução oral, de baixa estabilidade, preparadas no ato da venda, mediante reconstituição 
com água purificada. Estas devem ser preparadas cumprindo as mesmas exigências dos MM’s.
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3.4. Dispensa de outros produtos de saúde

3.4.1.  Cosmética e dermofarmácia

De acordo com o Decreto-lei nº115/2009, de 18 de maio [20], os produtos cosméticos ou der-
mofarmacêuticos podem ser definidos como “qualquer substância ou preparação destinada a ser 
posta em contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano, designadamente epi-
derme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com os dentes e as 
mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar ou modifi-
car o seu aspeto”. Este tipo de produtos não está à venda exclusivamente em farmácias, pelo que 
é de grande importância o conhecimento aprofundado acerca destes produtos por parte dos pro-
fissionais de saúde, de forma a proporcionar um aconselhamento eficiente e adequado a cada 
utente, ganhando assim a sua confiança.

3.4.2.  Suplementação alimentar

Os suplementos alimentares não requerem obrigatoriamente indicação e aconselhamento far-
macêutico para a sua utilização.  No entanto, estes são produtos com taxas de venda considerá-
veis, sobretudo os que se destinam a melhorar o desempenho académico e conferir mais vitalida-
de ao organismo. Desta forma, torna-se mais uma vez crucial o conhecimento do farmacêutico 
acerca dos efeitos destes produtos, para assim garantir o melhor atendimento e aconselhamento 
possível, evitando possíveis interações dos suplementos com a medicação que o utente possa 
estar a tomar de forma habitual ou esporádica.  

3.4.3.  Dispositivos médicos

Os dispositivos médicos (DM’s) englobam uma grande quantidade de produtos com inúmeras 
finalidades de uso. Estes atingem o objetivo terapêutico através de mecanismos não farmacológi-
cos, metabólicos ou imunológicos, sendo essa a principal característica que os distingue dos me-
dicamentos. Os DM’s podem ser divididos em várias subcategorias, de que são exemplo: DM’s 
ativos, DM’s implantáveis; DM’s implantáveis ativos; DM’s para investigação clínica; DM’s de uso 
único; DM’s feitos por medida; entre outros [21]. De acordo com o Decreto-lei nº145/2009, de 17 

de junho [22], os DM’s dividem-se em quatro classes de risco determinadas tendo em conta a du-
ração do contacto com o corpo humano, a invasibilidade, a anatomia afetada e os riscos potenci-
ais que decorrem da sua conceção técnica e fabrico.

Na FSP, embora o stock destes produtos seja limitado, é com facilidade que se efetua a sua 
encomenda e receção em tempo útil. É de salvaguardar a parceria com a Hospifarma de Santa 
Martinha que disponibiliza muitos dos DM’s com ação ortopédica, quando estes apresentam stock 
nulo na farmácia.
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3.4.4.  Medicamentos de uso veterinário

Segundo o Decreto-lei nº184/97, de 26 de julho [23], um medicamento de uso veterinário é 
“todo o medicamento destinado a animais”. Estes podem ser dispensados em farmácias e nos 
restantes locais legalmente autorizados para o efeito.

Na FSP a procura por este tipo de produtos não é muito elevada.

4. OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMÁCIA

A FSP oferece outros serviços de saúde para além da dispensa de medicamentos e outros 
produtos de saúde. Estes serviços consistem na determinação de parâmetros bioquímicos e fisio-
lógicos, a administração de medicamentos injetáveis e vacinas não incluídas no PNV, bem como 
outros serviços realizados por outros profissionais de saúde, de que são exemplo as consultas de 
nutrição EasySlim®.

4.1.  Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos

Na FSP, como parte integrante do ato farmacêutico, são prestados alguns serviços, tais como: 
determinação da PA, TG, CT, glicemia e ácido úrico. Estes serviços visam a melhoria geral da 
saúde dos utentes com base na prevenção e controlo dos parâmetros bioquímicos de forma regu-
lar e na sua zona de residência. No seguimento das determinações, caso estas apresentem valo-
res fora do normal, os profissionais de saúde podem conceder um aconselhamento personalizado 
que vise abordar medidas farmacológicas e não farmacológicas destinadas a contrariar o proble-
ma.

Durante o meu EC pude efetuar inúmeras vezes a determinação de parâmetros bioquímicos, 
bem como da PA. Durante os atendimentos foram inúmeras as vezes em que tive necessidade de 
utilizar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, sobretudo, no aconselhamento aos uten-
tes hipertensos, diabéticos ou com hipercolesterolemia. A FSP possui bastantes utentes com hi-
pertensão, no entanto, muitos deles são afetados sobretudo por hipertensão sistólica isolada. Uma 
das grandes dificuldades com que me deparei foi a quantidade de utentes que altera a posologia 
indicada pelo médico, sem conhecimento deste. Por isso, tive várias vezes de os convencer a pro-
curarem o médico para, assim, reverem a sua medicação procedendo, se necessário ao ajuste da 
dose de forma correta e controlada.  

4.1.1. Pressão Arterial

A medição regular da PA é de grande importância, principalmente, para os utentes hipertensos 
com terapia anti-hipertensora iniciada e para doentes em risco de desenvolver qualquer tipo de 
doença cardiovascular (DCV). Na FSP a medição é realizada recorrendo a um aparelho de braço 
automático. Aquando da primeira medição, é fornecido ao utente um cartão de registo de valores 
onde são introduzidas a data, valor da PA sistólica, valor da PA diastólica, ritmo cardíaco e, alter-
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nativamente, valores de glicemia, CT, TG e ácido úrico. Este cartão permite aos utentes elaborar 
um registo dos seus parâmetros para depois mostrar ao médico, auxiliando-o na sua monitoriza-
ção e permitindo detetar casos em que possa ser necessário alterar a medicação. Antes de efetu-
ar a medição, é necessário ter em conta vários fatores que podem interferir com os valores de PA 
obtidos, tais como: ansiedade, cansaço, ter tomado café nos trinta minutos anteriores, entre ou-
tros. Desta forma, devemos aconselhar o utente a descansar um pouco antes da medição e acon-
selhá-lo a não tomar café na meia hora antes de se deslocar à farmácia para efetuar a medição. 
Devemos aconselhar o utente a não falar durante a medição e a retirar pulseiras e relógios que 
possam apertar demasiado o braço. No caso de a camisola não ser demasiado grossa é preferível 
efetuar a medição por cima da mesma, evitando o efeito de “garrote”.

São muito frequentes os casos em que é necessário o farmacêutico encaminhar o utente para 
o médico com a finalidade de discutir a terapia futura, devido aos valores de PA se encontrarem 
fora dos limites desejáveis para a sua boa condição física. 

4.1.2. Glicemia

A monitorização da glicemia é de grande importância, especialmente, nos doentes diabéticos e 
pré-diabéticos. Para além disto, a população mais idosa pode conter indivíduos incapacitados físi-
ca e/ou psicologicamente para manusear as máquinas, tiras e lancetas inerentes à medição, bem 
como as seringas de insulina que possam estar a administrar. Torna-se assim de extrema relevân-
cia o utente ter a possibilidade de efetuar esta medição num local próximo da sua residência e de 
fácil acesso onde, para além de efetuar a medição, recebe um serviço personalizado e gratuito de 
um profissional de saúde com a capacidade de interpretar os resultados obtidos. Para a medição 
da glicemia o utente deve encontrar-se em jejum (pelo menos oito horas). Caso isto não aconteça, 
pode efetuar-se a medição, tendo o cuidado de informar o utente de que o resultado obtido deve 
ser interpretado tendo em conta a hora aproximada da última refeição e que um resultado elevado 
pode não ser sinal de doença. Para além disto, em utentes que não são diabéticos, caso se obte-
nha um resultado acima dos valores de referência, o mais correto é encaminhar o utente para o 
médico a fim de despistar qualquer patologia (Diabetes Mellitus ou não) que possa estar a provo-
car os valores elevados.

4.1.3. Colesterol Total e Triglicerídeos

O CT e TG, juntamente com outros parâmetros, traduzem o risco de desenvolver DCV, patolo-
gias muito frequentes na sociedade atual e que cada vez afetam um maior número de indivíduos, 
levando a níveis preocupantes de morbilidade e mortalidade. A medição do CT e TG é em tudo 
semelhante à medição da glicemia, excetuando o “chip” e tiras de medição utilizados. No caso dos 
TG é necessário existir uma deslipidação eficaz do dedo a lancetar, de forma a eliminar qualquer 
tipo de interferência que possa ocorrer ao nível da medição. Apesar de não ser necessário estar 
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em jejum para efetuar a medição do CT, é importante informar o utente de que deve encontrar-se 
em jejum de doze horas para realizar a medição dos TG.

A medição do CT e TG pode vir acompanhada de aconselhamento acerca de medidas não 
farmacológicas que podem ser tomadas para a manutenção ou correção dos valores obtidos. A 
adoção de um estilo de vida mais saudável, com prática de exercício físico regular e uma alimen-
tação saudável, por vezes suplementada com produtos disponíveis na farmácia que visam a redu-
ção do CT ou dos TG, é muitas vezes suficiente para controlar estes parâmetros. No entanto, em 
pacientes que, apesar das alterações ao estilo de vida e da suplementação, não consigam manter 
valores normais, deve ser aconselhado a visita ao médico, de forma a iniciar terapêutica farmaco-
lógica, salvaguardando a importância de monitorizar os valores, verificando a eficácia das medidas 
tomadas.

4.2.  Administração de vacinas e injetáveis

A FSP presta aos seus utentes o serviço farmacêutico de administração de injetáveis intramus-
culares e subcutâneas, bem como de vacinas não presentes no PNV. Este serviço deve ser pres-
tado por farmacêuticos devidamente habilitados (na FSP está a cargo do Dr. Nicolau, do Dr. Sala-
zar, da Dra. Alexandra, da Dra. Ana) e representa uma comodidade para os utentes, uma vez que, 
após adquirirem o injetável ou vacina na farmácia, não necessitam de se deslocar ao centro de 
saúde para proceder à sua administração. Para além dos utentes que necessitam da administra-
ção esporádica de vacinas ou injetáveis, existe uma fração reduzida de doentes diabéticos que, 
por incapacidade e idade avançada, não consegue administrar as injeções de insulina, sendo este 
serviço de grande importância para estes utentes. 

Todas as aplicações de injetáveis devem ser registadas. O SI da FSP possui uma área desti-
nada a este registo, sendo necessário introduzir nome do utente, dados referentes ao injetável, 
data e nome do farmacêutico responsável pela administração.  

5. RECOLHA DE MEDICAMENTOS

A ValorMed®, criada em 1999, resultou da colaboração entre a Indústria Farmacêutica, Distri-
buidores e Farmácias que arcaram com a responsabilidade de executar um sistema autónomo de 
recolha e tratamento de resíduos de medicamentos de uso humano, resíduos de embalagens de 
medicamentos e produtos de uso veterinário [24]. 

Na FSP, o contentor encontra-se acessível aos utentes no gabinete destinado à medição dos 
parâmetros bioquímicos, o que confere a possibilidade dos profissionais da farmácia, uma vez que 
este é visível a partir do balcão de atendimento, controlar o depósito dos medicamentos. Quando 
o contentor se encontra completo é necessário fechá-lo e pesá-lo, procedendo-se de seguida ao 
preenchimento de uma ficha que inclui o nome e número da farmácia, o peso do contentor, a ru-
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brica do responsável pelo fecho, número do armazenista, data de recolha e rubrica do responsável 
pela recolha.

6. AÇÕES PROMOVIDAS PELA FARMÁCIA DE SÃO PAIO

Com o objetivo de prestar um melhor serviço e alertar os utentes para possíveis problemas de 
saúde, a FSP promove todas as semanas, à sexta-feira, rastreios gratuitos de nutrição e consultas 
no âmbito da dieta EasySlim. Para usufruir deste serviço, os utentes devem proceder à marcação 
do rastreio gratuito com a nutricionista disponível. Seguem-se as consultas de estabelecimento do 
plano nutricional: primeiramente a dieta deve ser sobretudo proteica, excluindo por completo a 
ingestão de hidratos de carbono, seguindo-se uma fase de manutenção do peso. Quando o utente 
alcança o peso ideal deve regressar esporadicamente à farmácia para consultas de controlo. 
Como este plano se encontra inserido no programa dietético EasySlim, a FSP possui disponíveis 
para venda todos os produtos necessários à dieta fornecidos pela marca, sendo de especial inte-
resse para os utentes as gelatinas à base de fruta com zero porcento de açúcar. Para além disto, 
durante o meu período de estágio foi realizada uma sessão de degustação dos produtos EasyS-
lim.

