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Resumo 

 Este relatório tenta condensar em texto o que foram 4 meses de trabalho que 

marcam o culminar de 6 anos como estudante de Ciências Farmacêuticas. Nele tento expor 

as competências que adquiri a nível da compreensão da gestão interna de uma farmácia, 

da dispensa de medicamentos, e acima de tudo, o atendimento e contacto com o utente. 

 As pesquisas desenvolvidas durante o estágio nasceram do ambiente envolvente 

do estágio e da minha curiosidade em saber mais sobre aqueles temas específicos.  
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Introdução 

 O estágio curricular do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto visa proporcionar ao estudante um 

período de aclimatação ao que será no futuro o seu possível ambiente profissional.

 Este oferece aos alunos a oportunidade de efetuar o estágio em ambiente de 

farmácia comunitária e de farmácia hospitalar, assegurando um mínimo de quatro meses 

em ambiente de farmácia comunitária. 

 Este estágio tem objetivo conseguir a conjugação da aprendizagem teórica 

realizada durante o seu percurso académico com a prática profissional de um farmacêutico. 

 O estágio em farmácia comunitária foi realizado entre o dia 1 de novembro de 2013 

e o dia 28 de fevereiro de 2014 na Farmácia da Boa Hora, sita na Rua da Boa Hora, na 

cidade do Porto. 

 Durante este estágio foi-me possível exercer a atividade de um farmacêutico no 

ambiente de uma farmácia comunitária, participando na gestão de stocks e encomendas 

da farmácia, no atendimento ao público e na assistência aos utentes em geral. 

 Foi uma experiência desafiante e ao mesmo tempo motivadora, pelo atitude que 

quem me recebeu teve, dando-me desde o primeiro momento o à vontade e a confiança 

para melhor desenvolver as minhas capacidades. 
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Parte 1 

1. A Farmácia da Boa Hora 

1.1 Localização 

A Farmácia da Boa Hora (FBH) situa-se no n.º 80 da Rua da Boa Hora, Porto, tendo 

aberto em 1957. A propriedade e direção técnica desta mudou várias vezes, estando agora 

concentrada na pessoa da Dra. Isabel Cerejeira. 

A entrada na farmácia faz-se pela Rua da Boa Hora, sendo esta identificada pela 

comum cruz verde, típica das farmácias em Portugal, e pela palavra “farmácia” em letras 

verdes na fachada do edifício. Esta dá acesso à zona de atendimento da farmácia, onde 

estão expostos vários produtos de venda livre, e onde se encontra o balcão de 

atendimento. 

A montra situada ao lado da porta funciona também como uma chamada de atenção 

para os transeuntes, assinalando os produtos em destaque ou em promoção naquele 

momento. 

 

1.2 Funcionamento Interno 

 O espaço interno da farmácia pode ser dividido em vários espaços: 

 Zona de atendimento 

 Gabinete de Atendimento ao Utente 

 Armazém 

 Escritório 

 Casa de banho 

A farmácia funciona das 9h às 21h durante os dias úteis, e das 9h às 18h ao sábado, 

estando encerrada ao domingo, acrescendo a este horário os turnos de serviço noturno. 

 A FBH, durante o meu estágio, contava com 5 pessoas na sua equipa: 

 Dra. Isabel Cerejeira – Diretora Técnica 

 Dra. Catarina Rodrigues – Farmacêutica 

 Carolina Amaral – Técnica de Farmácia 

 Fernando Moreira – Técnico de Farmácia 

 Mélanie Serdoura – Técnica de Farmácia (em estágio profissional) 

Esta equipa assegura as horas de funcionamento, maximizando a disponibilidade 

ao utente, sem descuidar a gestão e funcionamento interno da farmácia. 

 

1.3. Presença na comunidade 

A farmácia está profundamente enraizada na comunidade que a rodeia, quer devido 

à sua longevidade, estando instalada desde 1957 na Rua da Boa Hora, quer devido aos 
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serviços que presta. Grande parte dos utentes da farmácia são clientes habituais, já 

conhecidos da equipa, e que conhecem o funcionamento da farmácia, estando por isso 

fidelizados à FBH. 

A proximidade a centros de prestação cuidados de saúde, a Unidade de Saúde 

Familiar Bom Porto, na Rua de Aníbal Cunha, o Centro de Saúde Carvalhosa, na Rua da 

Boavista e a Maternidade Júlio Dinis, no Largo da Maternidade Júlio Dinis asseguram 

também um fluxo de utentes à FBH. 

Esta proximidade permite uma preparação da equipa para o receituário típico 

prescrito pelos profissionais médicos da zona, sendo a FBH um estabelecimento de 

referência no que toca à dispensa de medicamentos para a infertilidade, que devido ao seu 

custo, são raros noutras farmácias do Grande Porto. 

A montra exterior e a fachada da farmácia atraem também clientes extemporâneos, 

que recorrem a esta seja para aconselhamento e esclarecimento de dúvidas, para usufruir 

dos serviços oferecidos, ou para uma compra única. A preparação da equipa garante a 

satisfação do utente e uma possível nova visita no futuro. 

 

2. Logística da Farmácia da Boa Hora 

2.1. Suporte Informático 

 O sistema informático utilizado na FBH é o Sifarma2000, disponibilizado pela Glintt 

– Healthcare Solutions, S.A.. Este sistema é uma ferramenta de excelência que permite 

agilizar e simplificar tanto a gestão interna da farmácia, como o atendimento ao utente. 

 A interface do programa é simples e intuitiva, integrando um sistema de atalhos que 

permite ao utilizador encurtar o tempo de atendimento após um curto período de 

adaptação. 

 A gestão, conferência e correção dos stocks é assegurada por este sistema, que 

permite a obtenção de listagens analíticas parametrizadas com a necessidade do 

momento. 

 O atendimento é feito de forma simples e rápida, sendo o programa uma ferramenta 

imprescindível no contato com o público devido à informação que este apresenta, caso a 

necessidade surja, sendo uma “cábula” disponível a todos os momentos à distância de 

alguns clicks do rato, ou simplesmente uma fonte de esclarecimento nos momentos mortos. 

 Para melhor rastreabilidade das ações da equipa, cada funcionário da FBH tem o 

seu próprio código de início de sessão, tendo-me sido disponibilizado um também, 

enquanto estagiário. 
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2.2. Gestão de stocks 

 O país em geral, e o sector das farmácias comunitárias, em particular, vivem tempos 

que exigem uma boa gestão e otimização dos capitais e materiais em stock para o sucesso, 

quer económico, quer a nível da prestação de cuidados de saúde, de uma farmácia. 

 Esta gestão é assegurada através do sistema informático, passando todo e 

qualquer passo no percurso dos produtos por este, desde a chegada à farmácia, até à sua 

saída de stock, seja ela venda, devolução ou outra. Estes cuidados asseguram que haja 

informação sempre atualizada no sistema que corresponde à realidade física do stock, 

eliminando assim a necessidade de uma vigilância permanente no que toca aos produtos 

armazenados. 

 A gestão na FBH assenta em vários fatores: 

 Capital disponível; 

 Utentes (poder de compra, idade, patologias prevalentes na comunidade, 

preferências pessoais); 

 Receituário “habitual”, tipo e incidência; 

 Média mensal de vendas e rotatividade de produtos; 

 Bonificações, promoções e condições de pagamento de armazenistas e 

laboratórios; 

 Época do ano (produtos sazonais); 

 Campanhas publicitárias e o seu impacto no utente. 

O sistema informático permite ao utilizador obter todas as informações relevantes 

para esta gestão, como o fluxo de vendas de um produto, ou a sua variação mensal ou 

anual, e o estabelecimento de níveis mínimos e máximos de stock de um determinado 

produto, passando a ser estes controlados pelo sistema através das encomendas 

informatizadas. 

 

2.2.1. Realização de encomendas 

 Na FBH as encomendas são realizadas através de 3 principais métodos: 

 Encomenda diária informatizada; 

 Pedido espontâneo ao armazenista; 

 Pedido direto ao laboratório. 

A encomenda informatizada é gerada através do sistema informático, sendo 

realizada duas vezes por dia, uma ao fim da manhã e outra ao fim do dia. Esta encomenda 

é feita para reposição do stock habitual da farmácia, e baseia-se nos stocks mínimos e 

máximos definidos para cada produto na base de dados do sistema, variando a encomenda 
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proporcionalmente com as vendas efetuadas entre a encomenda anterior e a encomenda 

a ser gerada. Após gerar a encomenda, o sistema exige que esta seja revista, podendo ser 

alterada pelo utilizador, conforme as necessidades do momento da farmácia, sendo depois 

enviada pelo sistema informático ao(s) armazenista(s) selecionado(s). 

O pedido espontâneo ao armazenista é uma necessidade nascida da vastidão de 

produtos farmacêuticos que existem ao dispor do utente. Nenhuma farmácia se pode dar 

ao luxo de ter um exemplar de cada produto no mercado, e quando surge o pedido de um 

produto que não se encontra no stock habitual da farmácia recorre-se ao contato direto 

com armazenista.  

Este pode ser feito através do tradicional contato telefónico com o armazenista ou 

através de um novo sistema, cada vez mais comum, o gadget informático. Este gadget não 

é mais que um programa informático que comunica diretamente com o armazenista, 

informando a farmácia do preço de custo, disponibilidade em stock do armazenista e tempo 

de entrega de um produto, eliminando o tempo de espera da chamada telefónica. 

O sucesso deste tipo de encomenda depende maioritariamente da disponibilidade 

para aguardar do utente, seja por não necessitar do produto com muita urgência, seja pela 

fidelização à farmácia, pois a encomenda feita na hora só é entregue juntamente com a 

encomenda diária, já referida acima, nos horários definidos pelo armazenista, salvo raras 

exceções. 

Aquando do pedido de um produto, o membro da equipa elabora uma nota escrita 

de onde consta: 

 Nome do cliente; 

 Contato; 

 Nome do produto; 

 Armazenista; 

 Data do pedido; 

 Identificação do funcionário. 

Esta nota de encomenda acompanha o produto durante a sua permanência na 

farmácia, que será até à sua venda ou num máximo de 3 dias, prazo após o qual este é 

devolvido, para evitar que a farmácia fique com um produto que não consta do seu stock 

habitual armazenado desnecessariamente. 

A última modalidade de pedido na FBH é o pedido direto ao laboratório. Este pode 

ser realizado através de um delegado de informação médica, destacado pelo laboratório 

para colaborar com a farmácia, nos casos em que existe uma confiança/preferência da 

farmácia por esse laboratório, ou diretamente ao laboratório por vias próprias em caso de 

falta de determinado medicamento nos armazenistas. 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

6 
Ricardo João Dias de Freitas 

 

No primeiro caso, existe uma negociação com o representante do laboratório acerca 

das condições de pagamento, bonificações e objetivos a atingir. Estas encomendas 

tendem a ser de maior quantidade, para que se possa cobrir a procura dos produtos em 

questão a um maior prazo, mas, principalmente, para obter maiores bonificações e 

melhores condições. 

Para proteção de ambas as partes é elaborada uma nota de encomenda em 

duplicado, usada para conferir a encomenda aquando da chegada desta à farmácia. 

Por último, quando existe escassez de um determinado medicamento nos stocks 

dos armazenistas, existem laboratórios que permitem que se faça uma encomenda direta 

através de canais próprios que estes criaram para o efeito. Durante o meu estágio foram 

várias as ocasiões em que a FBH recorreu a este método para poder suprir as 

necessidades dos seus utentes. 

 

2.2.2. Receção e conferência de encomendas 

 A receção e conferência das encomendas na FBH é realizada na zona do armazém 

onde existe um posto informático dedicado a assuntos da gestão interna da farmácia. 

 Aquando da receção das banheiras de medicamentos, estas são abertas e 

conferidas através da fatura que as acompanha. Se se der o caso de ter sido um pedido 

direto ao laboratório, a conferência é acompanhada pela nota de encomenda a partir da 

qual foi feito o pedido. 

 Após a conferência da conformidade da encomenda faz-se a introdução dos 

produtos no stock do sistema informático. Recorrendo a um leitor ótico, dá-se entrada dos 

produtos através do seu Código Nacional de Produto (CNP). Neste passo introduz-se o 

preço de venda à farmácia (PVF), o preço de venda ao público (PVP), prazo de validade 

(quando este for inferior ao do stock existente na farmácia, ou quando não existir stock do 

produto) e margem de comercialização. 

 O PVP de Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM), produtos de 

dermocosmética, puericultura ou dispositivos médicos com PVP não determinado é 

determinado internamente pela farmácia e os produtos são marcados com uma etiqueta 

que apresenta o Imposto de Valor Acrescentado (IVA) que incorre sob aquele produto e o 

seu PVP. 

 Quaisquer produtos que apresentem irregularidades, quer seja mau estado de 

conservação, deterioção da embalagem exterior ou produtos não requisitados são 

introduzidos no stock informático para serem, posteriormente, devolvidos, também através 

do sistema informático. 
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2.3. Armazenamento 

A partir do momento em que uma farmácia recebe qualquer produto, passa a ser 

responsável pela sua conservação e manutenção das características desejáveis para 

poder assegurar a sua qualidade ao utente. 

 A área de armazém da FBH assegura as seguintes valências: 

 Espaço adequado: o espaço de armazenamento assegura um bom 

aproveitamento da área interna da farmácia, permitindo um acesso fácil e 

rápido aos produtos através dos armários escolhidos e da etiquetagem 

existente nas gavetas; 

 Estabilidade das condições de armazenamento: os produtos 

disponibilizados na FBH necessitam de condições de temperatura (abaixo de 

25ºC), humidade relativa (abaixo de 60-70%), luminosidade (proteção da 

incidência direta prolongada da luz solar) e ventilação (assegurar uma 

ventilação adequada aos produtos) para se manterem em perfeitas condições. 

O sistema de ar condicionado da farmácia assegura estas condições, sendo 

estas monitorizadas diariamente por um sensor de temperatura e humidade. 

Os medicamentos termolábeis são conservados entre 2ºC e 8ºC no frigorífico, 

sendo este também monitorizado diariamente através de um sensor próprio [1]. 

 Prazo de validade: a regra vigente na FBH é a de first expired, first out 

(FEFO), que assegura que os produtos com menor validade são os primeiros 

a serem vendidos. No caso de produtos sem um prazo de validade associado, 

estes seguem a regra first in, first out (FIFO), em que os produtos mais recentes 

são armazenados de forma a que os mais antigos sejam os primeiros a sair, 

seja por sinalética visual ou separação física. 

 Características do produto: os medicamentos sujeitos a receita médica 

(MSRM) estão armazenados fora do alcance do utente, na zona de 

armazenamento da farmácia. Os MNSRM e produtos de venda livre estão 

expostos na zona de atendimento de forma a chamar a atenção e a criar um 

ambiente apelativo ao utente. Por último, os medicamentos psicotrópicos 

encontram-se numa zona própria, vedada ao utente e separada do resto dos 

medicamentos. 

A conferência das validades na FBH é feita mensalmente, recorrendo ao sistema 

informático. É gerada uma listagem de produtos cuja validade termina a 3 meses do mês 

corrente e faz-se, então a conferência dos prazos de validade. Esta conferência pode servir 

para atualizar prazos de validade no sistema informático, ajustando o prazo de validade 

informático ao real e evitar a venda de produtos com validade expirada. Os produtos que 
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estejam na iminência de expiração de validade, 3 meses ou menos, são devolvidos ao 

armazenista, caso seja possível. 

 

2.4. Fornecedores 

 Entre os vários armazenistas que atuam em Portugal, a FBH escolhe trabalhar com 

a Plural e a OCP numa primeira instância, recorrendo à Cofanor, Cooprofar e Alliance 

Healthcare em caso de falha dos primeiros.  

A fidelização a um armazenista garante maiores vantagens para a farmácia, sob a 

forma de descontos, bonificações, horários de distribuição e acesso a medicamentos cujo 

stock seja escasso. No entanto, a própria variação dos stocks dos armazenistas obriga a 

uma dispersão do interesse da farmácia, cujo interesse é obter os produtos o mais 

rapidamente possível para o utente. 

Apesar de a FBH realizar encomendas diretas a laboratórios, estas passam também 

pelos armazenistas, sendo estes a realizar a logística da distribuição, por indicação da FBH 

do armazenista da sua preferência ao laboratório. 

 

2.5. Política de devoluções 

Nos casos em que existe alguma irregularidade com a encomenda, alguma não 

conformidade de qualidade com algum produto ou um desejo da farmácia em não ficar com 

um produto em stock faz-se uma devolução. Mais uma vez, o sistema informático capacita 

o utilizador para efetuar este procedimento de forma fácil e rápida. 

O sistema informático emite uma nota de devolução a partir das seguintes 

informações que devem ser introduzidas pelo utilizador: 

 Fornecedor; 

 N.º do documento de origem; 

 Motivo da devolução; 

 CNP; 

 Quantidade. 

A guia resultante inclui também identificação da farmácia e um número próprio. 

Dependendo da política do fornecedor, este pode ou não aceitar a devolução. A aceitação 

da devolução pode ser feita através da troca do produto devolvido por outro ou através da 

emissão de uma nota de crédito. Caso a devolução não seja aceite, a farmácia terá que 

proceder ao abate do produto, e sua eliminação, através do contentor do sistema 

ValorMED. 
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A respeito das encomendas feitas diretamente ao armazenista a pedido do utente, 

referidas acima, a FBH tem uma política de permanência do produto na farmácia. A maioria 

dos armazenistas aceita devoluções até 5 dias após a receção do produto. Para evitar 

perdas ou o armazenamento de produtos com pouca rotação no stock, a FBH assegura ao 

utente a permanência do produto pedido na farmácia durante 3 dias, após os quais o 

produto é devolvido ao armazenista, sendo pedida a creditação do seu valor. 

Para que esta permanência de 3 dias seja melhor controlada, existe uma seção de 

armazenamento própria para os produtos encomendados. Quando se faz a receção do 

produto encomendado, é-lhe acoplada a nota de encomenda do utente, que acompanha o 

produto até à sua venda ou devolução. Os produtos são então colocados num sistema de 

rotatividade de 3 dias, 3 caixas assinaladas com diferentes cores, verde para o 1º dia, 

amarelo para o 2º dia e vermelho para o 3º dia. Se à hora de fecho do 3º dia o produto não 

tiver sido levantado, o funcionário responsável pelas devoluções desse dia deve proceder 

à devolução de todos os produtos que se encontrem na caixa vermelha. 

 

3. Dispensa de Medicamentos 

3.1. Receita Médica 

 O meio de comunicação por excelência entre o médico prescritor e a farmácia, seja 

ela comunitária ou hospitalar, é a prescrição médica. O documento que consagra a 

prescrição é a denominada receita médica. A receita médica em Portugal é regulada pela 

Portaria n.º 198/2011, de 18 de maio, que impôs a prescrição eletrónica, salvo as exceções 

nela consagrada, em que a prescrição pode ser manual [2]. 

 Pouco tempo depois, através da Lei n.º 11/2012, de 8 de março entrou em vigor o 

novo regime de prescrição que decreta a obrigatoriedade da prescrição pela Designação 

Comum Internacional (DCI) e dispensa o uso do nome comercial, tornando-o opcional [3]. 

Ainda de referir o Despacho n.º 15700/2012, de 30 de novembro, que veio reformular e 

adequar o formato das receitas médicas às mudanças referidas acima [4]. 

 A validade legal da receita médica assenta em vários critérios que devem ser 

cumpridos: 

 Identificação do utente; 

 Número de beneficiário, caso este não conste da receita, deve pedir-se o 

cartão ao utente; 

 Entidade responsável pela comparticipação; 

 Nome, vinheta (apenas nas receitas manuais) e assinatura do médico; 

 Data da prescrição; 

 Número da receita e respetivo código de barras; 
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 Entidade emissora da receita [5]. 

A validade temporal das receitas pode variar entre 30 dias, em receitas únicas, ou 

6 meses, nas receitas de 3 vias, sendo estas últimas normalmente utilizadas em doentes 

com patologias crónicas controladas [5]. 

Cada receita só pode incluir, no máximo, 4 medicamentos diferentes, 4 unidades 

no total, e 2 unidades, no máximo, por cada medicamento diferente, exceto no caso de 

medicamentos unidose, como injeções únicas, em que se pode exceder esse limite de 2 

unidades por medicamento [5]. 

A prescrição manual é permitida em certas exceções que são contempladas pela 

lei em vigor, e estas são: 

 Falência informática;  

 Inadaptação do prescritor;  

 Prescrição no domicílio;  

 Até 40 receitas/mês [5]. 

A receita manual contempla ainda algumas particularidades que devem ser 

observadas: 

 As receitas não podem conter rasuras, caligrafias diferentes e não podem 

ser prescritas com canetas diferentes ou a lápis. Estas situações são 

motivos para que as receitas não sejam aceites nas farmácias, pois não são 

comparticipáveis.  

 O número de embalagens prescritas deve constar em cardinal e por 

extenso.  

 Não é permitida mais do que uma via da receita manual [5]. 

A validade das receitas manuais só é assegurada se estiverem presentes os 

seguintes elementos: 

 Identificação do local de prescrição ou respetiva vinheta, se aplicável. Nas 

unidades do Sistema Nacional de Saúde (SNS), se a prescrição se destinar 

a um doente pensionista abrangido pelo regime especial, deverá ser aposta 

a vinheta de cor verde de identificação da unidade de saúde. Nos 

consultórios e/ou médicos particulares, o local deverá estar igualmente 

identificado, através de carimbo ou inscrição manual (por exemplo, 

“Consultório - Particular”); 

 Vinheta identificativa do prescritor;  

 Especialidade médica, se aplicável, e contacto telefónico;  

 Identificação da exceção que justifica a utilização da receita manual, 

assinalando com uma cruz a alínea correspondente; 
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 Nome e número de utente e, sempre que aplicável, o número de 

beneficiário; 

 Entidade financeira responsável; 

 Regime especial de comparticipação de medicamentos, representado pelas 

siglas «R» e ou «O», se aplicável [5]. 

