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Resumo 

  

Chegada a reta final do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, o estágio 

curricular em Farmácia Comunitária surge como o último desafio para o estudante, que 

tem aqui a oportunidade de aplicar todos os conhecimentos adquiridos e de contactar 

diretamente com a realidade do farmacêutico. 

Deste modo, o presente relatório tem como objetivo primordial refletir a 

experiência vivenciada ao longo de quatro meses na Farmácia Antunes, onde tive a 

oportunidade de integrar a equipa de trabalho, executando grande parte das diferentes 

tarefas atribuídas a um farmacêutico. 

Assim, na primeira parte, é realizada a descrição das atividades desenvolvidas no 

decorrer do estágio, sendo apresentados alguns aspetos legais associados aos diversos 

temas abordados. Na segunda parte deste documento estão descritas as ações 

implementadas na farmácia, com base em três temas distintos: a asma, erros associados 

à técnica inalatória e conselhos a dar aos utentes; a relação entre a proteção solar e a 

vitamina D; e por fim, a gestão de terapêuticas complexas relacionadas com doentes 

polimedicados. Todos os temas e os trabalhos desenvolvidos em cada um deles têm em 

comum o facto de terem como objetivo promover a educação do utente, esclarecendo 

dúvidas, corrigindo erros e fornecendo algumas ferramentas para que o utente consiga 

gerir melhor a sua doença. 

Em suma, o relatório do estágio profissionalizante é, de forma resumida, o 

espelho do conhecimento adquirido e consolidado durantes as várias semanas de 

trabalho e aprendizagem, da superação dos obstáculos e do desenvolvimento enquanto 

futura farmacêutica. 
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PARTE I – FARMÁCIA ANTUNES 

A Farmácia Antunes (FAN) está situada na Rua do Bonjardim, nº 485, em plena 

Baixa do Porto. Possui também uma entrada alternativa junto à Estação de Metro da 

Trindade, proporcionando assim aos seus utentes grande acessibilidade, graças à sua 

proximidade com os diversos transportes públicos (autocarros e metro). Dada a sua 

localização, os utentes da FAN têm um perfil muito díspar, podendo variar entre 

clientes de ocasião, em particular turistas, e clientes habituais, dos diferentes estratos 

sociais e faixas etárias, fidelizados pela qualidade do atendimento, vantagens 

promocionais e disponibilidade de produtos. 

A FAN pertence a um grupo de farmácias, do qual também fazem parte a 

Farmácia Sá da Bandeira, Farmácia Avenida, Farmácia Avenida Mais e Farmácia Sá da 

Bandeira Rio Tinto. À luz do artigo 23.º do Decreto de Lei nº. 171/2012 e cumprindo as 

suas especificações, a FAN tem como diretora técnica a Dra. Maria Estela Coimbra e 

farmacêutica substituta a Dra. Maria Conceição Machado [1]. Integram ainda a equipa 

de trabalho dois farmacêuticos - Dr. João Liberal (proprietário) e Dra. Mariana 

Guimarães – e dois técnicos de farmácia, Tiago Coimbra e Joana Mendes. 

O horário de atendimento está definido como sendo das 8h30 às 20h, de segunda a 

sexta; e das 9h às 13h aos sábados, encontrando-se encerrada aos domingos e feriados. 

Uma vez por mês, encontra-se aberta permanentemente como farmácia de serviço, 

segundo o escalonamento de turnos com outras farmácias do município do Porto, 

aprovado pela Associação Nacional de Farmácias (ANF) e a Administração Regional de 

Saúde (ARS). 

 

1. Organização espacial e funcional 

No exterior da farmácia, em ambas as entradas que possui, está presente a cruz 

verde luminosa tipicamente associada à profissão, bem como o seu nome na fachada e 

as informações necessárias acerca da direção técnica, horário de funcionamento e o 

calendário de farmácias de serviço. Para além disso, estão expostos diversos produtos 

publicitários com as vantagens promocionais oferecidas anualmente, assim como vinis 

com promoções esporádicas, normalmente associadas à “Marca do Mês” 

No seu interior, é de destacar o espaço amplo e ambiente harmonioso que oferece 

aos seus utentes. Junto a um dos pontos de acesso, existe um espaço reservado para dar 
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destaque a certos produtos, quer pela maior procura devido a causas sazonais (ex: 

repelentes, protetores solares), quer por estarem incluídos nas campanhas promocionais 

do mês em questão. Do lado oposto, encontram-se expostos diferentes produtos, 

agrupados por secções (bebé, mulher e mamã, cuidados com os pés, produtos 

veterinários, entre outras) e consoante a marca, para que facilmente o utente encontre o 

que procura. Encontram-se também os quatros postos de atendimento, devidamente 

equipados e onde é possível também encontrar alguns panfletos informativos e 

expositores de produtos dermocosméticos. As prateleiras na parte detrás destes postos 

contêm uma vasta diversidade de medicamentos não sujeitos a receita médica 

(MNSRM) e outros produtos de venda livre, como fitoterápicos, de higiene oral e 

dispositivos médicos. Neste local, existem também gavetas onde são armazenados 

medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) que normalmente têm um volume 

maior de vendas, permitindo assim um atendimento mais eficiente. Por fim, numa área 

mais reservada da zona de atendimento, existe um espaço destinado à medição da 

pressão arterial bem como de alguns parâmetros bioquímicos, nomeadamente a glicemia 

e o colesterol total. 

No back office existe uma área destinada à receção de encomendas - onde também 

estão arquivadas as faturas por fornecedor com as respetivas notas de entrada, notas de 

crédito e de devolução, entre outros documentos - e uma zona para a descarga das 

mesmas. Neste local, encontram-se também diversas estantes e gavetas destinados ao 

armazenamento dos medicamentos, que se encontram organizados consoante a sua 

forma farmacêutica– comprimidos e cápsulas, xaropes, pós, pomadas e cremes, 

colutórios, gotas orais – ou o seu uso específico (vaginal, rectal, otológico, oftálmico, 

nasal, cutâneo, capilar, injetável). Há ainda de realçar que psicotrópicos e 

estupefacientes, produtos do protocolo da Diabetes Mellitus, produtos de higiene 

corporal e medicamentos genéricos com condições mais vantajosas para a farmácia e os 

seus clientes estão arrumados em secções específicas. Os medicamentos que necessitam 

de ser conservados a temperaturas mais baixas, encontram-se armazenados no 

frigorífico, que mantém a temperatura entre os 2ºC e 8ºC. 

Nos diferentes locais de armazenamento, os produtos estão dispostos por ordem 

alfabética e segundo a norma first expired, first out (FEFO), ou seja, os artigos com 

prazo de validade (PV) mais curto são colocados à frente dos restantes de forma a serem 

vendidos primeiro. 
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É ainda possível encontrar o contentor da VALORMED® e o local onde são 

guardados os medicamentos e produtos reservados pelos utentes, devidamente 

identificados com o talão de reserva gerado automaticamente pelo sistema informático. 

Por último, há ainda um laboratório, uma sala para os colaboradores e instalações 

sanitárias. 

Desta forma, as instalações da Farmácia Antunes estão em conformidade com as 

Boas Práticas de Farmácia, cumprindo os requisitos legais impostos pelo Decreto de Lei 

n.º 171/2012, de 1 de agosto, e a Deliberação nº 1502/2014, de 30 de julho [1,2,3]. 

 

2. Gestão da farmácia 

Sistema informático 

 

A Farmácia Antunes tem como sistema informático o Sifarma 2000, desenvolvido 

pela Glintt Farma®, a qual disponibiliza assistência técnica permanente. Trata-se de um 

software bastante complexo que visa aceder a todas as necessidades de uma farmácia 

nos dias de hoje, que dada a vasta panóplia de medicamentos e outros produtos de saúde 

existentes no mercado, precisa de um sistema que compile toda a informação num único 

local. Assim, entre as diversas funcionalidades do Sifarma 2000 pode realçar-se a 

possibilidade de criar e enviar encomendas diretamente ao fornecedor ou laboratório 

(“Via Verde do Medicamento”) e a receção das mesmas; venda e reserva de produtos; 

consulta do histórico de compras e vendas; gestão de stocks (com definição de máximos 

e mínimos), de PV e de devoluções. Permite ainda a criação de fichas de utente, 

disponibilizando a informação relativa a compras anteriores e permitindo a inserção de 

planos de comparticipação especiais associados ao cliente, como por exemplo Serviços 

de Assistência Médico-Social (SAMS), SAMS Quadros, SãVida/EDP. 

Às funcionalidades anteriormente referidas acrescem muitas outras, o que torna 

este sistema informático bastante completo e útil no dia-a-dia de uma farmácia. Durante 

o meu estágio, uma das dificuldades sentidas inicialmente foi a utilização deste software 

dada a sua complexidade e variedade de funções oferecidas. Contudo, com a prática, 

considero que seja uma ferramenta fundamental, ajudando a prestar um melhor serviço 

ao utente, em especial permitindo esclarecer rapidamente alguma questão que surja 

relativa ao medicamento, ao disponibilizar informação científica do mesmo, as suas 

interações e contraindicações. 
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Encomendas e aprovisionamento 

  

Na FAN, as encomendas podem ser feitas a armazenistas ou diretamente ao 

laboratório. No primeiro caso, a farmácia trabalha essencialmente com três 

fornecedores:  

 OCP Portugal, empresa à qual são feitas duas encomendas diárias (a meio e no 

final de cada dia), de forma a repor os produtos vendidos, mantendo assim o stock 

previamente definido. Por norma, os MSRM são preferencialmente encomendados a 

este fornecedor. Por vezes, pode também funcionar como distribuidora de um 

laboratório em específico, como acontece, por exemplo, com encomendas em grandes 

quantidades de genéricos do Laboratório Aurovitas® que, apesar de a mesma ser feita 

diretamente ao laboratório, é entregue pela OCP.  

 Grupo Cooprofar – Medlog, ao qual se encomenda preferencialmente MNSRM 

e Produtos Cósmeticos e de Higiene Corporal (PCHC). Também a este armazenista são 

realizadas duas encomendas diárias, que tal como no caso anterior, são geradas 

automaticamente pelo sistema informática que, ao avaliar o stock existente, sugere que 

sejam pedidos os produtos que atingiram o stock mínimo, para que não haja rutura do 

produto na farmácia. Esta encomenda, enviada via modem, necessita de aprovação 

prévia, que é feita por um dos colaboradores que avalia a lista de produtos sugeridos, 

podendo retirar ou acrescentar algum, caso ache necessário.  

 Alliance Healthcare, à qual se recorre caso os dois fornecedores anteriormente 

mencionados não tenham o produto necessário disponível.  

Para além das encomendas diárias referidas, podem também ser realizadas 

pontualmente encomendas individuais de forma a colmatar a falta de um produto 

específico que o utente procure. Deste modo, o pedido é realizado por telefone ou por 

gadget próprio (no caso da OCP Portugal), permitindo confirmar a disponibilidade do 

mesmo no momento e, assim, informar o utente. Em caso afirmativo, o produto fica 

reservado, sendo gerado automaticamente pelo sistema um talão de reserva, em 

duplicado, com os dados do utente (nome e contacto), juntamente com a informação se 

o produto fica pago ou não. Assim, ao realizar a encomenda no sistema, a reserva fica 

normalmente associada, para que posteriormente, no momento da receção, o produto 

seja colocado no local destinado aos artigos reservados. Como todo o processo está 

informatizado, o utente quando se dirige à farmácia e entrega o talão de reserva para 
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levantar o produto, é possível verificar se o mesmo já se encontra na farmácia ou se 

ainda aguarda receção. 

Para além disto, por pertencer a um grupo de farmácias, há ainda a possibilidade 

de verificar remotamente o stock das restantes farmácias do grupo. Se o produto estiver 

disponível, a farmácia em questão deve ser contactada para que seja confirmada a 

disponibilidade do artigo. Em caso afirmativo, o produto é colocado de parte e enviado 

através de um dos estafetas do grupo. Contudo, esta opção é normalmente utilizada em 

último recurso, quando nenhum dos três fornecedores habituais dispõe do produto. 

No segundo caso, a FAN realiza também encomendas diretamente aos 

laboratórios (exemplos: Cosmética Activa®, Sanofi®), normalmente em situações em 

que são pedidas grandes quantidades do produto, em especial MNSRM, medicamentos 

genéricos com elevado número de vendas e PCHC. Este tipo de encomenda está por 

norma associada a condições especiais de compra, vantajosas para a farmácia. 

Ultrapassada a fase da encomenda, a receção da mesma é uma etapa importante 

para o bom funcionamento e gestão de uma farmácia. Em primeiro lugar, é essencial 

verificar a quantidade de volumes recebidos, comparando com a informação presente na 

guia de transporte ou na fatura que acompanha a encomenda. Após isto, deve então 

proceder-se ao armazenamento dos produtos de frio, anotando na fatura o PV e 

sinalizando a quantidade recebida. De seguida, dá-se entrada da encomenda no Sifarma 

2000, na secção disponível para esse efeito. Durante este processo, deve ser verificado 

para todos os produtos a quantidade pedida e a enviada, o Preço de Venda à Farmácia 

(PVF), o Preço de Venda ao Público (PVP), PV, Imposto de Valor Acrescentado (IVA), 

condições de venda e, por fim, o valor total da fatura. À medida que esta tarefa é 

realizada, os produtos são imediatamente separados em quatro contentores diferentes, 

consoante o local onde serão armazenados. Os artigos expostos na zona de atendimento 

e sem preço inscrito na cartonagem (PIC) são devidamente etiquetados com o respetivo 

código de barras, Código Nacional Português (CNP), designação comercial e preço.  

Sempre que a encomenda contenha estupefacientes, psicotrópicos e/ou 

benzodiazepinas, para além da fatura, deverá haver uma requisição do produto, em 

duplicado, que posteriormente terá de ser assinado pelo diretor técnico ou farmacêutico 

responsável (conforme DL nº 15/93, de 22 de Janeiro)[4]. Nestas situações, é política da 

FAN armazenar de imediato o psicotrópico ou estupefaciente no local reservado para 

esse fim.  
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Por último, caso a quantidade pedida não corresponder à enviada, deve ser 

verificada a causa, sendo possível confirmar na fatura se o produto se encontra 

esgotado, se foi retirado ou já não é comercializado ou se está em falta no armazenista. 

O próprio software notifica essas discrepâncias, sendo necessário retirar os produtos da 

encomenda para finalizar a sua receção. Concluída a receção, é impressa a nota de 

entrada que deve ser anexada ao original da fatura. Esta é carimbada com o carimbo de 

controlo de qualidade e assinada pelo operador que realizou a operação.  

Os produtos em falta são novamente pedidos aos três fornecedores, de forma a 

que logo que estejam disponíveis sejam enviados para a farmácia, evitando rutura de 

stock. 

A etapa seguinte será então armazenar todos os produtos nos respetivos locais, 

tendo sempre em atenção o PV, organizando-os por ordem alfabética da sua 

denominação e por dosagem. Os produtos em excesso são armazenados quer em gavetas 

destinadas a esse fim, devidamente identificadas e agrupadas alfabeticamente, quer em 

contentores convenientemente identificados. É importante que se faça regularmente a 

reposição nos locais de armazenamento primeiro com os produtos que se encontram em 

excesso e só depois com os que deram entrada no momento, de modo a que se cumpra 

sempre a regra FEFO. Como estagiária, esta foi uma das tarefas que realizei com mais 

frequência, permitindo não só familiarizar-me com os produtos existentes na farmácia, 

mas também os seus locais de armazenamento. Isto revelou-se bastante importante 

principalmente a partir do momento em que comecei a realizar o atendimento ao 

público de forma mais autónoma, pois permitiu-me o acesso rápido ao que necessitava. 

 

Gestão de stocks, prazos de validade e devoluções de produtos 

  

Para o bom funcionamento de uma farmácia, é essencial que haja uma correta 

gestão de stocks, de forma a rentabilizar os produtos adquiridos e evitar prejuízos. 

Atualmente, um dos aspetos mais valorizados pelos utentes é a disponibilidade do 

produto na farmácia. Para isso, é importante avaliar a procura do artigo em questão e 

definir o seu stock mínimo e máximo, evitando simultaneamente situações de rutura de 

stock e grandes excedentes que podem levar a prejuízo para a farmácia caso não sejam 

escoados. 
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Um aspeto importante para um bom controlo de stocks é a realização periódica de 

inventários e contagens físicas, de modo a que a quantidade de produtos dada pelo 

software corresponda exatamente à realidade. Sempre que alguma discrepância é 

detetada, deve de imediato procurar-se a sua causa. Causas possíveis podem prender-se 

com roubos de produtos expostos na zona de atendimento, caso se encontrem afastados 

dos balcões; erros na receção de encomendas; ou até trocas no momento da dispensa. 

Para além disso, é necessário realizar, todos os meses, uma verificação dos PV 

dos artigos existentes na farmácia, para que esteja sempre garantida a qualidade dos 

produtos dispensados aos utentes e se evite prejuízos para a farmácia caso o PV seja 

ultrapassado e, consequentemente, o produto não possa ser devolvido ao fornecedor. 

Assim, com o auxílio do Sifarma 2000, é possível emitir uma lista dos produtos cuja 

validade expire num período de tempo definido. Por norma, esta listagem contem os 

produtos que caducam nos três meses seguintes. Depois de separados, é feita a correção 

dos prazos de validade no sistema informático, para que esta informação esteja sempre 

atualizada e de acordo com os produtos existentes na farmácia. Os produtos cujo PV 

expirará passados 3 meses são colocados numa prateleira própria para que possam ser 

mais rapidamente escoados, durante o mês seguinte. Os restantes são devolvidos aos 

respetivos fornecedores. Para isso, recorre-se a uma funcionalidade do software que 

permite a emissão de uma Nota de Devolução, em triplicado, onde consta a informação 

relativa ao fornecedor, ao produto (identificação e quantidade), o número da fatura e o 

motivo de devolução. O original e o duplicado acompanham o produto no contentor que 

será recolhido pelo fornecedor, ao passo que o triplicado permanece na farmácia. 

A devolução de produtos ocorre frequentemente, não só devido ao término do PV, 

mas também poderá realizar-se caso um produto se encontre danificado aquando a 

receção da encomenda; haja alguma discrepância entre a quantidade enviada e a 

quantidade faturada; o INFARMED ou o laboratório responsável emita uma ordem de 

retirada do mercado de um lote em particular ou até de um medicamente em específico; 

o produto enviado apresenta um PV bastante reduzido. 

Caso a armazenista ou laboratório aceite a devolução, os produtos poderão ser 

trocados por exemplares iguais com um PV mais extenso ou então será emitida uma 

nota de crédito à farmácia. Contudo, por vezes, as devoluções não são aceites, 

retornando os produtos à farmácia acompanhados de uma nota emitida pelo fornecedor 

onde indica a razão da rejeição. Posteriormente, deverá proceder-se à regularização das 

devoluções que, quando não aceites, os produtos em questão voltam a ser contabilizados 
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em stock. Para se proceder à correção, deverá indicar-se a quebra, situação que não é 

favorável por se traduzir em prejuízos para a farmácia. 

 

3. Dispensa de medicamentos e produtos de saúde 

 

Na maior parte das vezes, é à farmácia e ao farmacêutico, como profissional de 

saúde altamente qualificado, que o utente recorre em busca de aconselhamento. Quer 

pela acessibilidade, quer pela confiança e credibilidade no papel do farmacêutico, é na 

farmácia que utente tem o primeiro contacto com o Sistema Saúde. 

De entre os diversos cuidados farmacêuticos, a dispensa de medicamentos e 

outros produtos de saúde é vista como a função que mais se associa à figura do 

farmacêutico. 

Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

 

Segundo o DL n.º 176/2006, de 30 de agosto, um medicamento é considerado 

MSRM se cumprir, pelo menos, uma das seguintes condições [5]: 

 Ser um potencial um risco para a saúde do doente, de forma direta ou indireta, se 

usado sem acompanhamento médico, mesmo quando utilizado para o fim a que se 

destina; 

 Constituir um risco potencial para a saúde, quando utilizado com finalidade 

diferente da sua e em quantidades e frequência consideráveis; 

 Conter na sua composição, substâncias ou preparações à base dessas substâncias, 

cuja atividade ou reações adversas seja imprescindível maior conhecimento;  

 Ser administrado por via parentérica (injetável). 

Desta forma, todos os medicamentos que obtenham esta classificação apenas 

podem ser dispensados numa farmácia, com o devido aconselhamento farmacêutico e 

mediante apresentação da respetiva receita médica. 