Atividades executadas no âmbito do EC e promovidas pela FSP:
• Distribuição de panfletos informativos referentes ao tema “Benzodiazepinas”;

• Realização de inquéritos aos utentes da FSP, no âmbito do estudo promovido pela Far-

maInove® com tema “Polimedicação nos Idosos”; 
• Partilha de vídeo informativo nas redes sociais relativo a Infeções do Trato Urinário.

7. FORMAÇÕES 

A constante atualização de conhecimentos é essencial na profissão farmacêutica. Durante o 
período de estágio tive a oportunidade de participar nas formações apresentadas na Tabela 2:
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Tema Responsável Local Data Horas

Proteção Solar Bioderma® FSP 07/06/2016 1

Dieta EasySlim® EasySlim FSP 20/06/2016 1

Academia de Formação Lierac® Lierac® Ales Groupe 
Portugal 29/06/2016 4

Tabela 2. Formações assistidas durante o EC.



Considero que as três formações a que assisti durante o EC na FSP foram de grande relevân-
cia para a execução do meu trabalho. As formações ministradas pela Bioderma® e EasySlim® 
foram muito úteis pois forneceram informação acerca dos produtos disponíveis para venda na 
FSP, indicando as situações nas quais devem ser aconselhados. Por outro lado, apreciei bastante 
a formação patrocinada pela Lierac® pois, para além de ter abordado todos os produtos da sua 
gama, forneceu bastante informação acerca dos vários problemas da pele (sobretudo envelheci-
mento e proteção solar), conselhos acerca de higiene diária e forma de aplicação dos produtos, o 
que melhorou em muito o meu atendimento aos utentes.
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PARTE 2
Trabalhos realizados no âmbito do estágio curricular em Farmácia Comunitária. 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CASO 1: BENZODIAZEPINAS

1.1. Enquadramento

No decorrer do estágio na FSP tornou-se evidente o número de utentes que recorrem a benzo-
diazepinas (BZD’s), sobretudo para tratamento de ansiedade e insónia. Após observação atenta e 
colocação de perguntas acerca do consumo destes fármacos aquando do momento da dispensa, 
pude perceber que a maioria dos utentes da FSP que efetuavam tratamento com BZD’s pertenci-
am a faixas etárias mais elevadas, sendo, sobretudo, indivíduos do sexo feminino. No entanto, a 
situação tornou-se preocupante quando me apercebi que a grande maioria dos tratamentos eram 
já efetuados de forma crónica, quando este deve estar compreendido entre 2 e 4 semanas, ha-
vendo queixas por parte dos utentes de que o medicamento já não efetuava o efeito pretendido. 
Outro aspeto que me suscitou preocupação foi a quantidade de utentes que surgiam na farmácia e 
requisitavam a dispensa de uma BZD sem apresentação de receita médica, sendo que, quando 
esta lhe era recusada argumentavam: “mas eu já tomo isto há anos” [sic]. 

Deste modo, após discussão com a DT, decidi elaborar panfletos informativos (Anexo 6) expli-
cando o que são as BZD’s e para que são utilizadas, efeitos adversos, como se pode interromper 
o tratamento e alternativas farmacológicas e não farmacológicas para tratar ansiedade e insónia. 

A distribuição de panfletos foi dirigida a qualquer utente que surgisse na FSP solicitando uma 
BZD. Esta era sempre acompanhada por um aconselhamento dirigido à utilização segura e correta 
das BZD’s, no qual o farmacêutico desempenha um papel fundamental, uma vez que pode auxiliar 
o utente a encontrar alternativas para o tratamento da sua patologia, bem como ajudar a perceber 
e controlar possíveis efeitos devidos ao seu uso prolongado ou interrupção do tratamento, uma 
vez que esta pode também produzir efeitos indesejáveis no organismo.      

1.2. Introdução

Existem poucas classes de fármacos cuja popularidade e aceitação seja semelhante às atri-
buídas às BZD’s desde que estas começaram a ser comercializadas na década de 60 para o tra-
tamento da ansiedade e insónia [25]. Isto deve-se ao facto das BZD’s apresentarem um bom perfil 
de segurança uma vez que, ao contrário dos barbitúricos antes utilizados para tratamento de ansi-
edade e insónia, não provocam depressão do centro respiratório e raramente provocam a morte 
em casos de overdose. Para além disto, demonstram ser eficientes e ter bastante especificidade 
no tratamento das patologias para as quais estão indicadas, quando administradas por curtos pe-
ríodos de tempo [26].

Apesar de serem maioritariamente utilizadas devido aos seus efeitos ansiolítico e hipnótico, as 
BZD’s podem ser prescritas para tratamento de epilepsia, como relaxantes musculares, na indu-
ção de anestesia ou em situações de abstinência alcoólica [27].

O período de tempo indicado para o tratamento efetuado com recurso a BZD’s é de 2 a 4 se-
manas. No entanto, estas são frequentemente utilizadas de forma crónica podendo levar ao sur-
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gimento de efeitos adversos, sendo exemplos: habituação, tolerância e dependência, bem como 
redução das capacidades psicomotoras, o que pode aumentar o risco de fraturas e acidentes de 
viação [28,29].

O consumo de BZD’s em Portugal tem vindo a ser caracterizado como preocupante, uma vez 
que este se encontra entre os países da União Europeia com níveis mais elevados de utilização 
de benzodiazepinas. Este consumo elevado está associado principalmente à população idosa, ao 
sexo feminino, a indivíduos em situação de reforma e desempregados [30].     

1.3. Aspetos históricos

A causa da ansiedade tem sido atribuída aos efeitos produzidos por diversas substâncias, de 
que são exemplo: corticosteroides, monoaminas cerebrais, nucleótidos cíclicos, prostaglandinas, 
ácido aminobutírico e glicina nos sistemas serotoninérgicos no mesencéfalo. Ao longo dos anos a 
ansiedade tem sido considerada parte inerente do ser humano, manifestando-se sob diversas 
formas, nomeadamente como fobia (fobia simples, fobia social e agorafobia), pensamentos ob-
sessivos, ataques de pânico e estados generalizados e constantes de ansiedade [31]. Desta for-
ma, a ansiedade nem sempre necessita de tratamento, devendo apenas ser considerada como 
algo patológico e nocivo ao organismo humano quando interfere com o seu bem-estar geral e ati-
vidade [26].

A primeira BZD a ser sintetizada, em 1954, por Leo Sternbach foi o clordiazepóxido, à qual foi 
atribuído o nome comercial Librium® [25]. Esta descoberta foi acompanhada pela síntese do dia-
zepam em 1963, cuja atividade farmacológica como relaxante muscular ultrapassa 3 a 10 vezes a 
observada para o clorodiazepóxido; do oxazepam com atividade semelhante ao clorodiazepóxido, 
mas com efeitos secundários diminuídos e do nitrazepam em 1965, este revelando elevada ativi-
dade anticonvulsivante [32].

Numa fase inicial, as BZD’s eram apenas utilizadas como miorelaxantes. No entanto, a partir 
da década de 60, após realização de estudos farmacológicos, passaram a ser introduzidas na clí-
nica como fármacos ansiolíticos. Desta forma, devido à sua elevada margem de segurança e me-
nores efeitos secundários, substituíram quase completamente os barbitúricos no tratamento da 
ansiedade e insónia, constituindo nos dias atuais uma das classes de fármacos mais prescritos 
em todo o mundo [33].

Desde a década de 60 o número de BZD’s sintetizadas já ultrapassou os dois milhares, mas, 
apenas 35 são utilizadas atualmente na terapêutica [25,34].

1.4. Relação estrutura-atividade

As BZDs utilizadas atualmente na prática clínica são, na sua maioria, derivados 1,4-benzodia-
zepínicos, à exceção do clobazam (1,5-benzodiazepina) e do tofisolam (2,3-benzodiazepina) [32]. 
Tendo em conta a sua estrutura química, podem ser classificadas em cinco grupos: 1,4-benzodia-
zepinas; 1,2-heterociclo-1,4-benzodiazepinas; 4,5-heterociclo-1,4-benzodiazepinas; 1,5-benzodia-
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zepinas e 2,3-benzodiazepinas. Para além destes grupos, encontram-se ainda distribuídas por 
diversos subgrupos, como demonstrado na Tabela 3.

Como se pode verificar na Tabela 2, as 1,4-benzodiazepinas constituem o grupo de maior rele-
vância, não só devido à quantidade de derivados nele incluídos, mas também devido à grande 
utilização na terapêutica [32]. O termo benzodiazepina, como demonstrado na Figura 1, deve-se à 
estrutura química do composto que contém três anéis: o anel A (anel benzénico), o anel B (anel 
diazepina) e o anel C (anel 5-aril substituído).

O substituinte selecionado para ocupar a posição 7 no anel A é fundamental para o efeito ansi-
olítico da BZD. Deve tratar-se de um grupo aceitador de eletrões (eletrofílico), geralmente o átomo 
de cloro. No entanto, se se pretende potenciar a atividade anticonvulsivante do composto, deve 
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Grupo Subgrupo Composto

1,4-benzodiazepinas

2-amino-4-óxido clorodiazepóxido

1,3-dihidro-2-cetona
clonazepam, desmetildiazepam, 

diazepam, flunitrazepam, flurazepam, 
lorazepam, lormetazepam, nitrazepam, 

oxazepam, prazepam, temazepam
1,3-dihidro-2-tioxo quazepam

2,3-dihidro medazepam, metaclazepam

1,2-heterociclo-1,4-
benzodiazepinas

imidazolo midazolam

triazolo adinazolam, alprazolam, estolazam, 
triazolam

4,5-heterociclo-1,4-
benzodiazepinas

oxazolo cloxazolam, flutazolam. haloxazolam, 
oxazolam

oxazino cetazepam

1,5-benzodiazepinas clobazam

2,3-benzodiazepinas tofisolam

Tabela 3. Classificação das benzodiazepinas quanto ao grupo e subgrupo (adaptado de [35]). 

Figura 1. Estrutura geral das 1,4-benzodiazepinas.

A B

C



considerar-se a utilização de um grupo nitro. Por outro lado, a substituição na posição 7 recorren-
do a grupos dadores de eletrões (nucleofílicos), de que são exemplo os grupos metilo e metoxi, 
levam à diminuição da atividade do fármaco. Para além disto, qualquer substituição no anel A leva 
a perda da atividade [35].

Quanto a substituições que possam ocorrer no anel B, a utilização de um grupo metilo na posi-
ção 1 aumenta a atividade do composto, ao contrário da presença de substituintes de cadeia lon-
ga. A substituição da função cetónica na posição 2 leva a diminuição da atividade, bem como a 
utilização de um grupo eletrofílico na posição 3. Esta substituição, apesar de diminuir a atividade 
biológica da BZD, é responsável pela diminuição da toxicidade desta classe de fármacos, uma vez 
que aumenta a facilidade com que são metabolizadas por conjugação [35].

No anel C, a utilização de halogéneos como o cloro ou o flúor em posição orto eleva a atividade 
do fármaco. Por outro lado, qualquer substituição nas posições meta ou para provoca a sua dimi-
nuição, originando compostos que podem provocar efeitos indesejados [35].     

1.5. Mecanismo de ação farmacológica e farmacocinética

1.5.1. Mecanismo de ação farmacológica

As BZD’ss possuem, generalizadamente, ação ansiolítica, ação hipnótica ou sedativa, ação 
miorelaxante e ação anticonvulsivante. No entanto, a predominância de uma destas ações varia 
de acordo com a BZD utilizada. Esta variação prende-se sobretudo à dose e à via de administra-
ção utilizada e não ao mecanismo de ação desta classe de fármacos [32].

Ao longo dos anos, têm sido inúmeros os estudos desenvolvidos com o objetivo de perceber o 
mecanismo de ação das BZD’s. Atualmente, propõe-se que estas atuam por facilitar e potenciar a 
ação inibitória neuronal mediada pelo ácido gama-aminobutírico (GABA) sobre os seus recetores 
[25]. O GABA é o neurotransmissor mais abundante no SNC, estando presente em cerca de 30% 
das sinapses que ocorrem, sendo considerado o neurotransmissor inibitório de maior importância. 
Este encontra-se distribuído ao longo do SNC de forma pouco homogénea. A sua concentração é 
mais elevada no cérebro, principalmente nas áreas extrapiramidais e hipotálamo, e mais baixa na 
medula espinal [32].