Também parte integrante das receitas médicas, quer informatizadas, quer manuais, 

são as exceções à prescrição por DCI, que são fundamentadas por justificações técnicas: 

 Margem ou índice terapêutico estreito (alínea a) 

A receita tem que conter a menção “Exceção a) do n.º 3 do art. 6.º”. 

Esta justificação está limitada ao conjunto de medicamentos previamente 

identificado pelo Infarmed [5].  

De momento, os medicamentos contemplados são: 

o Ciclosporina; 

o Levotiroxina sódica; 

o Tacrolímus [6]. 

 Reação adversa prévia (alínea b) 

A receita tem de conter a menção “Exceção b) do n.º 3 do art. 6.º - reação 

adversa prévia”.  

Esta alínea apenas se aplica às situações em que tenha havido reação 

adversa reportada ao Infarmed, isto é, a um determinado medicamento 

(marca comercial) e a um utente em particular, pelo que esta exceção só 

pode ser evocada nestas condições. 

Adicionalmente, o médico deve registar esta opção no processo clínico do 

doente, para efeitos de monitorização e controlo [5].  

 Continuidade de tratamento superior a 28 dias (alínea c) 

A receita tem de conter a menção “Exceção c) do n.º 3 do art. 6.º - 

continuidade de tratamento superior a 28 dias”.  

O médico pode prescrever com indicação da marca ou nome do titular em 

tratamentos com duração estimada superior a 28 dias. 

Adicionalmente, o médico deve registar esta opção no processo clínico do 

doente, para efeitos de monitorização e controlo.  

o Apesar da exceção, é o utente pode optar por medicamentos com a 

mesma DCI, forma farmacêutica, dosagem e tamanho de 

embalagem similares ao prescrito, desde que de preço inferior [5].  

 

3.2. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 
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 Segundo o Decreto-Lei n.º176/2006, de 30 de agosto, estão sujeitos a receita 

médica os medicamentos que preencham uma das seguintes condições: 

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

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

sem vigilância médica; 

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

utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes 

daquele a que se destinam;  

 Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja 

atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar;  

 Destinem-se a ser administrados por via parentérica [7]. 

Na FBH a dispensa de MSRM é a forma mais comum de atendimento ao público, 

sendo a maioria dos utentes doentes crónicos. Esta dispensa requer uma leitura atenta do 

receituário do utente, por parte do farmacêutico, quer para atestar a validade e legitimidade 

da receita, quer para realizar o devido aconselhamento farmacêutico e farmacovigilância. 

Após apurar todos os factos acima mencionados, o farmacêutico utiliza então o 

sistema informático para o auxiliar na dispensa. Através dos códigos de barras presentes 

na receita, correspondentes aos produtos, é possível minimizar erros de dispensa, 

conferindo os CNP apresentados na receita e na embalagem do produto a dispensar. 

Segundo as novas regras de prescrição por DCI, a maioria das receitas apresenta agora 

um Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de Medicamentos, que permite aceder 

ao Grupo Homogéneo (GH) relativo aquela DCI. O GH é definido no Decreto-Lei n.º 

112/2011, de 29 de novembro, como o conjunto de medicamentos com a mesma 

composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, dosagem e via de 

administração, com a mesma forma farmacêutica ou com formas farmacêuticas 

equivalentes, no qual se inclua pelo menos um medicamento genérico existente no 

mercado, podendo ainda integrar o mesmo grupo homogéneo os medicamentos que, 

embora não cumprindo aqueles critérios, integrem o mesmo grupo, ou subgrupo, 

farmacoterapêutico e sejam considerados equivalentes terapêuticos dos demais 

medicamentos que daquele grupo fazem parte [8]. Após o utente selecionar o produto 

desejado para aquela DCI, deve conferir-se o CNP da embalagem do produto através do 

sistema informático, para minimizar erros. No caso das receitas manuais, em caso de 

dificuldades, pode sempre consultar-se o utente, para saber o que lhe foi aconselhado pelo 

clínico, ou recorrer a um colega que consiga ajudar na interpretação do receituário. 

Após a introdução de todos os produtos referentes à receita no sistema informático 

deve escolher-se o regime de comparticipação a aplicar aos medicamentos, sendo o mais 
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comum o do SNS. Este vem mencionado na receita, em campo próprio, existindo regimes 

especiais de comparticipação, normalmente associados a Decretos-Lei ou Portarias, que 

consagram uma comparticipação especial para medicamentos específicos para 

determinadas patologias. Existem ainda regimes de complementaridade à 

comparticipação, como seguros de saúde ou membros de sindicatos, casos em que o 

utente deve requerer essa complementaridade, informando o farmacêutico da mesma e 

apresentando informação comprovativa da mesma, normalmente, sob a forma de um 

cartão identificativo. 

A fase final da dispensa consiste na impressão no verso da receita da informação 

referente à operação. A informação contém o regime de comparticipação usado, os 

medicamentos sob os quais é feita comparticipação, identificados pelo seu CNP e nome, 

o PVP do medicamento, o valor da comparticipação, entre outras informações. O utente 

assina o verso da receita, que deve ser também assinada pelo funcionário que realizou a 

dispensa e carimbada com o carimbo da farmácia, finalizando a dispensa. Só com todos 

estes elementos a receita fica em condições de ser enviada para a(s) entidade(s) 

responsável(eis) pela comparticipação. No caso de o doente ter direito a 

complementaridade da comparticipação é também necessário fazer uma cópia da frente 

da receita, para imprimir no verso a informação mencionada acima. Criam-se assim duas 

vias, a receita original com a informação de dispensa para o SNS e a cópia com a 

informação de dispensa do organismo complementar. 

Durante todo este processo, especialmente em doentes crónicos, é fulcral a 

comunicação com o utente. Esta pode revelar-nos se o doente tem uma boa adesão à 

terapêutica, se existe alguma queixa do utente em relação à sua medicação habitual que 

possa indicar uma reação adversa, ou a ajudar a entender a patologia em questão, 

permitindo um melhor aconselhamento e mais individualizado. 

A sistematização e conferência de todos os passos realizados na dispensa de 

MSRM é fundamental para que se possa minimizar os erros de dispensa, maximizando a 

atenção ao utente e o tempo para o aconselhamento farmacêutico. 

 

3.3. Medicamentos Genéricos 

 Recorrendo, mais uma vez, ao Estatuto do Medicamento (Decreto-Lei n.º 

176/2006), encontramos a definição de medicamento genérico. O “medicamento genérico” 

é o medicamento com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias 

ativas, a mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de 

referência haja sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados [7]. 
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 Os medicamentos genéricos vieram diversificar a escolha do utente, permitindo que 

este tenha mais opção de escolha na hora da dispensa, oferecendo, na generalidade, a 

mesma eficácia terapêutica, a menor custo. 

 A Lei n.º 11/2012, de 8 de março, veio reforçar o direito de escolha do utente ao 

ditar que o utente deve ser informado, no momento da dispensa, sobre os medicamentos 

que apresentem a mesma composição forma farmacêutica, apresentação e dosagem que 

existem na farmácia para aquela DCI, ou seja, todos os medicamentos que pertençam ao 

GH daquela substância, sendo por isso possível a sua troca uns pelos outros, informando 

também o utente quais as opções mais baratas [3]. 

 Enquanto estagiário na FBH devido a grande parte dos utentes da farmácia serem 

idosos com grandes encargos financeiros com a medicação ou utentes com baixos 

rendimentos, notei que a adesão aos medicamentos genéricos era alta. Esta adesão 

advém, na minha perceção, de uma baixa capacidade financeira, não necessariamente de 

uma crença nos medicamentos genéricos. Foram frequentes os casos em que o utente 

quando confrontado com a escolha entre o medicamento de referência e o medicamento 

genérico indagava sobre a diferença de preço. Se esta fosse da ordem de cêntimos ou 

poucos euros, o utente, na maioria dos casos, acabava por preferir o medicamento de 

referência. Existiram, no entanto, alguns casos em que durante o atendimento e 

aconselhamento farmacêutico, após explicar ao utente o que era um genérico, o próprio 

utente se propôs a experimentar o medicamento genérico, mais uma vez no espetro da 

poupança, mas ainda assim, confiando no aconselhamento que recebeu por parte do 

farmacêutico. 

 

3.4. Medicamentos Manipulados 

 Os medicamentos manipulados são uma área da profissão farmacêutica regulada 

pelo Decreto-Lei n.º 95/2004, de 22 de abril, que define: 

 Medicamento manipulado: qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal 

preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico;  

 Fórmula magistral: medicamento preparado em farmácia de oficina ou nos 

serviços farmacêuticos hospitalares segundo receita médica que especifica 

o doente a quem o medicamento se destina;  

 Preparado oficinal: qualquer medicamento preparado segundo as 

indicações compendiais, de uma farmacopeia ou de um formulário, em 

farmácia de oficina ou nos serviços farmacêuticos hospitalares, destinado a 

ser dispensado diretamente aos doentes assistidos por essa farmácia ou 

serviço [9]. 
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O preço destes medicamentos é calculado segundo o definido na Portaria n.º 

769/2004, de 1 de julho [9]. Estes medicamentos são sujeitos a uma comparticipação de 

30% segundo o regime legal imposto pelo Decreto-Lei n.º 106-A/2010, de 1 de outubro 

[10]. A comparticipação, de momento, aplica-se aos preparados oficinais incluídos na 

Farmacopeia Portuguesa ou no Formulário Galénico Português e às fórmulas magistrais 

que constam do Decreto-Lei n.º 48-A/2010, de 13 de maio [10]. O Despacho n.º 

18694/2010, de 18 de novembro, acrescenta ainda a possibilidade de serem 

comparticipados os medicamentos manipulados nas seguintes condições: 

 Inexistência no mercado de especialidade farmacêutica com igual 

substância ativa na forma farmacêutica pretendida;  

 Existência de lacuna terapêutica a nível dos medicamentos preparados 

industrialmente;  

 Necessidade de adaptação de dosagens ou formas farmacêuticas às 

carências terapêuticas de populações específicas, como é o caso da 

pediatria ou da geriatria [11]. 

Na FBH fabricam-se medicamentos manipulados, principalmente pediátricos, 

devido à proximidade à Maternidade Júlio Dinis. Foi-me possível efetuar a preparação de 

suspensão oral de trimetoprim a 1%, solução alcólica saturada de ácido bórico e solução 

de minoxidil a 2% e 5%. 

 

3.5. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Os medicamentos que não preencham qualquer condição para serem considerados 

MSRM, referidas acima, consideram-se MNSRM. Estes medicamentos não são sujeitos ao 

mesmo regime de preços dos MSRM, sendo o preço determinado, em última instância, 

pela farmácia. Estes podem também ser vendidos em locais devidamente autorizados pelo 

Infarmed, não sendo exclusivos das farmácias comunitárias. Existem, no entanto, MNSRM, 

que pelas suas características, são exclusivamente vendidos em ambiente de farmácia [7]. 

A procura destes produtos é, normalmente, para o tratamento sintomático de 

afeções menores, como constipações, problemas gastrointestinais e dores de cabeça. No 

ato da dispensa destes medicamentos a responsabilidade recai, inteiramente, sobre o 

farmacêutico, pelo que este deve fazer por entender o que afeta o utente e qual o 

medicamento, se existir necessidade do uso de um, mais adequado e qual a terapêutica 

mais racional a aplicar ao utente. 

 

3.6. Legislação Especial 
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3.6.1. Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes Mellitus 

A portaria que regula o atual formato do Programa Nacional de Prevenção e 

Controlo da Diabetes Mellitus, a Portaria n.º 364/2010, de 23 de junho começa por enunciar 

a relevância da doença na população portuguesa. 

A diabetes mellitus é uma doença que afeta um número cada vez maior de pessoas 

em todo o mundo e Portugal não é exceção. Um estudo recentemente publicado, pelo 

Observatório da Diabetes, sobre a prevalência da diabetes em Portugal indica que 11,7 % 

da população portuguesa é diabética e que 23,2 % apresenta pré -diabetes. 

Estes números apontam para a necessidade de continuar a atuar a nível da 

prevenção, educação e autovigilância do controlo metabólico destes doentes [11]. 

Tendo isto em conta, os medicamentos e os dispositivos médicos utilizados no 

âmbito da diabetes mellitus são comparticipados de forma diferente pelo Estado Português. 

 As insulinas destinadas ao controlo da glicémia nos diabéticos são comparticipadas 

a 100%, assim como os dispositivos médicos, onde se incluem os dispositivos de medição 

da glicémia, sendo a exceção as tiras reativas, que são comparticipadas a 85% [11]. 

 

3.6.2. Psicotrópicos e estupefacientes 

As substâncias psicotrópicas e estupefacientes, pelas características 

farmacológicas que apresentam, sempre foram alvo de controlo e legislação especiais. Os 

principais pontos que levam a este controlo são a sua potência a nível de efeitos no Sistema 

Nervoso Central (SNC), o seu elevado grau de dependência e o seu potencial interesse 

em mercados paralelos [12, 13]. 

Este controlo manifesta-se em vários pontos do percurso do medicamento que seja 

considerado parte deste grupo. Aquando da encomenda deste tipo de medicamentos, 

segue com a encomenda um documento de requisição de benzodiazepinas, 

estupefacientes e psicotrópicos. Este documento discrimina qual a substância, a 

quantidade encomendada, a data do pedido, o número da requisição e o número interno 

do pedido. O documento deve ser preenchido pelo farmacêutico responsável da farmácia 

e devolvido o duplicado ao fornecedor, ficando o original arquivado na farmácia [12, 13]. 

O armazenamento destes medicamentos, como já foi referido acima, deve ser 

particularmente cuidadoso, e numa secção reservada. 

A dispensa deste tipo de medicamentos obriga também a um processo especial, 

onde o sistema informático, requer um maior número de informações. O sistema 

informático, após identificar o medicamento como pertencendo a esta classe pede então 

que sejam introduzidas no sistema as informações: 
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 Nome e morada do utente; 

 Nome do médico prescritor; 

 Nome, idade, morada, número e data de emissão do documento 

identificativo do adquirente; 

 Número da receita [5]. 

A impressão no verso de receitas neste tipo de dispensa é diferente, abrangendo 

alguns dos elementos acima referidos. Após a impressão da receita, o sistema imprime 

também um documento de saída de medicamentos psicotrópicos. Este documento é 

arquivado, em conjunto com uma cópia da receita, e deve ser mantido durante 3 anos após 

a dispensa [5]. 

A farmácia tem também que enviar ao Infarmed, até ao dia 8 do segundo mês a 

seguir à dispensa, a listagem de todas as receitas aviadas da qual constem os dados do 

adquirente e, até ao dia 8 do mês seguinte à dispensa, a cópia das receitas manuais [5]. 

 

3.7. Outros produtos 

3.7.1 Produtos cosméticos e de higiene corporal 

Os produtos cosméticos e de higiene corporal são regulamentados pelo Decreto-

Lei n.º 189/2008, de 24 de setembro. Estes são definidos como qualquer substância ou 

preparação destinada a ser posta em contacto com as diversas partes superficiais do corpo 

humano, designadamente a epiderme, sistema piloso e capilar, unhas, lábios, órgãos 

genitais externos, ou com os dentes e mucosas bucais, com a finalidade, exclusiva ou 

principal, de os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado 

ou de corrigir os odores corporais [14]. 

Apesar de não serem considerados medicamentos, estes são muitas vezes 

utilizados em contexto terapêutico, principalmente na área da dermatologia. Não sendo só 

utilizados nos casos afeções de propriamente ditas, são também empregues num contexto 

estético, para corrigir, disfarçar ou minimizar características do utente. A intervenção do 

farmacêutico e da farmácia é indispensável nestes casos, onde um bom aconselhamento 

pode levar a um uso racional, e acima de tudo adequado à situação do produto cosmético, 

poupando ao utente despesas desnecessárias e enaltecendo o papel profissional do 

farmacêutico. 

Os cosméticos são, hoje em dia, uma das maiores fontes de rendimento das 

farmácias comunitárias. Este facto deve-se às margens superiores que a farmácia pode 

praticar em produtos deste tipo, comparativamente aos medicamentos, mas também ao 

seu custo, que tende a ser mais elevado, logo, mais rentável para a farmácia. Devido ao 
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carácter corretivo, já referido acima, de muitos destes produtos, o seu uso será, em muitos 

dos casos, crónico, tendo a farmácia muito a ganhar com a aposta na formação da sua 

equipa e na satisfação do cliente com o produto dispensado. 

Na FBH a oferta de dermocosméticos é concentrada em algumas marcas, 

adequadas à realidade económica dos utentes da farmácia, disponibilizando assim várias 

gamas distribuídas por vários escalões de preço. Aquando da entrada de novos produtos 

ou marcas, a formação que a farmácia dispensa à sua equipa é indispensável para garantir 

um aconselhamento adequado e com conhecimento de causa ao utente. 

 

3.7.2 Suplementos alimentares 

A definição de suplemento alimentar está consagrada no Decreto-Lei n.º 136/2003, 

de 28 de junho, definindo-o como género alimentício que se destina a complementar e ou 

suplementar o regime alimentar normal e que constitui fontes concentradas de 

determinadas substâncias nutrientes ou outras com efeito nutricional ou fisiológico, 

estremes ou combinado, comercializado em forma doseada, como cápsulas, pastilhas, 

comprimidos, pílulas e outras formas semelhantes, saquetas de pó, ampolas de líquido, 

frascos com conta-gotas e outras formas similares de líquidos ou pós que se destinam a 

ser tomados em unidades medidas de quantidade reduzida [15]. 

 Na FBH existem várias marcas de suplementos alimentares, que apresentam 

diferentes gamas, com indicações desde tratamentos de emagrecimento, fortalecimento 

de articulações até aos suplementos de melhoria da performance cognitiva. 

Não existindo grande informação acerca destes suplementos e dos efeitos dos seus 

constituintes, o seu uso, efeitos e contra-indicações são, na maioria dos casos, avaliados 

pelo utente, tendo o farmacêutico um importante papel neste processo. Desde o momento 

do aconselhamento, este deve monitorizar o utente, e informar-se acerca dos efeitos ou 

reações adversas que o suplemento possa provocar. 

Os suplementos que anunciam ser naturais provocam no utente uma sensação de 

confiança, levando-os a acreditar que serão mais seguros e eficazes, sendo bastante 

procurados. No entanto, os suplementos com maior procura e mais vendidos são, sem 

dúvida, os suplementos para emagrecer, representando a maior percentagem de 

suplementos vendida na FBH. Existe também uma procura sazonal, durante as épocas de 

exames, de suplementos relacionados com a performance cognitiva derivada da 

proximidade a várias faculdades. 

 

3.7.3. Nutrição Especial 
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As necessidades nutricionais especiais de certos grupos populacionais, seja por 

afeções congénitas ou adquiridas durante a vida, levou ao desenvolvimento de produtos 

alimentares com composições específicas que visam colmatar ou minimizar os efeitos 

nefastos que uma nutrição normal, que é desadequada nestas pessoas, podem causar. 

O Decreto-Lei n.º 74/2010, de 21 de junho, considera que os géneros alimentícios 

destinados a uma alimentação especial são os que, devido à sua composição especial ou 

a processos especiais de fabrico, se distinguem claramente dos alimentos de consumo 

corrente, são adequados ao objetivo nutricional pretendido e comercializados com a 

indicação de que correspondem a esse objetivo [16]. 

A FBH disponibiliza aos seus utentes alguns produtos do género, nomeadamente 

produtos de cariz hipercalórico para doentes com dificuldades de deglutição, situações de 

pós-operatório, perda de apetite ou para utilização em geriatria. 

 

3.7.4. Dispositivos Médicos 

Os dispositivos médicos são vasto grupo heterogéneo de produtos disponibilizados 

aos utentes pelas farmácias, podendo servir para monitorização ou tratamento de afeções, 

entre outras funções. 

O regime jurídico dos dispositivos médicos está consagrada no Decreto-Lei n.º 

145/2009, de 17 de junho. Estes são apresentados como qualquer instrumento, aparelho, 

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

incluindo o software destinado pelo seu fabricante a ser utilizado especificamente para fins 

de diagnóstico ou terapêuticos e que seja necessário para o bom funcionamento do 

dispositivo médico, cujo principal efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado 

por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, embora a sua função possa ser 

apoiada por esses meios, destinado pelo fabricante a ser utilizado em seres humanos a 

fim de: 

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

 Diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma 

lesão ou deficiência; 

 Estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo 

fisiológico; 

 Controlo da concepção [17]. 

Na FBH os dispositivos médicos mais procurados são o material de penso, meias 

de compressão e dispositivos para ostomia. 
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3.7.5 Medicamentos de Uso Veterinário 

Os medicamentos de uso veterinário (MUV) são descritos no Decreto-Lei n.º 

184/97, de 26 de julho, como toda a substância ou composição que possua propriedades 

curativas ou preventivas das doenças e dos seus sintomas, com vista a estabelecer um 

diagnóstico médico ou a restaurar, corrigir ou modificar as suas funções orgânicas, que 

seja especificamente destinado a animais [18]. 