Na referida prescrição, terá de estar mencionada obrigatoriamente a denominação 

comum internacional (DCI) da substância ativa, dosagem, forma farmacêutica, 

quantidade, posologia e apresentação, tal como está definido pela Portaria nº224/2015, 

de 27 de julho [6]. A mesma portaria define ainda que é possível a prescrição através da 

denominação comercial do medicamento caso não exista medicamento genérico 
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comparticipado ou só exista original de marca; ou se trate de uma situação devidamente 

justificada passável de se enquadrar numa das seguintes exceções [6]: 

 A – Medicamento com margem ou índice terapêutico estreito; 

 B – Intolerância ou reação adversa prévia, já reportada; 

 C – Continuidade de tratamento superior a 28 dias. 

Sempre que uma destas exceções esteja presente na prescrição médica, terá de ser 

dispensado o medicamento indicado, salvo em situações em que esteja indicada a 

“Exceção C”, onde é possível a dispensa de um medicamento alternativo desde que o 

mesmo tenha um preço igual ou inferior ao referido na receita [6]. 

Recentemente, o conceito de “Receita sem papel” tornou-se obrigatório para todas 

as entidades do Sistema Nacional de Saúde (SNS), através do Despacho n.º 2935-

B/2016, de 25 de fevereiro de 2016 [7]. Este tipo de receita tem como objetivo aumentar 

a eficiência, segurança e eficácia de todo o circuito da prescrição médica no SNS 

através do uso preferencial de meios eletrónicos. Assim, o utente terá acesso à receita 

desmaterializada (RD) através de uma mensagem telefónica ou do correio eletrónico, 

podendo ainda aceder ao guia de tratamento na Área do Cidadão, portal disponibilizado 

pelo SNS. Em alternativa, o médico poderá fornecer o guia de tratamento em suporte de 

papel. Este documento contém informações relativa à posologia bem como os códigos 

necessários para validar o acesso, dispensa e o direito de opção [6,8]. 

Para além disso, uma receita pode conter concomitantemente diferentes tipos de 

medicamentos (nomeadamente MSRM e MNSRM), o que se torna vantajoso para o 

utente que, desta forma, tem disponível numa única receita todos os medicamentos e 

produtos de saúde que necessita. Outro ponto positivo, é a possibilidade do utente 

apenas aviar os produtos que precisa, podendo levantar os restantes em locais e em 

datas diferentes, desde que a prescrição se encontre dentro do prazo de validade [6,8]. 

Apesar da obrigatoriedade da prescrição eletrónica, é possível a existência de 

receitas manuais, desde que se aplique uma das seguintes exceções: falência 

informática, inadaptação do prescritor, prescrição no domicílio ou prescrição mensal 

inferior a 40 receitas [6]. 

A “receita sem papel” introduziu também uma alteração na quantidade de 

embalagens que cada prescrição pode conter. Deste modo, uma receita médica pode 

englobar[6]: 
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 Em cada linha prescrita de uma RD, um medicamento ou produto de saúde até 

ao máximo de duas embalagens; Com a exceção de medicamentos usados em 

tratamentos prolongados como, por exemplo, anti hipertensores ou anti diabéticos 

(definidos na tabela nº2 que se encontra anexada à Portaria nº14/71/2004, de 21 de 

dezembro), cujo limite é de seis embalagens por linha de prescrição. 

 Em cada receita materializada ou por via manual, até quatro medicamentos ou 

produtos de saúde (em diferentes receitas), sendo apenas permitidas duas embalagens 

por produto/medicamento e, no total, quatro embalagens. 

Por fim, cada linha de prescrição da RD, receita materializada e manual têm um 

prazo de validade de trinta dias. Contudo, os medicamentos para tratamentos 

prolongados mencionados anteriormente podem ser prescritos em RD ou em receita 

materializada renovável (isto é, contendo três vias), vigorando por seis meses[6]. 

Durante o meu estágio, o uso de RD já se encontrava generalizado, no entanto, 

maior parte da população não estava devidamente informada sobre as alterações que 

este tipo de receita introduziu e as suas vantagens. A população numa faixa etária mais 

avançada apresentava mais dúvidas e alguma confusão, em especial, se o médico não 

lhes tivesse fornecido o guia de tratamento em suporte de papel, estando assim 

dependentes do uso de meios eletrónicos para aceder à medicação. 

 

Planos de Comparticipação e receituário 

  

O objetivo do SNS é permitir o acesso aos cuidados de saúde a todos os cidadãos, 

de forma eficiente e com a garantia de que todos possam usufruir de mais e melhor 

saúde. Para isso, em Portugal estão definidos diferentes regimes de comparticipação dos 

medicamentos, sendo parte do valor dos mesmos assumido pelo Estado. É estabelecido 

um valor máximo de comparticipação, tendo por base o escalão e o preço de referência 

do medicamento, que corresponde à média dos cinco medicamentos mais baratos do 

respetivo grupo homogéneo. [9] 

Para garantir a gestão adequada e a sustentabilidade do SNS, é importante a 

existência de regras que garantam a distribuição justa destes benefícios. Assim, 

relativamente ao regime geral de comparticipação, o DL nº106-A/2010, de 1 de 

outubro, define a existência de quatro escalões de comparticipação: A (90%), B (69%), 

C (37%) e D (15%), atribuídos consoante o grupo ou subgrupo farmacêutico e 
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calculados em relação ao preço de referência ou do PVP do medicamento, se este for 

inferior ao preço de referência.[9] 

Para além disso, também estão previstos alguns regimes especiais de 

comparticipação, indicados através de portarias e despachos específicos, para certos 

grupos de fármacos, que dependem de alguns fatores tais como o rendimento dos 

utentes, a prevalência das doenças e objetivos de saúde pública. Os referidos 

despachos/portarias só podem ser utilizados por um médico especialista e apenas 

aplicados a utentes e medicamentos a que se destinam. Existem ainda situações 

especiais, como os medicamentos manipulados e tiras e lancetas para o diagnóstico dos 

níveis de glicemia. Os primeiros para serem comparticipados têm de constar numa lista 

proposta pelo INFARMED e aprovada anualmente pelo Governo para obter a 

comparticipação de 30% do PVP. Os segundos possuem um plano de comparticipação 

específico com percentagens de comparticipação próprias.[9] 

Adicionalmente, existem outras entidades que podem, em conjunto com o SNS, 

comparticipar parte do medicamento, sendo normalmente designadas por subsistemas 

de saúde. Os Serviços de Assistência Médico-Social (SAMS) e Serviços Sociais da 

Caixa Geral de Depósitos (SSCGD) são exemplos de subsistemas privados; enquanto a 

ADSE e ADM são alguns dos subsistemas públicos que representam funcionários do 

Estado. Há ainda a possibilidade de complementaridade através de seguros de saúde, 

nomeadamente Multicare® e Medis®. 

No ato da dispensa, é importante verificar sempre a existência de algum regime 

adicional de comparticipação, sendo necessário inserir o número de beneficiário e, no 

caso de ainda se tratar de tratar de uma receita manual ou de receita materializada, é 

preciso tirar uma fotocópia da mesma. 

Finalizado o processo de dispensa, todas as receitas em suporte de papel devem 

conter no verso a impressão do documento de faturação, a data e o carimbo da farmácia 

e a rúbrica do utente e da pessoa responsável pela dispensa. Todas as receitas bem como 

as respetivas fotocópias, nos casos em que existem subsistemas de saúde, são 

verificadas de forma a detetar algum erro que possa inviabilizar o reembolso à farmácia 

da percentagem de comparticipação. Findo este procedimento, as receitas são agrupadas 

por subsistema, lote e ordem numérica. Cada lote contendo 30 receitas encontra-se 

completo, podendo ser fechado e envolto com o verbete de identificação devidamente 

carimbado. No final do mês, é realizado o fecho informático de todos os lotes e 
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impressa a relação do resumo de lotes e a fatura global dos medicamentos (em 

quadruplicado).  

As receitas prescritas no âmbito do SNS são enviadas para a Administração 

Regional de Saúde do Norte, sendo as restantes enviadas à Associação Nacional de 

Farmácias, intermediário entre as farmácias e os organismos responsáveis pelos 

subsistemas de saúde. Após a verificação das receitas enviadas, os diferentes 

organismos repõem à farmácia o valor corresponde às comparticipações. Caso seja 

detetado algum erro na receita, esta é devolvida à farmácia, a fim de se proceder à 

correção. Se a mesma for possível, a farmácia poderá incluir a receita nos lotes a faturar 

do mês seguinte; se o erro detetado não for possível regularizar, a farmácia terá de 

acarretar com o prejuízo inerente. 

 

Psicotrópicos e Estupefacientes 

  

Esta classe de fármaco, dada a sua natureza e potenciais efeitos, está sujeita a um 

maior controlo durante todo o circuito do medicamento, nomeadamente durante a 

encomenda e a sua dispensa. Atualmente, já podem ser prescritos com recurso à RD e, 

caso sejam utilizadas receitas por via manual ou receita materializada, estas não podem 

conter outro tipo de medicamento. 

No momento da dispensa, é necessário preencher os dados do utente, médico e da 

pessoa a quem está a ser dispensado. Estes dados incluem o nome, morada, idade e 

número do documento de identificação legal e a respetiva validade. Finalizada a venda, 

são impressos dois talões específicos para psicotrópicos e estupefacientes, que devem 

ser carimbados e rubricados pelo profissional de saúde responsável pela dispensa e 

guardados num local à parte das restantes receitas. No caso de se tratar de uma receita 

em papel, a estes talões deve ser anexado uma cópia da receita. 

 

Manipulados 

 

Um medicamento manipulado é definido como sendo “qualquer fórmula magistral 

ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um 

farmacêutico”[10]. A sua qualidade e segurança em relação à dose e potenciais 

interações é da responsabilidade do farmacêutico e, no caso das fórmulas magistrais, 
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também do médico prescritor. Quando não existem opções disponíveis no mercado que 

assegurem as necessidades do doente, o recurso a um manipulado pode ser a solução, 

permitindo assim a adequação ao perfil individual do utente.[10] 

A FAN não produz medicamentos manipulados, no entanto sempre que recebe 

algum pedido, o mesmo é redirecionado para o laboratório da Farmácia Sá da Bandeira, 

que é a única do grupo habilitada à sua preparação. Caso se trate de uma fórmula 

magistral, a respetiva prescrição médica é enviada via fax. Assim que o manipulado se 

encontre pronto, é enviado pelo estafeta que faz as entregas entre as farmácias do grupo. 

Para além disso, a FAN possui em stock alguns preparados oficinais, nomeadamente 

supositórios de glicerina e solução de minoxidil a 5%. 

 

Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

  

Os medicamentos que não cumprem os critérios estabelecidos para a obtenção da 

classificação de MSRM podem ser comercializados, para além das farmácias, em postos 

de venda devidamente autorizados, sendo designados por MNSRM. Assim, não 

necessitam de prescrição médica e estão sujeitos a um regime de preço livre, variável 

consoante a margem de lucro imposta pelo local de venda. 

A não obrigatoriedade de receita médica na aquisição destes produtos pode 

induzir situações de automedicação, em especial devido à forte componente de 

marketing que normalmente lhes está associada. Deste modo, cabe ao farmacêutico 

oferecer o aconselhamento adequado de acordo com as necessidades do utente. Para 

isso, em primeiro lugar, é essencial perceber o quadro clínico apresentado, inquirindo o 

utente sobre a existência de sintomas e sinais, a sua duração, intensidade e recorrência. 

Esta avaliação é importante na triagem dos casos clínicos, competindo ao farmacêutico 

aconselhar e dispensar o MNSRM que achar mais adequado, caso se trate de um 

transtorno menor de saúde (por exemplo, gripe, constipação, obstipação, diarreia, 

náuseas e vómitos, distúrbios menores do sono); por outro lado, deve encaminhar para 

um médico em situações que necessitem de cuidados de saúde mais especializados. 

Aquando a dispensa do MNSRM, o farmacêutico deve informar o utente quanto à 

posologia, via de administração, possíveis reações adversas e interações, bem como a 

duração do tratamento, garantindo o uso responsável e em segurança do produto 

dispensado. 
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Deste modo, esta classe de medicamentos constitui um dos maiores desafios para 

o farmacêutico, que deve manter-se sempre atualizado em relação à diversidade de 

produtos disponíveis, de forma a proporcionar o melhor serviço possível ao utente. A 

dispensa de MNSRM foi, durante o meu estágio, uma das tarefas que mais me suscitou 

dúvidas, uma vez que desconhecia muitos dos produtos disponíveis e a sua 

aplicabilidade. No entanto, com a ajuda da restante equipa, foi possível aumentar o meu 

conhecimento nesta área, tornando-me mais apta a proporcionar um melhor 

aconselhamento ao utente. 

 

Medicamentos de Uso Veterinário 

  

Segundo o DL nº 148/2008, de 29 de julho, um medicamento veterinário pode ser 

definido como “toda a substância ou associação de substâncias, apresentada como 

possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em animais ou dos seus 

sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no animal com vista a estabelecer 

um diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica 

ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas” [11]. Esta classe 

de medicamentos possui regulamentação própria, no entanto apresenta várias 

semelhanças com os medicamentos para uso humano, principalmente ao nível da 

produção, distribuição e armazenamento, bem como na garantia de segurança, qualidade 

e eficácia.[11] 

Estes medicamentos não são comparticipados, contudo maior parte deles necessita 

de prescrição médica, em particular os antibióticos como, por exemplo, Baytril® 

(Bayer). Para além disso, podem ser usados em animais medicamentos de uso humano, 

desde que cumpram as especificações relativas à dosagem, composição e posologia – a 

título de exemplo, o uso de Luminaletas® (Bayer) no tratamento de epilepsia em cães. 

Também nesta situação é obrigatória a receita médica, estando as farmácias 

responsáveis por manter um arquivo com as receitas dos medicamentos dispensados 

durante cinco anos. 

A FAN possui uma secção destinada exclusivamente a esta classe de 

medicamentos, contendo antiparasitários externos e internos (Advantix ® (Bayer), 

Advocate® (Bayer), Frontline® (Merial)), entre outros produtos destinados ao 
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tratamento de algumas doenças como insuficiência cardíaca ou infeções respiratórias e 

ainda anti contracetivos orais.  

Tendo em conta que este tema nunca fui abordado durante o meu percurso 

académico, considero que este contacto na farmácia foi importante para adquirir alguns 

conhecimentos nesta área. Contudo, acho pertinente que seja dada mais importância ao 

estudo de medicamentos de uso veterinário, tendo em conta que são bastante procurados 

pelos utentes da farmácia. 

 

Medicamentos à base de plantas 

  

Os Medicamentos à base de plantas encontram-se regulamentados pelo DL n.º 

176/2006, de 30 de agosto, estando definido que na sua composição contêm 

exclusivamente substâncias ativas derivadas de plantas e/ou de preparações à base de 

plantas [5]. A FAN dispõe de alguns produtos nesta área, nomeadamente Pursennide® 

(Novartis), Bekunis® (Roha Arzneimittel GmbH), Agiolax® (Neo-Farmacêutica) 

usados como laxantes; Valdispert® (Vemedia) procurado para solucionar transtornos 

menores do sono e ansiedade; Cholagutt A® (Kolangi) para distúrbios gastrointestinais; 

Allestax Gel® e Antistax® para pernas inchadas e cansadas. 

 

Produtos farmacêuticos homeopáticos 

  

A homeopatia tem por base quatro princípios fundamentais: a lei dos similares, as 

doses infinitesimais, a experimentação na pessoa sã e o medicamento único. Segundo o 

Estatuto do Medicamento, os produtos farmacêuticos homeopáticos são obtidos a partir 

de matérias-primas homeopáticas através de um processo de fabrico descrito na 

farmacopeia europeia ou na de um Estado-Membro. [5]  

A FAN disponibiliza aos seus utentes a possibilidade de encomendar este tipo de 

produtos, mediante a apresentação do nome científico e da respetiva potência – por 

exemplo, Nux vomica 15 CH. Existem ainda disponíveis alguns produtos com marca 

comercial, nomeadamente Oscillococcinum® (Boiron) glóbulos usados em estados 

gripais, Stodal® (Boiron) xarope para o tratamento da tosse, Arnigel ® (Boiron) gel 

indicado em casos de contusão e fadiga muscular. 
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Produtos para alimentação especial e dietéticos 

  

Devido a certas condições fisiológicas especiais (intolerâncias alimentares; 

problemas metabólicos; lactentes, crianças, idosos, doentes oncológicos), alguns utentes 

precisam de produtos que assegurem as suas necessidades nutricionais. Para isso, a 

FAN dispõe de diversos artigos, entre os quais estão disponíveis papas, leites de 

transição, leites hipoalergénicos, suplementos alimentares hipercalóricos, 

hiperproteicos, entre outros. Exemplos concretos incluem Fortimel ® (Nutricia), 

Forticare® (Nutricia), Resource® (Nestlé), Nutilis® (Nutricia), Aptamil ®(Aptababy) e 

vários produtos da Nutriben® como leites, papas, boiões, infusões e sumos. 

Os suplementos alimentares podem ter diferentes finalidades consoante a sua 

composição. De entre os mais procurados, encontram-se os multivitamínicos 

(Centrum®, Viterra®, Cerebrum®), os diferentes produtos da gama Bioactivo® e 

suplementos que ajudem a perda de peso, por exemplo a linha de produtos da 

Depuralina®. 

Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal 

  

Atualmente, é notório o incremento da preocupação com os cuidados com o 

corpo, quer por indicação médica, quer por iniciativa do utente. Desta forma, recorrem 

ao farmacêutico como profissional de saúde habilitado a aconselhar e indicar o melhor 

produto para cada situação. Os produtos cosméticos e de higiene corporal (PCHC) 

incluem uma diversidade de produtos direcionados à parte externa do corpo (pele, 

cabelo, lábios, unhas, órgãos genitais externos) bem como dentes e mucosas bucais 

[12].  

Nesta área, a FAN apresenta uma extensa diversidade de marcas (Uriage®, 

Bioderma®, Ducray®, Vichy®, LaRoche-Posay®, Avène®, Piz Buin®, Neostrata®, 

Eucerin®, RóC®, Lièrac®, Isdin®, entre outras) e de linhas, proporcionado ao utente 

grande variedade de opções que permita satisfazer as suas necessidades. 

De modo a proporcionar um melhor aconselhamento, as várias marcas 

disponibilizam formações regulares, para que os profissionais de saúde conheçam bem 

as particularidades dos seus produtos. No decorrer do meu estágio tive a oportunidade 

de estar presente em duas formações, promovidas pela Vichy® e LaRoche-Posay®, 

onde pude conhecer melhor os diferentes produtos e a sua aplicabilidade. 
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Dispositivos Médicos 

  

Os dispositivos médicos (DM) podem ser definidos como um conjunto de 

instrumentos, cuja finalidade é prevenir, diagnosticar ou tratar uma doença humana, sem 

recorrer a meios farmacológicos, metabólicos ou imunológicos [13]. Exemplos de DM 

disponíveis na FAN incluem testes de gravidez e de ovulação, preservativos, material 

ortopédico (calçado, meias de compressão e de descanso, suportes para mão e punho, 

colete lombar), seringas, material de penso e sutura, artigos de puericultura, dispositivos 

de ostomização e de autodiagnóstico. Esta grande variedade de produtos, permitiu-me 

consolidar alguns conhecimentos adquiridos na unidade curricular de Dispositivos 

Médicos, bem como adquirir novos conceitos, em particular, no que diz respeito ao 

material ortopédico.  

  

4. Cuidados farmacêuticos e serviços prestados 

 

Segundo o DL n.º 307/2007, de 31 de agosto e a Portaria n.º 1429/2007, de 2 de 

novembro, as farmácias têm a possibilidade de prestar serviços que promovam a saúde e 

o bem-estar [14,15]. Seguindo esta orientação, a FAN oferece aos seus utentes alguns 

serviços farmacêuticos, nomeadamente a determinação da pressão arterial e de alguns 

parâmetros bioquímicos, como a glicemia e o colesterol total. Para tal, o utente é 

encaminhado para um local mais reservado na zona de atendimento para que estes 

serviços sejam prestados. Após a medição, os valores são registados num cartão 

fornecido pela farmácia, caso o utente ainda não possua nenhum, informando-o também 

se os resultados obtidos se encontram ou não dentro do intervalo de valores 

considerados normais ou desejáveis. Desta forma, é possível a monotorização destes 

parâmetros, permitindo a deteção de alguma alteração inesperada e avaliação do efeito 

da medicação, caso se aplique. Deve ser sempre realizada a contextualização dos 

valores obtidos e, para tal, é necessário questionar o utente sobre o seu estilo de vida, 

cuidados com a alimentação e tratamento farmacológico a que possa estar submetido. 

Cabe assim ao farmacêutico que presta este serviço aconselhar o utente, sugerindo 

medidas não farmacológicas ou chamando à atenção para a necessidade de intervenção 

farmacológica e o devido encaminhamento para um médico, caso se justifique. 
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Esta foi uma tarefa pela qual estive encarregue múltiplas vezes durante o decorrer 

do meu estágio, tendo sido o primeiro contacto direto com o utente, permitindo-me 

interagir com diferentes pessoas e situações clínicas. 