Apesar dos efeitos das BZD’ss resultarem da amplificação das sinapses mediadas pelo GABA, 
esta classe de fármacos atua sobre recetores específicos, não apresentando afinidade para os 
recetores gabaérgicos. Estes podem ser de dois tipos: os recetores GABAA e os recetores GABAB. 
Os recetores de maior relevância para o estudo da ação farmacológica das BZD’s são os receto-
res GABAA, uma vez que se localizam na mesma estrutura macromolecular dos recetores das 
BZD’s. Devido ao seu papel na atividade neuroinibitória, os recetores GABAA encontram-se bem 
caracterizados por agonistas e antagonistas seletivos, sabendo-se que são ativados pelo musci-
mol e bloqueados pela bicuculina [36].
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Os recetores GABAA controlam a abertura de um canal dependente da ativação do GABAA, 
seletivo e permeável ao ião cloro, que se encontra presente na membrana celular. Este canal de 
forma cilíndrica atravessa perpendicularmente a membrana do neurónio e possui na sua constitui-
ção subunidades proteicas que contêm em locais distintos o recetor GABAA e o recetor das BZD’s 
[26]. Como demonstrado na Figura 2, em situações de funcionamento normal do organismo, a li-
gação do GABA ao recetor GABAA induz o aumento da permeabilidade do canal ao cloro, permi-
tindo a passagem do ião, por difusão passiva, do meio extracelular para o meio intracelular. Este 
aumento de concentração intracelular de cloro traduz-se num aumento do potencial eletronegativo 
na face interna da membrana celular e consequente amplificação da diferença de potencial trans-
membranar. Esta hiperpolarização da membrana leva ao aumento do limiar de excitabilidade neu-
ronal que se encontra diretamente relacionado com a ação inibitória mediada pelo GABA [37]. 
Deste modo, devido a um mecanismo ainda desconhecido, a ativação dos recetores benzodiaze-
pínicos aumenta consideravelmente a afinidade do GABA para o seu recetor GABAA, aumentando 
o seu efeito neuroinibitório [26]. 

Esta conclusão vai de encontro aos estudos de caracterização dos efeitos dos agonistas dos 
recetores das BZD’s, uma vez que:

�35

Figura 2. Mecanismo de ação proposto para as BZDs. (A) Recetor GABAA inativo e canal de cloro fe-

chado. (B) Ativação do recetor GABAA com consequente abertura do canal de cloro e hiperpolarização da membrana da 

célula. (C) Ativação simultânea dos recetores GABAA e benzodiazepínicos com consequente aumento do efeito inibitório 

mediado pelo GABA devido à entrada de maior quantidade de cloro para o interior da célula, dificultando a despolarização 

da membrana e consequente redução da excitabilidade neuronal (adaptado de [41]). 



•  O seu efeito está dependente da concentração de GABA endógeno. Desta forma, quando 

esta concentração é diminuta ou os recetores GABAA se encontram bloqueados pela bicuculina 
o efeito das BZD’s diminui.

•  O efeito das BZD’s deve-se à sua ligação a recetores distintos do GABAA, pois este sofre 

uma diminuição quando é utilizado flumazenil, antagonista competitivo das BZD’s para o seu 
recetor, não afetando este o efeito produzido pelo muscinol.

Estas conclusões ajudam também a explicar a escassez de toxicidade aguda associada às 
BZD’s, em detrimento dos barbitúricos. Uma vez que o efeito máximo produzido pelas BZD’s se 
encontra dependente da quantidade de GABA endógeno e, desta forma, mesmo se administradas 
em doses múltiplas das recomendadas, encontram-se desprovidas de efeitos depressores fatais 
do SNC. Isto não acontece no caso dos barbitúricos uma vez que estes fármacos atuam direta-
mente nos canais de cloro, provocando depressão respiratória fatal quando utilizados em concen-
trações superiores às mínimas eficazes [26].

1.5.2. Farmacocinética

As BZD’s exercem a sua ação em recetores específicos. Desta forma, a seleção da BZD mais 
indicada para cada tipo de tratamento depende apenas da sua rapidez, intensidade e duração de 
ação [38]. As diferenças de valores relativos a estes parâmetros que cada BZD demonstra em re-
lação às outras são de grande importância clínica, uma vez que a sua indicação terapêutica se 
encontra quase exclusivamente dependente da duração do efeito do fármaco. Serve de exemplo a 
utilização de BZD de longa duração nos tratamentos prolongados de ansiedade e epilepsia, uma 
vez que estas são eliminadas lentamente do organismo e, consequentemente, após a administra-
ção da dose adequada, a concentração efetiva de fármaco mantém-se, tornando desnecessária a 
sua administração frequente. Por outro lado, quando se pretende que a BZD atue como hipnótico 
no tratamento da insónia, o fármaco deve possuir uma ação curta, restringida ao período noturno, 
para que o doente possa despertar isento de qualquer efeito farmacológico [32].     

1.5.2.1. Fase de absorção
As BZD’s são fármacos com características ligeiramente básicas, sendo absorvidas de forma 

mais eficaz ao nível do intestino (duodeno). Para além disto, são compostos lipossolúveis com 
capacidade para atravessar facilmente as barreiras biológicas por difusão simples [37]. O início de 
ação das BZD’s é tanto mais rápido quanto maior a lipossolubilidade do composto, uma vez que a 
velocidade de difusão através das barreiras biológicas estará aumentada e, consequentemente, a 
sua distribuição pelo SNC [32].  

1.5.2.2. Fase de distribuição
As BZD’s surgem extensivamente ligadas às proteínas plasmáticas, de que é exemplo a albu-

mina plasmática. Para além disto, a sua lipossolubilidade permite a sua distribuição rápida pelos 
tecidos do organismo e facilita a sua travessia através da barreira hematoencefálica [39]. Desta 
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forma, a solubilidade destes fármacos nos lípidos tem implicações ao nível da sua farmacocinética 
e comportamento clínico. As BZD’s mais lipófilas atravessam mais rapidamente da corrente san-
guínea para o cérebro. No entanto, é necessário considerar que esta lipossolubilidade crescente 
facilita também a sua passagem do sangue e cérebro para locais de armazenamento periférico, 
como o tecido adiposo [32].

1.5.2.3. Fase de metabolização e eliminação
 A maior parte das BZD’s, excetuando o clorazepato dipotássico, tem como local de metaboli-

zação o fígado. Neste são metabolizadas pelo sistema enzimático citocromo P450 (CYP3A4 e 
CYP2C19) [35]. Como se pode verificar na Figura 3, esta classe de fármacos pode ser metaboli-
zada recorrendo a processos de oxidação (reações de fase I), nos quais estão incluídas a N-de-
salquilação e hidroxilação alifática, e de conjugação (reações de fase II), após as quais os meta-
bolitos originados são, regra geral, expelidos do organismo através da urina [37]. Habitualmente, 
as BZD’s metabolizadas pela via oxidativa apresentam tempos de semi-vida longos e metabolitos 
ativos. Por sua vez, as BZD’s metabolizadas por conjugação com glucoroniltransferases originan-
do glucoronídeos inativos são rapidamente excretadas por via renal, resultando isto em tempos de 
semi-vida curtos [36].

1.6. Classificação e aplicação clínica

1.6.1. Classificação

O método utilizado usualmente para classificar BZD’s baseia-se no tempo de semi-vida de 
cada fármaco:

•  BZD’s de curta duração (1 a 12 horas): midazolam e triazolam;
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Figura 3. Metabolização de algumas BZD’s utilizadas na clínica (adaptado de [26]). 



•  BZD’s de duração intermédia (12 a 40 horas): alprazolam, estazolam, flunitrazepam, 

lorazepam, oxazepam e temazepam;

•  BZD’s de longa duração (40 a 250 horas): bromazepam, clordiazepóxido, clobazam, 

clonazepam, clorazepato, nordiazepam, diazepam, flurazepam, halazepam, quetazolam, nitra-
zepam, prazepam e quazepam.

Para além disto, é necessário ter em conta que, de forma geral, são necessárias 5 semi-vidas 
para o fármaco ser eliminado completamente do organismo, tornando o número de horas que a 
BZD permanece no organismo consideravelmente longo [40].

1.6.2. Aplicação clínica

Como referido, as BZD’s são fármacos depressores seletivos do SNC, sendo que, os seus efei-
tos variam desde o efeito hipnótico ao efeito ansiolítico, como demonstrado na Tabela  não interfe-
rindo com outro tipo de funções cerebrais [26]. Na prática clínica, estão indicadas como ansiolíti-
cos no tratamento da ansiedade e ataques de pânico, como hipnóticos no tratamento da insónia e 
parassónias (sonambulismo ou terror noturno), como anticonvulsivantes no tratamento de convul-
sões e epilepsia, como relaxantes musculares esqueléticos no tratamento de espasmos muscula-
res, em cirurgia na redução da ansiedade do paciente e como pré-anestésicos e em situações de 
abstinência alcoólica ou privação aguda de barbitúricos [41]. Apesar de possuírem ações farmaco-
lógicas semelhantes, as suas propriedades farmacocinéticas são de extrema importância na sele-
ção da BZD que deve ser utilizada para cada situação clínica específica que seja apresentada 
[32]. Geralmente, as BZD’s utilizadas como hipnóticos possuem potência elevada, tendo capaci-
dade de modificar as condições do sono quando administradas em doses relativamente baixas. 
Por outro lado, as BZD’s utilizadas como ansiolíticos são menos potentes, permitindo assim o es-
tabelecimento de uma janela terapêutica em que é possível obter uma ação ansiolítica sem que 
haja uma interferência significativa no sono do paciente [42].

1.6.2.1. Insónia
As BZD’s utilizadas mais frequentemente no tratamento da insónia são o flurazepam e as 

BZD’s de ação curta: triazolam e temazepam [33]. Os hipnóticos benzodiazepínicos há muito de-
monstraram a sua eficácia no tratamento da insónia a curto prazo quando comparados com a ad-
ministração de placebo. Estes reduzem o tempo de adormecimento e o número e duração de des-
pertares noturnos e aumentam o tempo de sono total (aumento do sono tipo NREM  [non-raid eye 
movements]) [26,41]. No entanto, é necessário ter em consideração que a utilização de BZD’s 
pode ser associado a fenómenos nocivos para a saúde do paciente. Estes vão desde a deteriora-
ção do sono até à dependência do fármaco, uma vez que a sua utilização crónica pode agravar os 
problemas de insónia [42]. Para além dos fármacos referidos acima, BZD’s anteriormente indica-
das no tratamento da ansiedade (diazepam e clorodiazepóxido) podem ser utilizadas como hipnó-
ticos devido à sua absorção rápida ao nível gastrointestinal. No tratamento da insónia em idosos e 
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doentes hepáticos são também aconselhados o lorazepam e o oxazepam, uma vez que possuem 
tempos de semi-vida curtos e não apresentam metabolitos ativos [32]. 

1.6.2.2. Ansiedade
Já vários estudos comprovaram a eficácia das BZD’s no tratamento do Transtorno de Ansieda-

de Generalizada e ataques de pânico como medicamentos de utilização esporádica em crises 
agudas. O seu uso mais regular pode também auxiliar a redução de ansiedade antecipatória e 
agorafobia. No entanto, as BZD’s demonstram ser mais eficazes na redução dos sintomas físicos 
associados à ansiedade e não tanto aos sintomas psíquicos [43]. Por outro lado, apesar de segu-
ra, a utilização de BZD’s em monoterapia de longo prazo é provável de originar tolerância e de-
pendência, havendo necessidade de aumentar cada vez mais a dosagem administrada. Segundo 
manuais de psicofarmacologia, deve ser dada preferência ao uso de BZD’s de longa ação como o 
diazepam e o clonazepam. No entanto, o lorazepam, o oxazepam e o alprazolam (ação intermé-
dia) são escolhas bastante utilizadas uma vez que são acumulados em quantidades reduzidas no 
organismo. O prazepam também é uma boa escolha pois o seu metabolito ativo é libertado de 
forma lenta na corrente sanguínea [32].