Na FBH estes medicamentos representavam uma pequena parte dos 

atendimentos, sendo a maioria dos MUV antiparasitários. De referir ainda a venda de 

medicamentos de uso humano para afeções de animais, segundo indicação de um médico 

veterinário, como anti-histamínicos, por exemplo. 

 

3.8 Faturação 

 No momento da dispensa de MSRM, quando é escolhida a entidade responsável 

pela comparticipação, esta é feita automaticamente, cabendo ao utente pagar apenas a 

percentagem não comparticipada do produto. A impressão no verso da receita, já referida 

neste relatório, serve então o propósito de comprovar a dispensa dos medicamentos. O 

sistema informático imprime as receitas sequencialmente, agrupando-as em lotes de 30 

receitas, tendo cada organismo a sua própria sequenciação. 

 No fim de cada mês, executa-se, no sistema informático, o fecho dos lotes, para dar 

início a uma nova sequenciação no mês seguinte. Este fecho dos lotes dá origem a um 

documento de resumo para cada lote e a um documento de resumo total de toda a 

faturação, onde estão presentes os valores de cada receita individual, de cada lote, e o seu 

somatório, apresentando também a identificação da farmácia. Este resumo descrimina os 

valores de PVP dos medicamentos, o valor cobrado ao utente, e o valor cobrado à entidade 

responsável. Cada lote de receitas é organizado e separado, sendo acompanhado de um 

verbete, o seu documento resumo. 

 Os resumos e as receitas originais devem ser enviados até uma data a definir pela 

Autoridade Regional de Saúde (ARS) para o Centro de Conferência de Faturas (CCF) no 

que toca às comparticipações do SNS. A documentação relativa à comparticipação cujas 

entidades responsáveis são outras, como sindicatos, ou seguradoras, é, no caso da FBH, 

enviada à Associação Nacional das Farmácias (ANF), da qual a FBH faz parte. 

 Em ambos os casos toda a documentação deve estar carimbada e assinada pelo 

diretor técnico ou seu substituto para ser considerada válida e o pagamento das 

comparticipações ser feito. 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

21 
Ricardo João Dias de Freitas 

 

 3.8.1 Sistema do Preço de Referência 

 No caso dos medicamentos para os quais já existam medicamentos genéricos no 

mercado foi introduzido um sistema de preços de referência aplicado aos medicamentos 

comparticipados pelo SNS baseado no conceito dos GH, explicado anteriormente [10]. 

 Este preço de referência (PR) de cada GH é definido como a média dos cinco PVP 

mais baixos praticados no mercado, considerando apenas os medicamentos daquele 

grupo [10]. 

 No caso de medicamentos em que o PVP seja inferior ao PR, este medicamento 

será comparticipado em função do PVP. Caso o medicamento tenha um PVP superior ao 

PR, a comparticipação será calculada em função do PR e a diferença entre o PR e o PVP 

é suportada, na totalidade, pelo utente. 

 As listas referentes aos GH são atualizadas periodicamente pelo Infarmed. 

 O sistema de preços de referência vem permitir ao Estado uma poupança em 

comparticipações, ao mesmo tempo que incentiva e induz o direito de escolha no utente. 

 

 3.8.2. Regime de Comparticipações 

 Em Portugal existem vários sistemas e subsistemas de saúde, públicos e privados, 

que comparticipam os MSRM dispensados nas farmácias comunitárias. 

 A mais comum no país é o SNS, que abrange a maior parte da população 

portuguesa, existindo depois uma comparticipação complementar por parte de várias 

empresas, como a EDP, sindicatos, como o SAMS, ou companhia de seguros, como a 

Fidelidade. A comparticipação do SNS vem normalmente consagrada na receita, 

contemplando vários escalões de comparticipação conforme os rendimentos ou patologias 

específicas do utente. A complementaridade de outros organismos deve ser pedida pelo 

utente no momento, apresentando prova da sua filiação nestes organismos, normalmente 

sob a forma de um cartão identificativo. 

 A comparticipação pelo regime geral do SNS foi fixada no Decreto-Lei n.º 106-

A/2010, de 1 de outubro, de acordo com 4 escalões: 

 Escalão A: 90%; 

 Escalão B: 69%; 

 Escalão C: 37%; 

 Escalão D: 15%. 

Esta pode sofrer acréscimos no caso de o utente se qualificar para o regime 

especial de comparticipação, dirigido a pensionistas com baixos rendimentos, aumentando 

a comparticipação do escalão A em 5% e dos outros escalões em 15% [10]. 
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A colocação de cada medicamento no respetivo escalão depende das suas 

indicações terapêuticas, utilização, entidade prescritora e o seu consumo acrescido em 

doentes que sofrem patologias específicas. A Portaria n.º 924-A/2010, de 17 de setembro, 

definiu os grupos e subgrupos terapêuticos integrados em cada escalão [19]. 

Por último, de referir as patologias para as quais existe um regime de 

comparticipação especial, consagrados em diversas Portarias e Decretos-Lei: 

 Artrite reumatoide e espondilite anquilosante; 

 Doença de Alzheimer 

 Doença inflamatória intestinal; 

 Dor crónica não-oncológica moderada a forte; 

 Dor oncológica moderada a forte; 

 Hemofilia; 

 Hemoglobinopatias; 

 Infertilidade; 

 Lúpus; 

 Paramiloidose; 

 Psicose maníaco-depressiva; 

 Psoríase [20]. 

 

4. O papel do Farmacêutico no Aconselhamento ao Utente 

4.1. O Aconselhamento Farmacêutico 

 O papel do farmacêutico na farmácia comunitária não é o de um simples vendedor 

nem funcionário de uma loja. O uso racional do medicamento, uma das maiores lutas da 

classe farmacêutica, começa desde o momento da prescrição, se esta existir, até ao final 

da toma do mesmo.  

É obrigação do farmacêutico aconselhar o utente acerca de toda a informação 

acerca do medicamento que está prestes a dispensar. A função do medicamento, a 

posologia, modo e via de administração, o modo de conservação, e possíveis reações 

adversas que possam ter lugar devem ser todas explicadas ao utente, além da verificação 

da existência de medicação habitual, para prevenir possíveis interações medicamentosas. 

A conservação do medicamento toma relevo especial na dispensa de medicamentos 

conservados a baixas temperaturas, principalmente as injeções de hormonas destinadas 

ao tratamento da infertilidade, cujo valor ascende a centenas de euros, e que são 

frequentemente dispensadas na FBH. A FBH oferece ao próprio utente um saco de 

conservação térmica devido a este tipo de situações, particularmente porque a 
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Maternidade Júlio Dinis serve todo o país, tendo durante o meu estágio dispensado 

medicação a utentes de Évora e Beja. 

O tempo é um fator crucial no atendimento ao público, tomar o tempo para 

esclarecer e informar o utente deve ser a prioridade durante a dispensa de medicamentos. 

Na dispensa de determinados medicamentos existem grupos particulares que 

exigem uma explicação mais cuidada e demorada devido seu modo de utilização, como os 

sistemas de inalação, enemas, sistemas transdérmicos, entre outros. A demonstração ou 

simulação da utilização no momento da dispensa pode precaver muitos dos erros mais 

comuns e esclarecer as dúvidas do utente. Este esforço por informar deve partir do 

farmacêutico, para garantir a segurança e eficácia do tratamento do utente. 

Deve prestar-se também uma atenção extra a certos grupos de utentes, 

nomeadamente os idosos, mulheres grávidas e crianças.  

Os idosos devido a serem, na sua maioria, um grupo polimedicado crónico, 

requerem uma atenção ao estado de saúde geral do utente, inquirindo sobre os efeitos da 

medicação, se existe algum medicamento novo, se se tem sentido bem com os que toma 

atualmente. Deve tomar-se especial cuidado com a dispensa de medicamentos de 

marcas/laboratórios diferentes do habitual, devido à já referida polimedicação, pois nem 

sempre o utente repara na troca, levando a possíveis erros na terapêutica, devido à 

confusão do utente. 

As mulheres grávidas são outro grupo de risco, estando a maioria, no entanto, 

sensibilizada para os riscos pelo clínico que a acompanha e têm o cuidado de informar o 

farmacêutico que estão grávidas no momento do aconselhamento. A proximidade à 

Maternidade Júlio Dinis permitiu-me um contato próximo com esta população, tendo 

recorrido à experiência da equipa da FBH em caso de dúvida. 

As crianças são um grupo particularmente sensível aos efeitos dos medicamentos, 

sendo as posologias adaptadas, na maioria dos casos, ao peso corporal da criança. É 

importante certificarmo-nos que quem recebe os medicamentos entende a posologia e o 

modo de administração. A demonstração é mais uma vez útil, mostrando o copo medidor 

ou seringa dos xaropes, por exemplo, e frisando onde está a escala, até onde devem 

encher, quantas vezes devem encher para cada toma. 

A disponibilidade do farmacêutico em todos os momentos do aconselhamento deve 

ser focada na satisfação do utente e na promoção do uso racional do medicamento e da 

saúde pública. Grande parte desta disponibilidade advém da capacidade comunicativa e 

de adaptação, pois cada utente é uma pessoa diferente, com características pessoais, 

sócio-económicas e culturais diferentes. Foi um dos desafios com que o estágio na FBH 

me confrontou pelo contato que tive com o público e pela oportunidade que representou 
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poder tomar parte ativa no aconselhamento farmacêutico e no estabelecimento de relações 

com os utentes. 

 

4.2. Farmacovigilância 

O Infarmed define farmacovigilância como sendo um método que visa melhorar a 

qualidade e segurança dos medicamentos, em defesa do utente e da saúde pública, 

através da deteção, avaliação e prevenção de reações adversas a medicamentos (RAM). 

Estas reações adversas são definidas, no âmbito da farmacovigilância, como respostas 

nocivas e não intencionais a um ou mais medicamentos [21]. 

A farmacovigilância é um conceito que advém do fato de os ensaios clínicos apenas 

abordarem grupos de doentes específicos durante o desenvolvimento do medicamento, e 

de estes envolverem um número pequeno de pessoas, relativamente ao número final de 

utentes a que o medicamento acaba por atingir. À dimensão da população em geral, que 

pode vir a utilizar o medicamento, é normal que se manifestem mais e diferentes RAM do 

que as detetadas nos ensaios clínicos. 

O papel do farmacêutico na farmacovigilância na deteção de RAM é o de conseguir 

obter do utente um feedback acerca da medicação. Esta tarefa depende do já falado 

aconselhamento farmacêutico, e do tempo e atenção com que se faz a dispensa, tendo o 

cuidado de ouvir as queixas do utente. 

Existem várias formas de relatar RAM, sendo as mais fáceis por telefone ou através 

dos sites das entidades responsáveis. Para a zona Norte do país fica a indicação do 

endereço da Unidade de Farmacovigilância do Norte: http://ufn.med.up.pt/. 

 

4.3. Automedicação 

A automedicação é a utilização de MNSRM de forma responsável, sempre que se 

destine ao alívio e tratamento de queixas de saúde passageiras e sem gravidade, com a 

assistência ou aconselhamento de um profissional de saúde. Esta definição está 

consagrada no Despacho 17690/2007, de 23 de julho, que vem reconhecer o uso de 

MNSRM como uma realidade corrente [22]. 

Neste campo o farmacêutico deve perceber e interpretar a condição de que o utente 

se queixa, para aferir a necessidade da dispensa de um medicamento. 

Muitos utentes automedicam-se por sistema, baseados em provas empíricas, 

fizeram-no uma vez, melhoraram, e a partir daí fazem regra para determinada condição, 

tomar determinado medicamento.  

Um grave exemplo é o dos antibióticos, em que não poucas vezes fui confrontado 

com utentes que devido à semelhança com sintomas anteriores se autodiagnosticavam 

http://ufn.med.up.pt/
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com infeções urinárias, otites, entre outros, pedindo o antibiótico que tinham tomada da 

última vez. 

As benzodiazepinas são outro grupo terapêutico extremamente sensível, onde os 

utentes arrogam para si as condições de utilização, muitas vezes justificando o pedido de 

tal medicamento pelo hábito e toma crónica. 

No que toca à dispensa propriamente dita deste tipo de medicamentos, as queixas 

mais comuns, em cujo contexto o farmacêutico pode aconselhar e ajudar, são as cefaleias, 

diarreias, constipações comuns, obstipação, desconforto gastrointestinal (pirose, 

enfartamento), irritações cutâneas, dores musculares, entre outros. 

A dispensa de medicação deve ser também acompanhada de sugestões não-

farmacológicas relacionadas com o controlo e melhorias dos sintomas. 

 

5. Serviços Check Saúde 

 A FBH disponibiliza aos seus utentes o controlo de vários parâmetros bioquímicos, 

nomeadamente a tensão arterial, o colesterol, os triglicerídeos e a glicémia. 

 A FBH emprega dispositivos próprios, que asseguram a eficácia e precisão das 

medições, tendo a equipa que prestar apenas algum auxílio ao utente. 

 A medição do colesterol, triglicerídeos e glicémia é executada através de medidores 

digitais, que funcionam com tiras descartáveis. Este sangue obtido é uma pequena 

quantidade, normalmente uma gota, que é colocado na tira de medição. É importante 

garantir certas condições antes de iniciar a análise.  

Na medição do nível de glicémia é necessário que o utente esteja em jejum há pelo 

menos 8 horas, excetuando as situações em que se quer determinar a glicémia pós-

prandial, pelo que a medição deve ser feita após a refeição. 

Na medição do nível de triglicerídeos é também necessário que o utente esteja em 

jejum há pelo menos 12 horas, enquanto no colesterol, apesar de não ser necessário, o 

jejum de pelo menos uma a duas horas após uma refeição seja desejável para evitar 

interferências na medição. 

A medição da tensão arterial é feita através de um dispositivo automático, não 

requerendo grande envolvimento do pessoal da farmácia. Este deve, no entanto, 

aconselhar o doente sobre a melhor forma de utilizar o dispositivo. Antes da medição o 

utente deve repousar entre 5 a 10 minutos, para estabilizar o seu ritmo cardíaco e tensão 

arterial. Ao inserir o braço, que deve ser o esquerdo, na manga de medição, é importante 

certificarmo-nos que a roupa do doente não terá uma espessura que altere a medição, e 

no caso de este a arregaçar, que não está a prejudicar a circulação. É importante relembrar 
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ao doente para manter a postura e evitar grandes movimentos durante a medição e que 

este se deve manter em silêncio. 

Estes testes visam principalmente ajudar a uma monitorização das patologias dos 

utentes, que nem sempre são capazes de a fazer por si só. Esta monitorização permite ao 

farmacêutico seguir melhor a evolução do doente e verificar a eficácia da terapêutica 

dirigida aos parâmetros acima referidos, aconselhando o doente no que toca a mudanças 

do estilo de vida, como adjuvantes da terapia, ou sobre a possibilidade de visitar um médico 

para relatar a evolução da patologia. 

 

6. Conclusão 

O estágio em farmácia comunitária na FBH foi um desafio desde o primeiro dia. A 

variabilidade de situações com que um farmacêutico é confrontado no dia-a-dia aliada à 

escassa experiência prática que possuía lançaram as bases desse desafio. Foi-me 

concedida liberdade e autonomia para o atendimento e aconselhamento ao utente muito 

cedo no estágio, o que foi extremamente positivo, dando-me assim tempo durante os 4 

meses para errar, aprender e assimilar os processos e aspetos que o contato com o público 

exige, além da motivação que é sentir a confiança da minha orientadora em mim mesmo, 

sendo atirado aos lobos de imediato. Este intervalo de tempo permitiu-me também 

conhecer os utentes, ficando a conhecer os seus hábitos e preferências, o que acaba por 

facilitar o aconselhamento e cria também uma confiança mútua entre farmacêutico e 

utente. 

Deste estágio posso concluir que me foi proporcionado um ambiente muito bom 

para aprender e desenvolver praticamente a teoria do curso, ainda que tenha noção que 4 

meses são manifestamente insuficientes. Em retrospetiva posso dizer que saí do estágio 

na farmácia comunitária um estudante diferente, capaz de desempenhar as funções de um 

farmacêutico, ainda que terrivelmente inexperiente, mas acima de tudo satisfeito por me 

sentir capaz de desempenhar o papel que é esperado de mim. 
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Parte 2 

Caso Estudo 1 – O uso de Daflon® 500 mg (bioflavonóides) no tratamento da 

doença hemorroidária. 

Situação 

 Durante o meu estágio na FBH foram frequentes as minhas dúvidas acerca das 

indicações terapêuticas de vários medicamentos. Conhecendo o medicamento Daflon 

500®, cujo princípio ativo são os bioflavonoides, e baseando-me nas dispensas na 

farmácia, sempre assumi que este era usado no contexto de insuficiências venosas, 

especialmente em idosos. 

 Durante a visita de um delegado de informação médica à FBH fiquei então a saber 

do seu uso no tratamento das hemorroidas. O que era uma novidade para mim não o foi 

para o resto da equipa. No entanto, devido à variabilidade da posologia do medicamento e 

alternativas terapêuticas no tratamento das hemorroidas, preço elevado e a elevada 

frequência de dispensas no contexto da insuficiência venosa este medicamento acaba por 

ser esquecido no momento do aconselhamento. 

 Após discutir a situação com a minha orientadora e a equipa da farmácia resolvi 

investir nesta pesquisa para enriquecimento próprio e para poder facultar essa informação 

à própria equipa da farmácia.  

 

Introdução 

 As hemorroidas são estruturas anatómicas cuja principal função é a drenagem 

venosa do canal anal, tendo também um papel na continência das fezes e durante o ato 

da evacuação. A doença hemorroidária é das umas condições mais comuns na população 

humana, sendo referida na Bíblia, a altura em que se pensa ter surgido a proctologia [23]. 

Esta pode ser definida como o aumento sintomático e deslocação distal das hemorroidas 

[24]. É normal usar o termo “hemorroidas” para referir a doença, não a estrutura anatómica, 

podendo a palavra ter um significado ambíguo. Sempre que for utilizado o termo 

“hemorroidas” referir-se-á agora à condição patológica. 

 As hemorroidas são classificadas mediante a sua origem, podendo estas ser 

consideradas internas, externa ou mistas, conforme o seu local anatómico de origem. As 

hemorroidas internas são ainda classificadas quanto à gravidade do prolapso associada a 

esta condição [23]. 

 Os sintomas mais comuns associados às hemorroidas são retorragias, massas 

dolorosas, inchaço anal, desconforto, descargas anais, problemas de higiene, prurido e 

incontinência fecal [23]. 
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 O Daflon 500® oferece uma alternativa terapêutica às preparações tópicas durante 

as crises hemorroidárias [25]. Existem ainda no mercado outros medicamentos com 

características semelhantes como o Venoruton®, cujo princípio ativo são as oxerutinas, o 

Doxi-OM®, cujo princípio ativo é o dobesilato de cálcio, e o Venex Forte®, cujo princípio 

ativo é a diosmina [26]. 

 O medicamento contém, por cada comprimido, 500 mg de bioflavonoides, sob a 

forma de fração flavonóica purificada micronizada. Os bioflavonoides apresentam-se sob 

a forma de diosmina e de flavonoides expressos em hesperidina. A micronização da fração 

flavonóica permite uma melhor absorção da substância ativa, diminuindo também a 

variabilidade de absorção entre utilizadores [25]. 

 

Discussão 

 Desde a década de 1970 que se estuda o tratamento de hemorroidas com Daflon®, 

sendo possível encontrar vários artigos acerca destes estudos [27-29]. 

 Este medicamento é considerado eficaz no tratamento das hemorroidas, 

melhorando vários sintomas como o prurido, retorragias, retorragias pós-cirúrgicas, 

descargas anais e incontinência fecal. [30-32]. A posologia recomendada é de 6 

comprimidos por dia durante os 4 primeiros dias da crise hemorroidária, seguidos de 4 

comprimidos por dia durante os 3 dias seguintes. Esta posologia também diminui a 

necessidade de recorrer a anestésicos utilizados na gestão da dor [30]. O medicamento 

pode também ser utilizada como adjuvante após a realização de intervenções cirúrgicas 

no âmbito do tratamento das hemorroidas [32]. 

No entanto, são assumidas limitações metodológicas nestes estudos ou 

parcialidade na avaliação de resultados, o que levanta suspeitas sobre o verdadeiro efeito 

e valor terapêutico dos bioflavonoides do medicamento [32-34]. 

Apesar de os mecanismos fisiopatológicos da crise hemorroidária ainda não serem 

bem conhecidos a melhor forma de gerir as hemorroidas e as crises é a prevenção, que 

passa pela modificação da dieta, incidindo especialmente no aumento do consumo de 

fibras e de fluidos, melhoria da higiene anal e tentar evitar diarreias e situações de 

obstipação [23, 30]. 

 

Conclusão 

 Apesar da falta de consenso, a maioria da comunidade científica considera o Daflon 

500® uma opção válida para o tratamento sintomático das hemorroidas. Este apresenta-

se como uma alternativa rápida e eficaz, minimizando os sintomas a curto prazo. 
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Aplicação no contexto da Farmácia da Boa Hora 

 Após a realização desta pesquisa, discuti-a com a equipa da FBH que me 

acompanhou durante o estágio. O recurso ao medicamento Daflon 500® para tratamento 

de hemorroidas é muito raro por parte dos utentes. Estes preferem as preparações tópicas 

contendo lidocaína, como o Synalar Retal®, ou cinchocaína, Faktu®, que são 

significativamente mais baratas. 

 Como resultado direto deste trabalho definiu-se no Sifarma2000 um lembrete 

referente ao Daflon 500®. Assim sendo, no momento da dispensa de produtos da FBH 

para tratamento de hemorroidas, como as preparações tópicas referidas acima, o sistema 

informático avisa o utilizador para sugerir o Daflon 500® como complemento da terapia. 