É ainda possível realizar a administração de vacinas não incluídas no Plano 

Nacional de Vacinação, serviço prestado apenas por farmacêuticos devidamente 

capacitados para tal, com formação reconhecida pela Ordem dos Farmacêuticos (OF). 

Por último, a FAN assegura também a recolha de medicamentos fora de prazo de 

validade, que são armazenados em contentores apropriados fornecidos pela 

VALORMED®. Estes são posteriormente recolhidos por armazenistas, depois de 

selados, pesados e rotulados. A VALORMED® procede depois à sua recolha, para a sua 

reciclagem ou inceneração. 

 

5. Marketing na farmácia 

 

Atualmente, a farmácia não deve ser entendida apenas como um local onde são 

prestados cuidados de saúde, mas também como uma pequena ou média empresa. Deste 

modo, as estratégias de marketing e merchandising são, nos dias que correm, 

ferramentas fundamentais para aumentar a rentabilidade económica da farmácia, 

ajudando a captar a atenção de potenciais clientes. No caso específico de uma farmácia, 

estas estratégias podem apenas ser aplicadas a produtos de venda livre. Contudo, é 

importante ter sempre em atenção que o farmacêutico deverá, em primeiro lugar, prestar 

o melhor serviço possível, colocando como prioridade o bem-estar e a saúde do utente.  

Na FAN é habitual existir a “Marca do Mês”, o que proporciona aos compradores 

vantagens promocionais apelativas, estimulando a aquisição de mais do que um produto 

da marca, de forma a obter um maior desconto.  

Para além disso, podem existir ainda promoções especiais associadas a produtos 

de maior interesse por razões sazonais – por exemplo, um desconto de 25% em todos os 

produtos solares. 

Outras estratégias podem passar por fornecer ao cliente um cartão de fidelidade, 

levando a que este adquira um determinado número de embalagens/produtos, para que 

depois possa receber um de oferta.  

Por último, pode ser dada a oportunidade ao cliente de adquirir um produto com 

um desconto considerável (de 30 a 50%) quando estes se encontram com prazos de 

validade reduzidos. Assim, a farmácia consegue escoar mais rapidamente produtos que 
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teriam de ser devolvidos, ao mesmo tempo que cativa o cliente por oferecer uma 

condição de venda tão vantajosa. É de realçar que apenas se devem incluir neste tipo de 

promoção, produtos passíveis de ser utilizados na sua totalidade dentro do PV, 

chamando sempre à atenção do cliente para a caducidade indicada no artigo em questão. 

No entanto, as estratégias de marketing não se limitam a campanhas de venda com 

condições especiais. A disposição dos produtos dentro da farmácia é um fator 

importante no momento de escolha do utente. Por isso, torna-se imperativo que a 

farmácia conheça bem a sua população-alvo e, deste modo, possa posicionar os artigos 

de maior interesse e procura nos locais adequados. A possibilidade do cliente 

experimentar o produto através dos testeurs disponibilizados ou a oferta de amostras de 

certos produtos, podem contribuir para o aumento das vendas. 

 

6. Cronograma de atividades executadas durante o estágio 

 Ao longo das várias semanas de estágio, desempenhei diferentes tarefas, as quais 

se encontram resumidamente enumeradas e distribuídas cronologicamente na Tabela 1. 

Assim, numa fase inicial, comecei por ter a meu cargo o armazenamento dos 

produtos e a reposição de stocks, o que me permitiu conhecer melhor a organização da 

farmácia e os produtos que estavam disponíveis. Para além disso, conferi também 

diversas encomendas e, gradualmente, comecei a fazer a sua receção – primeiro das 

encomendas individuais e posteriormente das diárias. A medição de parâmetros 

fisiológicos e bioquímicos foi uma tarefa constante ao longo de todo o período de 

estágio, o que me permitiu contactar diretamente com os utentes desde cedo. 

A partir da terceira semana, comecei a acompanhar o atendimento ao público, 

sendo que na quarta semana era já incentivada a realizar atendimentos de forma 

autónoma, sempre com o apoio de algum membro da equipa da FAN, caso alguma 

dúvida surgisse.  

Uma vez por mês, realizei também o controlo de prazos de validade, sendo da 

minha responsabilidade a separação dos produtos e a atualização das caducidades no 

sistema informático. 

Tive ainda a oportunidade de participar em duas ações de formação, nas duas 

primeiras semanas de estágio: a primeira referente aos produtos da Vichy® (capilares e 

as diversas gamas para cada tipo de pele) e a segunda da responsabilidade da LaRoche 

Posay®, com especial enfoque nos artigos de proteção solar. 
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Por fim, as ações por mim propostas e de acordo com os temas escolhidos e 

abordados na parte II do presente relatório, ocorreram no mês de Agosto. Em primeiro 

lugar com o lançamento do panfleto informativo, seguido da implementação da ficha de 

gestão da terapêutica de doentes polimedicados e, por último, uma formação para todos 

os membros da equipa da FAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Cronograma de atividades realizadas no decorrer do estágio curricular na Farmácia Antunes 
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PARTE II – AÇÕES NA FARMÁCIA 

 

A. Asma: correto uso de inaladores, erros comuns e recomendações 

 

A Asma é uma doença crónica que afeta aproximadamente 334 milhões de 

pessoas em todo o mundo, sendo transversal a todas as classes sociais e grupos etários. 

No entanto, afeta principalmente idosos entre os 75 e 79 anos e crianças com idades 

compreendidas entre os 10 e os 14 anos, sendo que 14% das crianças no mundo já 

experienciaram sintomas desta doença. [16]  

A definição mais consensual desta doença, apresentada no mais recente relatório 

da Global Initiative for Asthma (GINA), indica que se trata de uma “doença 

heterogénea, caracterizada pela inflamação crónica das vias aéreas e definida pela 

presença de sintomas respiratórios, tais como sibilância, dispneia, opressão torácica e 

tosse com uma limitação variável ao fluxo expiratório a que se associa habitualmente 

um aumento da reatividade brônquica e alterações estruturais das vias aéreas”. [17,18] 

Apresenta-se normalmente na sua forma ligeira a moderada, passível de ser facilmente 

controlada. Contudo, pode afetar bastante a qualidade de vida dos doentes e seus 

cuidadores, estando estimado que sejam perdidos, por ano, 13,8 milhões de anos de vida 

devido à asma, o que se traduz num impacto semelhante ao da diabetes. [18] 

Assim, a asma é considerada um problema de saúde pública não só em países 

desenvolvidos, mas também em países em vias de desenvolvimento, ocorrendo nestes 

últimos 80% das mortes causadas por esta doença devido à falta de controlo dos seus 

sintomas. [19] 

Segundo dados de um inquérito nacional de prevalência da asma, estima-se que 

esta doença afete 6,8% da população portuguesa, o que equivale a aproximadamente 

700 000 asmáticos. Destes, apenas 57% têm a sua doença controlada, o que significa 

que cerca de 300 000 doentes precisam de intervenção de um profissional de saúde para 

os auxiliar a controlar a sua doença. Para além disso, 88% destes pacientes acreditavam 

ter a asma controlada. [20] 

Esta doença encontra-se muitas vez por diagnosticar e/ou por tratar corretamente, 

tornando-se um fardo na vida do doente e dos seus cuidadores, uma vez que causa 

diversas limitações. Para além do impacto negativo na qualidade de vida, também as 

despesas de saúde são superiores e a produtividade no trabalho é afetada – quer pela 



Daniela Figueiredo Relatório de estágio | Farmácia Antunes 

 

22 

ausência no local de trabalho, quer pela diminuição da eficiência do doente enquanto 

trabalha. [16] 

Por se tratar de uma doença crónica, sem cura, o objetivo principal do seu 

tratamento é o controlo da sintomatologia, de forma a permitir que o doente tenha uma 

vida sem restrições e com qualidade, prevenindo o aparecimento de episódios de 

exacerbação. Para tal, é essencial garantir a adesão ao tratamento de controlo e uma 

gestão adequado da doença. Assim, a adesão terapêutica é um fator modificável onde o 

farmacêutico pode intervir diretamente, através do acompanhamento regular a longo 

prazo e a educação do doente, capacitando-o para possuir o autocontrolo da sua doença 

[16,21]. 

Fatores desencadeantes e controlo da asma 

 

A compreensão dos fatores desencadeantes ajuda a prevenção da doença e a 

promoção da saúde da população, sendo por isso importante definir marcadores 

genéticos e identificar fatores ambientais que potenciem a doença [18]. As tabelas 2 e 3 

demonstram resumidamente quais os fatores que influenciam o aparecimento da asma 

ou de um episódio de exacerbação. Para que o doente seja capaz de controlar a sua 

doença, é importante conhecer os fatores desencadeantes, assim como saber identificar 

quando o seu estado clínico não se encontra devidamente controlado. 

 

 

Tabela 2- Fatores desencadeantes evitáveis, adaptado de Australian Asthma Handbook [21] 

Evitar sempre Fumo de tabaco 

Evitar ou 

reduzir sempre 

que possível 

Alergénios (alergénios animais, baratas, ácaros, fungos, alergénios ocupacionais, 

pólenes)  

Agentes Irritantes ambientais (ar seco e frio; queima de combustíveis;  poluição 

industrial; fumo; perfumes e incenso; aerossóis de uso doméstico) 

Fármacos (AINEs e Aspirina*; Antagonistas β; propólis e geleia real; Equinácea)  

Químicos e aditivos alimentares (se intolerante), efeito térmico (ex: bebidas frias) 

 

 

 

*Em asma 

induzida por 

aspirina 
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Tabela 3 - Fatores desencadeantes inevitáveis, adaptado de Australian Asthma Handbook [21] 

Não evitar Exercício, Riso 

Gerir 

Infeções do trato respiratório 

Agentes colinérgicos e anticolinérgicos 

Co morbilidades (rinite alérgica e rinossinusite, refluxo gastro 

esofágico, obesidade, pólipos nasais, disfunção das cordas vocais) 

Alterações fisiológicas e psicológicas (emoções extremas, alterações 

hormonais, gravidez, atividade sexual) 

 

Entre os vários fatores apresentados é necessário dar especial destaque ao fumo do 

tabaco e ao exercício físico. O primeiro deve ser sempre evitado, uma vez que fumar 

reduz a probabilidade de alcançar o controlo dos sintomas, diminuindo a resposta ao 

tratamento com corticosteroides inalados e orais e, consequentemente, potenciando o 

aparecimento de episódios de exacerbação. Para além disso, acelera a debilitação da 

função pulmonar e aumenta o risco de Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica. O 

tabagismo na grávida está estritamente desaconselhado por provocar danos na saúde 

respiratória da criança. Está também associado ao risco de aborto espontâneo, nado-

morto, redução do crescimento fetal, parto prematuro, descolamento prematura da 

placenta, baixo peso à nascença, morte súbita infantil, fissura labiopalatina e cancro 

infantil. [16,21] A exposição ao fumo do tabaco, como fumador passivo, constitui um 

fator de risco para o aparecimento de asma em crianças e adultos. Em casos de 

exposição durante a gestação ou em crianças de idade muito reduzida, o risco de 

sibilância na infância e o enfraquecimento da função pulmonar é bastante elevado.[21]  

O segundo, pelo contrário, deve ser encorajado como parte integrante do controlo 

da asma, dado os seus benefícios para a qualidade de vida. Atividade física regular, de 

moderada intensidade, melhora a capacidade cardiopulmonar, não tendo no entanto 

efeito direto na função pulmonar ou nos sintomas da asma. Caso ocorra 

broncoconstrição induzida pelo exercício, o doente pode controlar esta situação com o 

uso de medicação de controlo, de alívio ou ambas, consoante a indicação do 

médico.[22] Não existem evidências suficientes que indiquem que uma forma de 

atividade física em específico seja mais benéfica em relação às restantes, no entanto, a 

natação, em piscina sem cloro, parece melhorar a função pulmonar em crianças, sendo 

um desporto bem tolerado. Tal poderá ser explicado pela existência de um ar húmido à 
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superfície das piscinas, havendo menor probabilidade de desencadear um episódio de 

exacerbação do que em locais com ar seco.[23] 

Apesar da avaliação do controlo da asma (tabela 4) ser realizada pelo médico, o 

farmacêutico deverá reconhecer os sintomas (crises ou episódios de sibilância; 

sibilância ou tosse despertada pelo exercício; opressão torácica ou tosse após exposição 

a alergénios ou poluentes) [18] e os parâmetros de classificação, de forma a 

reencaminhar o utente para um especialista, caso se aperceba da ocorrência frequente 

dos mesmos. Para além disso, um asmático com a sua doença parcialmente 

controlada/não controlada poderá beneficiar da intervenção do farmacêutico através do 

devido aconselhamento. 

 

Tabela 4 – Avaliação do grau de controlo de sintomas de asma, adaptado de Manual para abordagem 

da sibilância e asma em idade pediátrica [24] 

Nas últimas 4 semanas, o doente teve: Controlado Parcialmente 

Controlado 
Não 

Controlad

o 
Sintomas diurnos ≥ 2x/semana? S/N 

Nenhum 
item 

1 – 2 
itens 

3 – 4 
itens 

Despertares noturnos por asma? S/N 

Necessidade de medicação de alívio ≥ 2x/semana? S/N 

Limitação de atividade por asma? S/N 
 

De forma a alcançar o controlo da asma, o doente deverá ter em atenção algumas 

medidas não farmacológicas, nomeadamente prevenir episódios de exacerbação ao 

evitar alguns dos fatores desencadeantes (por exemplo: exposição a alergénios e ao 

fumo de tabaco), assim como seguir o tratamento farmacológico tal como prescrito pelo 

seu médico. Este tratamento tem como principais objetivos o controlo dos sintomas e da 

função pulmonar; a redução de possíveis efeitos secundários, manutenção da sua rotina 

diária e a redução da mortalidade. [18] 

 

Adesão à terapêutica 

 

1. Avaliar a adesão do doente ao tratamento 

 

Em primeiro lugar, é importante perceber se o doente está a realizar corretamente 

o tratamento farmacológico tal como lhe foi prescrito, uma vez que estima-se que cerca 
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de 50% dos adultos e crianças asmáticas realizam o seu tratamento de controlo 

incorretamente. [18] Esta avaliação pode ser feita através de algumas perguntas, durante 

o momento da dispensa. Para isso, o farmacêutico pode questionar o utente sobre a sua 

medicação (tabela 5), não devendo assumir que a dose mais recentemente prescrita 

coincide com a que o utente toma, nem que o mesmo a toma consoante o que lhe foi 

prescrito. 

Tabela 5 – Questões sugeridas para avaliar a adesão ao tratamento, 

adaptado de Australian Asthma Handbook [21] 

Quantas vezes por semana tomou a sua medicação de controlo? 

Quantas vezes por dia toma? E em cada toma, quantas pulverizações faz? 

Acha mais fácil lembrar-se de tomar a medicação de manhã ou à noite? 

 

Caso esteja perante uma situação em que o utente não segue corretamente o 

tratamento, tal como indicado pelo médico, será importante perceber quais as razões da 

falta de adesão. Alguns fatores podem estar relacionados com esta situação, 

nomeadamente: preocupação com o aparecimento de efeitos secundários; má perceção 

da redução do fluxo respiratório; técnica inalatória incorreta; falta de compreensão da 

importância e finalidade dos fármacos prescritos; redução das tomas para reduzir os 

custos do tratamento; crenças pessoais que suscitam dúvidas quanto aos benefícios dos 

fármacos convencionais. Para além disso, é recorrente que o doente diminua a 

frequência da toma da medicação de controlo assim que observa melhoria dos sintomas 

ou estes se tornam menos frequentes. [21] 

Desta forma, a fraca adesão ao tratamento pode estar relacionada com causas 

intencionais ou involuntárias, tornando-se por isso imperativo perceber o que leva o 

doente a fazê-lo. 

Alguns fatores psicossociais e culturais podem afetar o autocontrolo da asma, quer 

em crianças, quer em adultos. Questões biológicas, familiares, individuais ou ao nível 

da comunicação podem ser uma barreira para o doente, tendo por vezes efeitos 

sinérgicos no descontrolo da doença. Existe uma complexa relação entre fatores 

diretamente ligados ao doente (crenças pessoais e culturais, grau de escolaridade, co 

morbilidades, saúde mental, apoio social, literacia em saúde) e aspetos relacionados 

com o profissional de saúde (capacidade de comunicação e ensino, tempo disponível, 

capacidade de adaptar o aconselhamento ao doente). [25] 
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A literacia em saúde, um dos fatores com mais influência, refere-se à “capacidade 

do tomar decisões informadas sobre a saúde”, proporcionado “capacidades 

indispensáveis para o autocuidado”. [26] Assim, o indivíduo é capaz de adquirir, 

processar e entender informações básicas relativas à saúde e serviços ao seu dispor. Esta 

competência está diretamente dependente da literacia, da capacidade de ouvir e falar e 

do conhecimento conceitual e cultural que o indivíduo possui. Deste modo, é percetível 

que um grau inadequado de literacia em saúde potencia um uso menos eficiente dos 

cuidados de saúde à disposição do doente bem como piores resultados no seu estado de 

saúde. No caso específico da asma, esta iliteracia em saúde, que pode ocorrer em 

qualquer classe social, está frequentemente associada à falta de conhecimento sobre a 

doença e tratamento, incorreta técnica inalatória e mau controlo dos sintomas. [25] Uma 

forma de ultrapassar esta problemática será o fornecimento da informação necessária, de 

forma clara, simples, com suporte escrito de fácil perceção, que deve ser repetido 

diversas vezes para consolidar o conhecimento do utente. [21] 

 

2. Promover a adesão  

 

Como profissional de saúde, o farmacêutico tem um papel bastante importante na 

promoção da adesão terapêutica. Em doentes asmáticos, existem algumas 

recomendações que devem ser tidas em conta, nomeadamente:[21] 

 Caso o doente possua um plano de ação escrito fornecido pelo seu médico, 

averiguar se o mesmo sabe interpretá-lo corretamente e se compreende a posologia 

prescrita; 

 Informar, em especial jovens adultos, que os fármacos normalmente prescritos 

no tratamento da asma não têm qualquer efeito na vida sexual ou na fertilidade, a curto 

e longo-prazo; 

 Destacar que um bom controlo da asma durante a gravidez é uma prioridade, 

realçando que os riscos inerentes ao mau controlo da doença se sobrepõem aos riscos 

associados aos fármacos utilizados no tratamento e, por isso, não devem ser 

interrompidos, para que a vida do feto e da mãe não seja posta em causa; 

 Em doentes polimedicados, é importante perceber se os vários medicamentos 

estão a ser tomados corretamente, em especial, nos casos em que seja necessário o uso 

de diferentes tipos de inaladores. 
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Tendo em consideração todos os aspetos abordados desta doença tão prevalente, 

surgiu a ideia da realização de uma formação para a equipa da FAN, direcionada para o 

acompanhamento ao utente, a avaliação da sua técnica inalatória, bem como a 

transmissão de algumas recomendações e cuidados a ter. A apresentação (Anexo 1) 

foca-se principalmente nos diferentes tipos de inaladores existentes no mercado e a 

correta forma de os utilizar; erros comuns cometidos pelos utentes durante a técnica 

inalatória e consequências dessa incorreta utilização; e o uso de máscaras e câmaras 

expansoras e a sua manutenção. O objetivo é chamar à atenção para alguns pormenores 

técnicos que podem influenciar bastante o controlo da asma, uma vez que uma das 

principais causas do mau controlo da doença e a ocorrência de um número maior de 

exacerbações é a incorreta utilização dos inaladores. 