1.6.2.3. Epilepsia

     

1.6.2.3. Epilepsia
As BZD’s representam uma classe de fármacos de grande importância no controlo da epilep-

sia. São consideradas fármacos de primeira linha no tratamento agudo de convulsões associadas 
a estados de mal epilético ou a situações de trauma pós-anóxico, abstinência alcoólica, estados 
febris e intoxicações por estricnina ou toxina tetânica. Nestas situações são utilizados usualmente 
diazepam, clonazepam e nitrazepam [36,45].      
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Figura 4. Algoritmo clínico para tratamento de ansiedade patológica. *Até 12 semanas, incluindo fase de 
descontinuação. ** Em combinação com terapêutica base caso seja diagnosticada perturbação psicotica, afetiva ou de 
ansiedade (adaptado de [44]). 



1.6.2.4. Espasmos musculares
Devido à sua capacidade em diminuir o tónus muscular devido ao efeito relaxante da muscula-

tura esquelética, as BZD’s são utilizadas em casos de paralisia cerebral, lesão da medula espinal, 
esclerose múltipla e no tratamento de espasmos musculares que se formam em torno de articula-
ções afetadas por processos inflamatórios ou traumáticos causados por torcicolos, posição incor-
reta durante o sono, lesões desportivas, entre outras [36].  

1.6.2.5. Pré-anestesia
O diazepam, o clorodiazepóxido e o lorazepam podem ser utilizados na indução da anestesia, 

uma vez que apresentam maior segurança que os barbitúricos, apesar de não serem tão eficazes. 
Podem ainda ser utilizados em pacientes que vão realizar endoscopias e na normalização do ritmo 
cardíaco [46]. 

1.6.2.6. Abstinência alcoólica
Um dos mecanismo de atuação do etanol no organismo baseia-se na sua ação agonista do 

GABA. Devido a este e a outros mecanismos que envolvem direta ou indiretamente outros siste-
mas de neurotransmissores, o consumo abusivo de álcool leva à dependência química e, desta 
forma, a sua interrupção repentina pode originar síndrome de abstinência alcoólica. Na fase inicial 
de desintoxicação, as BZD’s são fármacos de primeira escolha que auxiliam a atenuar estados de 
agitação, tremores, delirium tremens, insónia, convulsões e alucinações que possam surgir devido 
ao estado de abstinência [47]. O diazepam, o lorazepam, o clorodiazepóxido e o oxazepam de-
monstraram eficácia neste tipo de situações [32].
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Fármaco Via de 
administração Aplicação clínica T1/2 (horas) Dose diária (mg)

Alprazolam O Ansiedade, agorafobia 12 ± 2 0,25 a 0,50
Bromazepam O Insónia, ansiedade 25 ± 5 1,5 a 10

Clobazam O Ansiedade, epilepsia - 15 a 60
Clordiazepóxido O, IM, IV Ansiedade, abstinência 

alcoólica, pré-anestesia 15 ± 3 20 a 100
Clorazepato O Ansiedade, convulsões 2,0 ± 1 3 a 20

Diazepam O, IM, IV Ansiedade, epilepsia, 
miorelaxante, pré-anestesia 45 ± 10 5 a 15

Estazolam O Insónia 15 ± 5 1 a 2
Flurazepam O Insónia 70 ± 20 15 a 30

Flunitrazepam O Insónia - 0,5 a 2
Lorazepam O, IM, IV Ansiedade, pré-anestesia 15 ± 3 2 a 10
Midazolam IV, IM Pré-anestesia 2,0 ± 0,5 7,5 a 15
Nitrazepam O Insónia 20 ± 5 5 a 10
Oxazepam O Ansiedade 8,0 ± 2 15 a 30
Quazepam O Insónia 35 ± 5 7,5 a 15
Prazepam O Ansiedade - 20 a 40

Temazepam O Insónia 10 ± 3 7,5 a 30
Triazolam O Insónia 3,0 ± 1 0,125 a 0,25

Tabela 4. Principais BZDs comercializadas em Portugal. Vias de administração (O: oral, IM: in-
tramuscular, IV: intravenosa), aplicação clínica, tempo de semi-vida e dose diária recomendada 
(adaptado de [29]).



1.7. Efeitos adversos

Apesar de formarem uma classe de fármacos relativamente segura, as BZD’s, como qualquer 
medicamento, podem apresentar efeitos adversos. Estes são equivalentes para todas as BZD’s, 
no entanto, podem ser mais ou menos acentuados tendo em conta as características farmacociné-
ticas (potência, tempo de semi-vida, lipossolubilidade), duração do tratamento e dosagem utilizada 
de cada uma [27]. Geralmente, os efeitos adversos associados às BZD’s são pouco intensos e 
consistem maioritariamente em fraqueza muscular, cansaço, sonolência, dores abdominais, náu-
seas, vómitos, diarreia, dores torácicas e/ou articulares e incontinência urinária [48]. Quando utili-
zadas em doses relativamente elevadas pode ocorrer o surgimento de reações alérgicas cutâne-
as, anemia hemofílica, nistagmo, ataxia e alterações no ciclo menstrual [26].

    Como referido, todas as BZD’s têm capacidade de provocar sedação. No entanto, a sua utili-
zação frequente origina tolerância diminuindo este efeito. Ainda assim, este efeito sedativo deve 
ser tido em conta quando estão implicadas situações de condução de máquinas e veículos, ativi-
dades potencialmente perigosas ou funções que requerem estado de alerta permanente [26]. Por 
outro lado, a utilização de BZD’s, mesmo que a curto prazo, pode originar efeitos adversos ao ní-
vel de várias áreas cognitivas, mais particularmente na formação e consolidação de memórias, 
situação apelidada de amnésia anterógrada. Esta perda de memória deve-se ao facto da memória 
de curto prazo não ser armazenada como memória de longo prazo, no entanto, apenas memórias 
adquiridas imediatamente após a administração da BZD são afetadas. A administração simultânea 
de etanol pode aumentar a frequência e intensidade com que ocorre amnésia anterógrada, bem 
como a administração de doses mais elevadas ou BZD’s mais potentes [49].

O tratamento com BZD’s não deve exceder as 4 semanas, no entanto, só muito raramente este 
período é respeitado. A utilização prolongada desta classe pode criar situações de dependência 
física e psíquica caracterizadas pelo surgimento de tolerância ao fármaco (sobretudo no tratamen-
to da insónia) e síndrome de abstinência após interrupção repentina do tratamento. Este síndrome 
surge principalmente quando se utilizam BZD’s de curta duração e traduz-se por sintomas de que 
são exemplo a ansiedade, insónia, vómitos, irritabilidade, diarreia, anorexia, ataxia, convulsões e 
alucinações [36]. Para além dos efeitos referidos, as BZD’s podem provocar efeitos paradoxais 
como ansiedade, pesadelos, alucinações, taquicardia, alucinações e alterações do comportamen-
to. Normalmente, estes são sinal de abuso da utilização de sedativos, principalmente em idosos 
[48]. 

1.8. Precauções

Existem situações em que a utilização de fármacos benzodiazepínicos deve ser ponderada e 
controlada por parte dos profissionais de saúde devido aos efeitos colaterais que estes possam 
provocar no organismo do paciente.

Idosos: esta classe apresenta risco mais elevado de desenvolver efeitos adversos, nomeada-
mente, vertigens, ataxia e distúrbios cognitivos e comportamentais (confusão e delirium), devido a 
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uma maior sensibilização do SNC, aumentando também o risco de queda e consequente fratura 
do fémur. Desta forma, o tratamento deve ser iniciado recorrendo a doses baixas que podem ser 
aumentadas gradualmente se necessário [49].

Crianças: as crianças, sobretudo as de menor idade, apresentam maior sensibilidade aos efei-
tos dos fármacos que atuam sobre o SNC. Nesta faixa etária, as BZD’s são usadas, principalmen-
te, como antiepiléticos ou como sedativos em endoscopias digestivas. Nos recém-nascidos há 
possibilidade de ocorrência de depressão prolongada do SNC, uma vez que estes ainda não são 
capazes de biotransformar de forma eficiente estes fármacos [50].

Gravidez e amamentação: Apesar da composição do leite materno não ser afetado caso a 
lactante se encontre a tomar BZD’s, estes fármacos são capazes de atravessar a barreira placen-
tária contribuindo para a ocorrência de depressão das funções vitais do feto. Desta forma, a admi-
nistração durante a gravidez deve ser ponderada, avaliando a relação custo/benefício [51].

Miastenia grave: as BZD’s podem piorar a atividade muscular aumentando o risco de insufici-
ência respiratória [43].

Síndrome de apnéia e hipopnéia obstrutiva do sono: devido ao seu efeito miorelaxante, as 
BZD’s podem provocar a diminuição do tónus muscular da hipofaringe, agravando a obstrução das 
vias aéreas [52].

Depressão pré-existente: quando utilizadas em monoterapia por períodos longos de tempo ou 
em doses elevadas, as BZD’s podem exacerbar ou evidenciar uma depressão já existente, possi-
bilitando o aumento do risco de desenvolver comportamentos suicidas, sobretudo se se tratar de 
uma depressão psicótica [53].    

1.9. Interações medicamentosas

As interações farmacológicas mais frequentemente associadas às BZD’s são as destes fárma-
cos com outros depressores do SNC, tais como álcool e barbitúricos. Apesar destas interações 
serem uma mais valia em situações cirúrgicas o uso concomitante destes fármacos pode produzir 
depressão excessiva. Estes efeitos aditivos são evidentes quando se efetua a administração si-
multânea de BZD’s com etanol, analgésicos narcóticos (com intensificação da euforia, o que pode 
conduzir ao aumento da dependência psíquica), fenotiazinas e anticonvulsivantes. No entanto, 
mais raramente, estes efeitos também são observados aquando da utilização de anti-histamínicos, 
anti-hipertensores e anti-depressivos tricíclicos. Para além do efeito depressor excessivo, podem 
ocorrer interações ao nível hepático, particularmente na metabolização de fármacos exercida pelo 
citocromo P450. É exemplo disto o prolongamento do tempo de semi-vida do diazepam quando 
administrado simultaneamente com a cimeitidina [37].  

1.10. Consumo em Portugal

Portugal é um dos países da Europa que apresenta índice mais elevado de consumo de BZD’s, 
apresentando, entre 2000 e 2012, um grande consumo de ansiolíticos, hipnóticos e sedativos (96 
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DHD [dose diária definida por 1000 habitantes/dia]) comparativamente a outros países europeus 
como a Noruega (62 DHD), a Dinamarca (31 DHD) ou a Itália (53 DHD). Entre 1995 e 2003, o 
consumo de BZD’s em Portugal Continental aumentou 21,7%, no entanto, julga-se que o consumo 
atual apresenta valores mais reduzidos devido à crescente precaução médica relativa à prescrição 
desta classe de fármacos [54]. Relativamente à aplicação clínica destes fármacos, as BZD’s ansio-
líticas apresentam um registo de consumo bastante mais acentuado em comparação às BZD’s 
hipnóticas (razão de 5,5 para 1 em 2003). No que diz respeito às BZD’s ansiolíticas, os fármacos 
com maior taxa de consumo foram o alprazolam seguido do lorazepam e diazepam, sendo que 
65,3% do total de embalagens dispensadas correspondia a BZD’s de duração intermédia e 34,7% 
a BZD’s de longa duração. Por outro lado, o estazolam foi a BZD hipnótica mais vendida, existindo 
uma dominância das BZD’s de curta-duração em relação às de longa-duração [55].

Segundo um estudo publicado em 2009, os idosos, o sexo feminino, desempregados e refor-
mados representam os grupos sociais com consumo mais elevado desta classe de fármacos, no 
entanto, este tem vindo também a aumentar entre os adolescentes e estudantes universitários 
(prevalência de 7,8%) [53]. Entre 1999 e 2003, a utilização de BZD’s foi assimétrica, registando 
valores mais baixos nos distritos de Faro, Viana do Castelo e Bragança e valores mais elevados 
em Évora e Portalegre. A região centro registou um consumo mais elevado de BZD’s ansiolíticas 
ao contrário do Algarve e Alentejo que, para além disto, registaram taxas elevadas de consumo de 
BZDs hipnóticas em conjunto com a região de Lisboa e Vale do Tejo [52]. Entre 2000 e 2012 ocor-
reu um aumento da proporção da dispensa de BZD’s ansiolíticas em relação às hipnóticas. Para 
além disto, o alprazolam, o lorazepam e o diazepam mantiveram-se os fármacos com a taxa de 
consumo mais elevada [51]. 