 O lembrete contempla a informação acerca da posologia, já referida acima, assim 

como as sugestões de prevenção. Este sistema permite aconselhar melhor o doente, 

apresentando alternativas terapêuticas e sugestões não-farmacológicas para a gestão da 

condição. 

 O maior problema da dispensa deste medicamento reside no seu preço elevado, 

comparativamente às pomadas e cremes, substancialmente mais baratos e aos quais os 

utentes costumam estar mais habituados, além da própria diversidade de medicamentos 

semelhantes. 
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Caso de Estudo 2 – Acompanhamento de um doente epilético polimedicado. 

Situação 

 Tendo realizado estágio no Hospital de Magalhães Lemos antes do estágio na FBH 

já tinha algum conhecimento sobre a medicação utilizada no tratamento de doenças 

mentais. No entanto, não tive a oportunidade de ter contato ou de acompanhar nenhum 

paciente devido ao funcionamento do hospital.  

 Surgiu então a dispensa de 3 medicamentos a um utente: 

 Lyrica® 300 mg (pregabalina); 

 Zebinix® 800 mg (acetato de eslicarbazepina); 

 Zonegran® 100 mg (zonisamida). 

Baseado na prescrição do utente presumi sofresse de crises epiléticas parciais. 

Estam devem ser refratárias ao tratamento, devido a esta combinação de três 

medicamentos anti-epiléticos. 

Após discutir o assunto com a minha orientadora resolvi analisar a prescrição, as 

suas interações e potenciais reações adversas em vista a monitorizar o utente e prestar-

lhe um melhor seguimento da terapia e poder também esclarecer a equipa da farmácia 

acerca da epilepsia, da sua terapia e possíveis efeitos secundários. 

 

Introdução 

 A epilepsia é um dos problemas neurológicos mais comuns a nível mundial. Estima-

se que cerca de 3% da população mundial venha a ter epilepsia durante a sua vida. O 

termo “epilepsia” compreende um número de diferentes síndromes cuja característica 

comum é a predisposição do indivíduo para sofrer crises convulsivas recorrentes não-

provocadas. Os diferentes tipos de epilepsia podem ser classificados conforme o tipo de 

convulsão apresentado, a presença ou ausência de anormalidades neurológicas ou de 

desenvolvimento, e conforme a análise electroencefalográfica [35]. 

 As síndromes de epilepsia podem dividir-se em dois grandes grupos, síndromes 

generalizados ou parciais. Na forma generalizada, o tipo predominante de convulsão tem 

início simultaneamente em ambos os hemisférios cerebrais. Pelo contrário, nas epilepsias 

parciais as convulsões têm origem num ou mais pontos focais, apesar de estas se poderem 

espalhar por todo o cérebro. As formas generalizadas de epilepsia têm uma forte 

componente genética, enquanto as formas parciais têm origem numa ou mais lesões do 

sistema nervoso central [35]. 

 O objetivo da terapia anti-epilética é permitir ao doente ter uma vida livre de 

convulsões e ao mesmo tempo de efeitos secundários. A terapia para a epilepsia continua, 

nos dias de hoje, a ter margem para melhorias, e mesmo os 10 novos medicamentos anti-
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epiléticos introduzidos desde o ano 2000 não conseguem atingir este objetivo. Apenas uma 

pequena percentagem dos epiléticos crónicos que teve alguma destas novas opções 

terapêuticas introduzida na sua terapia se viu livre de convulsões. Para além disso, o perfil 

de efeitos secundários da nova geração de anti-epiléticos é apenas ligeiramente melhor 

que dos medicamentos mais antigos [36]. 

 O utente no qual se centra este caso de estudo toma 3 medicamentos considerados 

novos na área da terapêutica anti-epilética o acetato de eslicarbazepina, a pregabalina, e 

a zonisamida. 

 O acetato de eslicarbazepina é um medicamento semelhante à carbamazepina e à 

oxcarbazepina utilizado como adjuvante do tratamento das crises epiléticas parciais. Não 

existem estudos de comparação deste medicamento com a carbamazepina e 

oxcarbazepina, no entanto, este provocou respostas terapêuticas em doentes que não 

respondiam a nenhuma dos dois outros [36]. 

 A pregabalina tem como indicação terapêutica o uso como adjuvante no tratamento 

de crises epiléticas parciais refratárias ao tratamento. Os doentes que também sofram de 

desordem de ansiedade generalizada são os que melhor respondem a este fármaco. Este 

medicamento é semelhante à gabapentina, são ambos análogos estruturais do 

neurotransmissor GABA. É bem tolerado e até à data não foram descritos quaisquer efeitos 

secundários idiossincráticos [36]. 

 A zonisamida é um análogo das sulfonamidas, indicado para o tratamento de crises 

epiléticas parciais, mas que devido à sua potência pode também ser utilizado no tratamento 

de crises epiléticas generalizadas [36]. 

 

Discussão 

 Um dos maiores problemas da terapia anti-epilética são os efeitos secundários e a 

influência que estes têm na rotina diária de um doente. Estes medicamentos contemplam 

várias advertências e precauções especiais de utilização além das próprias reações 

adversas. 

 De entre as advertências e precauções destes 3 medicamentos apresento as de 

maior relevância que devem ser referidas no momento da dispensa. 
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Tabela 1 – Advertências e precauções especiais de utilização do acetato de 

eslicarbazepina, pregabalina e zonisamida (adaptado de [37-39]). 

Fármaco Advertências/Precauções 

Acetato de 

eslicarbazepina 

Ideação suicida – a maiorida dos tratamentos anti-epiléticos podem causar 

comportamentos suicidas, não havendo evidências que o acetato de 

eslicarbazepina não as cause, é necessário manter uma vigilância sobre o doente; 

Doenças do sistema nervoso – reações adversas a nível do sistema nervoso 

central como sonolência e tonturas podem potenciar a ocorrência de acidentes; 

Contraceção oral – a terapia pode diminuir a eficácia dos contracetivos; 

Erupção cutânea não-explicada – deve considerar-se a descontinuação da 

terapia em doentes que desenvolvam erupções cutâneas sem explicação aparente; 

Outras advertências – a descontinuação da terapia deve ser feita gradualmente. 

Pregabalina 

Ideação suicida – a maiorida dos tratamentos anti-epiléticos podem causar 

comportamentos suicidas, não havendo evidências que o pregabalina não as 

cause, é necessário manter uma vigilância sobre o doente; 

Doentes diabéticos – alguns doentes diabéticos podem aumentar de peso com o 

tratamento, pelo que podem necessitar de ajustes à terapia hipoglicemiante; 

Doenças do sistema nervoso – reações adversas a nível do sistema nervoso 

central como sonolência e tonturas podem potenciar a ocorrência de acidentes; 

Sintomas de privação – em alguns doentes foram observados sintomas de 

privação após a descontinuação com o tratamento; 

Potencial de abuso – foram notificados casos de abuso, pelo que se deve tomar 

precauções em doentes com historial de abuso de substâncias; 

Erupção cutânea não-explicada – deve considerar-se a descontinuação da 

terapia em doentes que desenvolvam erupções cutâneas sem explicação aparente; 

Zonisamida 

Ideação suicida – a maiorida dos tratamentos anti-epiléticos podem causar 

comportamentos suicidas, não havendo evidências que o pregabalina não as 

cause, é necessário manter uma vigilância sobre o doente; 

Erupção cutânea não-explicada – deve considerar-se a descontinuação da 

terapia em doentes que desenvolvam erupções cutâneas sem explicação aparente; 

Alterações cognitivas – pode observar-se deterioração do estado cognitivo dos 

doentes; 

Perda de peso – pode observar-se uma perda de peso dos doentes; 

Golpe de calor/desidratação (doentes pediátricos) – o tratamento pode causar 

uma diminuição da sudação que se pode revelar fatal. Deve evitar-se a exposição 

da criança a altas temperaturas, exercícios físicos intensos e tentar mantê-la fresca 

e hidratada. 

Outras advertências – a descontinuação da terapia deve ser feita gradualmente. 

 Os efeitos secundários deste tipo de medicamentos são muitos e afetam diversos 

sistemas e funções corporais, sendo impossível conhecer todas, especialmente no 

contexto de uma farmácia comunitária. Por esta razão apresento na tabela 2 os efeitos 

secundários que pela sua frequência ou impacto são mais facilmente detetáveis pelo 

utente, ou pelo próprio profissional de saúde durante o atendimento ao utente. 
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A frequência dos efeitos secundários é definida nos Resumos das Características 

do Medicamento como muito frequente se afetar mais de 1 pessoa em 10, frequente se 

afetar mais de uma pessoa em 100, pouco frequente se afetar mais de uma pessoa em 

1000 e raro se afetar menos de uma pessoa em 1000 [37-39]. 

Tabela 2 – Efeitos secundários mais frequentes e menos frequentes de maior impacto 

(adaptado de [37-39]). 

Fármaco Efeitos secundários 

Acetato de 

eslicarbazepina 

Muito frequentes – tonturas e sonolência; 

Frequentes – dificuldade de concentração, sensação de falta de energia ou 

cansaço, tremores, adormecimento e formigueiro das mãos e pés; 

Pouco frequentes – agravamento das crises, diminuição da função tiroideia 

(manifestada por intolerância ao frio, unhas ou cabelos finos e quebradiços e baixa 

temperatura corporal, hipotensão ortostática, falta de memória ou esquecimento, 

choro, sensação de depressão, nervosismo ou confusão, falta de interesse ou 

emoção, alterações do humor ou alucinações; 

Raros – dores fortes nas costas e estômago devido a pancreatite, hematomas ou 

hemorragias abundantes devido a diminuição do número de plaquetas, infeções 

recorrentes/crónicas devido a diminuição do número de glóbulos brancos. 

Pregabalina 

Muito frequentes – tonturas e sonolência; 

Frequentes - sensação de euforia, confusão, desorientação, irritabilidade, 

perturbação da atenção, dificuldades de manuseamento, perda de memória, 

tremores, dificuldades na fala, sensação de formigueiro, sedação, letargia, insónia, 

fadiga, visão turva, visão dupla, vertigens, problemas de equilíbrio, boca seca, 

dificuldades na ereção, inchaço do corpo incluindo extremidades, sensação de 

embriaguez, anomalias da marcha, aumento de peso; 

Pouco frequentes - alteração da autoperceção, instabilidade psicomotora, 

depressão, agitação, oscilações do humor, dificuldade em encontrar palavras, perda 

de memória, alucinações, sonhos anómalos, ataques de pânico, apatia; 

Raros – alterações do ritmo cardíaco, pupilas dilatadas, olhos cruzados, dificuldade 

em escrever, comportamento inadequado ou errático. 

Zonisamida 

Muito frequentes – agitação, irritabilidade, confusão, depressão, deficiente 

coordenação muscular, tonturas, deterioração da memória, sonolência, visão dupla; 

Frequentes – insónia, pensamentos estranhos, alteração estado emocional, 

pensamento lento, perda de concentração, disfunção da fala, tremores, movimentos 

involuntários dos olhos, erupções cutâneas, comichão, reações alérgicas, febre, 

cansaço, sintomas gripais, queda de cabelo; 

Pouco frequentes – estado colérico e agressivo, pensamentos suicidas, crises 

epiléticas; 

Raros – alucinações, perda de memória, coma, síndrome neuroléptico maligno, 

crises prolongadas ou repetidas, erupção ou descamação cutânea grave, fraqueza 

muscular, diminuição da transpiração e golpe de calor. 
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 Estas tabelas têm como objetivo ajudar a equipa da FBH na farmacovigilância, 

melhorando o aconselhamento prestado ao utente, e ajustando-o às necessidades deste 

tipo de utentes. 

 A seguir analisei o quadro de interações medicamentosas destes 3 medicamentos. 

O acetato de eslicarbazepina induz fracamente a isoenzima 3A4 do citocromo P450 (CYP 

3A4) e as enzimas UDP-glucuronil transferases e inibe a isoenzima 2C19 do citocromo 

P450 (CYP2C19). As possíveis interações passam por diminuição dos níveis plasmáticos 

dos fármacos metabolizados pelas primeiras duas enzimas, enquanto fármacos 

metabolizados pela CYP2C19 poderão ver os seus níveis aumentados. Medicamentos anti-

epiléticos como a carbamazepina, a fenitoína, a lamotrigina, o topiramato, apresentam 

níveis diminuídos na presença do acetato de eslicarbazepina, possivelmente devido à 

indução da CYP3A4. A exceção do grupo é a fenitoína, metabolizada pela CYP2C19, cujos 

níveis aumentam. Entre os outros medicamentos o acetato de eslicarbazepina diminui os 

níveis plasmáticos de levonorgestrel e etinilestradiol, sinvastatina, rosuvastatina e 

varfarina. Sendo estes medicamentos bastante comuns na população há que prestar 

atenção se o utente iniciar algum deles [37]. 

 A pregabalina é excretada na urina de forma, maioritariamente, inalterada. Devido 

a estas características é improvável que produza ou esteja sujeita a interações 

farmacocinéticas. A única ressalva é o aparente efeito aditivo na diminuição das funções 

cognitiva e motora quando existe administração conjunta com medicamentos depressores 

do sistema nervoso central, como a oxicodona [39]. 

 A zonisamida não aparenta grande efeito inibidor das isoenzimas 1A2, 2A6, 2B6, 

2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 ou 3A4 do citocromo P450 não sendo expectável que existam 

interações com outros medicamentos metabolizados por estas enzimas. Deve-se apenas 

utilizar, em adultos, a zonisamida com outros inibidores da anidrase carbónica, como o 

topiramato, com as devidas precauções, devido a uma possível interação 

farmacodinâmica. Em utentes pediátricos esta co-terapia não deve ser utilizada. A 

zonisamida é um inibidor fraco da glicoproteína-P, devendo por isso tomar-se precauções 

no uso deste medicamento com substratos desta enzima, como a digoxina. As principais 

interações medicamentosas da zonisamida são com indutores, como a fenitoína, 

carbamazepina e fenobarbitona, da CYP3A4, pois estes podem diminuir os níveis 

plasmáticos para níveis sub-terapêuticos. Os inibidores da CYP3A4 não parecem afetar a 

zonisamida [35]. 

 Estes dados servem de base para a monitorização do utente da farmácia e para a 

notificação de possíveis reações adversas ou desconforto do utente com a terapia.  
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Conclusão 

 Este levantamento de dados foi feito em vista a utilizar a informação para, no futuro, 

estabelecer um perfil farmacoterapêutico que permita a monitorização dos utentes da FBH 

que estejam a utilizar estes medicamentos. 

Este caso de estudo foi iniciado tardiamente durante o meu estágio, e infelizmente, 

não pude fazer um seguimento prolongado do utente. 

 

Aplicação no contexto da Farmácia da Boa Hora 

 Este trabalho efetuado por mim serviu dois propósitos importantes. A informação 

sobre o tema dos medicamentos anti-epiléticos foi passada à equipa, servindo esta 

pesquisa como formação feita na própria farmácia. O utente em questão beneficiará 

também a longo prazo, pois o seu seguimento será mais próximo e com maior atenção ao 

pormenor e ao seu estado de espírito. Na única vez que pude fazer a dispensa da terapia 

ao utente, tomei o tempo necessário, auxiliado pela minha orientadora, para me informar 

sobre a situação atual do utente, focando-me nos aspetos referidos na discussão. Era 

minha intenção tentar elaborar um questionário para utilizar em utentes deste tipo na FBH, 

mas as limitações temporais do estágio e o facto de apenas existir um utente não 

permitiram a concretização dessa ideia. 
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Caso de Estudo 3 – Pesquisa acerca do dispositivo médico Nanny - Baby 

Respiration Monitor®. 

Situação 

 Devido à proximidade da FBH com a Maternidade Júlio Dinis é frequente receber 

pedidos acerca de produtos destinados a recém-nascidos, recomendados pela equipa da 

Maternidade. Um destes casos foi acerca de um dispositivo médico, o Nanny – Baby 

Respiration Monitor® (Nanny). O que chamou a minha atenção e a da equipa da FBH foi o 

facto de nenhum dos elementos da equipa conhecer o produto e de este ter sido pedido 

várias vezes num curto espaço de tempo, cerca de 2 a 3 dias. Devido ao interesse 

demonstrado pelos utentes tentei descobrir de que produto se tratava com a indicação 

dada pelos utentes do nome e da função para que este servia, monitorizar os recém-

nascidos e prevenir a síndrome de morte súbita do lactente (SMSL). 

 

Introdução 

 A SMSL suscita o maior interesse em todo o mundo desenvolvido, onde 

frequentemente é a primeira causa de mortalidade no 1º ano de vida, excluindo o período 

neonatal. Tal como o nome indica, a SMSL é a morte súbita e sem explicação de um bebé 

durante o primeiro ano de vida. É uma situação assustadora porque acontece sem aviso 

prévio num bebé aparentemente saudável. A maioria dos casos está associada ao sono e 

por isso é conhecida como “morte no berço”. Ao contrário da maioria das doenças que são 

geralmente diagnosticadas através de manifestações clínicas, o diagnóstico da SMSL é 

feito apenas após a morte da criança. Sabe-se que existem bebés mais suscetíveis mas 

não existe nenhum fator de risco que por si só possa causar a SMSL. Por outro lado, 

existem vários fatores de risco que podem contribuir, em combinação, para a morte dum 

lactente suscetível. A ocorrência de morte súbita é rara no primeiro mês de vida, aumenta 

até um valor máximo entre os 2 e os 4 meses e cerca de 95% dos casos surgem antes dos 

6 meses de idade. Acontece geralmente no domicílio, sendo o bebé encontrado sem vida 

no berço [40]. 

 

Discussão 

 Após a recolha de informação com os utentes acerca do produto o primeiro passo 

foi contactar os fornecedores habituais da farmácia, que também nunca tinham ouvido falar 

neste produto, nem tinham qualquer referência a este. 

 Passei então para uma pesquisa online utilizando a Internet onde encontrei então 

o produto, o dispositivo médico Nanny. 
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 Segundo a empresa que produz este produto o Nanny é um monitor de respiração 

de bebés. Este monitoriza continuamente a respiração e movimentos da criança para emitir 

um alarme em caso de perigo. O alarme é dado através de um alarme sonoro se a 

respiração e o movimento do bebé parar por mais de 20 segundos ou se o ritmo respiratório 

do bebé descer dos 8 ciclos respiratórios por minuto. Além da SMSL, este dispositivo pode 

também detetar outras condições que ameacem a vida da criança como choques 

anafiláticos ou doenças agudas que causem o disparo do alarme. 

 O sensor deste produto é colocado debaixo do colchão do berço, onde deteta os 

movimentos respiratórios da criança, que são enviados à unidade de controlo que 

monitoriza e processa estes dados sem incomodar a criança. Este pode ser utilizado em 

casa ou em hospitais devido à sua facilidade de instalação e possibilidade de lavagem [41]. 

 

Figura 1 – Dispositivo médico Nanny® (adaptado de [42]). 

 

Conclusão 

 Após a pesquisa foi-me possível identificar o produto em questão, confirmando com 

a equipa da Maternidade Júlio Dinis através de um contacto telefónico se era realmente 

aquele o produto sugerido aos utentes. 

 Além da informação sobre o produto, consegui também os contactos de 3 

fornecedores deste produto em Portugal, comunicando-os à Diretora Técnica, que após 

saber do interesse dos utentes se interessou pela pesquisa que realizei. 
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Aplicação no contexto da Farmácia da Boa Hora 

 Com base no trabalho que desenvolvi, passei todas as informações à Diretora 

Técnica da FBH que tomou a si o pedido de orçamentos e possibilidade de encomenda do 

produto para que a FBH o possa dispensar aos utentes que o procuram. 
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Introdução 

 O estágio curricular do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto visa proporcionar ao estudante um 

período de aclimatação com o que será no futuro o seu possível ambiente profissional.

 Este oferece aos alunos a oportunidade de efetuar o estágio em ambiente de 

farmácia comunitária e de farmácia hospitalar, assegurando um mínimo de quatro meses 

em ambiente de farmácia comunitária. 

 Este estágio tem objetivo conseguir a conjugação da aprendizagem teórica 

realizada durante o seu percurso académico com a prática profissional de um farmacêutico. 

 O estágio em farmácia hospitalar foi realizado entre o dia 1 de setembro de 2013 e 

o dia 30 de outubro de 2013 no Hospital de Magalhães Lemos, EPE, sito na rua Professor 

Álvaro Rodrigues, na cidade do Porto. 

 Durante este estágio foi-me possível tomar contato com a realidade de um 

farmacêutico em ambiente hospitalar, realidade esta, no momento do início do estágio, que 

é uma situação completamente nova, sob a qual existe muito pouco informação e formação 

durante a parte teórica do Mestrado. 
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Parte 1 – Estágio nos Serviços Farmacêuticos do Hospital de Magalhães 

Lemos 

1. Organização e gestão dos Serviços Farmacêuticos  

Segundo o Manual da Farmácia Hospitalar, publicado pelo Ministério da Saúde, 

definem-se os Serviços Farmacêuticos Hospitalares (SF) como departamentos com 

autonomia técnica e científica, sujeitos à orientação geral dos Órgãos de Administração 

Hospitalar, cujo objetivo é realizar o conjunto de atividades farmacêuticas exercidas em 

organismos hospitalares ou serviços a eles ligados, vulgo, atividades da “Farmácia 

Hospitalar” [1]. 