 

Ensino e avaliação da técnica inalatória 

 

Um dos pontos fundamentais para o controlo da asma é a capacidade de 

autocontrolo. Para isso é fulcral que o doente esteja devidamente informado, sendo a 

transmissão de conhecimentos adaptada ao plano terapêutico, à gravidade da situação 

clínica e, especialmente, ao grupo etário. [18]  

A técnica inalatória influencia diretamente o grau de controlo da doença e, por 

isso, o farmacêutico deve informar o doente que a técnica de utilização depende do tipo 

de inalador usado. Para ser evitado a utilização incorreta dos mesmos, devem ser 

transmitidas instruções claras, sempre acompanhadas de demonstrações práticas. É 

também recomendada a reavaliação regular da técnica, uma vez que há uma tendência 

de os erros voltarem a surgir passadas 4 a 6 semanas. [18] 

 

1. Tipos de Inaladores 

 

Inalador pressurizado doseável (pMDI) 

Este tipo de inalador exige uma inspiração lenta e profunda, coordenada com a 

descarga. É libertada uma dose fixa do fármaco, sob a forma de aerossol, uma vez que, 

após agitação, o fármaco mistura-se com o propelente - atualmente, são utilizados 

hidrofluoralcanos (HFA), em vez de clorofluorcarbonetos (CFC). [21, 27] Deve ser 

referido ao doente que é importante expirar antes de usar o inalador, de forma a criar 
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mais espaço nas vias respiratórias para a inspiração seguinte. Isto permite uma 

inspiração mais prolongada, aumentando a probabilidade do fármaco alcançar o seu 

local de ação. Pela mesma razão, a respiração deve ser sustida, idealmente durante 10 

segundos após a inalação, para que as vias respiratória se mantenham imóveis, evitando 

a deposição do fármaco em locais indesejados, nomeadamente a orofaringe. O correto 

uso de um pMDI implica a coordenação entre o acionamento do dispositivo e a 

inspiração, tarefa que pode ser uma dificuldade para alguns doentes. O farmacêutico 

deve explicar a importância da dose ser libertada ao mesmo tempo ou imediatamente 

depois do doente começar a inspirar e nunca antes da inspiração. [21] 

A este tipo de inalador estão associados alguns erros bastante recorrentes, entre os 

quais: [21,27,28] 

 Não agitar o inalador antes de usar; 

 Segurar o inalador na posição errada (corretamente, o inalador deve ser estar na 

vertical com o bocal para baixo, entre os dentes com os lábios semicerrados, com a 

língua por baixo, para não obstruir a saída do jacto); 

 Não expirar completamente antes de usar o pMDI; 

 Acionar o inalador demasiado cedo ou durante a expiração; 

 Ativar o inalador mais do que uma vez durante a inspiração; 

 Inspirar demasiado rápido (ocorre principalmente em crianças e pode causar a 

deposição do fármaco na orofaringe); 

 Não suster a respiração durante o tempo suficiente após a inspiração; 

 Acionar o inalador várias vezes sem agitar entre as tomas; 

 Utilizar o inalador após prazo de validade ou quando está vazio - Inaladores 

sem contador de doses não têm forma fidedigna para confirmar que estão vazios. 

Colocá-lo em água para verificar se flutua era uma técnica usada antigamente que já não 

é recomendada, pois as formulações atuais não contêm CFC. Para além disso, 

dispositivos que contenham corticosteroides inalatórios ou cromonas nunca devem ser 

colocados em água, pois rapidamente ficam obstruídos. 

 

Inalador de pó seco (DPI) 

A utilização de um inalador de pó seco implica uma inspiração profunda e forte, 

para que seja criada a turbulência necessária para transformar o pó em partículas 

capazes de se depositarem nos pulmões. Este tipo de inalador pode conter doses 
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múltiplas ou obrigar à inserção de uma cápsula para cada dose individual. Quando 

utilizado incorretamente, parte da dose pode não ser emitida e/ou as partículas geradas 

poderão ser demasiado grandes para penetrar os pulmões. Consequentemente, haverá 

uma menor deposição pulmonar e uma maior deposição orofaríngea. [21,27,28] 

Uma vez que exigem um débito inspiratório considerável para ativar a libertação 

do fármaco, a sua correta utilização pode apresentar alguma dificuldade durante 

episódios agudos, em crianças e em doentes com DPOC.[21,27] 

Dentro de tipo de inaladores, há uma grande variedade de dispositivos, sendo por 

isso importante seguir as indicações fornecidas pelo fabricante, em cada caso específico. 

Contudo, existem alguns erros frequentemente cometidos que são transversais a este 

tipo: 

 Inclinar o dispositivo em vez de o manter na posição correta enquanto carrega a 

dose (horizontal – Accuhaler®; vertical – Turbohaler®); 

 Não expirar completamente antes de inalar; 

 Não inalar completamente, demasiado devagar e com pouca intensidade; 

 Expirar para dentro do inalador (aumenta o risco de contaminação do pó com 

humidade e pode causar a perda de pó); 

 Não fechar o dispositivo depois de usar, aumentando assim a probabilidade de 

ocorrer obstrução do bocal e/ou contaminação da formulação. 

Idealmente, o doente deveria apenas usar um tipo de inalador, no entanto, nem 

sempre é possível que tal aconteça e, por isso, devem ser dadas informações muito 

específicas para evitar erros. A manutenção dos inaladores também é um aspeto a ter em 

consideração, sendo que maior parte dos dispositivos não deve ser lavada com água, 

estando aconselhado o uso de uma pano seco. Exceções incluem o DPI handihaler 

(Spiriva ®) que deve ser lavado uma vez por mês, segundo as indicações do fabricante; 

inaladores contendo cromonas (ex: Intal®), cujo bocal deve ser lavado todos os dias, 

deixando secar por mais de 24h antes de usar, para evitar obstrução. [21,29] 

 

2. Câmaras expansoras e máscaras  

O uso de câmaras expansoras e de máscaras pode evitar alguns erros cometidos, 

assim como ajudar a ultrapassar algumas dificuldades inerentes ao uso de pMDI, 

nomeadamente a falta de coordenação entre a descarga e a inspiração ou a intolerância 

ao efeito irritativo do aerossol [27].Podem ser de grande ou pequeno volume, sendo as 
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primeiras mais indicadas para adultos e crianças com mais de 5 anos, enquanto as 

segundas para crianças com menos de 5 anos. Caso sejam de plástico, devem ser 

lavadas com detergente antes da primeira utilização para remover a carga eletrostática 

[29]. 

Tal como os inaladores, também estes dispositivos necessitam da manutenção 

adequada, sendo recomendada a sua limpeza mensal (2 a 3 vezes por mês) e após a 

resolução de qualquer infeção do trato respiratório. As câmaras de plástico não podem 

ser limpas com pano ou papel, pois tal levaria à formação de carga eletrostática e 

consequente redução da quantidade de fármaco disponível. O farmacêutico deve ainda 

recomendar que estes dispositivos sejam verificados regularmente (pelo menos 1 a 2 

vezes por ano), de forma a garantir que os mesmos não possuem fendas e que a válvula 

se encontra a funcionar corretamente. [21,29] 

Por vezes, há a necessidade de utilizar uma máscara adaptada à câmara expansora 

quando o doente tem dificuldade em utilizar corretamente o bocal do inalador, situação 

frequente em crianças com menos de 5 anos ou indivíduos com dificuldades cognitivas. 

Um fator importante para o correto uso é a utilização de uma máscara perfeitamente 

adaptada à face do doente, de forma a evitar fugas do fármaco e consequentes efeitos 

secundários locais. Para além disso, não devem ser utilizadas com corticosteroides 

inalados, devido ao risco de exposição da pele e dos olhos a estas substâncias. [29] 

 

3. Intervenção do farmacêutico 

 

O farmacêutico tem um papel importante na educação do doente asmático, 

podendo intervir diretamente com o intuito de garantir que a correta técnica inalatória 

está a ser utilizada, bem como todos os cuidados a ter estão a ser cumpridos.  

Assim, aos utentes que estejam a iniciar o tratamento deverá fornecer instruções 

claras sobre a utilização do inalador (e câmara expansora, caso se aplique), bem como 

as devidas recomendações para a sua correta manutenção. Após a explicação oral e 

demonstração prática, deverá pedir ao doente que exemplifique, mais do que uma vez, a 

utilização do inalador, garantindo que não existe qualquer dúvida. [21, 30] 

A técnica inalatória deve ser regularmente avaliada e, por isso, o farmacêutico 

deve pedir ao doente que exemplifique a forma de usar o seu inalador, em vez de 

perguntar se o mesmo o sabe fazer. Durante a exemplificação, o farmacêutico poderá 

usar uma checklist predefinida (anexos 2,3,4 e 5) para cada tipo de inalador e verificar 
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se o doente cumpre todos os passos corretamente, apontando os erros cometidos. Assim, 

poderá fornecer este documento ao utente, realçando os erros identificados e explicando 

o que deve fazer para os corrigir. [21,30] 

 

Em suma, a informação recolhida sobre esta temática permitiu a realização de 

uma formação interna na FAN, de forma a consolidar conhecimentos e relembrar 

indicações que devem ser dadas aos utentes. Dada a elevada variedade de inaladores 

existentes, é importante estar sempre atualizado em relação à forma de utilização dos 

mesmos, para melhor aconselhar o utente. Para isso, para além da apresentação 

realizada (anexo 1) foram também fornecidos alguns documentos que podem ser úteis 

na avaliação da técnica inalatória, nomeadamente checklists simplificadas (anexos 2, 

3,4) e adaptadas a cada inalador existente no mercado (anexo 5). 

 

B. Vitamina D e Proteção Solar 

 

A importância da vitamina D na saúde óssea no ser humano é desde há muito 

tempo reconhecida e bem definida. Para além desta função primordial, tem sido 

associado a esta vitamina um papel protetor em relação a doenças cardiovasculares, 

autoimunes e a alguns cancros [31,32]. Assim, níveis adequados de vitamina D são 

benéficos para preservação da saúde e prevenção de doenças. 

Sendo de conhecimento generalizado que a principal forma de obter esta vitamina 

é através da exposição solar, têm surgido dúvidas acerca da possível relação entre o uso 

de protetor solar e a deficiência em vitamina D. Deste modo, surgiu a ideia da 

elaboração de um panfleto informativo sobre esta temática (anexo 6), proporcionando 

aos utentes da FAN a possibilidade de esclarecer as suas dúvidas. 

 

Vitamina D 

 

A vitamina D é, na realidade, uma hormona esteroide, lipossolúvel, que pode 

existir em várias formas, das quais se destacam o ergocalciferol (D2, de origem vegetal) 

e o colecalciferol (D3, produzido na pele) (Figura 1). Pode ser obtida através da 

exposição solar e consequente produção cutânea, da dieta e de suplementos alimentares. 
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No entanto, a vitamina D resultante da síntese cutânea mantem-se no sangue o dobro do 

tempo da vitamina D ingerida. [33] 

 

Figura 1 - Estrutura química da vitamina D2 (A) e da vitamina D3 (B) 

Após a penetração na pele dos raios UVB, particularmente luz solar com 

comprimento de onda entre 295 e 305 nm, a pró-vitamina D3 converte-se em pré-

vitamina D3. Caso ocorra exposição solar excessiva, a pré-vitamina D3 é degradada em 

produtos inativos (lumisterol e taquisterol) de modo a prevenir a intoxicação por 

vitamina D. [31] Assim, a vitamina D obtida através da absorção intestinal de alimentos 

e suplementos e pela conversão da pré-vitamina D3 liga-se à proteína responsável pelo 

seu transporte na corrente sanguínea, sendo transportada até ao fígado. Neste local, é 

hidroxilada, pela ação de 25-hidroxílases hepáticas mitocondriais e microssomias, 

formando-se 25-hidroxicolecalciferol (25(OH)D3) (Figura 2A), a forma predominante 

em circulação. No rim, ocorre uma segunda hidroxilação, com a formação de 1α,25-

dihidroxicolecalciferol (1,25(OH)2D3) – calcitriol (figura 2B), a forma mais ativa - pela 

ação de 1α-hidroxílases renais mitocondriais. [34] 

 

 

Figura 2 - Estrutura química de 25(OH)D3 (A) e calcitriol (B) 
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Qualquer uma das restantes fontes fornece vitamina D numa forma 

biologicamente inerte, sendo por isso necessária ocorrer a sua ativação no organismo 

humano, através do processo anteriormente descrito. [31] No que diz respeito às fontes 

alimentares, esta pode ser encontrada, em pequenas quantidades, em óleos de peixe 

(óleo de fígado de bacalhau), peixes gordos (salmão, atum, cavala) e produtos 

alimentares fortificados, como produtos lácteos, pão e cereais de pequeno-almoço 

[31,35,36]. Em relação aos suplementos alimentares, é possível a sua ingestão em 

suplementos vitamínicos, normalmente associada a outros elementos, podendo estar 

presente na forma D2 ou na forma D3. Ambas são absorvidas de modo equivalente, 

promovendo um aumento idêntico dos níveis séricos de 25(OH)D3. Contudo, parecem 

existir diferenças na durabilidade do seu efeito, ou seja, no caso da vitamina D2, os 

níveis séricos de 25(OH)D3 diminuem rapidamente 3 dias após a ingestão, regredindo 

para valores semelhantes aos observados antes do tratamento, 14 dias depois; enquanto 

que 3 dias após a ingestão de vitamina D3, os níveis séricos de 25(OH)D3 continuam a 

aumentar, alcançando valores máximos ao fim de 14 dias. [35] 

A síntese de Vitamina D, após exposição solar, é influenciada por diversos 

fatores, entre os quais: 

 Zona geográfica: quanto mais próxima do equador, mais facilmente a 

vitamina D é produzida; o mesmo acontece em altitudes elevadas. Por outro lado, em 

zonas urbanas, devido à poluição, uma parte significativa da radiação UVB é 

absorvida pelos poluentes, diminuindo assim a quantidade que atinge a pele e, 

consequentemente, a síntese cutânea desta vitamina [31,37]; 

 Estação do ano e hora do dia: A maioria das pessoas produz a quantidade 

adequada de vitamina D apenas com exposição ocasional regular ao sol, ou seja, 

quando o Índice UV é igual ou superior a 3, alguns minutos passados ao ar livre na 

maioria dos dias da semana, é suficiente para manter adequados os níveis desta 

vitamina. Se o Índice UV for inferior a 3 (Outono/Inverno), realizar atividades ao ar 

livre, entre as 10h e as 16h, com alguma pele exposta e ser fisicamente ativo, potencia 

a produção de vitamina D[37] 

 Superfície corporal exposta ao Sol e duração da exposição: para aumentar a 

síntese desta vitamina, é mais eficaz aumentar a área do corpo exposta do que 

prolongar o tempo de exposição. Uma exposição prolongada aumenta o risco de 

cancro da pele e não aumenta os níveis de vitamina D pois o excesso produzido é 

transformado em compostos inativos.[36] 
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 Pigmentação da pele: indivíduos com pele clara poderão precisar de apenas 

15 minutos de exposição solar para produzir a vitamina D que precisam, ao passo que 

pessoas com pele escura poderão necessitar de 6 vezes mais tempo, pois a melanina 

reduz a quantidade de raios UVB que penetram na pele.[33] 

Uma exposição solar regular e de curta duração (de apenas alguns minutos) é mais 

eficaz na produção de vitamina D, do que uma exposição prolongada. Desta forma, é 

possível produzir quantidades adequadas de vitamina D que, posteriormente, serão 

armazenadas no tecido adiposo e libertadas durante o Inverno, quando a produção é 

reduzida. [32,38]  

Para avaliar os níveis séricos de vitamina D, recorre-se à determinação da 

concentração sanguínea de 25(OH)D3, uma vez que os níveis de calcitriol 

(1,25(OH)2D3), a forma biologicamente ativa, não refletem o estado de vitamina D 

existente, sendo comum encontrar concentrações normais ou mesmo elevadas em 

crianças e adultos com deficiência em vitamina D [36]. Assim, recomenda-se que a 

concentração sanguínea de 25(OH)D3 seja superior a 30 ng/ml (75 nmol/l), de forma a 

obter uma melhor absorção de cálcio e níveis de PTH reduzidos. [35] Por outro lado, 

níveis superiores a 150 ng/ml (394nmol/l) estão associados a intoxicação por vitamina 

D, ocorrendo hipercalcemia e hiperfosfatemia. Casos de intoxicação são muito raros, 

mas podem ser causados pela ingestão de doses excessivamente elevadas desta vitamina 

(superiores a 50 000 IU por dia). [32] 

Estima-se que um bilião de pessoas em todo o mundo não possuam os níveis 

adequados de vitamina D, o que pode ser visto como um problema de saúde pública, 

tendo em conta que a hipovitaminose D é um fator de risco independente para a 

mortalidade [32,33]. Em Portugal não foram encontrados estudos que permitissem 

avaliar a prevalência da deficiência em vitamina D. Contudo pensa-se que, tal como em 

outros países europeus, o valor médio de vitamina D> 30ng/ml não seja atingido [35]. 

Dada a importância da vitamina D para o organismo, a sua deficiência está 

associada ao aparecimento de consequências negativas para a saúde do individuo. 

Assim, não havendo vitamina D em quantidades adequadas, apenas 10 a 15% do cálcio 

proveniente da dieta e cerca de 60% do fósforo são absorvidos, o que leva ao aumento 

dos níveis da hormona paratiroide (PTH) (Hiperparatiroidismo secundário) e, 

consequentemente, a alterações no metabolismo ósseo. [32,33,35] Uma concentração 

elevada desta hormona está associada a um aumento da atividade osteoclástica, fraqueza 

óssea e redução da densidade mineral óssea, resultando em osteopenia, osteoporose e 
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num risco aumentado de fratura [33]. Quando a deficiência de vitamina D ocorre 

durante a gestação ou na infância, poderá ocorrer atraso no crescimento, deformidades 

ósseas (raquitismo) e ainda fraqueza muscular, causando a criança a andar e a manter-se 

de pé. [32,33] 

Algumas pessoas estão mais predispostas a padecer de deficiência de vitamina D, 

uma vez que estão associados a fatores de risco que interferem com a sua capacidade de 

manter níveis adequados desta vitamina. Assim, os grupos de risco são: 

 Lactentes: níveis adequados de vitamina D dificilmente são alcançados apenas 

com a toma de leite humano, estando o seu conteúdo dependente dos níveis de vitamina 

D da mãe. Por isso, mãe que tomem suplementos com elevadas doses de vitamina D 

terão no seu leite maior quantidade desta vitamina para fornecer ao bebé. [33] 

 Idosos: com a idade, a produção de vitamina D na pele não é tão eficaz (aos 70 

anos, a capacidade de síntese cutânea é apenas 25% da de um adulto jovem saudável) 

[B]. Para além disso, há maior probabilidade de passar mais tempo dentro de casa e de 

não haver a ingestão de quantidades adequadas de vitaminas.[33] 

 Pessoas com reduzida exposição solar: doentes acamados, pessoas que cubram o 

corpo por crenças religiosas ou culturais ou indivíduos cuja ocupação profissional limita 

a exposição solar dificilmente conseguem obter, a partir da luz solar, os níveis de 

vitamina D necessários. Nestes casos, é aconselhada a ingestão de alimentos fortificados 

e suplementos vitamínicos para prevenir a deficiência em vitamina D.[33] 

 Pessoas com pele escura: devido à presença de grandes quantidades de melanina 

na epiderme, a capacidade de produção de vitamina D após exposição solar está 

diminuída, uma vez que este pigmento da pele absorve maior parte dos raios UVB. [33] 

 Má absorção de gorduras: tendo em conta que a vitamina D é lipossolúvel, 

pessoas com reduzida capacidade de absorção de gorduras estão mais predisposto a 

níveis inadequados desta vitamina. Esta condição médica está frequentemente associada 

à Doença de Crohn, fibrose cística e doenças hepáticas. [32,33] 

 Obesos ou indivíduos sujeitos a bypass gástrico: baixas concentrações séricas de 

25(OH)D3 estão normalmente associadas com índices de massa corporal (IMC) ≥30. 

Devido à elevada quantidade de tecido adiposo, a vitamina D fica retida, estando assim 

alterada a sua libertação para a circulação sanguínea. Por outro lado, a cirurgia de 

bypass gástrico altera parte do intestino delgado, interferindo com o local de absorção 

da vitamina D, diminuindo consideravelmente a quantidade absorvida. [32,33] 
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 Interações medicamentosas: alguns medicamentos podem interferir com o 

metabolismo e absorção da vitamina D, nomeadamente corticosteroides, anti 

convulsivantes, antivíricos (tratamento para a SIDA), fenitoína, orlistato e 

colestiramina.[32,33] 

 Doenças renais: indivíduos com síndrome nefrótico ou doença renal crónica 

apresentam, respetivamente, excreção aumentada de 25(OH)D3 pela urina e síntese de 

calcitriol diminuída.[32] 

 

Fotoproteção e vitamina D 

 

A radiação UVB proveniente do sol é simultaneamente a principal causa de 

cancro da pele e a melhor forma do nosso corpo produzir vitamina D. Por isso, é 

importante encontrar o equilíbrio entre a manutenção de níveis de vitamina D 

adequados e o risco de cancro da pele devido a demasiada exposição solar. 