1.11. Papel do farmacêutico

O consumo de BZD’s de forma excessiva e descontrolada tem sido prática recorrente e afeta 
uma elevada percentagem da população mundial nos dias atuais. Para além disto, julga-se que 
estas têm sido muitas vezes utilizadas de forma inadequada no tratamento da ansiedade seja por 
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apresentaram maior utilização. Relativamente ao tipo de BZDs, as ansiolíticas apresentaram 

maior consumo na região centro e menor consumo nas regiões do Algarve e do Alentejo 

(com exceção de Portalegre) enquanto que as BZDs hipnóticas apresentam maior consumo 

nas regiões do Alentejo, Lisboa e Vale do Tejo (Infarmed, 2005).  

 Já o relatório da Infarmed de 2013 revelou que o nível de utilização foi de 96 DDD 

(dose diária definida) por 1000 habitantes dia o que representa uma taxa de crescimento de 

6% relativamente ao ano 2000. Em termos qualitativos verificou-se, entre 2000 e 2012, um 

aumento da proporção de utilização de BZDs ansiolíticas e uma diminuição das hipnóticas, 

especificamente das hipnóticas de duração intermédia e longa. Entre 2000 e 2012, as 

substâncias ativas que apresentaram um maior nível de consumo foram o alprazolam, o 

lorazepam e o diazepam, entre 2000 e 2012. Relativamente aos encargos do SNS verificou-

se neste mesmo período uma diminuição dos encargos, sendo o valor em 2012 de 

aproximadamente 17 milhões de euros. A taxa média de comparticipação manteve-se na 

ordem dos 40% (Infarmed, 2013). 

 

 

Gráfico 2. Evolução da utilização de BZD, por tipo e duração de ação, entre 2000 e 2012  

                  (Adaptado de Infarmed, 2013). 

 

 

Figura 5. Evolução do consumo de BZDs entre 2000 e 2012, tendo em conta o tipo e a duração 
de ação (adaptado de [56]). 



erro de diagnóstico, seja pela sua dispensa nas farmácias, mesmo quando solicitadas sem a devi-
da receita médica. Desta forma, cabe ao farmacêutico tomar uma atitude responsável não dispen-
sando o medicamento quando este é requerido pelo utente sem prescrição médica. Podemos 
também auxiliar o clínico na monitorização, controlo e avaliação da situação clínica do doente, 
discutindo com o médico possíveis alterações de dosagem ou interrupção do tratamento ou aler-
tando para possíveis situações em que a utilização de BZD’s não aparente ser eficaz. Para além 
disto, devemos estar aptos a informar o utente sobre possíveis efeitos que possam surgir quando 
este pratica um consumo em excesso de BZD’s bem como os que podem ocorrer quando inter-
rompe a medicação, fazendo-o perceber que são efeitos normais associados à abstinência, incen-
tivando-o a não regressar à administração desnecessária destes fármacos. Cabe também ao far-
macêutico ajudar o utente a encontrar alternativas terapêuticas farmacológicas e não farmacológi-
cas para o seu problema de ansiedade ou insónia, tais como: chás ou suplementos naturais à 
base de valeriana, tília, passiflora ou lúpulo ou praticar hábitos que aumentem a qualidade do 
sono (ir para a cama cedo; não ir para a cama de estômago cheio, nem vazio; evitar luminosidade 
e ruído no quarto; fazer exercício diariamente; não utilizar aparelhos eletrónicos antes de dormir; 
evitar bebidas com cafeína).      

1.12. Conclusão

Os fármacos benzodiazepínicos representam uma das classes farmacológicas mais utilizadas 
em todo o mundo, sendo que Portugal é um dos países com nível de consumo mais elevado na 
Europa. Estão indicadas principalmente para o tratamento da ansiedade e insónia e a sua taxa de 
prescrição elevada encontra-se relacionada com a sua eficácia, segurança e efeitos adversos re-
duzidos. No entanto, a sua utilização deve ser compreendida num período de 2 a 4 semanas, não 
excedendo os 3 meses. Apesar disto, a utilização de BZD’s é, normalmente, realizada por longos 
períodos de tempo, o que pode levar a consequências nefastas para o organismo, destacando-se 
a tolerância e dependência física e psicológica, manifestando-se, por isso, a sua interrupção bas-
tante penosa. Desta forma, é essencial aumentar a sensibilização dos profissionais de saúde e 
dos próprios doentes fomentando a formação e fornecendo informação relativa ao uso clínico des-
tes fármacos.

São inúmeras as vezes em que determinados utentes se dirigem à farmácia com o objetivo de 
adquirir BZD’s. Muitos dos utentes trazem consigo a respetiva prescrição médica. No entanto, sur-
giram muitos casos, ao longo do meu EC, em que os utentes solicitavam estes fármacos sem an-
tes consultar um médico. O que chamou a minha atenção para este tema em particular foi perce-
ber, durante conversas estabelecidas aquando do atendimento a estes utentes, que grande parte 
deles (com prescrição médica ou não) executava terapia recorrendo a BZD’s há vários anos, sem, 
no entanto, apresentar conhecimento sobre possíveis efeitos secundários devidos ao seu uso pro-
longado. Desta forma, após conversar com a DT acerca dos temas que deveria explorar durante o 
meu período de estágio, foi-me sugerida a ideia de criar panfletos informativos acerca desta clas-
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se de fármacos, dando ênfase ao facto de deverem ser apenas utilizados por prescrição médica 
após um diagnóstico cuidado. Assim, ficou estabelecido que os panfletos informativos deveriam ter 
como público alvo qualquer utente que solicitasse uma BZD’s na farmácia, acompanhando o aten-
dimento por um aconselhamento mais personalizado e detalhado acerca das características des-
tes fármacos, dando especial importância à sugestão de formas alternativas destinadas a controlar 
a ansiedade e insónia, bem como, encaminhar o utente para o médico caso este demonstrasse 
interesse em encontrar uma alternativa para o seu caso. A abordagem do tema teve uma boa re-
ceção por parte do público alvo, havendo vários utentes que referiram muito útil a distribuição des-
te tipo de informação. No decorrer da atividade surgiu uma situação em que os panfletos foram 
particularmente úteis pois auxiliaram o atendimento de uma utente que não aceitava o facto de 
não lhe poder ser dispensada uma BZD sem prescrição médica.    

CASO 2: INFEÇÕES DO TRATO URINÁRIO

2.1. Enquadramento

Ao longo do meu estágio foram inúmeras as vezes que os utentes recorreram à FSP em busca 
de aconselhamento para tratamento de uma infeção do trato urinário (ITU). Ao fazer um balanço 
do meu período de estágio, concluí que esta é uma das patologias que mais afeta os utentes da 
FSP, principalmente os do sexo feminino. Para além disto, o número de casos aumentou conside-
ravelmente nos meses de verão, sendo que eram cada vez mais os utentes que surgiam na far-
mácia requisitando antibióticos específicos para tratar a suposta ITU sem, no entanto, apresenta-
rem receita médica, nem terem recorrido ao posto médico a fim de efetuar um diagnóstico correto 
da patologia, o que pode resultar na utilização incorreta e excessiva de antibióticos, responsável 
pelo surgimento de mecanismos de resistência aos mesmos, constituindo um problema de saúde 
pública com implicações sociais e económicas significativas. 

Desta forma, o farmacêutico apresenta um papel fundamental no aconselhamento ao utente, 
sugerindo formas eficazes de prevenção do surgimento deste tipo de infeções, bem como enca-
minhando-o a consultar o médico caso desconfie tratar-se de facto de uma ITU, após analisar os 
sintomas referidos pelo utente.

Uma vez que a FSP se encontra empenhada em chegar aos seus utentes, não só através de 
ações desenvolvidas na farmácia, mas também através das redes sociais, mais concretamente 
através da sua página de Facebook® criada recentemente, surgiu a ideia de elaborar um vídeo 
informativo (Anexo 7) sobre este tipo de infeções sugerindo formas simples de prevenir o seu apa-
recimento.

2.2. Definição

As ITU’s são processos inflamatórios com causa infeciosa, caracterizando-se pela colonização 
microbiana com consequente invasão dos tecidos, superando a capacidade de defesa do orga-
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nismo e causando lesões em determinada zona do trato génito-urinário [57]. A ITU constitui uma 
das doenças infeciosas no ser humano mais frequentemente observada na prática médica, ape-
nas ultrapassada pelas infeções respiratórias e gastrointestinais. Este tipo de infeção é comum 
tanto em ambiente hospitalar como na comunidade e pode ocorrer quer nas faixas etárias mais 
jovens, quer nas mais idosas, afetando indivíduos saudáveis e indivíduos doentes [58].

2.3. Epidemiologia

As ITU’s afetam indivíduos de ambos os sexos ao longo da vida. No entanto, a taxa de incidên-
cia no sexo feminino e masculino e nas diferentes faixas etárias varia consideravelmente devido a 
inúmeros fatores [59]. Nos indivíduos do sexo masculino com idades compreendidas entre os 15 e 
os 50 anos as ITU’s são quase inexistentes, enquanto que no sexo feminino apresentam uma pre-
valência que pode afetar até 3% da população. Isto deve-se a vários fatores, tais como: a menor 
distância entre o meato uretral e o ânus (fonte usual de microorganismos uropatogéneos), no caso 
das mulheres; o maior comprimento da uretra masculina e o ambiente mais seco que a rodeia, 
bem como as características antimicrobianas do fluído prostático [60]. A cistite aguda atinge, prin-
cipalmente, mulheres em idade fértil, saudáveis (sem doença de base ou qualquer anomalia estru-
tural ou funcional), sendo que cerca de 60% tem uma ITU em algum momento da sua vida [61]. 
Para além disto, as ITU’s apresentam o seu pico de incidência em mulheres com idades entre os 
18 e 30 anos, período que corresponde às idades de atividade sexual máxima e gravidez. A dura-
ção média dos sintomas provocados pela ITU é de aproximadamente 6 dias, sendo que 2 a 4 dias 
apresentam atividade diminuída e 1 a 2 dias correspondem a tempo de trabalho perdido [62]. 

As ITU’s são também mais frequentes durante o período gestacional, constituindo um risco 
acrescido para a mãe e para o feto, sendo que 0,3 a 1,3% das gestações podem ser afetadas por 
cistite e 1 a 2% por pielonefrite. Para além disto, 20 a 40% dos casos de bacteriúria assintomática 
podem evoluir para pielonefrite, podendo provocar pré-eclampsia, eclampsia e hipertensão na 
mãe e prematuridade, baixo peso ao nascimento, lesões renais, atraso no crescimento intrauteri-
no, anomalias congénitas e morte perinatal no feto [57].

A partir dos 50 anos as ITU’s afetam ambos os sexos devido sobretudo a modificações anató-
micas, como a hiperplasia benigna da próstata nos homens e modificações fisiológicas, como a 
menopausa nas mulheres. Estas, por vezes, podem tornar-se crónicas, assintomáticas ou bem 
toleradas ao ponto de serem consideradas consequência natural do envelhecimento na maior par-
te dos casos, sem necessidade de tratamento com antibiótico [59]. Para além disto, tem sido de-
monstrado que, a partir dos 70 anos, 15% das mulheres apresenta bacteriúria assintomática. Este 
valor aumenta para cerca de 40% caso estas se encontrem hospitalizadas ou internadas em clíni-
cas geriátricas e é quase de 100% em pacientes portadoras de cateteres urinários permanentes 
[63]. 

Outros fatores que aumentam o risco de desenvolver ITU é sofrer de diabetes mellitus ou o 
facto de ter realizado um transplante renal. Neste caso, em pacientes com diabetes mellitus, as 
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ITU’s ocorrem com maior frequência e podem originar complicações que não são observadas em 
casos onde a doença não está presente. Esta maior predisposição deve-se ao facto da glicosúria 
inibir o processo de fagocitose e a imunidade celular, promovendo a adesão bacteriana no trato 
urinário. Por outro lado, foi demonstrado que a probabilidade de um transplantado renal desenvol-
ver ITU’s é de cerca de 40%, embora estas sejam, normalmente, assintomáticas [64]. Para além 
destes, são também fatores de risco: sofrer ITU’s recorrentes, vida sexual ativa (sobretudo se com 
novo parceiro), mudança da flora e acidez vaginal devido à utilização de espermicida, mobilidade 
reduzida e cálculos renais [65].   