A direção destes Serviços é, obrigatoriamente, assegurada por um farmacêutico 

hospitalar e estes têm como objetivo assegurar a terapia medicamentosa aos doentes, a 

qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos, integrar as equipas de cuidados de 

saúde e promover ações de investigação científica e de ensino [1]. 

As responsabilidades dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares são: 

 A gestão (seleção, aquisição, armazenamento e distribuição) do medicamento; 

 A gestão de outros produtos farmacêuticos (dispositivos médicos, reagentes, etc.); 

 A implementação e monitorização da política de medicamentos, definida no 

Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM) e pela Comissão de 

Farmácia e Terapêutica (CFT); 

 A gestão dos medicamentos experimentais e dos dispositivos utilizado para a sua 

administração, bem como os demais medicamentos já autorizados, eventualmente 

necessários ou complementares à realização dos ensaios; 

 A gestão da segunda maior rubrica do orçamento dos hospitais [1]. 

As principais funções dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares são: 

 A seleção e aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos 

médicos; 

 O aprovisionamento, armazenamento e distribuição dos medicamentos 

experimentais e os dispositivos utilizados para a sua administração, bem como os 

demais medicamentos já autorizados, eventualmente necessários ou 

complementares à realização dos ensaios clínicos; 

 A produção dos medicamentos; 

 A análise de matérias-primas e produtos acabados; 

 A distribuição dos medicamentos e outros produtos de saúde; 

 A participação em Comissões Técnicas (Farmácia e Terapêutica, Infeção 

Hospitalar, Higiene e outras); 

 A Farmácia Clínica, Farmacocinética, Farmacovigilância e prestação de Cuidados 

Farmacêuticos; 
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 A colaboração na elaboração de ensaios terapêuticos; 

 A participação nos Ensaios Clínicos; 

 A colaboração na prescrição de Nutrição Parentérica e a sua preparação; 

 A Informação de Medicamentos; 

 O desenvolvimento de ações de formação [1]. 

 

1.1 Equipa dos Serviços Farmacêuticos 

Os SF do Hospital de Magalhães Lemos, EPE (HML) são compostos por oito 

funcionários, uma Responsável dos SF, Dra. Isabel Grilo, uma Assistente Técnica, Ana 

Maria Gomes, uma Assistente Operacional, Maria Albertina Carvalho, duas Farmacêuticas, 

Dra. Berta Oliveira e Dra. Carla Lourenço, e três Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica 

(TDT), Isabel Cabral, Daniela Morais e Mário Machado. Os SF do HML funcionam das 8h30 

às 17h30 nos dias úteis. 

O responsável pelos SF assegura o desempenho as seguintes funções: 

 Coordenar e representar o serviço junto do Conselho de Administração; 

 Elaborar o plano de atividades e o relatório e das ações desenvolvidas; 

 Integrar a Comissão de Farmácia e Terapêutica e de Ética e participar/delegar 

noutras Comissões Técnicas do hospital; 

 Organizar e estruturar o serviço, distribuir funções e avaliar a eficácia e eficiência 

dos serviços prestados; 

 É responsável por assegurar a existência de sistemas que abranjam todos os 

aspetos do manuseamento seguro de medicamentos; 

 Assegurar que a qualidade dos serviços prestados é monitorizada e avaliada 

através da implementação de objetivos de melhoria da qualidade; 

 Assegurar que os profissionais do serviço trabalham segundo códigos publicados 

de prática profissional relevante para os respetivos papéis profissionais; 

 Supervisionar os estágios curriculares e estudantes das Faculdades de Farmácia, 

verificando que quando é dada formação pré-graduada, esta está estruturada em 

conformidade com as diretrizes nacionais e é dada sob a supervisão de um 

orientador farmacêutico com qualificações reconhecidas; 

 Elaborar previsões de consumo; 

 Atualizar o caderno de encargos nos concursos para aquisições (condições 

especiais); 

 Integrar as comissões de análise de medicamentos e outros produtos 

farmacêuticos; 

 Calcular pontos de encomenda; 

 Elaborar pedidos de compra; 
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 Adquirir medicamentos de uso esporádico; 

 Supervisionar da receção de medicamentos e outros produtos farmacêuticos; 

 Supervisionar o controlo das condições de armazenamento dos medicamentos; 

 Supervisionar o controlo do registo de validades de medicamentos e outros 

produtos farmacêuticos; 

 Supervisionar a compra e distribuição de substâncias controladas; 

 Efetuar o pedido de medicamentos extra-formulário até às 12 h e 30 minutos; 

 Zelar para que os Serviços Farmacêuticos tenham acesso, dentro do possível, a 

fontes de referência atualizadas e relevantes para todos os produtos utilizados e 

ainda, acesso a informações validadas sobre os medicamentos; 

 Assegurar que existe um sistema que permite obter a legislação e as orientações 

em vigor relativamente à gestão dos medicamentos. [2] 

Todos os farmacêuticos dos SF do HML asseguram o desempenho das seguintes 

funções: 

 Integrar a CFT; 

 Participar noutras comissões técnicas e grupos de trabalho; 

 Orientar e colaborar na orientação dos estagiários das Faculdades de Farmácia; 

 Supervisionar o cumprimento da legislação relacionada com os estupefacientes e 

psicotrópicos; 

 Participar na seleção de terapêutica mais racional para o doente; 

 Elaborar o perfil farmacoterapêutico do doente; 

 Conferir por amostragem os medicamentos distribuídos; 

 Prestar informação técnica relacionada com medicamentos aos profissionais de 

saúde; 

 Assegurar que os stocks dos serviços se encontram atualizados com as prescrições 

médicas, mediante a revisão e atualização dos “stocks”; 

 Supervisionar o programa de reembalagem; 

 Preparar e divulgar a informação a distribuir aos doentes e profissionais de saúde; 

 Notificar ao Infarmed as Reações Adversas Medicamentosas (RAM) graves ou 

inesperadas, detetadas no hospital; 

 Supervisionar o programa de ensaios clínicos [2]. 

As responsabilidades dos restantes elementos da equipa dos SF não são abordadas 

neste relatório. 

 

1.2 Gestão de recursos económicos  
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A nível da gestão económica os SF do HML asseguram o tratamento dos utentes, 

tentando sempre assegurar a melhor relação custo-benefício possível, através de uma boa 

seleção, aquisição e armazenamento de produtos farmacêuticos, assim como de um 

sistema de distribuição eficaz. 

Para otimizar a gestão dos recursos económicos são utilizados vários índices como: 

 Custo total de aprovisionamento, que engloba os custos da aquisição, encomenda 

e armazenamento do stock; 

 Avaliação da gestão dos stocks através de resultados, este índice permite evitar 

ruturas de stock, aquisições “just in time” de custo mais elevado, e a permanência 

de produtos com pouca rotação durante longos períodos de tempo no stock; 

 Análise ABC, baseada na Lei de Pareto, ou lei dos 80/20, permite saber quais os 

produtos de maior (Classe A) e menor importância (Classe C) no stock, permitindo 

estabelecer níveis de controlo conforme a relevância dos produtos no orçamento e 

otimizando esse mesmo controlo. Esta análise é a ferramenta de gestão mais 

utilizada pelos SF do HML e faz parte do sistema informático do HML, o GHAF; 

 Sistema de dispensa just in time, já referido acima, é um sistema de dispensa pouco 

utilizado, e normalmente, de maiores encargos financeiros. É utilizado quando é 

necessário um produto em pequena quantidade, de urgência ou que não faça parte 

do stock habitual dos SF. Numa situação ideal, este sistema de dispensa seria o 

mais eficaz, pois o hospital receberia o medicamento momentos antes da dispensa, 

eliminando assim os custos de aprovisionamento e a necessidade da gestão dos 

stocks [3]. 

 

2. Seleção, aquisição e armazenamento de produtos farmacêuticos  

 

2.1 Gestão de existências  

A gestão das existências em ambiente hospitalar tem como objetivo assegurar a 

disponibilidade de medicamentos para dispensa no mínimo período de tempo possível, ou 

seja assegurar sempre que o stock dos SF tenha os medicamentos necessários para os 

utentes. No entanto, não é desejável que os SF tenham quantidades excessivas de 

medicamentos, seja por comodidade de gestão/armazenamento destes, seja para diminuir 

as despesas/custos desnecessários que advêm da gestão de stocks desadequadamente 

grandes. Esta gestão é assegurada através de vários indicadores de gestão [3]. 

 

2.1.1 Estimativas de consumo 

Estas estimativas são realizadas anualmente, tendo em conta o stock atual e os 

compromissos assumidos e dependem do tipo de medicamento a adquirir. 
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 Medicamentos de uso comum e consumo regular – utilizam-se métodos 

habitualmente usados na previsão de consumos; 

 Medicamentos de uso comum e uso irregular – avalia-se a tendência de 

consumo, o consumo dos dois anos anteriores e a média mensal do ano em 

curso; 

 Medicamentos para patologias raras – avalia-se o número de casos tratados 

anualmente; 

 Medicamentos de introdução recente – estima-se a previsão em conjunto 

com os Serviços Clínicos que propõem a Introdução do Medicamento à 

Comissão de Farmácia e Terapêutica [4]. 

Os métodos de estimativa de consumo baseiam-se, normalmente, na análise de 

consumos de anos anteriores, existindo várias métodos de cálculo, cabendo aos SF 

escolherem o que se revele mais acertado. Pode encontrar-se um exemplo no Anexo I, 

efetuado por mim a pedido da minha orientadora. 

 

2.1.2 Ponto de encomenda 

O ponto de encomenda é o nível de stock que, quando atingido, deve despoletar 

uma nova encomenda do produto. Este não deve ser igual ao stock mínimo, mas sim 

superior. 

É definido um ponto de encomenda para cada produto farmacêutico devendo este 

ser definido através de fórmulas habitualmente utilizadas, das quais se pode ver um 

exemplo abaixo [4] . 

Exemplo do cálculo do ponto de encomenda [3]: 

 Consumo médio normal por mês: 300 unidades  

 Aumento previsto do consumo médio: 10%  

 Prazo de entrega normal:1 mês  

 Aumento razoável do prazo de entrega: 0,5 mês  

 Stock mínimo = 300 x 1.1 x 1.5 – 300 x 1) = 195 unidades  

 Ponto de encomenda = 300 x 1 + 195 = 495 unidades  

O ponto de encomenda é também influenciado pelas condições logísticas do 

hospital, tal como a escassez de espaço de armazenamento [4]. 

 

2.2 Sistemas e critérios de aquisição 

A seleção dos produtos farmacêuticos deve ter por objetivo a promoção da sua 

utilização racional. É da competência da CFT, sem prejuízo das competências do Infarmed, 

selecionar os produtos farmacêuticos a incluir no Formulário de Medicamentos do Hospital 
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de Magalhães Lemos, EPE (FM/HML) tendo como base os produtos farmacêuticos que 

constam do FHNM, e as necessidades terapêuticas dos doentes do hospital [5]. 

O FHNM tem caráter vinculativo como instrumento de prescrição nos hospitais do 

Serviço Nacional de Saúde. Esta publicação oficial elaborada pela comissão técnica 

especializada do Infarmed prevista na alínea e) do n.º 2 do artigo 20º do Decreto-Lei 

n.º495/99, de 18 de Novembro, à luz de determinado conjunto de critérios, seleciona os 

medicamentos considerados mais aconselháveis para a utilização hospitalar. Este constitui 

um importante instrumento de trabalho para o médico prescritor, fornecendo- lhe, para 

efeitos de prescrição, numa perspetiva de orientação e disciplina terapêutica, a informação 

necessária, de forma clara e isenta. É um verdadeiro instrumento da política do 

medicamento na medida em que promove a prescrição e, consequentemente, a utilização 

racionais do medicamento, com inegáveis vantagens para o Estado e para os utentes [6]. 

O despacho n.º 1083/2004,publicado no Diário da República, II Série, N.º 14, de 17 

de Janeiro de 2004, aprovou o regulamento das comissões de farmácia e terapêutica dos 

hospitais, atribuindo-lhes competências para elaborar adendas privativas de aditamento ou 

de exclusão ao FHNM, bem como para velar pelo seu cumprimento e das adendas [6]. 

O FM/HML foi elaborado tendo por base o FHNM e o anterior FM/HML. Foram 

contemplados medicamentos inscritos e outros não inscritos na 9ª edição do FHNM, de 

2006, de modo a responder às necessidades terapêuticas deste Hospital especializado. 

Esses medicamentos foram selecionados de acordo com uma análise das justificações 

clínicas efetuadas pelos médicos deste Hospital à CFT [6]. 

O farmacêutico como membro da CFT deve elaborar propostas de formulário, de 

acordo com critérios científicos de eficácia, segurança, qualidade e custo. Deve igualmente 

elaborar e promover a elaboração protocolos de utilização de produtos farmacêuticos e 

participar na avaliação da correta utilização de produtos farmacêuticos. O FHML deve ser 

revisto anualmente [5]. 

 

2.2.1 Aquisição de produtos farmacêuticos 

Os produtos farmacêuticos a adquirir são ser identificados com recurso a 

informações fornecidas pela da análise ABC do sistema informático GHAF, assegurando 

um planeamento adequado de compras e existências. O procedimento administrativo das 

aquisições é da responsabilidade do serviço de aprovisionamento, que após receber a 

previsão de consumo procede aos concursos de aquisição, tendo em conta a legislação 

vigente (Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro) [5, 7]. 

Os critérios para a seleção de fornecedores são definidos pelo farmacêutico, 

nomeadamente:  

 Adequação da embalagem para a distribuição por dose unitária; 
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 Resposta atempada a solicitações técnicas; 

 Prazos de entrega; 

 Preço [5]. 

No armazém, para cada medicamento, existe um cartão com o ponto de 

encomenda a fazer a separação física do stock que representa o momento de realizar a 

próxima encomenda. Sempre que se retira a embalagem onde se encontra esse cartão, 

coloca-se o cartão em local próprio. Diariamente o farmacêutico verifica através dos 

cartões de encomenda se há necessidade de encomendar medicação. Se for necessário, 

elabora os pedidos de aquisição, e o assistente técnico encarrega-se de verificar se possui 

um compromisso válido para emitir a nota de encomenda para o fornecedor ao qual foi feita 

a adjudicação [5]. 

Caso não haja compromisso suficiente para emitir a nota de encomenda deve 

solicitar-se à Gestão Financeira a disponibilização de verba que permita a respetiva 

emissão. A nota de encomenda é assinada pelo Vogal Executivo do Conselho de 

Administração e pelo farmacêutico responsável e emite-se, posteriormente, uma guia de 

entrada que é arquivada no armazém dos serviços farmacêuticos [5]. 

A documentação referente às aquisições é, então, devidamente arquivada [5]. 

 

2.2.2 Aquisição de produtos farmacêuticos extra-formulário 

Sempre que é prescrito um medicamento que não pertence ao formulário do 

hospital, preenche-se a justificação clínica da prescrição. O farmacêutico responsável 

analisa a justificação e redige a informação farmacêutica, remetendo-a à CFT para que 

esta emita o seu parecer. Se o medicamento prescrito for de uso exclusivo hospitalar ou 

de custo elevado, realiza-se um pedido de empréstimo a outro hospital e adquire-se a 

medicação ao laboratório fornecedor mais tarde. Toda a restante medicação extra-

formulário hospitalar prescrita com carácter de urgência é adquirida ao fornecedor 

selecionado através de concurso anual. Se for necessário criar e/ou alterar o código de 

produtos farmacêuticos extra-formulário, cria-se e/ou altera-se a seguinte informação no 

mestre de materiais/produtos farmacêuticos: código hospitalar nacional de produtos 

farmacêuticos (CHNM) e preço [5]. 

 

2.2.3 Aquisição de produtos farmacêuticos estupefacientes e psicotrópicos  

A aquisição de produtos farmacêuticos compreendidos nas tabelas I, II, III e IV 

anexas ao Decreto-lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro, só pode ser feita por farmacêuticos 

devidamente autorizados pelo Infarmed. A requisição é efetuada por escrito, em requisição 

própria, assinada e autenticada pelo farmacêutico autorizado. Este documento é elaborado 
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em duplicado, e enviado ao fornecedor. Este último, depois do correto preenchimento, 

reenvia o original aos serviços farmacêuticos para posterior arquivo, e fica na posse do 

duplicado [5]. 

 

2.2.4 Aquisição de produtos farmacêuticos fora do horário normal de 

funcionamento dos Serviços Farmacêuticos do HML 

Se existir uma necessidade urgente de uma medicação que não se encontra nos 

stocks dos serviços fora do horário normal de funcionamento dos SF o médico de 

permanência elabora um pedido de aquisição. Este pedido não é tratado pelos SF, mas 

pelo enfermeiro responsável de turno do serviço requisitante [8]. 

 O enfermeiro responsável de turno do serviço requisitante contacta o SII 

e/ou o serviço D3 para saber se o medicamento existe no stock fixo de algum 

destes serviços. 

o Caso exista o medicamento no(s) serviço(s) referido(s), o mesmo 

deve ser solicitado mediante o preenchimento da requisição em uso 

no HML para pedido de empréstimo a outro serviço. 

 No caso de o medicamento não existir nos serviços anteriormente 

mencionados, o enfermeiro responsável de turno do serviço requisitante 

contacta o médico de permanência no Serviço de Intervenção Intensiva 

(SII), dando-lhe conta da necessidade do medicamento e da sua 

inexistência em stock. 

 O médico de permanência verifica se existe algum equivalente terapêutico 

que o possa substituir. 

o Se existir, o médico de permanência procede à respetiva alteração 

terapêutica. 

 Se não existir equivalente terapêutico, o médico verifica se o início da 

administração do medicamento não pode esperar para o 1º dia útil seguinte. 

o Se sim, prescreve o medicamento com data de início de 

administração no 1º dia útil seguinte. 

 Se o início da administração do medicamento não puder esperar para o 1º 

dia útil seguinte, o médico de permanência preenche a requisição criada 

para o efeito, e que se encontra no Explorador de Trabalho com o nome 

“Requisição de medicamentos ao exterior”, imprime duas cópias, assina-as 

e entrega-as ao enfermeiro responsável de turno do SII, que providenciará 

o pedido do medicamento ao exterior. 

 Para requisitar um medicamento ao exterior, o enfermeiro responsável de 

turno do SII contacta telefonicamente a Farmácia com a qual o Hospital tem 
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protocolo para este tipo de situação (e só esta), referindo o nome do 

medicamento, a dosagem e o número de embalagens necessárias. 

 Quando a medicação for entregue no SII, o enfermeiro responsável de turno 

entrega ao mensageiro da Farmácia do exterior a cópia respetiva da 

requisição feita pelo médico de permanência. 

 O enfermeiro responsável de turno avisa o serviço requisitante da chegada 

do medicamento, retira da embalagem a quantidade do medicamento 

necessária para as administrações que ocorrerão até ao dia útil seguinte, e 

entrega-a ao assistente operacional que vem levantar a medicação ao SII. 

 O enfermeiro responsável de turno do SII, guarda no armário definido para 

o efeito a medicação sobrante da embalagem, juntamente com a cópia 

respetiva da requisição feita pelo médico de permanência. 

 No 1º dia útil após a aquisição, um profissional dos serviços farmacêuticos 

dirige-se ao SII, onde recolhe a cópia respetiva da requisição feita pelo 

médico de permanência, bem como os medicamentos sobrantes, que 

ficaram à guarda do SII [8]. 

 

2.3 Receção e conferência de produtos adquiridos  

Para todos os produtos farmacêuticos rececionados efetua-se a verificação:  

 Da quantidade física e da qualidade dos produtos farmacêuticos recebidos;  

 Documental com a guia de entrada que é arquivada no armazém dos 

serviços farmacêuticos de forma a garantir que os produtos farmacêuticos 

recebidos correspondem aos encomendados, em qualidade, quantidade e 

condições financeiras, de acordo com a “nota de encomenda”;  

 Conferência física dos prazos de validade e lotes e verificação de que é igual 

à mencionada nos documentos de transporte;  

 Documental com Guia de remessa/fatura/guia de transporte do fornecedor 

de forma a garantir que os produtos farmacêuticos recebidos correspondem 

ao que consta na nota de encomenda, em qualidade e quantidade;  

 Conferência e arquivo da documentação técnica que garanta a qualidade 

dos produtos farmacêuticos entregues, quando for o caso [5]. 

Durante a receção e quando possível, efetua-se a devolução imediata ao 

fornecedor dos produtos farmacêuticos não encomendados (referência ou quantidade), de 

má qualidade ou em excesso, não assinando a guia de remessa/guia de transporte [5]. 

Concluída a receção dos produtos farmacêuticos, a assistente técnica introduz os 

seguintes dados no programa informático GHAF:  

 Nº de guia de remessa e/ou fatura;  
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 Quantidades;  

 Validade;  

 Lote;  

 Valor de aquisição [5]. 

Após registo dos produtos farmacêuticos, a aplicação informática gera um 

“documento de compra,” numerado sequencialmente e valorizado. Envia-se para a Gestão 

Financeira a nota de encomenda e fatura, devidamente conferida onde foi colocado 

carimbo com a seguinte indicação: “Executado nos termos e de acordo com o 

encomendado /contratado de forma a permitir a respetiva contabilização e pagamento”. A 

valorização das existências é feita tendo em conta o preço de aquisição considerando os 

descontos não financeiros acordados [5]. 

 Após a receção dos produtos farmacêuticos o técnico de farmácia procede ao 

armazenamento de modo a garantir as condições necessárias de espaço, luz, temperatura, 

humidade e segurança assim como uma adequada rotação de stocks. Para tal são 

monitorizados os parâmetros de temperatura e humidade do armazém, através de sistema 

automático, não devendo estes serem superiores a 25ºC e 60% humidade [5]. 