O uso de protetor solar afeta a produção endógena de vitamina D: em condições 

controladas, um protetor de solar com fator de proteção de 30 pode reduzir a síntese 

cutânea desta vitamina em 95 a 99 %. [36] Contudo, na prática, não são observados os 

mesmos efeitos, uma vez que as pessoas geralmente não aplicam a quantidade 

necessária, não cobrem toda a pele exposta ao sol nem reaplicam o protetor 

regularmente. Para além disso, pessoas que usam frequentemente fotoproteção têm a 

tendência para se expor mais regularmente ao sol, o que, em combinação com possíveis 

erros na aplicação do protetor, permite que sejam mantidos níveis adequados de 

vitamina D. [39] 

Por outro lado, exposição solar prolongada sem proteção solar quando o índice 

UV é superior a 3 é completamente desaconselhada, mesmo em indivíduos com défice 

de vitamina D, pois a probabilidade de queimadura solar está aumentada e, 

consequentemente, o risco de cancro da pele também. [32,38]  

Em suma, a deficiência em vitamina D está associada a diversos fatores, tendo o 

uso proteção solar um papel minoritário em comparação com outros como a idade, 

estilo de vida ou cor da pele. A forma de aplicação típica de protetor solar tem um 

impacto pouco significativo nos níveis de vitamina D em pessoas que não se encontram 

nos grupos de risco. No caso de pessoas em risco de défice de vitamina D, estas devem 

ser identificadas, recebendo o devido aconselhamento quanto à proteção solar e 
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suplementação vitamínica. Em situações particulares como indivíduos que necessitam 

de fotoproteção diária (pessoas com fotossensibilidade/fotodermatoses, doentes com 

cancro da pele ou predispostos ao seu desenvolvimento), independentemente da altura 

do ano, esta nunca deve ser descurada pois o risco de exposição solar sobrepõe-se aos 

benefícios da síntese cutânea de vitamina D. Assim, estes indivíduos poderão recorrer a 

suplementos vitamínicos e avaliar regularmente os níveis séricos de 25(OH)D3 no seu 

organismo, de forma a prevenir o desenvolvimento de deficiência em vitamina D. [40] 

 

C. Doentes polimedicados e gestão da terapêutica 

 

Atualmente, o envelhecimento populacional é uma realidade em todos os países 

desenvolvidos, em especial no continente europeu, estimando-se que, em 2050, cerca de 

20% da população mundial tenha mais de 65 anos, o correspondente a dois mil milhões 

de pessoas. [41] 

Graças à melhoria das condições de vida e dos cuidados de saúde, também a 

esperança média de vida é superior. Com o avançar da idade, a probabilidade de 

desenvolvimento de várias morbilidades é maior, em especial doenças crónicas e 

degenerativas. Em Portugal, estima-se que aproximadamente 50% dos portugueses 

sofram de uma doença crónica e que 25% tenham mais do que uma. [41] Desta forma, a 

existência de comorbilidades em doentes crónicos leva a que estes estejam sujeitos a 

terapêuticas medicamentosas complexas, que exigem uma gestão adequada para evitar 

erros e possíveis efeitos adversos, quer devido a sobre ou subdosagem, quer por 

incorreta frequência. [41,42] 

O elevado número de medicamentos prescritos e de médicos prescritores e a 

complexidade da pauta posológica, aliados a dificuldades cognitivas e funcionais 

inerentes à idade avançada, contribuem para a falta de adesão à terapêutica. [43] 

Para além disso, um dos erros mais usuais é a incorreta frequência de 

administração, em especial de medicamentos inalados. A toma em duplicado do 

medicamentos está também indicada como um erro cometido frequentemente, sendo a 

prescrição por princípio ativo e a grande variada de medicamentos genéricos 

disponíveis uma causa provável. Tal pode ser explicado tendo em conta que maior parte 

dos doentes polimedicados pertencem a uma faixa etária mais avançada, muitas vezes 

com problemas de visão e outras limitações associadas, podendo facilmente confundir o 
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medicamento a tomar com a alteração constante das embalagens. A maior parte dos 

utentes, em particular os idosos, tende a reconhecer o medicamento pela embalagem e 

dada a grande diversidade existente no mercado, a troca de laboratório do medicamento 

genérico, por exemplo, pode levar ao abandono ou troca da terapêutica ou mesmo à 

toma em duplicado do mesmo principio ativo [43]. 

Ao contrário do médico e farmacêutico, o paciente nem sempre acredita que o uso 

dos medicamentos tal como prescritos é necessário para o tratamento de algum 

problema em específico. Consequentemente, poderá ter uma atitude descuidada, 

podendo esquecer-se de tomar os medicamentos ou até negar a sua doença. Desta 

forma, independentemente da doença, este aspeto pode afetar a adesão à terapêutica 

[42]. 

O aconselhamento em relação à terapêutica é essencial para garantir a adesão por 

parte do doente e a sua segurança, bem como a obtenção de resultados positivos. 

Contudo, é frequente que o paciente não entenda perfeitamente as indicações fornecidas 

pelo seu médico e/ou farmacêutico, o que potencia a ocorrência de erros na terapêutica. 

Estima-se que 40%-80% da informação transmitida é esquecida de imediato, por isso, é 

importante que as recomendações sejam dadas oralmente juntamente com um suporte 

escrito, para que sejam mais facilmente retidas pelo doente. [44] 

Deste modo, surgiu a ideia de criar um documento (anexo 7) que permitisse 

sistematizar toda a informação relativa aos medicamentos prescritos a cada doente 

polimedicado. Nesta ficha, para além de informação sobre alergias e contraindicações, é 

possível indicar, de forma simplificada e adaptada a cada doente, a posologia e a 

finalidade de cada medicamento prescrito. Na primeira coluna destinada à identificação 

do medicamento, o farmacêutico pode indicar o princípio ativo e dose ou, caso o doente 

prefira, pode anexar parte da embalagem do medicamento em questão. Desta forma, o 

utente pode facilmente reconhecer o medicamento utilizado, associando a forma que 

deve ser tomado e a sua finalidade. Por outro lado, caso o doente queira adquirir sempre 

o mesmo laboratório, com a presença de parte da embalagem na ficha, a dispensa está 

facilitada. Este documento permite ainda incluir MSRM e MNSRM, devendo ser 

atualizado sempre que ocorra alguma alteração. 

Assim, esta ficha permite uma listagem completa de todos os medicamentos 

prescritos, com as recomendações necessárias, podendo funcionar como um plano de 

medicação que o doente deve seguir. Consequentemente, há menor probabilidade de 
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erros associados à toma de medicação, aumentando a segurança da terapêutica e a 

adesão à mesma. 

A implementação desta ficha em alguns utentes da FAN ocorreu no mês de 

Agosto e todos eles se mostraram bastante recetivos à sua utilização, em especial 

utentes mais idosos que reconhecem apenas a sua medicação pela embalagem. Em 

alguns casos, havia já pessoas com um documento semelhante feito pelos próprios mas 

contendo menos informação.  
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Anexos 

 

Anexo 1: Apresentação utilizada para a formação dada à equipa da FAN sobre 

inaladores, erros comuns da técnica inalatória e recomendações 
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Anexo 2: Checklist de avaliação da técnica inalatória - Inalador pressurizado doseável 

(pMDI) - Adaptado de “Programa Nacional para as Doenças Respiratórias. Boas 

práticas e orientações para o controlo da asma no adulto e na criança” , Direção Geral 

de Saúde, 2014 [18] 
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Anexo 3: Checklist de avaliação da técnica inalatória - Inalador pressurizado doseável + 

câmara expansora (pMDI+CE) - Adaptado de “Programa Nacional para as Doenças 

Respiratórias. Boas práticas e orientações para o controlo da asma no adulto e na 

criança” , Direção Geral de Saúde, 2014 [18] 
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Anexo 4: Checklist de avaliação da técnica inalatória - Inaladores de pó seco (DPI) - 

Adaptado de “Programa Nacional para as Doenças Respiratórias. Boas práticas e 

orientações para o controlo da asma no adulto e na criança” , Direção Geral de Saúde, 

2014 [18] 
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Anexo 5: Compilação de checklists para avaliação da técnica inalatória consoante o 

inalador utilizado - Retirada de: National Asthma Council Australia. Inhaler technique 

for people with asthma or COPD. National Asthma Council Australia, Melbourne, 2016 
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Anexo 6: Panfleto informativo sobre Proteção Solar e Vitamina D 
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Anexo 7: Ficha de gestão de terapêutica para doentes polimedicados 
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Resumo 

 

O presente relatório é fruto não só dos conhecimentos adquiridos durante cinco anos na Faculdade 

de Farmácia da Universidade do Porto mas também da experiência enriquecedora que nos foi 

proporcionada no Hospital Universitário Virgen de las Nieves (HUVN).  

O estágio profissionalizante constitui um dos momentos chave na aprendizagem de cada estudante, 

permitindo-lhe colocar em prática toda a teoria adquirida e integrar-se na realidade dos serviços prestados 

pelo farmacêutico.  

Deste modo, aliamos a possibilidade de conhecer o papel do farmacêutico hospitalar à experiência 

de trabalhar fora do nosso país, uma realidade tão comum nos dias de hoje. O resultado não poderia ser 

melhor: três meses de constante aprendizagem, de trabalho árduo e de superação de qualquer obstáculo. 

Assim, este relatório tem como objetivo ser o reflexo dos conhecimentos que nos foram 

transmitidos nas diferentes valências do HUVN que tivemos a oportunidade de conhecer durante a nossa 

estadia em Granada. 
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I - Introdução 

O Hospital Universitário Virgen de las Nieves 

(HUVN) – Figura 1 - faz parte do Complexo 

Hospitalar Universitário de Granada, criado a 21 de 

novembro de 2014 pela Orden de la Consejería de 

Igualdad, Salud y Políticas Sociales da Junta de 

Andaluzia [1]. No entanto, este hospital já conta com 

mais de 57 anos de história, sendo atualmente formado 

por 7 centros assistenciais (entre os quais de destacam o 

Hospital Geral, o Hospital Materno-Infantil e o Hospital 

de Reabilitação e Traumatologia), um edifício 

administrativo e duas “naves” industriais. Trata-se, 

portanto, de um hospital regional perfeitamente 

integrado no Sistema Sanitario Publico de Andalucía, reunindo todas as especialidades médicas 

oferecidas pelo Sistema Nacional de Saúde espanhol.  

Este hospital constitui uma referência a nível nacional, nomeadamente no que diz respeito a 

cirurgia facial, transplante renal cruzado, reprodução assistida e tratamento de arritmias com imagens 3D, 

esquizofrenia refratária e transtorno de movimentos. Na região da Andaluzia, constitui uma referência a 

nível de medicina fetal e infantil, banco de leite, farmacogenética, fabricação de metadona, elaboração de 

medicamentos para ensaios clínicos e tratamento do lábio palatino e tumores ósseos [1]. 

Desde Junho de 2001 que este hospital possui Certificado de Qualidade (UNE-EN ISO 9001), pela 

Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). A nível do Serviço de Farmácia do 

Hospital Universitário Virgen de las Nieves, este encontra-se acreditado pela Agencia de Calidad 

Sanitaria de Andalucía (ACSA) desde novembro de 2007 [1]. 

Realizar três meses de Erasmus de estágio em farmácia hospitalar no HUVN foi, sem dúvida, das 

melhores oportunidades profissionais e pessoais que alguma vez tivemos. Partimos à descoberta, apenas 

sob o comando da curiosidade. O nosso navio chegou a bom porto e tivemos a sorte de sermos 

perfeitamente integradas nos serviços farmacêuticos deste hospital, tendo trabalhado efetivamente nas 

seguintes unidades: Unidade de Seguimento farmacoterapêutico de pacientes externos (Ambulatório), 

Unidade de Farmacotecnia (UF), Unidade de Ensaios Clínicos (UEC), Unidade Centralizada de Dispensa 

de Estupefacientes (UCDE), Armazém, Unidade de Distribuição de Medicamentos em Dose Unitária, 

Banco de Leite Humano, Unidade Centralizada de Preparação de Citotóxicos (UCPC), Unidade 

Centralizada de Nutrição Parentérica (UCNP), Reconciliação Terapêutica e Validação de prescrições. 

Assim, com este estágio, tornamo-nos conhecedoras da realidade que envolve o trabalho e o papel 

do farmacêutico nos diferentes serviços deste hospital, bem como da sua importância para o 

melhoramento e manutenção da saúde da população. Independentemente do setor do Serviço de Farmácia 

em que o farmacêutico esteja integrado, apercebemo-nos de que o contacto deste com outros profissionais 

de saúde é essencial não só em questões de saúde da população, mas também na valorização da profissão 

farmacêutica e desenvolvimento das suas responsabilidades enquanto profissional de saúde e também 

enquanto pessoa.  

Figura 1 – Fachada principal do HUVN. 
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II – Unidade de Seguimento Farmacoterapêutico (consulta de pacientes 

externos ou ambulatório) 
 

Esta unidade é composta por uma sala de espera, 3 consultórios e um armazém. 

A sala de espera é uma sala onde os doentes aguardam pela sua vez, de forma a serem atendidos 

pelo farmacêutico. Normalmente, a esta unidade dirigem-se doentes ou cuidadores de doentes que 

padecem de doenças crónicas ou de difícil tratamento como hepatite C, hepatite B, VIH/SIDA, 

hipertiroidismo, infertilidade, artrite reumatoide e psoriática, espondilite, artrite juvenil idiopática, 

psoríase, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, fibrose cística, infeções (por Pseudomonas 

aeruginosa em doente com fibrose cística, por exemplo), cancro, transplantes hepático e renal, hemofilia, 

anemia grave (causada por doença renal, por exemplo) problemas de crescimento e desenvolvimento, 

entre outras. 

Os consultórios são salas separadas por portas com conexão para a sala de espera e para o 

armazém. As portas devem estar sempre fechadas, especialmente no decorrer de uma consulta, pois a 

privacidade do doente deve ser sempre preservada. Cada consultório possui um computador, um 

frigorífico a - 23ºC contendo placas de gelo, um contentor de lixo normal, um contentor de lixo biológico 

(para rejeitar seringas e canetas usadas pelos doentes, por exemplo), um contentor de lixo para folhas com 

dados (ordens de dispensação desatualizadas, fichas com a marcação da consulta, por exemplo), material 

de escritório, um lavatório, álcool desinfetante a 70ºC e uma manga de saída de medicação do robot (por 

onde sai a medicação armazenada neste). 

O armazém é composto por quatro conjuntos de frigoríficos, o robô propriamente dito, dois 

armários e um caixote do lixo exclusivamente para colocar medicação cujo prazo de validade está 

ultrapassado. 

Um dos conjuntos de frigoríficos contém medicação para anemia e problemas de crescimento. 

Outro contém medicação destinada a doentes da unidade de reprodução medicamente assistida. Um 

terceiro conjunto contém medicação para artrite idiopática juvenil, artrite reumatoide, artrite psoriática, 

doença de Crohn, psoríase e espondilite. Por último, outro conjunto contém medicação para doentes com 

esclerose múltipla. Aqui, a medicação não se encontra disposta por ordem alfabética de princípio ativo, 

apenas por doença, e sempre segundo o princípio first-in first-out (FIFO) e first-expired first-out (FEFO). 

As caixas correspondentes à mesma dose e princípio ativo ficam juntas e separadas dos demais. Caixas 

contendo medicamentos com o mesmo princípio ativo mas diferente dose estão colocadas imediatamente 

ao lado. Todas as manhãs deve ser feito um controlo da temperatura de cada conjunto de frigoríficos, a 

qual deve estar compreendida entre os 2 e os 8ºC, devendo ser registadas pelo farmacêutico em folhas 

específicas e colocadas ao lado do frigorífico correspondente. Nestas, o farmacêutico deve colocar a data, 

a temperatura registada e assinar. Para cada mês existe uma folha diferente, devendo ser feita uma 

atualização mensal de todos os termómetros, no software Testo Comfort. Através deste programa 

informático, é possível descarregar o registo automático de temperaturas em cada dia do mês anterior. 

Assim, o registo de temperaturas fica disponível tanto em formato digital como em papel. Ao descarregar 

o registo do mês anterior, o termómetro fica apto a fazer novos registos para o mês seguinte. A 
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temperatura ambiente é igualmente controlada, não devendo exceder os 25ºC e os 60% de humidade, de 

modo a garantir a correta conversação da medicação. 

Quanto aos armários, num deles existe uma estante exclusivamente para antivíricos destinados ao 

tratamento do VIH/SIDA, dispostos por ordem alfabética de princípio ativo e, dentro do mesmo princípio 

ativo, por ordem crescente de dose, sendo colocados por último os medicamentos que constituem 

combinações de princípios ativos. No mesmo armário, outras duas estantes estão destinadas a medicação 

para pacientes da unidade de reprodução assistida. A partir daí, as restantes estantes dos dois armários 

contêm medicamentos dispostos por ordem alfabética de princípio ativo e, dentro do mesmo princípio 

ativo, por ordem crescente de dose, onde pode ser encontrada medicação para o hipertiroidismo, 

tratamento de infeções pulmonares por Pseudomonas aeruginosa em doente com fibrose cística, cancro, 

esclerose múltipla, hepatite B, hepatite C e ainda imunossupressores, entre outros. 

Quanto ao robô (Figura 2), a organização da medicação não obedece a nenhum critério em 

específico. O farmacêutico responsável introduz no programa específico do robot o nome comercial do 

medicamento e o código nacional do mesmo (que em Espanha começa sempre por 84). A partir daí, a 

medicação que necessita ou não de estar no frigorífico é introduzida no mesmo, bastando inserir a data de 

validade do produto, a quantidade de caixas que se pretendem colocar do mesmo e passar o código de 

barras ou introduzindo o código nacional. A medicação é então colocada no tapete rolante, com cerca de 

um palmo de distância entre cada caixa, que deverá ser colocada no mesmo na vertical. O robô coloca-a 

nas prateleiras que tem disponíveis, tendo uma zona reservada para a medicação que necessita de frio. 

Para retirar medicação do robô, deve-se inserir o nome comercial do medicamento em causa no campo 

destinado à busca. A partir daí, surge uma lista de onde se deve selecionar aquele que tem a dose e forma 

farmacêutica pretendida. Nesta lista, é possível verificar a quantidade do medicamento disponível no 

robô. Pode-se então selecionar o local para onde se quer que a medicação seja encaminhada (PKA: 

armazém ou consultas 1,2 ou 3), bem como a quantidade que se pretende retirar. O robô envia 

automaticamente o medicamento que tem o prazo de validade mais curto para o local selecionado. 

Qualquer medicamento pode se introduzindo no robô desde que tenha ficha criada ou se a crie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

C D 

Figura 2 – Principais constituintes do robô. Os monitores de controlo do robô, 

juntamente com o botão de emergência (A); o interior do robô (B); a zona de saída 

de medicação no armazém (C); zona de saída da medicação no consultório (D). 
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Em termos da consulta de seguimento farmacoterapêutico com o farmacêutico, cada paciente tem 

uma hora destinada à sua consulta, após a dispensa destes medicamentos de uso hospitalar sofrer 

autorização prévia, pois são todos obtidos pelo doente de forma gratuita, uma vez que a Junta de 

Andaluzia, a Segurança Social e/ou Seguros de Saúde garantem a comparticipação dos mesmos na sua 

totalidade. As fichas de comprovativas da marcação da consulta vão sendo recolhidas pelo farmacêutico 

na sala de espera, devendo-se conferir o nome do paciente, a data e hora da consulta, a especialidade e o 

número do consultório a que se destina (consulta 1, 2 ou 3). Os doentes são chamados à vez para a 

consulta, sendo que a partir daí o sigilo profissional e o direito à privacidade devem ser salvaguardados. O 

doente entrega a ordem de dispensação (Anexo 1) ao farmacêutico, que acede à história clínica do doente 

através do seu número de história clínica (NHC), através do software hospitalar Diraya, onde o 

farmacêutico tem acesso às alterações terapêuticas indicadas pelo médico, bem como à evolução do 

doente. No caso de ser a primeira vez que o paciente se dirige à consulta ou de o médico ter alterado a sua 

terapêutica, o doente deve fazer-se acompanhar do seu relatório médico. A dispensa dos medicamentos é 

registada informaticamente no processo do doente, dando-se baixa do medicamento dispensado. A 

dispensa também é registada em papel, na ordem de dispensação referida, no local destinado a tal efeito, 

onde o farmacêutico regista a data, denominação comum internacional (DCI) do medicamento 

dispensado, dose e nº de unidades dispensadas e assina. No final, o farmacêutico marca a próxima 

consulta do doente, no software hospitalar Prisma, de acordo com o número de unidades dispensadas e 

sempre uma semana antes de o doente acabar de tomar os medicamentos que lhe foram dispensados, de 

modo a prevenir que o doente fique sem medicação em casos de rotura de stock na farmácia hospitalar. 

Em casos de início ou mudança de tratamento/posologia, o farmacêutico deve dispensar medicação 

necessária apenas para um mês, para o caso de o doente não se adaptar à mesma. No caso de ser uma 

continuação de tratamento, o farmacêutico pode dispensar medicação para dois meses. No entanto, por 

causa das frequentes roturas de stock da farmácia hospitalar, dado o número de doentes que todos os dias 

surgem no hospital, bem como a cortes nos gastos em saúde, o normal é ser sempre dispensada medicação 

apenas para um mês em ambos os casos. Todos os doentes devem dirigir-se a esta unidade apenas do dia 

da sua consulta, pois a medicação é preparada e são certificados os níveis em stock, no dia anterior, de 

acordo com os doentes programados para o dia seguinte, de forma a evitar roturas. No caso de um doente 

pretender buscar a sua medicação a outro hospital, por exemplo, em caso de mudança de residência ou de 

local de trabalho, pode fazê-lo com autorização do farmacêutico, que se baseia no preenchimento de um 

formulário que deverá ser assinado pelo doente e assinado e carimbado pelo farmacêutico que autorizou 

tal troca. 