2.4. Etiopatogenia

A maioria dos organismos responsáveis por provocar ITU’s são parte integrante da flora co-
mensal intestinal do próprio indivíduo. Os microorganismos podem alcançar o trato urinário por via 
linfática ou hematogénea, no entanto, a via mais usual é a via ascendente, originária do reservató-
rio fecal [58]. Apesar das espécies bacterianas responsáveis pelas ITU’s serem semelhantes para 
a ITU não complicada e complicada, o espetro de agentes etiológicos revela-se mais alargado 
para a última [64]. A maior parte das ITU’s são provocadas por bacilos Gram negativos, tais como: 
Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae e Pseudomonas aeruginosa. No entan-
to, podem também ser provocadas por cocos Gram positivos, de que são exemplo: Enterococcus 
spp., Staphylococcus saprophyticus e Streptococcus do grupo B e por fungos como a Candida 
spp., como demonstrado na Figura 6 [58]. 

A grande maioria das ITU’s tem origem nosocomial, sendo a utilização de cateter urinário o fa-
tor de risco de maior importância para sofrer de bacteriúria, uma vez que 80% das ITU’s nosoco-
miais podem ser associadas ao cateterismo. Isto ocorre pois o cateter inocula os microorganismos 
no interior da bexiga, promovendo a sua colonização ao fornecerem uma superfície apropriada 
para a adesão de bactérias e causando irritação das mucosas [66].
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A ITU ocorre, normalmente, quando os microorganismos uropatogéneos provenientes do intes-
tino colonizam a região periuretal, ascendendo até à bexiga. Em circunstâncias normais, as pro-
priedades antimicrobianas da urina, a presença de imunoglobulinas A e granulócitos são capazes 
de eliminar os microorganismos. No entanto, caso isto não ocorra poderá desenvolver-se uma in-
vasão com consequente colonização da bexiga, mediada pela presença de pili, adesinas bacteria-
nas e capacidade de formação de biofilmes. Caso esta colonização provoque danos no epitélio, 
devido a toxinas e proteases produzidas pelas bactérias, estar-se-á na presença de uma infeção  
(cistite) que por sua vez irá desencadear uma resposta inflamatória com consequente infiltração 
de neutrófilos. Esta resposta pode ser exacerbada na presença de catéter urinário, com acumula-
ção de fibrinogéneo no dispositivo e a sua intensidade está dependente da virulência da bactéria, 
do tamanho do inócuo, dos mecanismos de defesa e da presença ou não de anomalias funcionais 
ou estruturais do trato urinário. No entanto, por vezes esta colonização não produz qualquer lesão 
da mucosa, tratando-se de um caso de bacteriúria assintomática. Em situações mais preocupan-
tes, os uropatogéneos podem ascender ao parênquima renal originando uma infeção ao nível do 
rim (pielonefrite) [67]. 

2.5. Classificação

As ITU’s são classificadas tendo em conta o local onde ocorre a infeção (trato urinário inferior 
ou superior) e o seu grau de gravidade. As infeções que afetam o trato urinário inferior podem en-
volver a bexiga (cistite), a uretra (uretrite), a próstata (prostatite) e o epidídimo (epididimite), en-
quanto que, as infeções do trato urinário superior podem afetar os ureteres (ureretrite) ou os rins 
(pielonefrite) [68]. No que diz respeito ao nível de severidade podem classificar-se em ITU’s com-
plicadas ou ITU’s não complicadas. Normalmente, as ITU’s não complicadas são adquiridas ao 
nível da comunidade e afetam indivíduos saudáveis, sobretudo do sexo feminino, com função e 
estrutura do trato urinário consideradas normais, sendo que, os microorganismos responsáveis 
são, geralmente, suscetíveis a antibióticos [69]. Por outro lado, as ITU’s complicadas podem ser 
associadas a anomalias anatómicas, metabólicas ou funcionais (intrínsecas ou extrínsecas) ao 
nível do trato génito-urinário, tais como: hiperplasia benigna da próstata (anomalia intrínseca) por 
obstrução do trato urinário, bexiga neurogénica (anomalia congénita) ou utilização de cateteres ou 
diafragma (anomalia extrínseca) [70]. A gravidade deste tipo de ITU’s prende-se sobretudo ao fac-
to de serem provocadas por uma elevada variedade de microorganismos, habitualmente com ori-
gem hospitalar, que apresentam multirresistência antibiótica [71]. Deste modo, a diferenciação das 
ITUs em complicadas e não complicadas envolve questões como avaliação pré e pós-tratamento, 
o tipo e a duração do tratamento e a extensão da avaliação realizada ao trato urinário [72].

2.5.1. ITUs recorrentes

As ITU’s recorrentes ocorrem com uma frequência de ≥ 3 por ano ou ≥ 2 em 6 meses. Estas 
afetam sobretudo o sexo feminino, sendo que 20 a 30% das mulheres apresenta este tipo de infe-
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ção [72]. A ITU recorrente pode ser classificada, tendo em conta a sua patogenia, em recidiva ou 
reinfeção. As ITU’s recidivantes são infeções precoces que ocorrem, geralmente, nas primeiras 2 
semanas após o final do tratamento de uma ITU inicial e são, normalmente, resultantes de trata-
mento não eficaz que pode dever-se a utilização de antibióticos inadequados, resistência antibióti-
ca ou incumprimento da prescrição médica. Por outro lado, a reinfeção é uma ITU tardia que ocor-
re após as 2 primeiras semanas depois de terminar o tratamento. Neste caso, o doente encontra-
se já curado da primeira infeção, podendo o agente patogénico ser igual ou diferente daquele que 
provocou a ITU inicial [59]. 

2.6. Sinais e sintomas

Os sintomas mais comumente associados às ITU’s do trato urinário inferior, particularmente a 
cistite, podem incluir: dor ou sensação de ardor ao urinar, poliúria, sensação de querer urinar 
mesmo com a bexiga vazia, volume de urina diminuído, urgência miccional, sensação de esvazi-
amento incompleto da bexiga, urina turva ou ligeiramente laranja, cãibras ao nível dos quadrantes 
inferiores do abdómen e/ou febre inferior a 37,7 ºC. Apesar de menos comum, a pielonefrite é um 
caso de ITU mais agravada e caracteriza-se por sintomas como: dor suprapúbica, febre superior a 
37,7 ºC, náuseas, vómitos, alteração do estado mental, arrepios e suores noturnos. No que toca 
às ITUs em crianças, estas são mais difíceis de diagnosticar. Desta forma, podem ser sintomas de 
ITU: febre com causa desconhecida, mudança na cor e no odor da urina, vómitos ou mudanças de 
apetite [65].   

2.7. Diagnóstico

Geralmente, as ITU’s inferiores não complicadas podem ser diagnosticadas após anamnese e 
urianálise, quando o paciente apresenta sintomas coerentes com cistite ou uretrite. No entanto, 
apesar da utilização de tiras testes ou urianálise serem métodos de diagnóstico suficientemente 
sensíveis e específicos para este tipo de ITU, as uroculturas continuam a ser de extrema impor-
tância no diagnóstico de ITU’s recorrentes pois permitem a realização de testes de sensibilidade 
aos antibióticos [58].

A urianálise permite avaliar a presença de hematúria, nitratos, piúria, e bactérias. A presença 
de leucócitos pode indicar cistite, uretrite ou pielonefrite, sendo que a observação de 5 leucócitos 
por campo apresenta uma sensibilidade de diagnóstico de cerca de 85%. Por outro lado, a hema-
túria pode ser indicadora de cistite e pielonefrite, sendo raramente observada na uretrite [58]. 

No que diz respeito às uroculturas, estas constituem um método fundamental de diagnóstico. 
Geralmente, níveis superiores a 102 unidades formadoras de colónia (UFC)/ml indicam, com uma 
sensibilidade de 95%, cistite em indivíduos do sexo feminino (103 UFC/ml para o sexo masculino). 
Os pacientes diagnosticados com pielonefrite apresentam, normalmente, valores superiores a 104 
UFC/ml [58].
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Para além disto, é também de grande importância efetuar a recolha apropriada da amostra de 
urina. Neste caso, o método não invasivo mais utilizado, apesar de ser facilmente contaminado 
pela flora perianal, uretal e vaginal, é a recolha por jato médio. Desta forma, devem ser fornecidas 
instruções para a sua recolha correta, evitando possíveis contaminações: limpar adequadamente 
a zona urogenital; rejeitar o primeiro jato de urina e sem parar o fluxo urinário, recolher a porção 
média da urina para um contentor esterilizado [58].

2.8. Tratamento

O tratamento das ITU’s é efetuado recorrendo a antibióticos. A seleção do fármaco utilizado 
encontra-se dependente de uma série de fatores: padrão de suscetibilidade do organismo para o 
patogéneo; tolerabilidade do paciente; eficácia comprovada por estudos clínicos; efeitos adversos; 
custo; disponibilidade do paciente para tomar a medicação [70]. Quando esta terapêutica é efetu-
ada tem a capacidade de diminuir a duração dos sintomas e de curar completamente cerca de 
90% das ITUs [61]. A antibioterapia deve ser iniciada em qualquer paciente que apresente sinto-
mas indicativos de ITU e cuja urocultura apresente contagens iguais ou superiores a 103 UFC/ml. 
Em situações normais, 48h após o início do tratamento da ITU com antibiótico, é de esperar a eli-
minação de bactérias na urina em casos de ITU não complicada em indivíduos saudáveis [70]. 

Em mulheres grávidas e indivíduos que apresentem risco de desenvolver qualquer tipo de le-
são renal devem ser efetuadas uroculturas de seguimento nas 2 primeiras semanas após o térmi-
no do tratamento. No entanto, caso os sintomas não desapareçam deve efetuar-se uma nova uro-
cultura [70].
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Fármaco Dose diária (mg) Frequência de 
administração

Duração do 
tratamento (dias)

Fosfomicina trometamol 3000 Toma única 1
Nitrofurantoína 50 6h/6h 7

Microcristais de nitrofurantoína 100 12h/12h 5-7
Pivmecilinam 400 12h/12h 3
Pivmecilinam 200 12h/12h 7

Alternativas
Ciprofloxacina 250 12h/12h 3
Levofloxacina 250 12h/12h 3
Norfloxacina 400 12h/12h 3
Ofloxacina 200 12h/12h 3

Cefdoxima proxetil 100 12h/12h 3
Padrão de resistência de E. coli conhecido e inferior a 20% 

Trimetoprim-sulfametoxazol 160 12h/12h 3
Trimetoprim 200 12h/12h 5

Tabela 5. Terapêutica antimicrobiana recomendada no tratamento da cistite aguda não compli-
cada em mulheres pré-menopáusicas saudáveis (adaptado de [68]).



2.9. Papel do farmacêutico

Dada a elevada prevalência das ITU’s, principalmente no sexo feminino em fase de pré-meno-
pausa, esta é uma patologia que deve receber extrema atenção por parte dos profissionais de 
saúde. Para além disto, o facto de ser uma infeção bastante recorrente aumenta a necessidade da 
utilização de antibióticos para tratamento. Esta utilização frequente pode favorecer o aparecimento 
e multiplicação de microorganismos resistentes, situação com repercussões a nível da saúde pú-
blica. De cada vez que é administrado um antibiótico, a probabilidade das bactérias comensais do 
nosso organismo, principalmente com origem a nível intestinal, se tornarem resistentes aumenta, 
diminuindo a eficácia do fármaco no tratamento da ITU. A elevada taxa de incidência deste tipo de 
infeções faz com que estas sejam uma das principais razões pelas quais um utente se desloca à 
farmácia. Por tudo isto, o farmacêutico possui um papel de extrema importância, não só no acon-
selhamento de formas de prevenção deste tipo de infeção junto a utentes que apresentem fatores 
de risco evitando assim o seu surgimento e combatendo a infeção numa fase inicial, o que evita a 
utilização de antibiótico, como também no encaminhamento do utente para o médico para que lhe 
seja realizado um diagnóstico correto e seja selecionado o antibiótico mais eficaz para o seu caso 
específico, o que aumenta a probabilidade de cura completa, diminuindo a possibilidade de recidi-
va e consequentemente de surgimento de residência antimicrobiana. 