Os produtos farmacêuticos são arrumados de modo a que haja circulação de ar 

entre eles e nunca colocados em contacto direto com o chão. Todos os produtos 

farmacêuticos estão devidamente rotulados nas prateleiras e arrumados por ordem 

alfabética da Denominação Comum Internacional (DCI). Os produtos farmacêuticos são 

arrumados segundo o princípio: “primeiro a expirar – primeiro a sair”. O técnico de farmácia 

arruma a encomenda e colocar o cartão de encomenda, a fazer a separação física do stock, 

que representa o momento de realizar a próxima encomenda [5]. 

 

2.4 Armazenamento dos produtos  

2.4.1 Produtos farmacêuticos e produtos farmacêuticos que requerem 

armazenamento especial  

 Inflamáveis - são armazenados em local individualizado do restante 

armazém  

 Estupefacientes - são armazenados em local individualizado com fechadura 

de segurança  

 Produtos farmacêuticos que necessitam de refrigeração – são armazenados 

em frigorífico com sistema de alarme automático e o registo de temperatura 

é efetuado através de sistema automático de monitorização da temperatura 

[5]. 
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A definição de zonas no armazém de produtos farmacêuticos permite identificar, de 

uma forma clara e inequívoca os produtos farmacêuticos consoante a suas propriedades 

e situação:  

 Em armazém;  

 Em fase de receção e conferência;  

 Para entrega;  

 Com data de validade expirada e/ou danificado;  

 Para devolução;  

 Pertença de terceiros (empréstimo de consignação);  

 Facilitar a preparação e realização dos inventários cíclicos e anuais [5]. 

 

2.4.2 Gestão e monitorização de stocks  

Faz parte do plano de auditorias internas a inspeção periódica do armazém de 

produtos farmacêuticos, de forma a garantir um adequado controlo das existências e das 

condições de armazenamento e acondicionamento. Todos os produtos farmacêuticos em 

más condições ou não encomendados são devolvidos aos fornecedores. Todas as 

devoluções são devidamente registadas e atualizadas no registo de existências e 

contabilísticos. As devoluções são efetuadas no momento da entrega ou a posteriori [5]. 

No caso de devoluções no momento da entrega dos materiais, anota-se na Guia de 

remessa/Guia de transporte do fornecedor as quantidades efetivamente recebidas e na 

guia de entrada. No caso de devoluções a posteriori solicita-se ao fornecedor a forma de 

devolução (na próxima entrega do fornecedor ou pela Entidade), e acorda-se o acerto da 

fatura do fornecedor através da emissão de uma “Nota de crédito”. Os produtos são 

devolvidos exigindo assinatura do fornecedor em evidência de receção do mesmo [5]. 

Os SF são responsáveis por, trimestralmente, analisar a rotação dos produtos e 

ajustar os pontos de encomenda e stocks máximos, se assim entenderem. Este ajuste tem 

em vista a manutenção de uma quantidade de produtos farmacêuticos adequada às 

necessidades do hospital. Os produtos com mais de um ano de duração média de 

existência são analisados e procede-se à sua reavaliação. Além da análise dos dados, 

obtém-se um feedback dos serviços clínicos que os utilizam para estimar os consumos. Se 

não existir indicação da utilização dos produtos deve tentar-se a sua devolução ou revenda 

[5]. 

Identificam-se, mensalmente, os produtos farmacêuticos com validade a expirar nos 

três meses seguintes de forma a solicitar ao laboratório fornecedor a sua substituição. Se 

não for possível a substituição por parte do laboratório e a validade tiver expirada ou os 

produtos se encontrarem danificados, pede-se autorização ao Conselho de Administração 
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para proceder ao abate dos produtos, e é elaborado o auto de inutilização que será 

posteriormente enviado à Gestão Financeira [5]. 

Para além disto, no que toca aos produtos farmacêuticos de Classe A, efetua-se o 

seguinte controlo: 

 Identificação do histórico de consumo; 

 Análise do valor em existências quanto à razoabilidade face ao volume de 

compras e ao volume de produção; 

 Comparação com os níveis verificados de existências em períodos 

análogos; 

 Análise das perdas de existências por obsolescência/outras causas; 

 Revisão e atualização, se necessário, dos pontos de encomenda e arquivo 

das análises ABC após atualização dos níveis mínimos de existência [5]. 

Gera-se mensalmente um relatório de duração mensal dos produtos farmacêuticos 

e analisa-se os relatórios de exceção obtidos no sistema informático referentes a: 

 Ajustamento de custos; 

 Existências com validade expirada/rotação lenta; 

 Existências com quantidade e/ou valor negativo ou nulo; 

 Variação significativa entre custo unitário do medicamento e o último preço 

de entrada [5]. 

A partir dos relatórios de exceção efetua-se a regularização das existências, 

devendo esta ser comunicada à Gestão Financeira do Hospital [5]. 

Enquanto estagiário no HML pude tomar parte em várias destas atividades ligadas 

à gestão, nomeadamente, receção e conferência de encomendas, acondicionamento de 

medicamentos, a realização dos concursos e subsequente encomenda, a monitorização 

de prazos de validade e a gestão do stock a nível da renovação dos pontos de encomenda. 

 

3. Sistemas de distribuição de medicamentos 

Segundo o manual de Boas Práticas de Farmácia Hospitalar da Ordem dos 

Farmacêuticos a Distribuição de Medicamentos é uma função da Farmácia Hospitalar que, 

com metodologia e circuitos próprios, torna disponível o medicamento correto, na 

quantidade e qualidade certas, para cumprimento da prescrição médica proposta, para 

cada doente e todos os doentes do hospital [4]. 

A distribuição de medicamentos tem como objetivo: 

 Garantir o cumprimento da prescrição; 

 Racionalizar a distribuição dos medicamentos; 

 Garantir a administração correta do medicamento; 
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 Diminuir os erros relacionados com a medicação (administração de 

medicamentos não prescritos, troca da via de administração, erros de doses, 

etc.); 

 Monitorizar a terapêutica; 

 Reduzir o tempo de enfermaria dedicado às tarefas administrativas e 

manipulação dos medicamentos; 

 Racionalizar os custos com a terapêutica [1]. 

O Sistema de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (SDIDDU) foi tornado 

o imperativo legal pelo Despacho Conjunto dos Gabinetes dos Secretários de Estado 

Adjunto do Ministro da Saúde e da Saúde, de 30 de dezembro de 1991, publicado no Diário 

da República n.º 23, 2ª série de 28 de Janeiro de 1992. Foram, no entanto, salvaguardados 

os casos em que este sistema não é aplicável, sendo aplicado o sistema de distribuição 

que melhor garanta os objetivos de eficácia e segurança [4, 9]. 

No ambiente hospitalar é necessário distinguir: 

 A distribuição a Doentes em regime de internamento: 

o Sistema de Reposição de Stocks Nivelados; 

o Sistema de Distribuição em Dose Unitária e/ou Individual; 

 A distribuição a Doentes em regime de ambulatório; 

 A dispensa de medicamentos e dispositivos médicos ao público; 

 A dispensa de medicamentos sujeitos a legislação restritiva, como: 

o Estupefacientes e Psicotrópicos; 

o Hemoderivados [1]. 

 

3.1 Distribuição tradicional 

 Quando não é aplicável o SDIDDU, deve usar-se então um sistema de distribuição 

alternativo. Nesta distribuição enquadram-se produtos farmacêuticos como soros de 

grande volume, medicamentos em frascos multidose, entre outros, que complementam o 

SDIDDU, o sistema principal de distribuição, assegurando a mesma eficácia e segurança 

[4]. 

 

3.2 Sistema de reposição de stocks nivelados 

 Segundo o Procedimento n.º 035 do HML este sistema deve seguir os seguintes 

passos: 

 É estabelecido um stock máximo para cada serviço/unidade, atendendo às 

suas características.  
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 A reposição de stocks é feita de acordo com a periodicidade acordada com 

o enfermeiro chefe.  

 Após verificação dos stocks existentes na enfermaria, o enfermeiro elabora 

o pedido de reposição através do GHAF, ou quando este não esteja 

disponível através de folha própria (Anexo II - folha tipo, a personalizar de 

acordo com o stock estabelecido para o serviço).  

 O farmacêutico que receciona as requisições, deve verificar o pedido de 

reposição para posterior análise e reajustamento dos stocks.  

 Emite a folha da medicação a ser enviada.  

 Posteriormente o TDT da farmácia prepara a medicação com base nessa 

folha.  

 A medicação é entregue pelo serviço de transporte interno e pelo motorista 

(no caso de serviços que se localizam fora do hospital).  

 No ato de entrega, o enfermeiro que recebe a medicação deverá conferir e 

assinar o comprovativo de entrega, para que este seja devolvido aos SF.  

 A reposição é feita 1 vez por semana em dia acordado entre os SF e o 

enfermeiro chefe [10]. 

Durante o estágio no HML foi-me possível repor alguns dos stocks dos serviços, 

conforme o protocolo definido. 

 

3.3 Distribuição personalizada 

Este tipo de distribuição é utilizado nos serviços clínicos cujas características não 

permitam uma distribuição individual por dose unitária), e para medicamentos sujeitos a 

controlo especial (custo elevado, condições especiais de armazenagem, etc).  

 Neste tipo de distribuição a requisição tem que conter a identificação do 

doente, n.º de processo, designação do medicamento por DCI, dosagem e 

posologia. 

 Sempre que possível deverá ser acompanhada pela prescrição médica.  

 A reposição de stocks é feita de acordo com a periodicidade acordada com 

o enfermeiro chefe [10]. 

 

3.4 Sistema de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

O SDIDDU é um sistema em que todas as funções inerentes, nomeadamente 

reembalagem, interpretação da prescrição médica, elaboração do perfil farmacoterapêutico 

e distribuição são coordenadas pela farmácia central e/ou através de farmácias satélites 

[4]. 
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Todas as prescrições médicas têm de ser revistas pelo farmacêutico durante a 

elaboração do perfil farmacoterapêutico (p. ex. interações, duplicação de terapêuticas, 

posologias inadequadas). Qualquer questão relacionada com a prescrição médica tem de 

ser resolvida de imediato com o prescritor, independentemente de lhe ser fornecida 

posteriormente nota escrita. O duplicado dessa informação deverá constar na Farmácia 

[4]. 

Os medicamentos devem ser dispensados em doses unitárias, e distribuídos de 

acordo com o perfil farmacoterapêutico, para um período máximo de 24 horas, sempre que 

possível por toma [4]. 

Da identificação do medicamento deve constar obrigatoriamente, em cada 

embalagem unitária: 

 Nome genérico; 

 Dosagem; 

 Prazo de validade; 

 Lote de fabrico [4]. 

Desejavelmente, deverá constar ainda: 

 Nome comercial; 

 Lote de reembalagem; 

 Código de barras [4]. 

 

Cada unidade de internamento deve ter um armário de dotação fixa, de composição 

muito restrita adaptada às suas características, definida e controlada pelo farmacêutico em 

colaboração com o Director e o Enfermeiro-Chefe do respetivo serviço. A reposição deste 

armário é feita pela farmácia [4]. 

Os horários de recolha das prescrições médicas e troca dos módulos devem ser 

estabelecidos com os serviços clínicos [4]. 

Fora dos horários estabelecidos, apenas é fornecida a terapêutica de caracter 

urgente [4]. 

O suporte documental para este sistema de distribuição deverá ser normalizado: 

Serviços de internamento 

 Prescrição médica (impresso com original e duplicado); 

 Requisição para reposição do armário de dotação fixa; 

 Folha de informação da enfermagem para a Farmácia; 

 Folha de “cardex”. 

Serviços Farmacêuticos 

 Folha farmacoterapêutica;  

 Folha de informação para os serviços clínicos [4]. 
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No HML, através da interface informática, o GHAF, este sistema foi adaptado para 

melhor explorar todas as potencialidades que este permite. Segundo o Procedimento n.º 

035 do HML o SDIDDU segue os seguintes passos: 

 O médico prescreve a medicação no sistema informático GHAF, 

preenchendo todos os campos. Deve evitar a prescrição de frações de 

comprimidos, ajustando a dosagem pretendida às formas e dosagens 

existentes Deve consultar diariamente o GHAF para verificação da 

existência de comunicações dos serviços farmacêuticos; 

 Toda a prescrição efetuada depois das 14h, só é dispensada no próprio dia 

se for mencionado o carácter urgente da mesma; 

 O farmacêutico interpreta e analisa a prescrição médica, e elabora o perfil 

farmacoterapêutico. Quando ocorrem dúvidas na prescrição contacta o 

prescritor oralmente, pelo GHAF ou através da folha de comunicação aos 

serviços clínicos (Anexo III); 

 O farmacêutico imprime as listagens com o perfil farmacoterapêutico de 

cada doente, a partir das quais os técnicos de farmácia preparam os 

módulos de dose unitária por toma e para 24h. Ao mesmo tempo é feito o 

registo da medicação devolvida, que, posteriormente, é revertida pelo 

farmacêutico; 

 Toda a medicação prescrita em SOS que pertença ao stock do armário de 

urgência, não é dispensada nos módulos de dose unitária, e deverá ser 

retirada do stock dos serviços sempre que for necessária a sua 

administração; 

 Os módulos de dose unitária são transportados para os serviços clínicos, 

pelo serviço de transporte interno, em veículo motorizado de caixa fechada, 

utilizado apenas para transporte de material limpo; 

 O enfermeiro confere os módulos de dose unitária com base na terapêutica 

prescrita no SAPE. Sempre que detetar uma não conformidade faz esse 

registo informaticamente no Explorador de Trabalho e informar os SF; 

 Nos SF, o farmacêutico ou o técnico de farmácia averigua a origem da não 

conformidade, corrige-a e preenche os campos do programa informático 

destinado aos SF (de acordo com o Procedimento n.º 036 do HML – Gestão 

do Erro no Circuito do Medicamento); 

 O enfermeiro procede à administração dos medicamentos prescritos, tendo 

em consideração os princípios gerais de administração de medicamentos: 

o Verificar os cinco certos (doente certo, medicamento certo, dose 

certa, via de administração certa, horário certo); 
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o O enfermeiro que prepara a medicação deve ser o mesmo que a 

administra; 

o Retirar o blister do medicamento junto do doente; 

o Fazer o registo da medicação administrada; 

 A medicação que não é administrada deve ser devolvida aos serviços 

farmacêuticos nos módulos de unidose, e registada a justificação; 

 Quando surgem pedidos urgentes de medicação fora do horário 

estabelecido para a distribuição individual diária em dose unitária, o 

enfermeiro deverá entrar em contacto com os serviços farmacêuticos para 

informar que irá ser levantada essa medicação; 

 Sempre que é autorizada uma licença de ensaio ou fim-de-semana, o 

médico faz esse registo no GHAF (no dia anterior até às 14h se o doente 

sair antes das 16h, no próprio dia até às 14h se o doente sair após as 16h), 

mencionando a data de início da licença e data de regresso do doente [10]. 

A receção das prescrições médicas efetua-se até às 14h, sendo o transporte e 

entrega dos módulos de dose unitária feito das 15h às 15h30. As reclamações acerca de 

não-conformidades com a medicação devem ser comunicadas até às 16h30 [10]. 

Para os Serviços de Internamento Parcial segue-se um protocolo aparte: 

 O médico deve preencher a folha da prescrição terapêutica (Anexo IV) com 

letra legível, referindo sempre: a identificação do doente (vinheta do doente), 

data de início, DCI, dosagem, frequência, via de administração, data de 

suspensão, assinatura legível e n.º de cédula profissional. É de evitar a 

prescrição de frações de comprimidos, devendo ajustar a dosagem 

pretendida às formas e dosagens existentes; 

 Toda a prescrição efetuada após a hora definida só será dispensada no 

próprio dia se for mencionado carácter urgente; 

 O enfermeiro transcreve a prescrição médica para a folha de registo de 

medicação; 

 O farmacêutico interpreta e analisa a prescrição médica, e elabora o perfil 

farmacoterapêutico; 

 O farmacêutico imprime as listagens com o perfil farmacoterapêutico de 

cada doente, a partir das quais os técnicos de farmácia preparam os 

módulos de dose unitária. Ao mesmo tempo é feito o registo da medicação 

devolvida; 

 Os módulos de dose unitária são transportados para os serviços clínicos, 

pelo serviço de transporte interno (Hospital de Dia, Cuidados Especiais, 

Reabilitação Psicossocial) e pelo motorista (Unidade e Fórum Costa Cabral, 

Fórum de Vila de Conde) [10]. 
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Cada um destes serviços tem um horário próprio, definido de forma a proporcionar 

um melhor aproveitamento dos recursos dos SF: 

 Unidade de Cuidados Especiais - a receção das prescrições é efetuada até 

às 10.30 e a entrega dos módulos de distribuição de dose unitária efetua-se 

diariamente às 11h; 

 Hospital de Dia - a receção das prescrições é efetuada às 14h e a entrega 

dos módulos de distribuição de dose unitária efetua-se diariamente às 15h; 

 Reabilitação Psicossocial - a receção das prescrições é efetuada às 13h e 

a medicação pode ser levantada a partir das 15h. A entrega dos módulos de 

distribuição de dose unitária com medicação para 7dias, efetua-se às 

4ªfeiras às 11h; 

 Fórum de Vila de Conde - A entrega dos módulos de distribuição de dose 

unitária com medicação para 7dias, efetua-se às 3ªfeiras às 11h; 

 Unidade e Fórum Costa Cabral - A entrega dos módulos de distribuição de 

dose unitária com medicação para 7dias, efetua-se às 6ªfeiras a partir das 

9h [10]. 

Cada serviço tem também um armário de medicação urgente, consoante as 

características do serviço, cuja composição é revista anualmente pelo farmacêutico 

responsável pelo serviço clínico em colaboração com o enfermeiro chefe/responsável e 

com o diretor/responsável do serviço/unidade [10]. 

Mais uma vez, o processo de dispensa é descrito no Procedimento n.º 035 do HML: 

 Sempre que é administrado um medicamento do stock de urgência, o 

enfermeiro preenche os campos da folha Excel de reposição de stock, e 

posteriormente envia-a por e-mail para os Serviços Farmacêuticos 

(Referindo no assunto o serviço a que se refere) diariamente até às 11h; 

 O farmacêutico verifica se os pedidos correspondem à medicação prescrita, 

se a quantidade retirada se coaduna com a frequência da prescrição e se o 

fármaco retirado pertence ao stock estabelecido para o serviço; 

 A medicação é preparada pelo TDT dos SF e é enviada ao serviço 

juntamente com os módulos de medicação; 

 Mensalmente o farmacêutico deverá em articulação com o enfermeiro 

chefe/responsável auditar os stocks dos respetivos serviços (Anexo V); 

 No caso do SII a requisição é efetuada no Mod.65 HML. (Anexo VI). O stock 

de urgência encontra-se numa mala similar aos módulos de distribuição de 

dose unitária. Isto permite que uma vez por semana, essa mala seja 

deslocada à farmácia, onde é conferida e reposta a medicação por um 

técnico de farmácia [10]. 
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Durante o meu estágio nos SF do HML pude fazer parte do SDIDDU, validando 

prescrições médicas, preparando a medicação dos doentes, conferindo essa medicação e 

auditando stocks dos serviços. 

 

3.5 Medicamentos sujeitos a controlo especial  

 Existem medicamentos que pela sua natureza fazem parte de circuitos especiais 

de distribuição, sendo alguns grupos regulados por legislação própria. 

 

3.5.1 Psicotrópicos e estupefacientes 

Os psicotrópicos e os estupefacientes são medicamentos sujeitos a um controlo 

especial devido às suas características, sendo o seu uso regulado por legislação própria.  

Para dispensa destas substâncias e das suas preparações contidas nas tabelas I, 

II e IV anexas ao Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro (retificado a 20 de Fevereiro), é 

feita uma prescrição pelo médico num livro próprio de acordo com o Anexo X da Portaria 

n.º 981/98, de 8 de junho (retificado pela Portaria nº 1193/99, de 6 de novembro). Quando 

o farmacêutico recebe esta prescrição, assina-a, prepara a medicação e encarrega-se da 

entrega no serviço clínico. O enfermeiro que a receber também assina o anexo X e 

responsabiliza-se pela medicação. O farmacêutico faz também o registo no anexo IV 

referido no capítulo das aquisições [11-13]. 

Enquanto estagiário pude tomar contacto com o livro de registos, sendo-me 

explicado o processo de dispensa pela orientadora. 

  

3.5.2 Hemoderivados  

No HML não são usados medicamentos deste grupo, sendo estes regulados pelo 

despacho n.º 11 291/97, de 27 de Outubro e pelo despacho conjunto n.º 1051/2000, de 

14 de Setembro. 

 

3.5.3 Medicamentos extra-formulário  

Na prescrição de medicamentos extra-formulário o farmacêutico deve avaliar essa 

mesma prescrição. É analisada a necessidade do seu uso na terapêutica do doente e 

verificada a justificação feita pelo médico prescritor redigindo-se um parecer técnico. Se a 

CFT já tiver aprovado a aquisição do medicamento cabe ao farmacêutico proceder à sua 

aquisição e disponibilizá-lo para que seja processado de forma a acompanhar a restante 

medicação por SDIDDU [5]. 

Enquanto estagiário dos SF do HML redigi pareceres técnicos relativos a 

justificações para a utilização de medicamentos extra-formulários. 
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3.5.4 Anti-infeciosos  

O aparecimento de resistências aos medicamentos anti-infeciosos é um dos 

problemas emergentes no mundo da terapia farmacêutica. A utilização inadequada destes 

apresenta consequências para o doente, para o ambiente, através do aparecimento de 

estirpes resistentes e para o sistema de saúde devido ao aumento de encargos 

económicos. 