Todas as manhãs, ao chegar ao hospital, vestíamos a bata branca e limpa e colocávamos sempre o 

nosso crachá de identificação. Depois disso, fazíamos o registo da temperatura de cada conjunto de 

frigoríficos. Em seguida, verificávamos o stock de medicamentos armazenados no robô e que costumam 

ser dispensados com maior frequência, nomeadamente os destinados a artrite reumatoide, hemofilia e 

anemia.  Em seguida, já na consulta propriamente dita, dirigíamo-nos à sala de espera para recolher as 

fichas com a marcação da consulta de farmácia dos doentes que estavam presentes, sempre com o cuidado 

de verificar o número da consulta, a data e a hora. Entregávamos as fichas, devidamente ordenadas, ao 

farmacêutico, e chamávamos os doentes pela ordem estabelecida. Durante a consulta, éramos nós que 
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íamos buscar os medicamentos para o doente em causa aos frigoríficos e/ou armários. Os que estavam 

armazenados no robô eram pedidos no programa diretamente pelo farmacêutico. Tínhamos sempre o 

cuidado de colocar uma placa de gelo nos sacos que continham medicação que necessita de estar no frio, 

os quais estão marcados na embalagem com o símbolo “*”. Qualquer dúvida que o doente pudesse ter 

acerca da posologia, modo de conservação, possíveis interações com outros medicamentos ou alimentos e 

possíveis efeitos secundários eram sempre partilhadas connosco e com o farmacêutico, pelo que pudemos 

participar no aconselhamento farmacêutico a estes doentes. 

Para além disso, pelo menos uma vez por mês, a farmácia recebia pedidos de medicação para ser 

enviada para centros de saúde pertencentes aos povos mais pobres de Granada, como Guadix, Iznallor, 

Pinos Puente, Alhama de Granada. O farmacêutico imprimia a lista dos medicamentos necessários e nós 

tínhamos de preparar os sacos com a medicação solicitada, por povo, indo a medicação de conservação 

em frio em sacos à parte e com placas de gelo. Dentro de cada saco, identificado por fora com o nome do 

povo, colocávamos uma cópia da folha de requisição, com a data da dispensa. A folha original era 

guardada pelo farmacêutico e era assinada pelo encarregado de recolha da medicação, aquando do seu 

levantamento, sendo posteriormente arquivada. 

Também éramos responsáveis pela reposição de stock, tanto nos frigoríficos como nos armários, 

bem como pela verificação das datas de validade no final de cada mês. A medicação fora de prazo era por 

nós rejeitada num contentor branco específico situado no armazém. No início de cada mês, éramos nós 

que fazíamos a descarga das informações dos termómetros, referida anteriormente. A nossa passagem por 

esta unidade dos Serviços Farmacêuticos também serviu para nos familiarizar mais com medicamentos 

inovadores e de uso crónico e/ou off-label, tanto a nível da sua DCI como da sua marca comercial, bem 

como a nível das patologias para as quais o seu uso é dirigido. 

Neste tipo de consultas com o farmacêutico, é possível entrar em contacto com diferentes pessoas. 

Desde crianças a idosos, passando por analfabetos até pessoas com elevado grau de instrução. No entanto, 

se naquela sala de espera são a Carmen, a Belén, o Jorge ou o Luís, a partir do momento em que entram 

no consultório, todas essas diferenças se diluem pelo fator que lhes é comum: a doença. Em média, por 

manhã, eram atendidas cerca de 40 pessoas, sendo que esse número aumentava cerca de 25% às segundas, 

quarta e sextas-feiras, dias em que os doentes da unidade de reprodução assistida vinham buscar a sua 

medicação. Todos os dias apareciam doentes novos. Todos os meses regressavam para buscar a sua 

medicação. Pessoas com doenças graves que viam no farmacêutico a sua última esperança. Pessoas com 

hepatite C que aguardavam ansiosamente pelo acesso gratuito a tratamentos inovadores com mais de 95% 

de probabilidade de cura, cujo seu preço é inacessível à maioria e que requerem uma autorização que por 

vezes tarda em chegar. Pessoas com VIH/SIDA de todas as idades e classes sociais. Casais na esperança 

que a medicina lhes desse o seu tão desejado filho. Rostos e histórias que com o tempo se tornam tão 

familiares que uma consulta quase que flui como uma conversa entre amigos. Pessoas que já sabem o 

nosso nome e nos reconhecem e cumprimentam na rua. Ser farmacêutico também é saber ser amigo. 

Alguém em quem se pode confiar sem ter medo de conversar e perguntar. Um doente precisa de sentir 

que todos os profissionais de saúde estão unidos para ajudá-lo, sendo o apoio da família crucial. Essa 

parte mais humana da farmácia hospitalar foi sem dúvida um dos motivos pelo qual gostámos muito de 

passar por esta unidade dos Serviços Farmacêuticos, durante cerca de um mês e meio. 
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II – Unidade Centralizada de Dispensa de Estupefacientes (UCDE) 

 

A Unidade de dispensação de estupefacientes situa-se no hospital de traumatologia, pertencente ao 

Hospital Universitário Virgen de Las Nieves. 

De um modo geral, estupefaciente é um fármaco que inibe a transmissão de sinais nervosos 

relacionados com a dor, apresentando uma elevada capacidade de gerar dependência e efeitos secundários 

graves, motivos pelos quais a sua dispensa deve ser bastante controlada. 

A receita de estupefaciente é trazida por um zelador, sendo que existe um para cada serviço do 

hospital. Esta receita pode ser para um doente específico ou para repôr stock do armazém da respetiva 

unidade. Nesta receita, constam o serviço hospitalar que fez a requisição do estupefaciente, o nome do 

médico que fez o pedido, o nome do utente para o qual se dirige e respetivos números de cama e de 

história clínica (no caso de não ser um pedido para stock), o nome do estupefaciente em DCI, dose, forma 

farmacêutica e quantidade solicitada (número de unidades). Deve ainda conter a data da prescrição, o 

carimbo e a assinatura do médico. Deve ainda haver um campo a ser preenchido pelo farmacêutico que 

faz a dispensa do estupefaciente, nomeadamente com a sua assinatura e carimbo e data da dispensa. Para 

fazer o levantamento do pedido, chama-se o zelador do serviço em questão, através de um número de 

telefone interno, sendo a medicação entregue em mãos. 

Depois de dispensado o estupefaciente, deve haver o registo da sua saída do cofre, a qual se faz 

num livro destinado a esse fim. Aí, coloca-se a data, o nome do medicamento (em DCI) e respetivas dose 

e forma farmacêutica, bem como a quantidade dispensada (por unidose) e a assinatura do farmacêutico 

que realizou a dispensa e o registo. 

 

Todos os estupefacientes estão fechados dentro de um cofre, sendo que o farmacêutico responsável 

por esta unidade é o único que tem acesso à sua chave, a qual está guardado num local seguro. 

Enquanto estivemos presentes nesta unidade, fizemos a dispensa de estupefacientes e respetivos 

registos necessários. Alguns exemplos de estupefacientes por nós dispensados foram oxicodona 

(comprimidos), morfina (injetável), fentanilo (adesivo, injetável e comprimidos), dolantina (injetável), 

ramifentanilo (injetável), petidina (injetável), sugamadex (injetável), entre outros. 

III – Autorização de obtenção de medicação de ambulatório 

  

Durante a nossa passagem pela Unidade de Dispensação de Estupefacientes, tivemos a 

oportunidade de fazer validação de prescrições, de modo a autorizar a obtenção de medicação de 

ambulatório, a cargo do sistema nacional de saúde da Andaluzia. Ao serviço chega um formulário, 

“Informe de visado”, onde consta o nome do doente e seus respetivos número de história clínica (NHC) e 

número único de história de saúde da Andaluzia (NUHSA), nome do médico prescritor, data da 

prescrição e instituição de saúde referente. Também deve conter o diagnóstico e as indicações que 

justificam a prescrição do medicamento indicado. 
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Primeiro é necessário avaliar a adequação da prescrição ao diagnóstico, através de pesquisas no 

centro de informação do medicamento (CIMA) da Agencia Española de Medicamento y Productos 

Sanitarios (AEMPS),como por exemplo a ficha técnica do medicamento. De seguida, no programa 

informático de receitas eletrónicas referente ao Servicio Andaluz de Salud (consejeria de salud), 

denominado “Receta XXI”, na zona correspondente ao “Módulo de Visados”, coloca-se o NUHSA do 

doente. Através do seu nome completo, é possível aceder à sua prescrição. Deve-se verificar se todos os 

dados estão corretos e acrescentar o nome do médico prescritor e data correspondente ao dia em que se 

está a proceder a esta validação. Ao carregar em “Visar”, é validada a prescrição, sendo que o 

medicamento autorizado passa poder ser obtido gratuitamente pelo utente, visto que é totalmente 

comparticipado pelo sistema de saúde (Servicio Andaluz de Salud, SAS). Exemplos de medicação que por 

nós foi validada são o cloridrato de donepezilo para Alzheimer moderado, paricalcitol para 

hipertiroidismo secundário, aripiprazol para o transtorno de espetro autista, atraso mental e transtornos de 

comportamento, neotigason para a psoríase, clopidogrel para a vasculopatia periférica, entre outros. De 

salientar que, durante a nossa estadia, surgiu uma situação em que a quetiapina, cujo uso está indicado 

para esquizofrenia, estava prescrito a um doente com transtorno obsessivo compulsivo. Neste caso em 

específico, foi pedido ao médico que justificasse a sua decisão, com recurso a mudanças no diagnóstico 

ou artigos científicos, para que a receita deste doente fosse validada. 

A nossa passagem por esta unidade dos Serviços Farmacêutico do HUVN serviu para termos 

noção de como funciona o circuito de medicamentos de uso especial/restrito e da dinâmica que envolve o 

sistema de saúde da Andaluzia, nomeadamente no que se refere à validação de receitas. Também tivemos 

oportunidade de aprender mais acerca de estupefacientes e de relacionar cada vez mais os medicamentos 

com as respetivas patologias para as quais se encontram indicados. 

IV – Unidade Centralizada de Nutrição Parenteral (UCNP) 

 

A nutrição parenteral (NP) consiste no aporte de macro e micronutrientes necessários à 

manutenção das necessidades basais do organismo, por via endovenosa, a doentes adultos, crianças, 

recém-nascidos e prematuros. Pode ser parcial, no caso de ser um complemento à nutrição enteral caso 

esta seja inadequada, ou total, no caso da nutrição enteral ser impossível. A nutrição parenteral total é 

extremamente importante em casos em que há falha da nutrição enteral, função intestinal comprometida, 

obstrução intestinal, íleo paralítico, fístulas intestinais, pancreatites graves, síndroma da malabsorção, 

instabilidade hemodinâmica, queimados graves, enterites, mucosites, doentes em quimioterapia, sepsis, 

cirurgias, politraumatizados, …  

É necessário proceder à valorização nutricional (VN) dos doentes de uma determinada unidade 

hospitalar, procurando identificar aqueles que estão subnutridos e investigar factos relevantes da sua 

história clínica (especialmente antecedentes intestinais, renais, hepáticos e diabetes), procedendo depois à 

criação de um plano nutricional e monitorização da terapia nutricional aplicada. Tudo isto é feito 

diariamente por uma equipa constituída por médicos e enfermeiros de uma determinada unidade, em 

conjunto com um farmacêutico pertencente à UCNP. A valorização nutricional global é um parâmetro 

bastante subjetivo, visto que a subnutrição é avaliada pela perda de peso, diminuição da ingestão de 
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alimentos e capacidade funcional do doente. Assim sendo, outros parâmetros de avaliação são tidos em 

conta, como o peso real e o ideal, perímetro abdominal, índice de massa corporal (IMC), creatinina, 

proteínas plasmáticas (albumina, prealbumina e transferrina) e nitrogenados. Também é calculado o 

requerimento energético do doente, através de métodos como a calorimetria indireta, método de Fick e 

método de Harris-Benedict. 

A nutrição parenteral total (NPT) pode ser dada por via central, no caso de a mistura endovenosa 

possuir uma osmolaridade superior a 800 mOsm/l ou de o doente precisar dela por mais de 10 dias, sendo 

administrada através de um cateter venoso na veia subclávia, jugular interna ou femoral. Também pode 

ser dada via periférica, no caso oposto, sendo administrada através de um cateter venoso na veia do 

antebraço (cubital ou radial) ou do braço (basílica ou cefálica). O doente permanece com NPT até a via 

enteral ser reestabelecida ou até finalizar os tratamentos. É desaconselhada no caso de a via enteral ser 

viável, cirurgias de urgência, rejeição de tratamentos ou mau prognóstico. Apresenta elevado risco de 

sepsis para o doente cateterizado. É de salientar que, no caso de prematuros e recém-nascidos, no 

primeiro dia de NPT não levam aporte lipídico. 

A UCNP é constituída por um escritório, um armazém e uma sala branca de classe C (ISO7).  

No escritório, encontram-se todos os arquivos e registos relativos à receção de produtos, 

prescrições, fichas de elaboração de formulações de nutrição parenteral, cálculos, etiquetas, controlo de 

temperatura, limpeza e controlo de caducidades. É também aqui que se rececionam as prescrições de 

nutrição parenteral, que podem ser também recebidas através de uma bala, até às 10h do próprio dia no 

caso de se um adulto ou até às 11h no caso de o doente ser uma criança. Todos os dados da prescrição são 

introduzidos no software interno JH&MH. Normalmente, as dietas dos adultos podem ser padronizadas 

ou individualizadas, sendo a das crianças sempre individualizada. No caso das dietas individualizadas, o 

programa referido anteriormente permite ao farmacêutico fazer os cálculos das quantidades de cada 

elemento que irá compor a bolsa de nutrição de um determinado doente. Uma vez que as bolsas de 

nutrição parentérica dos adultos são muito maiores que as das crianças, no cálculo do conteúdo das bolsas 

para crianças pequenas há que introduzir um fator de correção que corresponde à purga, pois a quantidade 

de nutrientes por aí perdida é elevada dado o pequeno volume da bolsa. O perfil do paciente é guardado 

durante pelo menos um ano, tanto informaticamente como em papel. Por sua vez, as prescrições e as 

fichas de elaboração são guardadas durante pelo menos dois meses. 

No armazém, encontram-se todos os nutrientes usados na preparação de bolsas de nutrição 

parentérica, assim com todo o material necessário à sua elaboração, tal como agulhas, seringas, bolsas de 

nutrição para adultos e para crianças, bolsas tricompartimentadas, soluções padrão de aminoácidos 

(essenciais e não essenciais), glutamina, glucose, lípidos (que se encontram ao abrigo da luz) contendo 

triglicerídeos de cadeia longa e/ou de cadeia média, vitaminas e oligoelementos e eletrólitos (como sódio, 

potássio, cálcio, magnésio, cloro,…). 

As bolsas de nutrição parentérica são preparadas em ambiente estéril, em salas brancas de classe 

C. Primeiro são preparadas as bolsas de nutrição parentérica para o domicílio (depois das 10h), a meio da 

manhã as bolsas para adultos e no final da manhã (depois das 11h) as bolsas para crianças. 

Após terem sido realizados todos os cálculos e antes de entrar na sala branca, é necessário preparar 

um carrinho com todo o material e nutrientes necessários à preparação do conjunto de bolsas de NP, com 
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base nas fichas de elaboração. Devem ser colocadas apenas as quantidades necessárias para tal, acabando 

por ser uma forma de controlar se houve erros durante a preparação das bolas de NP. O carrinho é 

colocado numa ante sala da sala limpa, onde é pulverizado com álcool estéril a 70%. Antes de entrar na 

ante sala destinada à entrada de pessoal autorizado, o farmacêutico, enfermeiro e/ou técnico que vai 

preparar as bolsas NP deve proceder à lavagem cirúrgica das mãos. Uma vez na ante sala da sala limpa, o 

operador deve equipar-se sempre da cabeça aos pés pela seguinte ordem: touca, máscara facial, bata 

reforçada e protetores de calçado. Deve ainda lavar as mãos com álcool estéril a 70% antes de entrar na 

sala limpa. Já na sala limpa, o operador deve ir buscar o carrinho com todo o material e distribuí-lo por 

outros dois carrinhos. No caso de serem preparadas bolsas de NP para adultos, um dos carrinhos (carrinho 

1) deve conter glucose, aminoácidos, seringa, água e filtros, sendo que o outro (carrinho 2) deve conter 

lípidos, eletrólitos e glutamina. No caso das bolsas de NP pediátricas, um dos carrinhos (carrinho 1) deve 

conter glucose, seringa, água e filtros, enquanto o segundo (carrinho 2) deve conter aminoácidos, glucose 

40%, lípidos, buretas e dosificadores. Esta separação é meramente por questões práticas relacionadas com 

a ordem de adição dos nutrientes durante a elaboração de bolsas de NP. Por outo lado, na câmara de fluxo 

laminar horizontal (cujo fluxo possui esta direção para proteger os nutrientes e a preparação, de modo a 

que permaneçam estéreis), são colocados as vitaminas e oligoelementos pela seguinte ordem: cálcio, 

magnésio, vitaminas, oligoelementos, fosfatos, cloreto de sódio, cloreto de potássio. 

Para a preparação de bolsas de NP são sempre necessários pelo menos dois operadores. Um deles 

fica responsável pelas misturas feitas com produtos do carrinho 1 e outro com os do carrinho 2. Antes da 

manipulação propriamente dita, todo o material necessário deve ser retirado da sua embalagem e atirado 

para dentro da câmara, que tem de ser previamente limpa com álcool e sujeita a pelo 15 min de radiação 

UV. Depois disso, o operador deve calçar luvas estéreis.  

Para a preparação de bolsas de NP para adultos e para pediatria, a adição de nutrientes segue uma 

determinada ordem, que é diferente num e noutro caso. No que diz respeito às bolsas de NP para adultos, 

o operador responsável pelo carrinho 2 adiciona primeiro à bolsa os aminoácidos, aos quais já foram 

adicionados fosfato, potássio e oligoelementos (conforme a prescrição) pelo operador responsável pelo 

carrinho 1. De seguida, adiciona os eletrólitos. Depois disso, adiciona glucose, á qual o operador 

responsável pelo carrinho 2 adicionou previamente catiões divalentes (cálcio, magnésio) e vitaminas. 

Antes de adicionar os lípidos, deve-se verificar a inexistência de precipitados. No final, devem-se retirar 

as bolhas de ar, fechar e etiquetar as bolsas. As etiquetas devem conter o nome do doente, serviço, cama, 

a data de preparação, o volume total, a composição e informações acerca do modo de armazenamento. 

No caso das bolsas de NP pediátricas, de um modo geral, primeiro adicionam-se aminoácidos. Em 

seguida, adicionam-se a glucose 5%, à qual o operador do carrinho 1 juntou previamente cálcio, magnésio 

e vitaminas. Depois disso, deve-se adicionar glucose 40%. Após isso, há que adicionar glucose 5%, à qual 

o operador do carrinho 1 adicionou previamente fosfato, sódio, cloro, potássio e oligoelementos, 

conforme a prescrição. Por fim, devem-se adicionar os lípidos sob as mesmas condições referidas 

anteriormente para o caso das bolsas de NP para adultos. O fecho e etiquetagem das bolsas também se 

processam do mesmo modo. 

As bolsas de NP são preparadas diariamente, exceto à sexta-feira, em que são preparadas todas as 

necessárias para o fim de semana. Normalmente, no caso dos recém-nascidos e prematuros, as bolsas de 



Daniela Figueiredo, Jennifer Silva Relatório de estágio - HUVN 

 

10 

NP de domingo não contêm lípidos, por questões de estabilidade das preparações, que têm um volume 

muito reduzido. Normalmente, as bolsas de NP devem ser armazenadas ao abrigo da luz, para evitar a 

oxidação de lípidos e vitaminas, e são estáveis até 72h quando armazenadas no frigorífico. 

Enquanto estivemos nesta unidade dos Serviços Farmacêuticos (dois dias), tivemos a oportunidade 

trabalhar com todas as funcionalidades do software JH&MH, de fazer os cálculos e preparar bolsas de NP 

para adultos e para crianças. Aprendemos, portanto, a trabalhar sob condições de esterilidade e seguindo 

protocolos predefinidos pelos Serviços Farmacêuticos, de modo a garantir a qualidade das preparações. 

Foi uma ótima oportunidade de conhecer esta vertente da farmácia hospitalar que é menos explorada ao 

longo do nosso curso e que nos obriga a seguir procedimentos normalizados de trabalho (PNT) que 

asseguram a esterilidade de todos os processos e a qualidade e segurança de todos os produtos 

dispensados. 