Como forma de prevenção o farmacêutico pode sugerir alterações de comportamento: urinar 
antes e depois de qualquer relação sexual; urinar regularmente; ingerir líquidos; preferir o duche 
ao banho; utilizar produtos de higiene adequados que não alterem o pH da zona génito-urinária; 
usar o papel higiénico da frente para trás [65]. Podemos também sugerir algumas abordagens te-
rapêuticas alternativas (estas podem ser aplicadas normalmente como prevenção ou numa fase 
inicial de desconfiança de ITU) que podem ser benéficas para o utente. São exemplo a utilização 
de suplementos naturais à base de arando que têm demonstrado reduzir em cerca de 35% a re-
corrência de ITUs em mulheres pré-menopáusicas [72].       

2.10. Conclusão

As ITU’s são das infeções mais frequentemente observadas na prática médica, afetando uma 
elevada percentagem da população mundial, condicionando a qualidade de vida dos indivíduos 
quer a nível social, quer a nível profissional. Para além disto, a resistência antimicrobiana resultan-
te da utilização excessiva de antibióticos no seu tratamento é um grave problema de saúde públi-
ca a nível mundial. Desta forma, um diagnóstico correto e o estudo prévio dos microorganismos 
causadores da ITU são de extrema importância para a realização de um tratamento completamen-
te eficaz que permita reduzir a taxa de incidência de ITU’s recorrentes, bem como o surgimento de 
espécies bacterianas multirresistentes. Por tudo isto, torna-se essencial a sensibilização quer dos 
utentes, quer dos profissionais de saúde no que toca a esta patologia, distribuindo informação útil 
e fundamental acerca das formas simples eficazes de prevenir e combater a ITU, aconselhando 
não só a realização de hábitos de higiene e micção adequados ou utilização de suplementos natu-
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rais, bem como, promover a administração correta do antibiótico, respeitando a posologia indica-
da, de forma a obter máxima eficácia no tratamento.

Durante o meu EC realizei diversos atendimentos em que o utente, sempre do sexo feminino, 
apresentava sinais ITU. Alguns utentes recorriam à farmácia, pelo menos uma vez por mês, em 
busca de uma solução para as ITU’s recorrentes de que sofriam. Um caso particular dirigia-se com 
frequência à FSP e solicitava de imediato por fosfomicina e nitrofurantoina, alegando que “da pri-
meira vez que tomei fez efeito” [sic], apesar de lhe ser recusada a dispensa do fármaco e de en-
caminhar a utente para o médico a fim de realizar exames. Para além disto, muitas das utentes, 
após lhe serem dirigidas várias questões acerca dos sintomas que referiam, apresentavam encon-
trar-se apenas na fase inicial da ITU, podendo o problema ser resolvido recorrendo a suplementos 
que demonstraram ser eficazes nestes casos, bem como na sua profilaxia. Por outro lado, a FSP 
está de momento a tentar expandir-se nas redes sociais, de forma a alcançar os seus utentes por 
novas vias. Assim, sugeri à DT a elaboração de um vídeo informativo que pudesse ser transmitido 
pela FSP na sua página de Facebook® e que esclarecesse os utentes acerca das causas e sin-
tomas da ITU, para que estas possam aperceber-se da sua ocorrência em fases iniciais em que a 
antibioterapia possa ser evitada e dando especial importância às formas de efetuar a prevenção 
do seu surgimento. O feedback nas redes sociais foi bastante positivo, tendo sido sendo visualiza-
do por cerca de 74% dos utentes que seguem a página da FSP. Para além disto, foram vários os 
utentes que referiram o vídeo quando se dirigiram à farmácia, tendo solicitado por outros acerca 
de novos temas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em 1997, a Organização Mundial de Saúde atribuiu ao farmacêutico 7 qualidades que caracte-
rizam a profissão: o farmacêutico presta serviços de saúde à população, deve ser comunicador, 
líder, gerente, educador e deve encontrar-se em permanente aprendizagem. Após o estágio na 
FSP, posso concluir que estas são características fundamentais para nos tornarmos profissionais 
de excelência, não só na área de farmácia comunitária, mas em qualquer outra de intervenção 
farmacêutica. A nossa classe desempenha um papel crucial na sociedade. Para além de sermos 
os “mestres do medicamento”, somos a ponte entre o médico e o utente, sendo a farmácia o pri-
meiro ponto de deslocação deste em busca de auxílio. Somos o último profissional de saúde a 
contactar com o doente antes da dispensa do medicamento e, desta forma, cabe-nos arcar com a 
responsabilidade de proteger os utentes e fornecer-lhes todas as informações necessárias para o 
uso racional dos fármacos, bem como, promover atividades e rastreios que visem a distribuição de 
informação importante acerca de patologias comuns na população.

Considero que o meu estágio foi uma experiência deveras enriquecedora que me permitiu, não 
só aplicar conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do curso, como adquirir novos conhecimen-
tos a nível prático quer pela experiência partilhada pelos meus colegas, quer pelo contacto direto 
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com os utentes. Percebi que devemos ser profissionais multifacetados e em constante aprendiza-
gem de forma a honrar a nossa nobre profissão.
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1. Introduction 
 
The Italian National Health Service (Servizio Sanitario Nazionale - SSN) was 

established in 1978 and it’s based on fundamental values and principles recognized 

by several international organizations, such as the World Health Organization 

(WHO) and the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 

[1]. 

This health system is a regionally based national health service that provides 

universal coverage to all Italians, mainly free of charge at the point of service, 

regardless of their social status, gender or income. The main source of financing is 

national and regional taxes, complemented by co-payments for pharmaceuticals 

and ambulatory care [2]. 

The SSN is based on the national health plan (Piano Sanitario Nazionale - 

PSN), managed by the central government, which sets the fundamental principles 

and goals of the health system and determines the basic package of health service 

available to all citizens. From PSN derive the regional health plans (Piani Sanitari 

Regionali - PSR), that are under the scope of the regional governments responsible 

for organising and delivering primary, secondary and tertiary health-care services. 

The centers that provide health assistance are the hospitals (Azienda Ospedaliera) 

and the local health units (Azienda Sanitaria Locale) [2, 3]. 

Another important element of the national health service in Italy is Agenzia 

Italiana del Farmaco (AIFA). This is the national authority responsible for drugs 

regulation in Italy, that operates autonomously, transparently and according to cost-

effectiveness criteria, under the direction of the Minister of Health and under the 

vigilance of the Ministry of Health and the Ministry of Economy. It cooperates with 

the main health and pharmaceutical authorities, with the purpose of promoting good 

health through medicines, encouraging pharmaceutical research and development 

and making the connection with foreign agencies and the European Medicines 

Agency (EMA) [4]. 

 Until the end of 2015, there were two different health units in Sassari: the 

Azienda Ospedaliera Universitaria (AOU Sassari), that was part of the university, 

and the Azienda Sanitaria Locale Nº1 (ASL1), in which the hospital Santissima 

Anunziata was included. From the beginning of 2016, a merge occurred between 



Faculty of Pharmacy, University of Porto 
Masters in Pharmaceutical Sciences 

2 
Ana Rita Ferreira Ramalho Ana Rita Ferreira Ramalho 

Professional Training Report – AOU Sassari, Italy 

these two units, from which resulted a single complex named Azienda Ospedaliera 

Universitaria di Sassari. This complex is in charge of the health assistance of the 

province of Sassari, that includes the districts of Sassari, Ozieri, Alghero, Ittiri and 

Thiesi [4]. 

Our traineeship was held in the Ospedale Santissima Anunziata, which 

belongs to the AOU Sassari, in Sardinia, from January to April of 2016. 

The hospital pharmacy is divided into three major departments: internal 

pharmacy (Magazzino 1 or MAGA1), pharmacy for patients in discharge (Magazzino 

6 or MAGA6) and galenic pharmacy. The working timetable of the hospital pharmacy 

is from Monday to Saturday, from 8:00 to 14:00. The work load is shared between 

pharmacists, nurses, technicians and administrative staff. When our traineeship 

started, the director of the hospital pharmacy was the pharmacist Dott.ssa Liliana 

Sulas. However, throughout our time there, due to the organisational changes, the 

new director became Prof. Mario Moretti. Because of this situation, our traineeship 

was mainly held by all of the pharmacists from the different departments, who were 

always available to guide us and, therefore, had a very important role in our training. 

One of the main tools used in the pharmacy hospital is the Prontuario 

Terapeutico Regionale (PTR), which includes a selection of therapeutic resources 

based on available scientific evidence and represents an important tool for the 

clinical management of medication, allowing the communication with doctors in 

order to orient and optimize the pharmaceutical prescription. There is a PTR for 

each region, according to the most common medical issues in that specific territory, 

providing an annotated list of the medicines best suited to each pathology and 

patient [6]. 

This basic knowledge was the starting point from where we began to explore 

and understand each specific department and its main challenges.  
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2. Internal Pharmacy: Magazzino 1 
 

The main role of the Internal Pharmacy is to deliver the medicines and 

medical devices to the different departments of the hospital and clinics in the region. 

This is assured by a complex team of five pharmacists, two nurses, seven 

technicians and two administratives. The pharmacists act not only as health care 

professionals, but also as managers. Their responsibilities include the evaluation of 

the medical prescriptions, the proper dispense of sanitary products, the acquirement 

of pharmaceutical products, the establishment of quality control procedures and the 

correct conservation of medicines. In this specific pharmacy, there are three 

pharmacists responsible for the management of medicines and two for the 

management of medical devices. 

The Internal Pharmacy is organized into two floors: the basement, where are 

all the solutions and the ground floor where are kept the medicines and medical 

devices. The medicines are organised on shelves according to a specific code: the 

Anatomical Therapeutic Chemical Code (ATC). This is a system of classification 

controlled by the WHO for the active ingredients of medicines according to the organ 

or system on which they act and their chemical, pharmacological and therapeutic 

properties [7]. 

The ground floor is divided into different areas. The main room has all the 

medicines, an area for the ordinary requests, another for the urgent requests and a 

balcony where the customer service is held. Besides this room, there are another 

two rooms where the medical devices are kept and a third one to store the 

stupefying agents, that is locked and only accessible by pharmacists. Additionally, 

there are four fridges and two freezers, to assure the correct conservation 

temperatures of specific medicines. 

As mentioned above, this magazzino is accountable for the preparation of 

both ordinary and urgent requests, from the different departments of the hospital 

and clinics. 

The urgent requests arrive to MAGA1 every day, from 8:00 to 10:30, mainly 

electronically, through a software called AREAS, or by fax. This requests are then 

delivered between 12:30 and 13:30 of the same day.  
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The software AREAS is an information technology platform that integrates all 

the components of the Sistema Informativo Sanitario Integrato Regionale project 

(SISaR). This project it’s an unmatched case in Italy, that consists in the creation of 

a single integrated health information system for the region of Sardinia, embracing 

the network of eight ASL and three AOU [8]. 

Therefore, AREAS is an important tool in the pharmacy, not only for the 

delivery and registration of the requests, but also for the management of stocks, 

input and output of medicines. 

 
Figure 1: Main menu of the AREAS software. In the left, there are seven different main subjects, 

which have several possible operations within them, that appear in the right side of the display.  

 

The ordinary requests arrive each morning, through AREAS, and are then 

prepared by the technicians. All the requests from the same department are stored 

in one common box and then delivered by a distributor. There is a specific schedule 

for the preparation of these requests, according to their source. Therefore, on 

Monday and Thursday, the technicians prepare the requests from the departments 

of the hospital, on Tuesday and Friday, the requests from the clinics of the 

university, and on Wednesday and Saturday, the requests from other sources. 



Faculty of Pharmacy, University of Porto 
Masters in Pharmaceutical Sciences 

5 
Ana Rita Ferreira Ramalho 

Professional Training Report – AOU Sassari, Italy 

 

 
Figure 2 and 3: Example of a request sent to MAGA1. On the first display (fig.2), one can find 

important information, such as, the department responsible for the request, its date and status, 

and if this is an urgent or ordinary request. In the products display (fig.3), there are the medicines 

or medical devices requested, along with the quantities requested and the quantities that were 

actually delivered.  

 

Our main task while we were in this pharmacy was the preparation of the 

urgent requests. Therefore, once we arrived, we printed all the requests from that 

day and used the Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) code to search 

for the medicines in a program called Compendio Farmaceutico Ospedaliero (CFO). 
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The AIC code is a code assigned by AIFA and it is the “identity card” of the medicine 

[9]. 