A implementação de protocolos que regulem o uso destes medicamentos previne 

um uso desadequado e/ou excessivo.  

No HML estes medicamentos, que pertencem ao FM/HML, têm a sua dispensa 

cessada automaticamente após 10 dias, caso não haja uma indicação contrária do médico 

responsável. Setenta e duas horas antes da suspensão da terapêutica, o médico 

responsável é avisado pelos SF, para que este tome uma decisão acerca da continuidade 

da terapêutica, responsabilizando-se por esse prolongamento [14]. 

Durante o estágio foi-me pedido que elaborasse uma pesquisa acerca de um anti-

infecioso, o tinidazol, e o seu uso no âmbito do perfil de um paciente. 

 

3.5.5 Antissépticos e desinfetantes  

No que toca ao uso de antissépticos e desinfetantes no HML, estes estão sob a 

alçada da Comissão de Controlo de Infeção, sendo esta a responsável por elaborar e 

implementar os procedimentos que assegurem o seu uso racional. 

Caso exista necessidade, esta comissão contacta os SF para esclarecimentos 

técnicos. 

 

3.5.6 Citotóxicos  

No HML não são usados medicamentos desta categoria. Estes medicamentos são 

sujeitos a controlo especial devido à sua natureza sensível, elevados riscos e casos 

específicos de utilização. 

 

4. Produção e controlo de medicamentos  

Os medicamentos manipulados, são medicamentos preparados de forma 

individualizada e dirigida a grupos populacionais com características especiais, para os 

quais as soluções medicamentosas industrializadas não dão resposta adequada [15]. 

No ambiente de farmácia hospitalar é necessário disponibilizar produtos 

farmacêuticos em larga escala, sendo importante garantir a adequação destes produtos a 
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doentes individuais e com especificidades resultantes das suas patologias, assim como 

garantir que existem produtos suficientes, loteados, para dispensa a potenciais doentes [4]. 

Estes sistemas de gestão de qualidade visam garantir a eficácia e segurança das 

preparações farmacêuticas preparadas no próprio hospital devido aos recursos e custos 

adicionais que estes acarretam [4]. 

De acordo com o Manual da Farmácia Hospitalar, publicado pelo Infarmed, são 

poucos, hoje em dia, os medicamentos produzidos nos hospitais. De facto, as preparações 

que se fazem, atualmente, são as estéreis ou citotóxicas individualizadas, soluções 

desinfetantes, preparações destinadas a doentes individuais e específicos e a 

reembalagem de doses unitárias sólidas [15]. 

 

4.1 Conceito integrado de garantia de qualidade  

 Independentemente do volume e da natureza das preparações farmacêuticas, o 

HML deve assegurar a eficácia e segurança destas para todo e qualquer doente. A 

implementação de um sistema de gestão de qualidade requer, então, a definição de 

responsabilidades, procedimentos, processos e recursos a atribuir a este [15]. 

  Esta implementação exige um suporte jurídico que defina a legislação e 

regulamentação aplicável aos medicamentos manipulados. Esta foi revista e regulada 

pelos Decretos-Lei nº 90/2004, de 20 de abril e nº 95/2004, de 22 de abril e pela portaria 

nº 594/2004, de 2 de junho, que definem as “Boas Práticas a observar na Preparação de 

Medicamentos Manipulados em Farmácia de Oficina e Hospitalar” [15]. 

 

4.2 Preparações de formas farmacêuticas não estéreis  

O fracionamento de comprimidos é essencial ao sistema de distribuição individual 

em dose unitária ao permitir aos SF disporem do medicamento, na dose prescrita, de forma 

individualizada, isto é, na dose unitária. Esta corresponde à quantidade física de 

medicamento que não necessita de mais manipulações, químicas ou físicas, para ser 

administrada ao doente [15]. 

Quando se modifica, nos SF, o acondicionamento do medicamento e se fracionam 

comprimidos, são os SF que assumem a responsabilidade pela qualidade do produto final. 

É por isso que a fração dos medicamentos adquiridos à Indústria Farmacêutica, está sujeita 

às mesmas normas de qualquer procedimento de Farmacotecnia, exigindo procedimentos 

padronizados, documentação de todo o processo, registo de lote de produção e validação 

para libertação do lote [15]. 

Conforme referido no Decreto-Lei nº 95/2004, já referido acima, o 

descondicionamento de especialidades farmacêuticas, com a finalidade de as incorporar 
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em medicamentos manipulados, é um ato de exceção, só podendo realizar-se se não 

existir no mercado especialidade farmacêutica com igual dosagem ou apresentada sob a 

forma farmacêutica pretendida e apenas nos seguintes casos:  

 Medicamentos manipulados destinados a aplicação cutânea; 

 Medicamentos manipulados preparados com vista à adequação de uma 

dose destinada a uso pediátrico; 

 Medicamentos manipulados destinados a grupos de doentes em que as 

condições de administração ou de farmacocinética se encontram alteradas 

[16]. 

Também deve ser lembrado que quando se partem comprimidos, existem 

diferenças de massa entre os produtos resultantes da divisão. Nos casos em que a 

diferença é significativa, tal pode conduzir a um erro de dosagem, pois a variação de massa 

pode ir até 10%, afetando a dose administrada ao doente [15]. 

Os problemas associados à fração de comprimidos, não se limitam à variação de 

massa. De facto, sendo o comprimido um sistema físico, o processo de rutura poderá afetar 

fatores como a dureza, friabilidade e as características de dissolução do mesmo. Estes, 

podem afetar a estabilidade e a biodisponibilidade do sistema farmacêutico [15]. 

No HML, são frequentes prescrições de frações de comprimidos, conforme os 

exemplos mostrados na Tabela 1. 

Tabela 1 – Exemplos de frações de comprimidos prescritos no HML. (adaptado de [15]). 
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No HML pude preparar uma forma farmacêutica não estéril e proceder ao seu 

fracionamento e reembalagem na Sala de Reembalagem segundo o exposto no 

Procedimento n.º 39 do HML:  

 Antes de entrar na Sala de Reembalagem retirei a bata branca, relógio e 

jóias, efetuando a lavagem asséptica das mãos e colocando uma touca e 

máscara cirúrgicas, bata limpa e luvas limpas; 

 Verifiquei se na área de reembalagem só estava o medicamento para 

reembalar de forma a evitar erros e contaminação cruzada supervisionado 

pelo farmacêutico responsável; 

 Avaliei se o medicamento apresentava as características que permitiam o 

fracionamento e a reembalagem e as características organoléticas do 

medicamento para verificar se este não apresentava deterioração 

provocada pela luz ou humidade; 

 Inspecionei a limpeza da sala de reembalagem pela verificação do registo 

do Auxiliar de Ação Médica (AAM) e verifiquei se a bancada de trabalho, 

material necessário ao fracionamento e pratos da máquina de reembalagem 

foram limpos com álcool a 70º; 

 No programa informático da máquina de reembalagem, introduzi os dados 

necessários à rotulagem dos medicamentos: 

o DCI; 

o Dose; 

o Forma farmacêutica; 

o Laboratório produtor;  

o Lote e prazo de validade atribuídos pelo laboratório produtor; 

o Lote interno e prazo de validade atribuído pelos Serviços 

Farmacêuticos - só deve ser atribuído 25% do prazo excedente à 

data da forma farmacêutica do laboratório até um máximo de 6 

meses; 

o Excipientes de declaração obrigatória; 

o Identificação do operador; 

o Identificação do responsável pela verificação; 

o Quantidade a preparar [17]. 

Com a inserção destes dados a máquina de reembalagem ficou pronta para 

proceder à sua função. O farmacêutico responsável conferiu os dados introduzidos no 

sistema informático.  

 Utilizei uma base de mármore e um bisturi limpos para fracionar dos 

comprimidos; 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 

25 
Ricardo João Dias de Freitas 

 

 Depois de dividir todos os comprimidos efetuei uma análise uniformidade de 

massa para evitar erros de dosagem, rejeitando as frações não conformes; 

 A reembalagem processa-se segundo as instruções de funcionamento do 

fornecedor do aparelho utilizado. Este processo deve ser efetuado sem 

interrupções e de uma só vez; 

 No final de reembalagem verifiquei se em cada embalagem constava o 

número correto de comprimidos ou frações e se as embalagens estavam 

íntegras; 

 Imprimi a Ficha de Produção gerada informaticamente e carimbei para o 

registo de garantia e controlo de qualidade e libertação do lote; 

 Agrafei à Ficha de Produção um exemplar da embalagem nº1 do 

medicamento reembalado vazia, para provar que nenhum unidade reembalada 

foi vazia e agrafei a embalagem primária vazia do medicamento e um exemplar 

da embalagem secundária vazia, que neste caso era possível, nem sempre 

sendo, sendo verificado pelo farmacêutico responsável (Anexo VII); 

 Limpei o equipamento para evitar contaminação cruzada e coloquei a 

cobertura do aparelho; 

 O farmacêutico responsável libertou o lote após verificar a conformidade do 

produto final com o rótulo e a Ficha de Produção devidamente preenchida e 

assinada [17]. 

Ainda no âmbito do fracionamento de formas farmacêuticas, o HML tem definido no 

seu Procedimento n.º 104 as seguintes recomendações: 

 Deve ser evitada a prescrição de frações de comprimidos; 

 A prescrição de meio comprimido de lorazepam 2.5 mg, será cumprida 

mediante a distribuição e administração de um comprimido de lorazepam 1 mg; 

 A prescrição de meio comprimido de haldol 5 mg, será cumprida mediante a 

distribuição e administração de um comprimido de haldol 2 mg; 

 A prescrição de meio comprimido de tri-hexifenidilo 5 mg, será cumprida 

mediante a distribuição e administração de um comprimido de tri-hexifenidilo 2 

mg; 

 Quando o médico prescritor entender que do fraccionamento de 

comprimidos de lorazepam 2,5 mg, haldol 5 mg e tri-hexifenidilo 5 mg, resulta 

um claro e inequívoco benefício para o doente, fará justificação para 

fornecimento de frações dos mesmos, utilizando, para tal, o modelo Mod.62 

HML (Anexo VIII); 

 Feita a justificação para tal, serão distribuídos e administrados meios 

comprimidos de lorazepam 2,5 mg, meios comprimidos de haloperidol 5 mg e 

meios comprimidos de tri-hexifenidilo 5 mg; 
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 As justificações clínicas, serão arquivadas juntamente com os registos de 

produção de fracções de lorazepam 2.5 mg, haloperidol 5 mg e tri-hexifenidilo 

5 mg [15]. 

 

4.3 Reembalagem e reetiquetagem 

Sempre que possível, os medicamentos devem ser dispensados nas embalagens 

fornecidas pela indústria farmacêutica. Quando os medicamentos não forem fornecidos 

pela indústria farmacêutica acondicionados de forma unitária, os SF deverão proceder ao 

reacondicionamento das unidades necessárias do medicamento prescrito, em condições 

que assegurem proteção mecânica, estanquicidade, proteção da luz e do ar, tendo em vista 

preservar a integridade, higiene e atividade farmacológica do medicamento [17]. 

O reacondicionamento de medicamentos deve permitir a administração ao doente 

da dose prescrita pelo médico, de forma individualizada, assegurando uma identificação 

completa e fácil do medicamento, em recipiente adequado e sem necessidade de 

manipulações adicionais [17]. 

Considera-se que o medicamento está acondicionado para distribuição em dose 

unitária quando contém a quantidade para uma só toma, estando identificado quanto à sua 

composição (DCI, dosagem, e validade), apresentando disponibilidade imediata para a sua 

administração direta, sem necessidade de cálculos e/ou manipulação prévia [17]. 

Nos últimos anos, a indústria farmacêutica tem vindo a fazer um esforço para 

apresentar os medicamentos acondicionados em doses unitárias e tal característica deverá 

ser um importante critério de seleção para aquisição [17]. 

Sempre que sejam adquiridos medicamentos diferentes acondicionados em dose 

unitária com aspetos semelhantes, são colocados símbolos de forma a diminuir o erro por 

troca entre eles [17]. 

No entanto, a maior parte dos medicamentos continua a não ser adaptada à 

distribuição por dose unitária, tornando-se necessária a actividade de reacondicionamento, 

seja por reembalagem ou por reetiquetagem [17]. 

Existem dois métodos de reacondicionamento utilizados no HML: reembalagem e 

reetiquetagem. A reembalagem só deve ser feita quando não for possível fazer a 

reetiquetagem, o que acontece, por exemplo, quando os medicamentos são vendidos em 

frasco. Deverá manter-se sempre que possível, o blister original do medicamento, 

atribuindo-se o prazo de validade da embalagem de origem [17]. 

Na reetiquetagem, o medicamento não é retirado da embalagem primária fornecida 

pelo laboratório produtor. A sua identificação é feita por colocação de etiquetas auto-

adesivas, para que em cada uma das unidades possa ler-se a informação necessária para 

identificar o medicamento: DCI, dose e prazo de validade [17]. 
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A reembalagem no HML está também contemplada nos procedimentos e regulada 

por estes: 

 A reembalagem de medicamentos sólidos para administração oral 

(comprimidos, inteiros e fracionados, drageias e cápsulas) é efetuada numa 

área dos SF denominada “Sala de Reembalagem”, especificamente 

destinada para o efeito e separada das outras divisões; 

 Os funcionários envolvidos na preparação de medicamentos reembalados 

devem comunicar qualquer problema de saúde que possa ocasionar a 

contaminação dos medicamentos reembalados; 

 Há medicamentos que não devem ser reembalados atendendo aos 

problemas de estabilidade que apresentam. É o caso, por exemplo, da 

nitroglicerina para administração sublingual e alguns antibióticos; 

 Deverá manter-se, sempre que possível, o blister original do medicamento; 

 Todos os medicamentos devem ser reembalados em ambiente de humidade 

inferior a 75% e temperatura menor que 25 º C; 

 A “Sala de Reembalagem” deverá ser limpa diariamente com água e 

detergente; 

 Atendendo a que reembalar é considerado um ato de manipulação de uma 

especialidade farmacêutica, para realizar esta operação devem ser 

seguidas as boas práticas de fabrico, o que obriga ao cumprimento do Guia 

de Produção para reembalagem de Medicamentos, que faz parte do 

Procedimento n.º 39 do HML, e que já foi referido acima, na descrição do 

fracionamento e reembalagem por mim executada; 

 A reembalagem é efetuada de forma semi-automática, utilizando uma 

máquina de reembalagem de marca Auto-Print TM (Sargent XT), segundo 

as instruções do fornecedor, as quais estão junto à máquina; 

 A máquina de reembalagem tem um sistema informático que possibilita a 

programação prévia de cada operação de reembalagem; 

 Na área circundante onde está a ser reembalado o medicamento, não 

devem estar outros medicamentos nem etiquetas; 

 Todas as operações de reembalagem devem ser executadas sem 

interrupção; 

 Quando termina uma operação de reembalagem, todos os medicamentos 

reembalados, medicamentos inutilizados e rótulos não utilizados devem ser 

retirados da área de reembalagem, com exceção dos rótulos que ficam na 

máquina e não podem ser retirados; 

 A máquina de reembalagem deve ser limpa com álcool a 70º e inspecionada 

antes de começar a próxima operação de reembalagem; 
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 A quantidade de medicamentos a reembalar deverá ser inferior ao consumo 

de 6 meses; 

 O material utilizado para reembalar os medicamentos deve proteger o 

medicamento reembalado da luz, humidade e manuseamento e não deve 

absorver nem adsorver outras substâncias, pelo que devem ser conhecidas 

as seguintes características da fita utilizada para reembalar: composição 

química, opacidade, permeabilidade, espessura, temperatura de selagem e 

requisitos de armazenagem; 

 Deve existir um programa interno de auditoria, que obrigue a pelo menos 

duas auditorias anuais, tendo em vista verificar o cumprimento, passo a 

passo, das diretrizes estabelecidas; 

 É feito registo informático das quantidades reembaladas e das perdas (caso 

existam) [17]. 

A reetiquetagem está também contemplada nos procedimentos do HML: 

 Cada linha de reetiquetagem de um medicamento deverá estar 

perfeitamente separada das outras, isto é, na área circundante à área onde 

está a ser reetiquetado o medicamento, não devem estar outros 

medicamentos nem etiquetas; 

 Deve ser executado de acordo com Guia de Produção para Reetiquetagem 

de Medicamentos, reproduzido abaixo [17]. 

O TDT responsável pela reetiquetagem: 

 Avalia se o medicamento tem características que permitam a reetiquetagem;  

 Elabora o rótulo; 

 Cria uma “Área de reetiquetagem”, onde só coloca o medicamento para 

reetiquetar de forma a evitar erros; 

 Iniciado o processo de reetiquetagem, este deverá ser levado até ao fim sem 

que haja qualquer interrupção para reetiquetar outro medicamento; 

 Cada linha de reetiquetagem de um medicamento deverá estar 

perfeitamente separada das outras. Desta forma, quando uma operação de 

reetiquetagem termina devem ser retiradas todas as unidades desse 

medicamento da área de reetiquetagem e guardados os rótulos sobrantes; 

 Preenche a ficha de reetiquetagem, deixando por reetiquetar um exemplo 

da embalagem primária com o respectivo medicamento [17]. 

O farmacêutico responsável procede à conferência e validação diária da folha de 

registo de reetiquetagem [17]. 
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4.4 Métodos e processos de aprendizagem  

 No HML são ministradas várias ações de formação aos elementos das várias 

equipas hospitalares, conforme for julgado necessário, adequando a formação à função 

desempenhada pelo colaborador. 

Os procedimentos, políticas e regulamentos internos do próprio hospital garantem 

também que os colaboradores do hospital estejam devidamente informados e que 

existam protocolos para a maioria das atividades diárias, assim como em situações de 

exceção. 

 

5. Informação sobre medicamentos e outras atividades de Farmácia Clínica  

 

5.1 Consulta de livros básicos e especializados, publicações periódicas 

(primárias e secundárias), “Índices de nomenclatura”, Formulários 

Hospitalares, bases de dados e internet.  

 Durante o estágio foram-me disponibilizadas várias publicações e consultei outras 

no âmbito de pesquisas desenvolvidas durante o mesmo: 

 Farmácia Hospitalar, 1992, 2ª edição, EMISA –Editorial Médica 

Internacional S.A.; 

 Boas Práticas de Farmácia Hospitalar, Ordem dos Farmacêuticos, 1999; 

 Manual da Farmácia Hospitalar, INFARMED, 2005; 

 Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos, 2002, 8ª edição, 

INFARMED, Ministério da Saúde; 

 Índice Nacional Terapêutico, 2002, Tupan Editores; 

 Manual de Antídotos, 2012, Ministério da Saúde; 

 Feridas Uma Arte Secular – Avanços Tecnológicos no Tratamento de 

Feridas, 2006, 1ª Edição, Rocha, Marília João et al, Minerva; 

 European Journal of Hospital Pharmacy, Science and Practice, European 

Association of Hospital Pharmacist; 

 The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy, 2008, 38ª Edição, Gilbert, 

David et al.  

 

5.2 Critérios de seleção, registo e arquivo de informação  

 Durante o estágio foram-me facultados diversos materiais informativos e pedidas 

informações acerca de medicamentos e casos clínicos, tendo eu selecionado a informação 

relevante para o caso e entregando-a a quem de direito para referência e arquivo futuros. 
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5.3 Apoio informativo a outros profissionais de saúde e comissões técnicas 

 Foram-me ainda pedidos pareceres acerca do uso da rosuvastatina (um 

antidislipidémico), devido ao facto de este se encontrar fora do FM/HML e existirem 

alternativas terapêuticas neste mesmo FM/HML e da substituição da clonidina (um anti-

hipertensor) devido a uma rutura de stock. Estes pareceres encontram-se na segunda parte 

deste relatório. Efetuei também uma pesquisa acerca da saúde oral dos doentes e como 

mudar os hábitos instalados no HML que se encontra na segunda parte deste relatório. 

 Efetuei outras pesquisas de menor monta, discutidas e resolvidas no momento com 

a minha orientadora.  

 

5.4 Respostas a pedidos de informação sobre medicamentos, aplicados a 

situações clínicas 

 Como referido acima, elaborei pareceres técnicos acerca dos seguintes 

medicamentos, no contexto da farmácia clínica, rosuvastatina e clonidina. 

 

5.5 Farmacovigilância  

 Enquanto estagiário no HML foi-me pedido para interpretar uma prescrição que 

incluía os seguintes medicamentos: 

 Diazepam – 2,5 mg + 2,5 mg + 5 mg (diariamente); 

 Risperidona – 2 mg + 2 mg (diariamente); 

 Flurazepam – 15 mg (em caso de necessidade); 

 Haloperidol – 5 mg/mL(em caso de necessidade). 

Nesta caso o paciente apresentava tremores, rigidez e distonia. Identifiquei estes 

sintomas como sintomas extrapiramidais, provavelmente devido à terapia com recurso a 

medicamentos antipsicóticos, neste caso a risperidona [18]. 

Após esta identificação dos sintomas, que me foi revelada como correcta, foi-me 

entregue a prescrição revista do paciente. Esta incluía o biperideno, acrescentado 

posteriormente, para tratamento dos sintomas extrapiramidais [19]. 