V- Unidade centralizada de preparação de citotóxicos (UCPC) 

  

A unidade centralizada de preparação de citotóxicos pertence ao Serviço de Farmácia do HUVN, 

sendo o local onde são preparados todos os citotóxicos, servindo Granada e províncias vizinhas. Todos os 

dias são preparados dezenas de citotóxicos, incluindo para ensaios clínicos. As unidades para onde mais 

frequentemente se preparam são pediatria, urologia, ginecologia, hospital de dia e onco-hematologia. 

Fisicamente, é constituída por um escritório, uma entrada, um armazém e uma sala branca limpa 

de classe B. 

O armazém contém armários e frigoríficos onde se encontram todos os medicamentos e material 

necessários para a preparação de citotóxicos. Os medicamentos citotóxicos encontram-se agrupados por 

classe, dispostos em prateleiras diferentes: antimetabolitos, agentes alquilantes, antibióticos, complexos 

de platina, inibidores da topoisomerase, inibidores da polimerização da tubulina, terapia hormonal, 

anticorpos monoclonais, entre outros. O controlo de temperaturas deve ser feito todos os dias, numa folha 

igual à utilizada na unidade de seguimento farmacoterapêutico, referida anteriormente. Também se deve 

fazer uma descarga mensal dos registos (de hora em hora) de temperatura de cada termómetro de cada 

frigorífico, através do programa Testo Comfort, como já referido. O material, como filtros e bombas de 

perfusão, encontra-se disposto noutro armário, mas no mesmo armazém, junto aos diluentes de 

citotóxicos, como soro fisiológico e a solução isotónica de glucose (a 5%). 

A área de escritório é onde se faz a receção dos pedidos de preparação citotóxicos, a sua validação 

e a ficha de elaboração do mesmo. Também é onde se arquivam todos os dados relativos a fichas de 

elaboração, prazos de validade, erros, devoluções e PNT’s. Um dos armários destina-se aos citotóxicos 

para ensaios clínicos, sendo aí armazenados, dispostos por número do ensaio, a maior parte deles testados 

para uma indicação terapêutica diferente da que consta da sua ficha técnica. 

Na zona de entrada é onde são colocados os citotóxicos já prontos para serem levados por 

zeladores de cada unidade (em sacos laranja com a designação “citotóxicos” e o símbolo de 

citotoxicidade. Aqui também se processam devoluções de medicamentos citotóxicos, no caso de o doente 

falecer ou ser suspenso o seu ciclo de quimioterapia, por exemplo. Quando o zelador devolve a 

medicação, o farmacêutico deve preencher uma ficha de devoluções, onde deve colocar o nome do 
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medicamento devolvido (em DCI), dose, volume total, solução na qual o fármaco foi diluído e data de 

validade.  

É na sala branca de classe B que os citotóxicos são preparados, mais precisamente câmaras de 

fluxo laminar vertical, a pressão negativa, sendo, por isso, necessário pessoal experiente e conhecedor das 

técnicas de trabalho neste tipo de condições. Apenas pessoal autorizado e devidamente equipado (roupa 

hospitalar, botas descartáveis, touca, máscaras com filtro especial PFRP2, bata, bata de reforço, luvas d 

elatex e luvas de nitrilo) é que pode aceder a esta sala, sendo que não tivémos oportunidade de entrar na 

mesma nem de fazer os citotóxicos, por serem de manipulação perigosa e de elevado risco. Normalmente, 

quem faz a manipulação deste produtos são técnicos de farmácia ou enfermeiros que são frequentemente 

submetidos a exames de controlo de qualidade e segurança da sua manipulação, de forma a garantir a 

qualidade e segurança de todos os manipulados e do pessoal. Estes exames podem passar por reconstituir 

cloridrato de quinidina (com fluorescência UV) ou transferir soluções coradas de azul de metileno entre 

frascos pressurizados. Por toda esta unidade existem protocolos de derrames, que devem ser conhecidos 

por todos os que aqui trabalham. 

Todos os dias são recebidos nesta unidade inúmeros pedidos de elaboração de citotóxicos 

(prescrições do médico oncologista). Estas contêm o nome do doente, o serviço, diagnóstico, nome do 

médico, nome da substância ativa prescrita, dose em mg/kg, via de administração, esquema 

quimioterápico e respetivas datas de administração, veículo de diluição do citotóxico e volumes e data de 

petição, estando devidamente assinada pelo médico. De seguida, o farmacêutico deve fazer a validação da 

mesma, através do software Prisma Dosis, onde se encontra a prescrição eletrónica do doente através do 

seu NHC. Aqui, o farmacêutico pode alterar a velocidade de perfusão, o esquema quimioterápico e ajustar 

automaticamente as doses de fármaco, principalmente no caso do doente  ter mudanças de peso. Isto 

porque, apesar de haver alguns citotóxicos de dose fixa ou cuja dose depende da função renal, a maior 

parte deles tem dose dependente do peso e/ou superfície corporal do doente. Qualquer discrepância deve 

ser comunicada de imediato ao médico prescritor. Depois desta verificação e validação da prescrição e do 

esquema quimioterápico, o farmacêutico imprime a ficha de elaboração do citotóxico, anexa o rótulo 

laranja contendo o nome do doente, unidade hospitalar, médico, diagnóstico por localização tumoral, 

esquema quimioterápico  - nome DCI, dose e via -, superfície corporal e/ou peso do doente, velocidade e 

tempo de infusão, diluente e volume, número de ordem do ciclo e outras observações relevantes. Tudo 

isto é clocado numa bandeja, onde será também colocado todo o material necessário para a elaboração do 

mesmo (princípios ativos, bombas de infusão, seringas, filtros, diluente, …), e que será colocado no 

transfere que faz a comunicação com a sala branca onde prepara o citotóxico e cujas condições de 

esterlidade são muito rigorosas. 

Apesar de não termos tido oportunidade de manipular citotóxicos, todas as técnicas de preparação 

nos foram ensinadas recorrendo a soro fisiológico, durante a semana que estivemos neste serviço. 

Pudemos ainda assitir a todo o processo de validação das prescrições, análise de protocolos de esquemas 

quimioterápicos estabelecidos e auxiliar na preparação das bandejas. De salientar que os medicamentos 

citotóxicos não parenterais são preparados na Unidade de Farmacotecnia, dado que, para a sua 

preparação, as condições de esterilidade não são tão exigentes. 

 



Daniela Figueiredo, Jennifer Silva Relatório de estágio - HUVN 

 

12 

VI – Validação de prescrições médicas, Unidose e Armazém 

 

Durante a nossa estadia pela UCPC, tivemos ainda oportunidade de proceder à validação de 

prescrições médicas de doentes internados no HUVN, nomeadamente da unidade de Hematologia. Aqui, 

tivemos a oportunidade de analisar o que o médico prescreveu, verificando possíveis interações 

medicamentosas e a adequação da prescrição ao diagnóstico efetuado, tudo isto no software Prisma. Essa 

validação é essencial para a preparação da medicação por Unidose, no Armazém do HUVN. Para nós, foi 

uma boa oportunidade de colocar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso em prática e aprender 

mais acerca de interações medicamentosas. 

Quanto ao Armazém, constitui a parte do HUVN onde decorre a gestão do stock de medicamentos 

de toda a farmácia hospitalar, sendo para isso essencial haver uma boa comunicação de toda a medicação 

que é gasta todos os dias, em todos os serviços farmacêuticos e do hospital, de modo a evitar roturas de 

stock que podem ser fatais. Para tal, o bom sistema informático que apoia todo o ambiente hospitalar é 

essencial.  

Para além disso, é no armazém que se encontra o stock de medicamentos do hospital. Trata-se de 

uma grande área, dividida em secções. Uma das secções possui um conjunto enorme de estantes com 

medicamentos dentro das suas caixas de origem, por ordem alfabética da DCI, por ordem crescente de 

dosagem e por ordem alfabética de laboratório. Aqui, as estantes dividem os medicamentos consoante a 

forma farmacêutica e a via de administração. Noutra secção ao lado, existe medicação em unidose, 

organizada em gavetas abertas e corretamente identificadas com o nome da substância ativa, forma 

farmacêutica e dosagem, por ordem alfabética de DCI e por ordem crescente de dosagem. Estes são o 

resultado do reembalamento dos medicamentos da secção anterior, através de uma máquina de 

reembalamento também presente no armazém, a qual tivemos a oportunidade de ver o seu funcionamento 

juntamento com a técnica responsável por este processo. Dentro desta área, há ainda separação entre os 

medicamentos “guia” e os “não guia”, ou seja, os medicamentos gastos com maior frequência e os menos 

usuais, respetivamente. 

Ao lado destas áreas de armazenamento existem quatro 

“carrosséis”, Kardex Megamat® (Figura 3). Estes possuem medicação 

“guia” armazenada em gavetas, estando identificado o conteúdo de cada 

uma delas pelo sistema informático Ulisses, conforme o número da 

linha e letra a que correspondem. Trata-se de um sistema 

semiautomático que permite minimizar os erros durante a dispensa de 

medicamentos em sistema de dose unitária, ou seja, durante a 

preparação dos “carros” de medicação para as diversas unidades do 

HUVN. Um dos carrosséis possui um sistema de refrigeração e, por 

isso, é destinado a medicação de frio. Através do software Ulisses é 

possível procurar o medicamento pretendido pela substância ativa ou 

pelo código nacional do produto (CNP), devendo-se também escolher a 

dose pretendida e a quantidade (em unidose) a colocar (no caso de 

reposição dos níveis do “carrossel” ou de devolução) ou a retirar 

Figura 3 – Área do 

armazém onde estão os 

“carros” e os “carrosséis” de 

medicação. 
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(durante a preparação dos “carros” de medicação para os doentes de cada serviço do hospital). 

Nesta área, ainda se pode encontrar uma câmara de refrigeração, onde é colocada a medicação de 

frio que é devolvida a partir dos serviços do HUVN e a medicação em stock que não está no “carrossel”. 

Existem ainda três frigoríficos que contêm medicação para hemofilia e algumas imunoglobulinas e 

anticorpos monoclonais mais caros (os quais nunca vão para o “carrossel”). 

Os estupefacientes encontram-se numa sala trancada e cujo acesso se destina apenas a pessoal 

autorizado, sendo um número muito restrito de pessoas. Produtos inflamáveis, como o álcool, também de 

encontram numa sala especial, devido ao risco elevado de incêndio. Quanto aos antibióticos, também se 

encontram separados da restante medicação, por serem de uso restrito. 

Noutra área estão armazenados os derivados de albumina, água para preparação de injetáveis, 

stock de bolsas de nutrição, nutrientes, vitaminas, oligoelementos e outros veículos. 

Para além deste grande armazém, existe um enorme, um polígono industrial ou “nave”, a partir da 

qual todos os dias é reposto o stock deste armazém “menor”. 

Durante a nossa estadia por esta área, tivemos a oportunidade de fazer a receção de devoluções de 

medicação proveniente de serviços do HUVN. Esta consiste em registar tudo o que foi devolvido 

(substância ativa, dose, forma farmacêutica e quantidade em unidose) numa ficha própria, em duplicado, 

onde também se regista o serviço (nome e código interno) e a data em que foi feita a devolução, sendo 

posteriormente assinada pelo zelador do serviço (que devolveu a medicação) e pelo farmacêutico 

responsável. Antes de preencher esta ficha, é necessário verificar se os produtos devolvidos ainda estão 

dentro do prazo de validade, se a sua embalagem não foi violada e averiguar as condições de 

armazenamento dos mesmos. O registo de devoluções também era feito no software APD Athos, onde se 

registam todos os consumos e existências do armazém. Também tivemos a oportunidade de proceder à 

reposição de medicamentos nos Kardex®, principalmente no de frio. Aqui, pudemos também ajustar os 

máximos e mínimos de stock de cada medicamento, no software Ulisses.  

Para além disso, ainda procedemos diariamente à revisão dos “carros” de medicação para cada 

doente de um determinado serviço, preparados pelas técnicas e auxiliares consoante as prescrições que 

chegavam ao armazém, via informática, até às treze horas e trinta minutos. Essa revisão é extremamente 

importante para a deteção de erros durante essa preparação, que pode comprometer a terapêutica de cada 

doente. Os erros detetados eram registados numa ficha apropriada (Anexo 2) e eram repostos pela pessoa 

que os detetou. Por norma, essa revisão não ocorria à sexta-feira, dado que nesse dia eram preparados os 

“carros” para o fim de semana, o que significava um enorme volume de trabalho para tão poucos recursos 

humanos. Às, quinze horas os “carros” seguiam para cada serviço do HUVN a que pertencessem. Por 

causa de entradas para internamento de doentes urgentes em determinados serviços, também participámos 

na preparação das gavetas de cada “carro”, cada uma correspondente a uma determinada cama do serviço 

a que corresponde o “carro” onde está inserida. Normalmente, ficávamos responsáveis pelos carrinhos da 

Traumatologia e do Hospital Geral, os quais estavam bem identificados com nome, piso e direção do 

serviço em questão. 

A nossa estadia pelo armazém foi muito útil para entender toda a dinâmica e todo o circuito do 

medicamento em ambiente hospitalar. Tivemos ainda possibilidade de participar em estudos feitos pelo 

HUVN, mais precisamente no tratamento e recolha de dados para um estudo, ainda a decorrer, sobre a 



Daniela Figueiredo, Jennifer Silva Relatório de estágio - HUVN 

 

14 

eficácia dos anticorpos monoclonais no tratamento da artrite reumatoide, com o objetivo de identificar 

qual é o que tem apresentado melhores resultados em termos de efetividade, o que poderá vir a ser útil no 

futuro para a prescrição médica e para os custos da doença para o hospital e sistemas de saúde. 

VII – Unidade de Farmacotecnia  
 

Dentro dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares, a Farmacotecnia constitui o setor responsável 

pela preparação de medicamentos necessários ao hospital e, por isso, possui um papel essencial na 

fornecimento de medicamentos que não estão disponíveis no mercado. Para além disso, este serviço 

farmacêutico proporciona a personalização da terapêutica consoante o perfil fisiopatológico do paciente, 

um aspeto de elevada importância nas áreas da pediatria, geriatria, dermatologia, entre outras. 

Desta forma, o farmacêutico apresenta uma função de relevo ao ser responsável pela validação da 

prescrição e da manipulação e controlo de qualidade e segurança de todas as preparações. 

A unidade de farmacotecnia do HUVN é constituída por três secções onde se procede, 

respetivamente, à preparação de fórmulas magistrais não estéreis, à preparação de formulações estéreis e 

ao controlo de qualidade e segurança. Desta forma, tendo em conta as exigências do processo de 

elaboração dos diferentes produtos, esta unidade possui diferentes salas brancas: 

 Sala D (ISO 8), onde são preparadas formas farmacêuticas (ff) não estéreis, tais como cápsulas, 

papéis medicamentosos, pomadas, creme, soluções e suspensões orais. Esta sala encontra-se subdividida 

em 3 compartimentos – o dos pós, o dos líquidos e ainda o armazém interior, onde se encontra todo o 

material de vidro necessário à preparação das ff não estéreis bem como o material de acondicionamento 

utilizado para posterior dispensa ao paciente ou unidade hospitalar; 

 Sala C (ISO 7), onde se procede à preparação de ff estéreis (por exemplo, colírios de soro autólogo 

e diversos injetáveis), uma vez que necessitam de critérios de qualidade de ar e de esterilidade do local 

mais exigentes, de forma a garantir a ausência de microrganismos viáveis. 

Esta unidade possui ainda um armazém externo às salas brancas, onde se encontra todo o material 

estéril usado na preparação das ff na sala C, bem como os frigoríficos onde estão armazenados alguns 

medicamentos utilizados na preparação de ff e o stock de ff já preparadas – como a solução oral de 

captopril, o xarope de dexametasona, omeprazol ou de ondansetron, produzidos em maior quantidade 

para que seja possível a dispensa para pacientes em toda a Andaluzia.  

Por outro lado, as matérias-primas e os restantes medicamentos usados na preparação das ff 

encontram-se armazenados na sala de receção, adjacente à sala D. Estes produtos estão distribuídos em 

quatro armários, cujas estantes estão também numeradas, podendo estas estar ainda subdivididas em 

pequenas divisórias às quais está atribuída uma letra. Deste modo, o sistema de ubicação é composto por 

2 algarismos e uma letra, estando presente na etiqueta identificativa de cada produto (Anexo 3), que é 

atribuída automaticamente pelo sistema informático Paracelso 3.0. Este software foi desenvolvido pelo 

farmacêutico-chefe desta unidade de farmacotecnia, Dr. Jorge Hernandez Magdalena, estando já presente 

em 70% dos hospitais da Andaluzia e constituindo uma ferramenta essencial para o trabalho desenvolvido 

neste serviço farmacêutico. 
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Assim, este software reúne toda a informação referente às matérias-primas e material de 

acondicionamento que dão entrada nesta unidade, bem como as fórmulas magistrais elaboradas com os 

respetivas informações acerca da farmacologia e segurança das substâncias ativas, características 

farmacotécnicas e a sua conservação. 

Após receção de uma encomenda, procede-se ao registo informático das matérias-primas e 

materiais de acondicionamento, assim como o seu controlo de qualidade através da verificação do 

certificado de análise fornecido. Para o registo, entre todas as informações recolhidas, têm especial 

importância a data de validade, o número de lote e fornecedor e a percentagem de riqueza da MP (fator 

que influencia os cálculos das quantidades necessárias para cada fórmula magistral) (Anexo 4). 

Finalizado o registo, são geradas etiquetas identificavas com respetivo código de barras e ubicação e é 

impressa a ficha de registo para que seja arquivada. 

O processo de produção de uma fórmula magistral começa pela prescrição do médico, à qual se 

segue o pedido de elaboração à unidade de farmacotecnia. Este pedido pode ser feito por telefone, sendo 

de imediato registado no sistema informático com a informação referente ao médico prescritor e serviço 

hospitalar correspondente, ao paciente e à fórmula magistral pretendida e a sua quantidade. Por outro 

lado, pode ainda chegar através de bala um pedido-receita (apenas válido para uso interno do HUVN) que 

contém as informações anteriormente mencionadas. De seguida, procede-se à emissão do “Guia de 

elaboração, controlo e registro de Fórmulas magistrais”(Anexos 5, 6 e 7), automaticamente gerada através 

do programa Paracelso 3.0 e que atribui o número de lote ao produto. É importante realçar que é 

obrigatória a inserção dos nomes dos responsáveis pela elaboração da fórmula magistral, bem como do 

médico prescritor e do serviço hospitalar. Tal como é possível observar na Figura 4, o software indica 

todas as matérias-primas, medicamentos e material de acondicionamento que serão necessários, dando a 

informação da sua ubicação para que facilmente possam ser localizados. A quantidade de cada 

componente é calculada pelo programa informático, de acordo com a quantidade da fórmula magistral 

pretendida. A ficha de elaboração poderá então ser impressa, juntamente com as etiquetas iniciais (com 

todas as informações da fórmula magistral prescrita, exceto a identificação do paciente). Este documento 

(Anexo 8) reúne todas as indicações relativas ao produto que será preparado, nomeadamente o Modus 

Operandi que o operador deve seguir, material e local de preparação e de pesagem. Também está presente 

o controlo que será feito: características organoléticas do produto acabado (em todos) e alguns controlos 

específicos para a fórmula magistral em questão – controlo de pH, ensaio de uniformidade de massa ou 

controlo de contaminação de preparados não estéreis, por exemplo. Para além disso, é ainda feito um 

controlo interno de todas as pesagens e, para isso, é obrigatório o registo do peso de todos componentes 

que sejam pesados em balança (analítica e semi-analítica). Esta informação acompanha sempre a ficha de 

elaboração, tendo de ser assinada pelo operador responsável e verificada por um segundo elemento deste 

serviço farmacêutico. É de realçar que a ficha em questão contém ainda o prazo de validade da fórmula 

magistral preparada, assim como o material de acondicionamento e a temperatura à qual deverá ser 

armazenada. 
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Após a preparação da fórmula magistral, procede-se ao seu armazenamento, segundo as 

especificações próprias de cada produto, até que este seja dispensado. No momento da dispensa, é 

necessário introduzir no sistema informático o número do lote do produto, a data, o nome do paciente e 

do médico prescritor, bem como a quantidade e a pessoa responsável pela dispensa. De seguida, são 

impressas as etiquetas finais da fórmula magistral em questão, agora contendo a identificação do paciente. 

Por fim, é entregue ao paciente um folheto informativo (“Prospecto”) relativo ao produto dispensado 

contendo informações sobre as indicações terapêuticas e possíveis reações adversas. 

O controlo de contaminação de preparados não estéreis, mencionado anteriormente, é realizado 

para fórmulas magistrais líquidas produzidas em grande quantidade para serem armazenadas em stock. 