The CFO is a database that includes all the medicines and some medical 

devices, as well as important information regarding them, including the ATC. 

Through the ATC we were able to search for the medicine or medical device in the 

PTR, in order to control if there were any specific requirements for each case. For 

example, when the request includes a medicine that is not referred in the PTR, the 

technician or nurse from the department must bring a special request by the doctor 

justifying the necessity of that medicine. Some of these drugs are not available in 

MAGA1, therefore they must by ordered to a pharmaceutical distributor, called 

Difarma.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 and 5: Example of a search in CFO. In the first display (fig.4), there is a place where the 

operator can write the name of the product and, bellow, appears the result of the research, where 

every product with that name is shown. Once the product is selected, emerges a second display 

(fig.5), where one can find all the information regarding the product, as well as the ATC code (signed 

with the red circle). In this case, the product was ALBITAL® (Kedrion Spa). 
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After this primary control, we prepared the medicines and sign the lot number, 

as well as the expiration date, the quantity delivered and the AIC code. This 

procedure was helpful for the pharmacist in charge, since it guaranteed the 

responsible delivery of the medicines requested. 

Regarding stupefying agents, these are under strict control and require a 

specific request model, made in triplicate: two copies remain in the pharmacy and 

the other is for the department that made the request. Only professional nurses or 

doctors can withdraw these medicines. 

After the delivery of the requests, is necessary to close them in AREAS, in 

order to register the output of the medicines or medical devices from MAGA1 to the 

hospital or clinic departments. 

 

3. Pharmacy for Patients in Discharge: Magazzino 6 

  

This magazzino is responsible for dispensing medicines and medical devices 

to patients in discharge. These can be patients that just received medical release, 

ambulatory patients, chronical patients and patients in domiciliary hospitalization. 

Once a patient is discharged or has been in a specialist consultation at the hospital, 

he has the right to receive medication free of charge covering the first month of 

recovery.  

In order for this to happen, AIFA has stablished a method of organising the 

medicines into classes according to its regime of eligibility. Therefore, there are 

three classes of medicines: class A, medicines paid in full by the SSN; class H, 

medicines for hospital use only and paid by the SSN; and class C, medicines paid 

by the citizens. Hence, in order for medicines to be delivered by MAGA6 they must 

be included in the classes A and H. [10] 

However, class C medicines can also be free of charge, if the doctor attaches 

a special AIFA note. The AIFA notes are regulatory tools that allow the 

reimbursement for some medicines, that otherwise would be fully paid by the 

patient. This allows the doctor to correctly prescribe the medicines best fit to the 

patient. There are 94 AIFA notes, each one being specific to a class of medicines. 

[11] 
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This pharmacy is divided into three sections: a room for the customer service, 

another for the storage of medicines and a third one where the pharmacists’ offices 

are. 

 Once the patients arrive, they are called into the pharmacy, according to a 

numbered system. Inside, the nurse collects the prescriptions, makes a copy of 

them and prepares the medicines. There are only two patients at a time inside the 

pharmacy in order to guarantee personal privacy, since some pathologies are more 

delicate than others. The patients that most frequently arrive to MAGA6 are the ones 

with HIV, hepatitis C, thalassemia, multiple sclerosis, cancer and renal transplant. 

For some of these pathologies, there are new and groundbreaking treatments that 

require a tighter control and a specific registration in AIFA database. This is 

necessary since this drugs are very recent, expensive and some are still in a clinical 

trial phase. 

 
Figure 6: Example of the registration in AIFA website. This specific registration is required for some 

recent medicines that are under a tighter control and monitoring. Some examples of these medicines 

are the ones for hepatitis C (HARVONI® (Gilead Sciences, Inc.), DAKLINZA® (Bristol-Myers 

Squibb), SOVALDI® (Gilead Sciences, Inc.)), multiple sclerosis (SATIVEX® (GW Pharmaceuticals)), 

cancer (ZYTIGA® (Janssen Biotech, Inc.), XGEVA® (Genesse Vascular Lab)), among others.  

 

Once the nurse prepares the prescriptions, the pharmacist makes sure that 

the medicine is suitable for the patient and his diagnosis and makes some final 
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advices regarding the posology, the duration of the treatment and possible adverse 

effects. Afterwards, it is necessary to register the dispense in AREAS, just like it 

happens in MAGA1, to control the output of the medicines. Additionally, it also 

creates the possibility to keep a record of all the medicines dispensed to every 

patient. 

 
 

  

 

 

 

 

Figure 7 and 8: Example of the registration in AREAS of a dispense from MAGA6. In the first display 

(fig.7), there is the patient’s data (name, birthdate and tax code), the prescribing unit and the type of 

prescription (to patients in discharge, to ambulatory patients or to chronical patients). Once the 

products section is open (Fig.8), one can insert the products delivered and their quantities. To each 

dispense is assigned a movement number, that allows the consult of the medicines given to the 

patient, if needed. 
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During our time in MAGA6, we assisted in the preparation of the requests, as 

well as in the dispense and the registration in AREAS and AIFA.  

 

4. Galenic Pharmacy 

 

The third component of the pharmacy hospital of the AOU Sassari is the galenic 

pharmacy, which includes the laboratory of the non-sterile preparations, the 

laboratory for parenteral nutrition preparations and the laboratory for the preparation 

of cytotoxic drugs.  

This department is located in the first floor, where one can also find the 

administrative offices and several rooms for storage of medical devices, raw 

materials, laboratory equipment and bibliography.  

The galenic pharmacy is responsible for the preparation of non-commercialized 

solutions, off-label medicines, personalized therapies and other cases in which the 

purchase of the final product is less economically viable than its preparation in the 

laboratory.  

Unfortunately, due to all the organisational changes that occurred during our 

traineeship, there was no one who could guide us in the galenic pharmacy. Hence, 

we weren’t able to spend a lot of time there and only got to know the non-sterile 

department. 

 

4.1. Non-sterile Department 
The non-sterile department is mainly responsible for the preparation of solutions, 

such as the 2% eosin solution, 50% glucoside solution, chlorhexidine solution, lugol 

solution, among others; the preparation of creams and ointments with lanolin and 

vaseline; and dose adjustments through pulverized pills.  

We only spent one day in this department, during which we helped to prepare a 

50% glucoside solution, used to diagnose gestational diabetes, and a 4% 

chlorhexidine solution, used to disinfect the umbilical cord in Neonatology.  

The procedure begins when the request arrives, by fax or hand delivered, in the 

laboratory. The pharmacist starts by analysing the prescription and consulting the 

bibliography available, in order to know the materials and quantities required. All the 

information regarding the formulations is gathered in a file, that includes method of 
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preparation, quantities of raw materials, correct storage, shelf life, among others. To 

each preparation it is assigned a specific form, called Foglio di Lavorazione, where 

is mentioned the name and number of the preparation, quantity, lot number and 

expiration date of the raw materials used, quantity of the final product and its 

expiration date. The preparation itself begins with the disinfection of the work area, 

as well as all the laboratory equipment, using an alcoholic solution called 

NEOMEDIL® (Nuova Farmec®). After all the procedures are finished, the 

preparation is placed in its container and assigned with a label, where it is specified 

the information regarding the pharmacy, the galenic laboratory, as well as the name, 

number and quantity of the preparation, expiration date, conservation conditions, 

and any other specific recommendations. 

 

4.2. Sterile Department 
The sterile department includes the parenteral nutrition laboratory and the 

cytotoxic drugs laboratory. Due to all the requirements and precautions needed in 

both of this laboratories, trainees are not allowed inside them. However, we were 

explained how the procedures occur.  

a. Parenteral Nutrition Laboratory 

In order to maintain the sterile conditions required, the room assigned to these 

preparations has two horizontal laminal flow chambers, that assure the sterility of 

the preparations and surfaces. The air filtration is made through a high-efficiency 

particulate arrestance (HEPA) filter. Additionally, the operators must wear proper 

equipment and all the laboratory equipment and raw materials must be disinfected 

with NEOMEDIL® (Nuova Farmec®) during ten minutes before entering the room. 

Inside the horizontal laminal flow chambers there is an electronic device, that 

automatically allocates the correct amount of raw material into each container. The 

connection between the sterile room and the outside is made through a special 

compartment, where the containers are placed before being stored and then 

delivered to the requiring departments.  

b. Cytotoxic Drugs Laboratory 

The Unità di Farmaci Antiblastici (UFA) plays an important role in the supply of 

chemotherapy in the region of Sardinia, since it is responsible of providing cytotoxic 

drugs to all the oncology departments from the regions of Sassari, Alghero and 
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Ozieri, used to treat cancer and some rare diseases. The laboratory is divided into 

three rooms: a non-sterile room, where the pharmacist puts on the adequate 

clothing; a sterile room, where the drugs are prepared; and a room that makes the 

connection between the sterile and non-sterile rooms.  

In this laboratory, there is a vertical laminal flow chamber, that assures the 

sterility of the preparations and the surfaces, as well as the safety of the operator, 

since these drugs can be dangerous after long exposures.  

Each morning, about 100 to 150 prescriptions arrive to this laboratory by fax. 

The preparation of cytotoxic drugs is a very systematic procedure, in order to 

guarantee the absence of mistakes. Once the prescriptions arrive, the pharmacist 

examines them, verifies if the posology is adequate and prepares the labels. Then, 

he registers all the therapies to be prepared that day and makes the calculations for 

each one of them. This is an important step, since only the exact quantities needed 

can enter the sterile room, in order to avoid mistakes and to assure that the 

preparation is accurate. Inside the sterile room, there can only be one person at a 

time. Once all the preparations are finished, a technician is in charge of registering 

them on AREAS.  
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5. Conclusions 

 

 Throughout these three months of traineeship, we were able to learn and 

grow in the professional and personal level, due to the challenges and 

responsibilities that we had to face. 

 In our point of view, this experience allowed us to close a loophole that 

occurred in our academic education, regarding the role of a hospital pharmacist. 

Thereby, we got acquainted with pathologies, patients and medicines that are not 

commonly seen in private pharmacies. We also realized the importance of good 

management skills and psychological endurance by the pharmacist in charge, since 

he is faced with the difficult task to balance the budget between the new and 

expensive medicines and the cheaper but also crucial ones. 

 On the other hand, the fact that this traineeship took place in Sardinia, Italy, 

also brought us even more benefits. Even though we had had Italian classes in 

Portugal, in the first few days, we came across the language barrier that made 

communication difficult, forcing us adapt and improvise. However, as the time went 

by, our language skills improved and we started to feel more confident in ourselves 

and in the performance of our job. This was only possible due to the constant 

support and availability of the technicians, nurses and pharmacists that were always 

patient and dedicated. Moreover, we had the opportunity to get to know the Italian 

health system and, specifically, the healthcare plan of the region of Sardinia. 

 Finally, we developed a sense of responsibility since this was our first real 

experience in the professional world and we were faced with several delicate 

situations in a daily basis. 

 We feel that our performance was substantially positive, given the fact that, 

throughout our days there, they trusted us enough to give us more independence 

and we were already able to do several important tasks all by ourselves. Therefore, 

we felt like we had an important role in the pharmacy and that we were appreciated. 
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7. Timetable 

 

Month Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
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2016 

10  
 

11  
 

12  
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14  
 

15  
 

16  
 

17  
 

18  
 

19  
 

20  
 

21  
 

22  
 

23  
 

24  
 

25  
 

26  
 

27  
 

28  
 

29  
 

30  
 

31  
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
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2016 

7  
 

8  
 

9  
 

10  
 

11  
 

12  
 

13  
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15  
 

16  
 

17  
 

18  
 

19  
 

20  
 

21  
 

22  
 

23  
 

24  
 

25  
 

26  
 

27  
 

28  
 

29  
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

Mar 
2016 

6  
 

7  
 

8  
 

9  
 

10  
 

11  
 

12  
 

13  
 

14  
 

15  
 

16  
 

17  
 

18  
 

19  
 

20  
 

21  
 

22  
 

23  
 

24  
 

25  
 

26  
 

27  
 

28  
 

29  
 

30  
 

31  
 

1  
 

2  
 

Apr 
2016 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

7  
 

8  
 

9  
 

10  
 

11  
 

12  
 

13  
 

14  
 

15  
 

16  
 

17  
 

18  
 

19  
 

20  
 

21  
 

22  
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