Para tal, durante a elaboração destes produtos, é recolhida uma amostra em seringa de 1 ml que será 

depois diluída em meio TSB líquido. De seguida, é semeado 1 ml desta diluição em meio de cultura 

Sabouraud, destinado ao cultivo de fungos e leveduras, que é depois incubado a 25ºC durante 5 dias. Em 

meio TSA, usado para o cultivo de microrganismos aeróbios, é semeado em placa 0,5 ml da diluição 

preparada, que posteriormente é incubada a 37ºC, na estufa, durante 3 dias. 

Para além disso, é também feito o controlo de contaminação de preparados estéreis, utilizando-se o 

mesmo método para a diluição, mas em vez dos meios de cultura, são usados meios líquidos para verificar 

rapidamente a presença microrganismos aeróbios e anaeróbios através da deteção de CO2. Esta diferença 

entre os controlos de contaminação está diretamente relacionada com as características dos preparados 

estéreis, que são preparados para uso praticamente imediato e que devido à sua via, alcançam diretamente 

o sangue. Por estas razões, o controlo de contaminação tem de providenciar uma resposta rápida, para o 

caso em que o preparado tenha sido contaminado, se possa evitar a sua administração. Todos os controlos 

realizados têm lugar numa divisória específica, onde se encontra uma câmara de fluxo laminar e uma 

estufa.  

Neste serviço farmacêutico também é realizado regularmente o controlo de contaminação 

ambiental, nomeadamente o controlo de qualidade do ar e da qualidade da técnica asséptica dos 

operadores (avaliação da contaminação microbiológica em meio de cultura do preparado e da impressão 

das luvas utilizadas). 

Figura 4 – Funcionalidades do software Paracelso 3.0 que permitem a 

preparação do “Guia de elaboração, controlo e registro de Fórmulas magistrais” 
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Durante o período de estágio em que estivemos nesta 

unidade, tivemos a oportunidade de participar ativamente em todos 

os passos anteriormente mencionados. Preparamos diferentes 

formulações magistrais não estéreis, sob a supervisão da técnica de 

farmácia responsável, tais como suspensões orais, cremes, pomadas, 

papéis farmacêuticos, soluções e cápsulas. Em relação a esta última 

forma farmacêutica, foi-nos dada a possibilidade de conhecer e 

trabalhar com um capsulador distinto que permite a produção de 

300 unidades (Figura 5) – utilizado normalmente na preparação de 

formulações que necessitam de elevado stock. Em concreto, 

algumas das formulações preparadas foram, por exemplo, solução 

oral de captopril 1%, cápsulas de cromoglicato de sódio sem 

excipientes, solução oral de benzoato de sódio 25%, papéis farmacêuticos de sorbitol, suspensão oral de 

tacrolimus 0,5%, suspensão oral de dexametasona 1%, suspensão oral de ondansetron, suspensão oral de 

gabapentina 100mg/ml, cápsulas de sildenafil 10 mg, cápsulas de levodopa/carbidopa (4:1),cápsulas de 

topiramato, pomada retal de diltiazem 2%, hidrocortisona em orobase, solução de hidróxido de sódio 1/9 

N (para titulações no bando de leite), creme com resorcina, ureia e ácido salicílico (a7%cada 

componente), creme com N-acetilcisteína (sem ureia), entre outros. Muitas outras formulações foram 

ainda preparadas por nós, com total autonomia, o que nos permitiu aplicar os conhecimentos adquiridos 

na faculdade. 

No que diz respeito a preparações estéreis, por apenas nos encontrarmos neste serviço durante 6 

semanas, não foi possível proceder à sua elaboração, estando apenas autorizadas a observar todo o 

procedimento.  

Em relação a controlo de contaminação, realizámos controlos quer para preparados não estéreis, 

quer para estéreis, seguindo o procedimento anteriormente descrito. Procedemos ainda ao controlo da 

qualidade de ar, segundo protocolos previamente estabelecidos. 

VIII – Reconciliação terapêutica 
 

O aumento da esperança média de vida levou a um incremento no número de pacientes 

pluripatológicos e polimedicados que são hospitalizados e submetidos a intervenções cirúrgicas [2]. 

Os erros na medicação constituem uma das principais causas de morbilidade dos pacientes 

hospitalizados, sendo que a revisão das histórias clínicas indica que metade destes erros ocorre durante a 

transição assistencial e a alteração do responsável pelo paciente. A subsistência destes erros mesmo após 

a alta poderá pôr em causa a eficácia do tratamento e a segurança do paciente [2,3]. 

Durante o período perioperatório e alta hospitalar, podem ocorrer modificações no tratamento 

crónico do paciente, das pautas posológicas e dosagens, bem como o acréscimo de novos tratamentos ou a 

suspensão de algum que no momento não seja adequado. Consequentemente, todas estas alterações 

influenciarão a evolução do estado do paciente e o aparecimento de possíveis complicações pós-

operatórias [2,3]. 

Figura 5 – Capsulador 

semiautomático de 300 

unidades 
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Desta forma, a reconciliação terapêutica possui um papel importante nesta temática, uma vez que 

tem como objetivo prevenir os erros na prescrição que ocorrem durante a transição assistencial dos 

pacientes, seja entre o meio ambulatório e o hospitalar ou as que tem lugar durante o transporte intra e 

inter-hospitalar. Assim, o procedimento habitual consiste na obtenção da história farmacoterapêutica 

completa antes do ingresso no hospital ou da transição assistencial ocorrida; posteriormente, é realizada a 

avaliação da concordância entre a mesma, o tratamento prescrito no local, antecedentes pessoais (alergias 

e contraindicações) e a situação clínica e analítica atual do paciente [2,3]. 

Vários estudos demonstraram que a conciliação da medicação em ambulatório e a nova medicação 

no momento de alta pode diminuir os erros de prescrição em cerca de 70%. Para além disso, informar o 

paciente sobre a sua terapêutica no momento de alta é um ponto fulcral, pois promove a compreensão e o 

cumprimento do tratamento, conduzindo a uma redução da morbilidade e futuros reingressos [2,3]. 

Atualmente, o HUVN possui dois projetos nesta área, que englobam pacientes do Centro de Salud 

Gran Capitán (CSGC) e pacientes ingressados no serviço de Medicina Interna. Assim, são utilizados os 

seguintes critérios de seleção: 

 Idade superior a 18 anos; 

 Internamento superior a 24h; 

 Pelo menos 3 fármacos prescritos ativos (para pacientes do CSGC) ou pelo menos 5 fármacos 

prescritos ativos para pacientes de Medicina Interna. 

O início do processo de reconciliação terapêutica começa pela seleção dos pacientes consoante os 

critérios já mencionados, recorrendo para isso ao sistema informático Diraya onde é possível aceder à 

história clínica completa de cada cidadão andaluz, incluindo dados dos cuidados primários e 

especializados, urgências e hospitalização. A recolha de dados inclui o número de história, a data de 

ingresso, o diagnóstico e comorbilidades existentes, alergias, contraindicações e medicação realizada em 

casa (fármaco, dose, posologia e via de administração). De seguida, procede-se à entrevista ao paciente 

e/ou responsável pela medicação, de forma a confirmar a informação previamente recolhida. Para além 

disso, durante a entrevista deverá ser averiguado se o paciente utiliza qualquer medicamento não sujeito a 

receita médica, fitoterapia ou outro produto de interesse. 

Recolhida toda a informação, procede-se à comparação dos dados da entrevista com a prescrição 

médica e com a medicação habitual do paciente. Toda a informação deve ser revista e validada, tendo em 

conta o diagnóstico do doente assim como a indicação clínica e adequação dos medicamentos e a 

respetiva posologia prescrita. 

Durante esta avaliação podem ocorrer três cenários distintos: inexistência de discrepâncias; 

discrepâncias encontradas justificadas pela situação clínica do paciente e pelo guia terapêutico do 

hospital; ou ainda discrepâncias que necessitam de elucidação. No último caso, deve ser contactado o 

médico responsável de forma a obter o devido esclarecimento. Todas as discrepâncias não justificadas são 

consideradas um erro de conciliação, devendo proceder-se às modificações necessárias nos medicamentos 

prescritos em conjunto com o médico. Os erros são ainda classificados quando à sua gravidade: sem dano 

potencial; necessidade de monotorização/intervenção para prevenir o dano; dano potencial (temporal, 

permanente ou mortal). No momento da alta hospitalar, é de novo realizada a conciliação da prescrição 

médica da alta com a informação recolhida durante a entrevista. 
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De seguida, procede-se à elaboração de um documento contendo a medicação habitual do paciente 

juntamente com os novos medicamentos prescritos na alta, incluindo um plano completo com o horário 

das tomas a realizar. No caso dos pacientes provenientes do CSGC, é enviada uma cópia deste documento 

diretamente ao médico de família, de forma a que este seja informado de alguma alteração no tratamento 

do paciente e da sua situação clínica. Aos doentes ingressados no serviço de Medicina Interna, é-lhes 

recomendado que entreguem ao seu médico de família este documento. Em qualquer uma das situações, 

no momento de alta, um dos farmacêuticos responsáveis pela reconciliação da terapêutica do HUVN 

contacta diretamente o doente ou o responsável pela sua medicação para explicar, oralmente e por escrito, 

o tratamento que deverá seguir após a saída do hospital, chamando à atenção para alterações introduzidas 

e esclarecendo qualquer dúvida que o paciente possa ter. 

Em suma, a reconciliação terapêutica pode ser vista como uma oportunidade para o farmacêutico 

afirmar o seu papel como profissional de saúde, trabalhando em equipa com os restantes, com o intuito de 

oferecer ao doente melhores cuidados de saúde, promovendo o uso racional do medicamento e ajudando a 

prevenir possíveis complicações e reingressos hospitalares. Pode intervir diretamente na educação do 

doente (informando-o do seu tratamento e esclarecendo qualquer dúvida), na eficácia do tratamento e na 

segurança do mesmo (fazendo alterações à medicação para prevenir reações alérgicas, efeitos adversos ou 

interações). Durante a nossa passagem por este serviço, foi possível acompanhar as diferentes etapas, 

incluindo a entrevista presencial. Participamos ativamente na recolha de informação para a realização da 

entrevista, bem como o tratamento de dados recolhidos e a elaboração do plano completo de tratamento 

com o respetivo horário das tomas. 

IX – Banco de Leite Humano 
 

Segundo a Declaração Innocenti, o leite humano é o alimento de eleição durante os 6 primeiros 

meses de vida para todas as crianças, incluindo prematuros e crianças doentes, salvo raríssimas exceções. 

Deve prolongar-se pelo menos durante todo o primeiro ano e, para além dessa idade, caso a mãe e a 

criança o desejem [4]. 

Para além disso, considera-se que o leite pasteurizado de mães dadoras selecionadas é a melhor 

opção quando a própria mãe não dispõe de leite, especialmente no caso de bebés doentes ou de alto risco 

[4]. 

Desta forma, é clara a importância de um banco de leite humano, em especial num hospital 

materno infantil como é o caso do HUVN. Este Banco está integrado na unidade de Neonatologia, 

constituindo um dos serviços da Farmácia Hospitalar. O trabalho realizado neste local divide-se 

essencialmente em três fases: a seleção das dadoras; a receção e processamento do leite doado; e a 

dispensa do mesmo. 

 

Seleção das dadoras 

Nesta primeira fase, procede-se à avaliação criteriosa das mulheres que se candidataram para 

potenciais dadoras de leite humano. Para isso, existem critérios de inclusão, exclusão e exclusão temporal 

previamente definidos que permitirão avaliar a informação recolhida através do formulário de inscrição e 
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da entrevista pessoal, bem como os resultados serológicos. Assim, para ser considerada elegível, entre 

outros critérios, a mulher tem de ser saudável e ter capacidade para amamentar o seu filho 

satisfatoriamente. Por outro lado, uma dadora serologicamente positiva para VIH 1 e 2, Hepatite B e C ou 

Sífilis é automaticamente excluída. O mesmo acontece caso seja doente crónica ou consuma 

habitualmente drogas e/ou medicamentos, por exemplo amiodarona. 

Outro tipo de doações pode ocorrer em situações em que as mães tenham tido os seus filhos 

ingressados no hospital e, no momento de alta ou falecimento, ainda existam grandes quantidades de leite 

armazenados no congelador da unidade. Desta forma, é possível dispor de colostro e leite prematuro, que 

possuem as características ideias para alimentar bebés prematuros. 

Após a seleção, cada dadora recebe informação relativa ao processo de extração e cuidados a ter, 

bem como o material necessário para o fazer em sua casa, com as devidas etiquetas identificativas.  

 

Receção e processamento do leito doado 

Durante esta etapa é crucial que não ocorram variações na temperatura de conservação nem 

contaminação microbiana.  

Aquando a receção do leito doado, são anotadas todas as informações necessárias relativas ao 

mesmo no “Libro De Registro De Leche Donada”, verificando-se que todos os lotes se encontram 

devidamente etiquetados, sendo posteriormente armazenados a -20ºC em local apropriado. De seguida, 

procede-se ao registo informático de entrada, sendo emitida uma etiqueta com o nº de dadora, idade 

gestacional, data de parto e de extração do leite e tipo de leite (prematuro, colostro, anterior, intermédio e 

posterior). O leite doado deverá ser pasteurizado no máximo 4 a 6 semanas após a sua extração. 

O processamento do leite envolve 4 fases, essenciais para assegurar a qualidade e segurança do 

produto final: 

 Descongelação: em banho-maria ou, idealmente, no frigorífico a 4ºC. O leite descongelado será 

posteriormente manipulado apenas em câmara de fluxo laminar. 

 Seleção: são avaliadas as características organoléticas, sendo rejeitados os que não cumprirem os 

critérios estabelecidos para cor, odor e corpos estranhos. 

 Mistura e classificação: procede-se à mistura de diferentes lotes da mesma dadora, verificando-se 

a acidez titulável de cada lote utilizado, sendo rejeitados todos os que apresentem acidez titulável ≥ 8ºD 

(graus Dornic). Também é realizada a análise nutricional (percentagem de proteínas, hidratos de carbono,  

lípidos, matéria seca e teor calórico), sendo todos os valores obtidos indicados na etiqueta.  

 Pasteurização: é utilizado o método de Holter, com duração de 30 minutos a 62,5ºC. O 

arrefecimento posterior deve ser o mais rápido possível (idealmente a 5ºC) para evitar perda de 

propriedades.  

 Controlo microbiológico: após a pasteurização, é retirada uma amostra de cada mistura que será 

enviada para o laboratório de microbiologia do HUVN.  

O leite pasteurizado permanecerá em quarentena até à receção dos resultados do controlo 

microbiológico. Após a confirmação da esterilidade das amostras enviadas, o leite pasteurizado encontra-

se pronto a ser dispensado, devendo ser consumido no máximo até 3 meses após a pasteurização. 
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Dispensa do leite doado pasteurizado 

Em primeiro lugar, deverá ser realizado a solicitação ao serviço de farmácia, com a indicação da 

quantidade, tipo de leite e diagnóstico do bebé a quem se destina. Este último parâmetro é de especial 

importância, uma vez que é necessária a gestão da quantidade de leite disponível, devendo ser dada 

prioridade a casos de maior gravidade, segundo critérios previamente definidos. Sempre que possível, 

tenta-se que o bebé receba leite da mesma dadora. 

Após a aprovação dos pedidos, procede-se à descongelação e ao envasamento das quantidades 

solicitadas, em seringas de alimentação ou frascos. Uma vez descongelado, o leite deverá ser armazenado 

a 4ºC e administrado no máximo em 48h e 24h após a abertura do recipiente. 

Durante o estágio, a passagem por este serviço foi bastante curta e por isso o contacto com esta 

unidade foi apenas observacional. 

X – Unidade de Ensaios Clínicos 
 

Um ensaio clínico é, por definição, um estudo realizado em humanos com o intuito de avaliar o 

efeito de uma intervenção na saúde dos indivíduos em causa, de forma a recolher dados acerca da sua 

eficácia e segurança. Dependendo do seu estadio de desenvolvimento, poderá ser de fase I, II, III ou IV, 

aumentando gradualmente a população em estudo e a sua duração. Deste modo, tem como principal 

objetivo formular uma opinião objetiva sobre a intervenção em estudo no que diz respeito à prevenção ou 

tratamento de uma doença, através de um método bem definido e reprodutível, sob condições controladas, 

permitindo assim a medição de diferentes parâmetros. Tendo em conta o seu caráter experimental, é 

importante ter em consideração não só o aspeto científico mas também a vertente ética e legislativa que 

lhe está associado, uma vez que envolve seres humanos.  

O papel do farmacêutico hospitalar nesta área é diversificado, podendo este assumir diferentes 

funções no decorrer do desenvolvimento de um ensaio clínico. Por um lado, pode fazer parte dos Comités 

Éticos de Investigação Clínica (CEIC), avaliando os protocolos propostos pelos diferentes ensaios 

clínicos. Por outro lado, poderá ter a seu cargo a gestão de amostras de estudos clínicos já aprovados ou, 

no caso de ser um dos promotores, investigadores ou monitores, poderá recolher e tratar os dados obtidos, 

avaliar o cumprimento dos procedimentos das Boas Práticas Clínicas e o controlo de qualidade da 

investigação. 

Durante o nosso estágio no HUVN tivemos a oportunidade de visitar a unidade de Ensaios 

Clínicos, onde nos foi explicado sumariamente o funcionamento daquele serviço. Assim, após a 

aprovação do ensaio clínico pelo Diretor do Hospital, CEIC e pela Agência Espanhola de Medicamentos 

e Produtos Sanitários (AEMPS), é importante a inserção do mesmo no sistema informático. Cada ensaio 

possui um número de identificação (número EuDraCT) que lhe é atribuído após admissão na base de 

dados europeia, que inclui todos os ensaios clínicos envolvendo pelo menos um membro da União 

Europeia, neste caso Espanha, representada pela AEMPS. Para além disso, cada ensaio clínico possui 

obrigatoriamente um conjunto de documentos que são fornecidos ao hospital e que devem ser inseridos 

no sistema, nomeadamente: o manual do investigador, uma cópia da autorização de implementação do 



Daniela Figueiredo, Jennifer Silva Relatório de estágio - HUVN 

 

22 

estudo atribuída pela AEMPS, pelo diretor e pelo CEIC do hospital, o protocolo do estudo, o seguro de 

responsabilidade civil e o contrato celebrado entre o promotor e o hospital. 

No caso de ensaios clínicos envolvendo medicamentos, é também da responsabilidade desta 

unidade contactar o Serviço de Farmacotecnia do HUVN ou a Unidade de Citotóxicos, dependendo das 

necessidades de cada estudo, a fim de estabelecer a produção da forma farmacêutica contendo o fármaco 

estudado e os placebos necessários. A esta unidade cabe também realizar a atualização de todos os dados 

recolhidos no decorrer do ensaio, verificando-os antes da sua introdução no sistema. Por fim, é neste local 

que os participantes do estudo vão levantar a sua medicação, havendo um local destinado ao seu 

armazenamento com as devidas condições de temperatura. Assim, é feito um registo rigoroso dos 

medicamentos dispensados, para que a sua gestão seja eficaz e garantindo que o protocolo do estudo está 

a ser seguido. 

 

XI - Conclusão 
  

O fato de termos trabalhado efetivamente como farmacêuticas estagiárias nos diferentes locais 

pelos quais passamos incutiu em nós sobretudo sentido de responsabilidade. Crescemos enquanto 

profissionais e enquanto pessoas. Sentimos na pele a transição. Finalmente estes cinco anos de curso 

deram frutos. Foi extramente gratificante perceber que a nossa formação em Portugal é reconhecida em 

países como Espanha, referência a nível de cuidados farmacêuticos. Esperamos ter feito jus à nossa fama 

de profissionais exímios e continuar a contribuir para a valorização do setor farmacêutico perante a 

sociedade. 
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Anexos 

 

Anexo 1: Ordem médica de dispensação a pacientes externos 
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Anexo 2: Ficha de revisão dos “carros” (deteção de erros) 

 

 

 

  

 



Daniela Figueiredo, Jennifer Silva Relatório de estágio - HUVN 

 

26 

Anexo 3: Etiqueta identificativa do produto, gerada automaticamente pelo 

software 
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Anexo 4: Folha de registo de entrada e controlo de qualidade de matérias primas 

e material de acondicionamento 
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Anexo 5: Guia de Elaboração, controlo e registro de Fórmulas Magistrais – 

exemplo 1 
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Anexo 6: Guia de Elaboração, controlo e registro de Fórmulas Magistrais – 

exemplo 2 
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Anexo 7: Guia de Elaboração, controlo e registro de Fórmulas Magistrais – 

exemplo 3 
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Anexo 8: Guia de Elaboração, controlo e registro de Fórmulas Magistrais – 

exemplo 4 
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