Também durante o estágio no HML foi detetada uma irregularidade no 

acondicionamento de um medicamento, a trazodona. A película que selava os blisters 

encontrava-se fragilizada, descolando-se e expondo os comprimidos ao ar. Não sendo uma 

intervenção direta de farmacovigilância, esta irregularidade foi comunicada por mim à 

Unidade de Farmacovigilância do Norte, através do seu website http://ufn.med.up.pt/. 

Esta irregularidade, após análise, foi considerada inócua, sem haver possibilidade 

de prejuízo para os doentes, aquando do consumo desta medicação em questão. 

 

http://ufn.med.up.pt/
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5.6 Participação do farmacêutico em ensaios clínicos 

A definição de ensaio clínico está consagrada na Lei nº 46/2004, de 19 de agosto 

e é descrita como a investigação conduzida no ser humano, destinada a descobrir ou 

verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou os outros efeitos farmacodinâmicos de um 

ou mais medicamentos experimentais, ou identificar os efeitos indesejáveis de um ou 

mais medicamentos experimentais, ou a analisar a absorção, a distribuição, o 

metabolismo e a eliminação de um ou mais medicamentos experimentais, a fim de apurar 

a respectiva segurança ou eficácia [20]. 

Os ensaios clínicos dividem-se em várias fases – I, II, III e IV – em que se testam 

vários parâmetros como segurança, determinação da dose, eficácia e eficiência da 

substância a testar. 

Nos estudos em fase I a população-alvo é uma população saudável na ordem das 

dezenas de indivíduos em que se testa a segurança do medicamento entre 12 a 18 

meses. 

Na fase II a população-alvo já é uma população composta por indivíduos doentes 

na ordem das centenas onde se testa a segurança e se determina a dose do 

medicamento durante 18 a 30 meses. 

Quando se chega à fase III alarga-se a população-alvo podendo chegar aos 

milhares de indivíduos doentes para testar a eficácia e a segurança do medicamento em 

doses terapêuticas durante 36 a 48 meses. 

A fase IV é a fase final dos ensaios que decorre desde a comercialização do 

medicamento até este ser retirado de circulação. Durante esta fase monitoriza-se a 

eficiência do tratamento e a sua segurança, envolvendo milhares de indivíduos doentes 

[21]. 

Dois elementos críticos dos ensaios clínicos são a aleatoriedade dos grupos e o 

nível de ocultação associado ao ensaio. A aleatoriedade dos grupos permite assegurar a 

igualdade de circunstâncias entre os vários grupos testados. A ocultação permite manter 

a integridade das descobertas, impedindo possíveis influências ou parcialidades durante 

os ensaios. O nível de ocultação pode variar desde o aberto, onde não se dá ocultação, 

até ao ensaio cego triplo, em que o investigador, o promotor e o doente não conhecem o 

grupo em que o doente se encontra [21]. 

Entre os elementos necessários para o estabelecimento de ensaios clínicos em 

Portugal incluem-se: 

 Autorização prévia do Infarmed; 

 Parecer da Comissão de Ética para a Investigação Clínica; 

 Autorização do Órgão de Gestão do local onde se realiza o ensaio; 
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 Parecer consultivo da Comissão de Ética para a Saúde do local onde se 

realiza o ensaio [22]. 

Em ambiente hospitalar, os ensaios clínicos exigem a constituição de equipas 

multidisciplinares responsáveis por assegurar a eficácia e segurança do ensaio [22]. 

Segundo a Lei nº 46/2004, de 19 de agosto, os responsáveis pelo ensaio clínico 

são: 

 Promotor: pessoa singular ou coletiva, instituto ou organismo responsável 

pela conceção, realização, gestão ou financiamento do ensaio; 

 Monitor: profissional, dotado da necessária competência científica ou 

clínica, designado pelo promotor para acompanhar o ensaio clínico e para 

o manter permanentemente informado; 

 Investigador: médico ou pessoa que exerça profissão reconhecida em 

Portugal para o exercício da atividade de investigação, devido às 

habilitações científicas e à experiência na prestação de cuidados a 

doentes que a mesma exija, que se responsabilize pela realização do 

ensaio clínico no centro de ensaio [20]. 

A medicação e os dispositivos de ensaio clínico fazem parte de um circuito 

próprio, que deve incluir: 

 Atividades não clínicas: 

o Armazenamento da medicação e dispositivos do ensaio clínico; 

o Preparação da medicação para administração, nomeadamente 

medicação injetável preparada sob técnica asséptica; 

o Manutenção da ocultação, quando aplicável, através da colocação 

da medicação em sacos opacos e de sistemas em manga opaca; 

o Distribuição da medicação de ensaio para os doentes. 

 Atividades clínicas: 

o Informação ao doente, oral e escrita; 

o Cálculo da dose da medicação de ensaio clínico com base na 

idade, peso, altura, superfície corporal, função renal, etc.; 

o Cooperação com a equipa de investigação; 

o Análise do perfil farmacoterapêutico dos doentes e determinação 

da taxa de adesão à terapêutica [22]. 

Os SF são responsáveis, no que diz respeito à medicação do ensaio clínico e 

dispositivos médicos, por várias ações:  

 Armazenamento e as condições deste;  

 Preparação, incluindo preparação sob técnica asséptica;  

 Distribuição:  
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o Diretamente aos sujeitos de ensaio, com consulta farmacêutica 

(ambulatório);  

o Diretamente à equipa de enfermagem ou investigador 

(internamento);  

 Contabilização; 

 Registos. 

Toda a gestão do circuito do medicamento deve ser feita de forma a garantir a 

segurança, responsabilidade, transparência e rastreabilidade dos medicamentos e 

dispositivos de ensaio, devendo ser mantidos registos atualizados e devidamente 

arquivados [23]. 

Enquanto estagiário nos SF do HML tomei contato com um ensaio clínico de fase 

III que me foi apresentado pela orientadora. Pude observar o protocolo do ensaio, os 

registos mantidos no âmbito deste e os procedimentos tomados em relação ao 

medicamento de ensaio. 

Os medicamentos e dispositivos de ensaios clínicos devem ser armazenados num 

local aparte da restante medicação, existindo por isso uma seção separada fisicamente 

para estes nos SF do HML.  

Aquando da receção, a farmacêutica que recebe a encomenda verifica se a 

embalagem e o medicamento se encontram em boas condições e verifica quaisquer 

dispositivos de monitorização (temperatura, humidade) que possam acompanhar o 

medicamento. Após esta verificação assina e reenvia o formulário de validação para o 

laboratório. 

Quando o investigador pretender que o medicamento seja dispensado a algum 

doente, deve preencher uma requisição própria, onde se identifica o doente através das 

suas iniciais, e onde vem referido o número da visita e a dosagem. A esta requisição 

associa-se o número e a referência do medicamento dispensado. 

Cada paciente participante tem um formulário associado que inclui o registo do 

número do estudo, o nome do investigador, a identificação numérica do local, país, iniciais 

do doente onde se registam as várias embalagens de medicamento dispensadas, anotando 

quaisquer irregularidades na toma.  

Na eventualidade de alguma medicação não ter sido tomada ou estar defeituosa, 

esta é devolvida ao laboratório junto com um formulário indicativo do produto, quantidade, 

número da medicação, número do lote e justificação da devolução, para que esta seja 

destruída.  

O armazenamento nos SF é sujeito a monitorização de temperatura, que deve ser 

controlada conforme o protocolo do ensaio exigir. 
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Toda a informação referente ao ensaio, como registos de temperatura, formulários 

de doentes e registos de dispensas é arquivada conforme instruções do promotor do 

ensaio, juntamente com outras informações que se julguem relevantes. 

  

5.7 Reuniões periódicas de aperfeiçoamento. Discussão de casos clínicos, 

sessões clínicas hospitalares, sessões bibliográficas, revisões de 

atualização farmacoterapêutica. 

 Como já referido acima, foram-me pedidos vários pareceres no âmbito de situações 

clínicas de doentes no HML. Estes encontram-se em anexo a este relatório.  

A análise à benzidamida, em particular, foi apresentada ao pessoal dos SF em 

contexto de formação. Os pareceres acerca da terapêutica e o caso de farmacovigilância 

já referidos foram discutidos comigo como casos clínicos, para que eu executasse a análise 

dos mesmos. 

Foram-me facultadas várias fontes de informação, já referidas, e os discutidos 

tópicos de maior interesse. 

Foi-me também apresentado um caso clínico que será discutido em maior detalhe, 

como parte integrante do relatório global final do estágio curricular. 

Durante o estágio foi-me proposto acompanhar as sessões de 

electroconvulsivoterapia executadas no HML, convite que declinei devido a motivos 

pessoais. Tomei, no entanto, conhecimento dos procedimentos e fundamentos desta 

terapia, não os desenvolvendo no relatório, devido a não ter observado a terapia in loco. 

Tomei também contato com o circuito do oxigénio medicinal, regulado pelo Decreto-

lei nº 176/2006, de 30 de agosto, e pela Deliberação nº 056/CD/2008 do Infarmed. O HML 

definiu com base nestes documentos o seu Procedimento n.º 64 “Circuito do Oxigénio 

Medicinal”. Apesar do contato com o procedimento, não me foi possível acompanhar 

nenhuma atividade in loco, não desenvolvendo por isso esse tópico no relatório. 

 

5.8 “Comissões técnicas” existentes no hospital e suas atividades  

Durante o meu estágio no HML tomei contato com a realidade da Comissão de 

Farmácia e Terapêutica do HML. A CFT do HML é caraterizada como um órgão de apoio 

técnico do Conselho de Administração conforme descrito no art.º 15º do Regulamento 

Interno (RI) do HML [24]. 

Esta é regulada pelo Despacho do Ministério da Saúde nº 1083/2004, de 17 de 

janeiro [25], tendo as suas competências sido definidas no art.º 19º do RI do HML [24]. 

Esta comissão é composta pelo Director Clínico, ou um adjunto da Direção Clínica, 

que a esta preside, um médico e dois farmacêuticos, nomeados pelo Conselho de 

Administração [26]. 
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No âmbito do descrito no já referido despacho, as funções da CFT do HML são: 

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

 Elaborar as adendas privativas de aditamento ou exclusão ao Formulário 

Hospitalar Nacional de Medicamentos;  

 Emitir pareceres e relatórios, acerca de todos os medicamentos a incluir ou 

a excluir no Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos, que serão 

enviados trimestralmente ao INFARMED;  

 Velar pelo cumprimento do Formulário Hospitalar Nacional de 

Medicamentos e suas adendas;  

 Pronunciar-se sobre a correcção da terapêutica prescrita aos doentes, 

quando solicitado pelo seu presidente e sem quebra das normas 

deontológicas;  

 Apreciar com cada serviço hospitalar os custos da terapêutica que 

periodicamente lhe são submetidas, após emissão de parecer obrigatório 

pelo director dos serviços farmacêuticos do hospital;  

 Elaborar, observando parecer de custos, a emitir pelo director dos serviços 

farmacêuticos, a lista de medicamentos de urgência que devem existir nos 

serviços de acção médica;  

 Propor o que tiver por conveniente dentro das matérias da sua competência 

[25]. 
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Parte 2 – Casos de estudo/Trabalhos de pesquisa 

Caso de Estudo 1 – Parecer técnico sobre a substituição da rosuvastatina 

pela sinvastatina. 

Situação  

Foi pedida a dispensa do medicamento rosuvastatina para um paciente internado 

no HML. A rosuvastatina não se encontra no FM/HML e a sua dispensa deve ser justificada. 

Devido ao seu preço elevado foi-me pedido para averiguar a possibilidade de substituir a 

rosuvastatina pela sinvastatina, um medicamento da mesma classe farmacológica que 

pertence ao FM/HML. 

 

Introdução 

A sinvastatina e a rosuvastatina são princípios ativos que pertencem à classe das 

estatinas, sendo usadas para o tratamento da hipercolesterolémia primária (tipo IIa 

incluindo hipercolesterolémia familiar heterozigótica) ou dislipidémia mista (tipo IIb) como 

adjuvante da dieta sempre que a resposta à dieta e a outros tratamentos não 

farmacológicos (p. ex. exercício físico, perda de peso) seja inadequada [27, 28]. 

 

Discussão 

Sendo da mesma classe terapêutica partilham a maioria das reações adversas, 

precauções na implementação da terapêutica e vias de metabolização. Apesar disso, a 

rosuvastatina é mais eficaz na redução dos níveis de LDL-C e na melhoria do perfil lipídico 

do que a sinvastatina em doses iguais [29, 30]. No entanto, estando a doente ao encargo 

do Hospital de Magalhães Lemos, a sua dieta é adequada à condição da paciente, sendo 

esta monitorizada e ajustada conforme necessário. Devido a estes factos sugere-se a troca 

da rosuvastatina pela sinvastatina devido à supervisão a que a doente é sujeita no contexto 

de internamento, à dieta ajustada, à presença da sinvastatina no Formulário Interno do 

HML e ao seu menor custo. 

 

Conclusão 

Após esta análise foi sugerido ao clínico responsável pelo paciente que efetuasse 

a troca da medicação do paciente durante o seu internamento no HML. 
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Caso de Estudo 2 – Parecer técnico sobre a substituição do medicamento 

clonidina. 

Situação  

Devido à rutura de stock do medicamento clonidina sob a forma de comprimido na 

dosagem de 0,15 mg torna-se premente proceder a uma alteração da terapêutica anti-

hipertensora de um paciente do HML. Efetuei então um levantamento de informação acerca 

deste medicamento. 

 

Discussão 

As alternativas terapêuticas existentes em Portugal são: 

 Metildopa, 250 e 500 mg, comprimido revestido; 

 Moxonidina, 0,2, 0,3 e 0,4 mg, comprimido revestido; 

 Rilmenidina, 1mg, comprimido [31]. 

Segundo estudos comparativos, tanto o metildopa, como a moxonidina e a 

rilmenidina apresentam eficácia terapêutica semelhante à clonidina [32-34]. Chama-se a 

atenção para a interação entre a moxonidina e o lorazepam e outras benzodiazepinas [35]. 

 

Conclusão 

 As alternativas terapêuticas foram apresentadas ao clínico responsável pelo 

paciente para que este pudesse tomar a decisão acerca de qual prescrever e assim 

assegurar a continuidade da terapia do paciente. 
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Caso de Estudo 3 – Alternativas ao uso de colutórios de benzidamina no 

Hospital de Magalhães Lemos, EPE como forma de tratamento de afeções 

bucais. 

Situação 

O produto utilizado para a resolução da maioria das afeções bucais no Hospital de 

Magalhães Lemos, EPE, (HML) escolhido segundo o Formulário Hospitalar Nacional de 

Medicamentos (FHNM), é a solução para lavagem da boca contendo benzidamina na 

quantidade de 1,5mg/mL, sob a forma de cloridrato [36]. Devido à fragilidade e 

suscetibilidade especial dos pacientes do HML, a taxa de afeções orais é elevada, sendo 

muitas vezes crónica, ou altamente recorrente. 

Sendo assim, a utilização da benzidamina acarreta vários problemas: 

 A indicação terapêutica “Tratamento sintomático de processos inflamatórios 

da orofaringe” indica um carácter transitório e de alívio de sintomas, não de 

tratamento da causa da afeção oral; 

 A substância ativa benzidamina é um composto anti-inflamatório e 

analgésico, apresentando uma moderada ação desinfectante local, apenas 

na concentração da solução utilizada; 

 O tratamento com benzidamina não ser prolongado por mais de sete dias, 

exceto sob supervisão médica [37]. 

Durante o meu estágio no HML foi-me pedido que estudasse as opções disponíveis 

para a substituição da benzidamina, devido ao elevado consumo desta substância. 

 

Introdução 

As afeções periodontais constituem uma das doenças orais mais frequentes no 

Homem. A gengivite e os estádios iniciais da doença periodontal são muito prevalentes na 

população adulta. A periodontite avançada, ainda que menos prevalente, pode causar a 

perda de dentes em 5-15% da população geral [38]. Os pacientes que sofrem de doenças 

mentais crónicas representam um grupo de risco no que toca à saúde oral [39]. Foi 

demonstrado que estes pacientes apresentam uma maior frequência e severidade de 

cáries, doença periodontal e lesões da mucosa oral [40, 41]. 

Estes pacientes necessitam de cuidados especiais para realizar a sua higiene que 

podem depender da idade, cooperação, nível de incapacidade, entre outros. Se assim não 

for, estes podem, facilmente, desenvolver afeções orais causadoras de dor, disfunção, 

incómodo e a necessidade de tratamentos morosos, onerosos e de prognóstico incerto 

[42]. 

Este fator de baixa saúde oral pode ser tornar-se, então, um fator de co-morbilidade 

quando se associa com uma doença sistémica já presente. Aumenta-se o risco de 
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complicações infeciosas em pacientes com doença cardíaca congénita, imunodeficiência, 

diabetes, e tem influência direta no agravamento de doenças respiratórias crónicas [43, 

44]. 

Além disso, a terapia farmacológica associada à doença mental afeta a saúde oral 

devido aos seus efeitos secundários, como a xerostomia ou a ainda hiperplasia gengival 

causada pelos medicamentos anticonvulsivantes [45]. 

A ideia de utilizar colutórios antissépticos como forma de controlo e tratamento de 

doenças periodontais é muito atraente devido à sua facilidade de utilização. O objetivo é 

alterar a quantidade/qualidade da placa supra e subgengival, de tal maneira que o sistema 

imunitário consiga controlar a população bacteriana e prevenir o aparecimento/progressão 

das afeções periodontais. Para ser considerado eficaz, o colutório deve ser de largo 

espectro, ativo contra bactérias Gram-negativas e Gram-positivas, incluindo Streptococcus 

e Fusobacterium [46]. 

O colutório ideal deve ser [47]: 

 Rápido e seguro; 

 Capaz de eliminar a viabilidade da placa em zonas de acesso difícil; 

 Com bom sabor; 

 Barato; 

 Fácil de usar e capaz de atingir os locais de origem das afeções 

(supragengival para a gengivite e subgengival para a periodontite). 

 Além disso, um agente antisséptico eficaz deve ser capaz de penetrar no 

biofilme bacteriano [48]. 

A tabela 2 enumera os requisitos que a American Dental Association (ADA) exige 

para considerar um produto eficaz no tratamento de afeções periodontais. 

Tabela 2 – Diretrizes da ADA (adaptado de [46]). 

 

Directrizes da American Dental Association (A.D.A.) para aceitar um produto como útil no 

tratamento das doenças periodontais. 

1 – A população de estudo deve representar o utilizador típico; 

2 – O produto ativo deve ser usado em regime normal e comparado com um controlo (placebo ou outro 

produto ativo, se possível; 

3 – São aceites estudos cruzados ou paralelos; 

4 – Os estudos devem durar, no mínimo, 6 meses; 

5 – São necessários 2 estudos conduzidos por investigadores independentes; 

6 – As amostras biológicas devem estimar a qualidade para complementar os índices de medição da placa; 

7 – Os índices de placa e das gengivas e as respectivas amostras biológicas devem ser colhidos no início 

do estudo, aos 6 meses e em momentos intermédios; 

8 – O perfil microbiológico deve demonstrar que os organismos patológicos ou oportunistas não se 

desenvolvem durante o estudo; 

9 – O perfil toxicológico dos produtos deve incluir dados sobre o potencial carcinogénico e mutagénico. 
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Discussão 

As alternativas contempladas no FHNM são as seguintes: 

 Cloro-hexidina (Solução para lavagem da boca, 2mg/mL, sob a forna de 

gluconato); 

 Iodopovidona (Solução para gargarejar, 100 mg/mL); 

 Miconazol (Gel oral, 20mg/g); 

 Nistatina (Suspensão oral, 100000 U.I./mL) [36]. 

Desde logo a iodopovidona apresenta um problema de adequação à população do 

HML, visto que o método de utilização envolve um envolvimento físico que muitos doentes 

não serão capazes de realizar, mesmo auxiliados pelos prestadores de cuidados [36]. 

O miconazol e a nistatina são antifúngicos, usados para o tratamento e prevenção 

de candidíases orais, não apresentando, portanto, o espectro necessário a um produto de 

prevenção e manutenção da saúde oral [49]. 

Sobra, então, a cloro-hexidina, como possível alternativa viável ao uso de produtos 

com benzidamina. Devido à informação encontrada, resolvi referir também o produto 

Listerine®, como uma possível alternativa extra-formulário. 

O Council on Scientific Affairs da A.D.A. concedeu o seu “Seal of Acceptance” a 

estes dois produtos, os primeiros nesta categoria a serem reconhecidos, o colutório 

antisséptico contendo cloro-hexidina (CHX) Peridex, e um colutório que é uma mistura de 

óleos essenciais, o Listerine®, composto por timol a 0,064%, eucaliptol a 0,092%, salicilato 

de metilo a 0,060% e mentol a 0,042% [50, 51]. Os dados da tabela 3 mostram os efeitos 

antibacterianos extensos da cloro-hexidina e dos óleos essenciais na diminuição (em 

percentagem) da placa bacteriana e da gengivite. É importante de referir que ambos os 

produtos têm estes a capacidade de penetrar no biofilme bacteriano e serem reativos 

contra as bactérias que nele se encontram [52]. 

Tabela 3 – Estudos acerca de formulações com cloro-hexidina e do produto Listerine® 

(adaptado de [46]). 

Estudos sobre a eficácia de formulações com clorohexidina e óleos essenciais (Listerine®) 

acerca do controlo da placa bacteriana e gengivite (duração de pelo menos 6 meses). 

Autor Duração Nº pacientes Produto % Placa % Gengivite 

Grossman (96) 6 481 CHX 0,12% 49 31 

Grossman (98) 6 380 CHX 0,12% 61 39 

Löe (76) 24 120 CHX 0,2% 45 27 

Lang (82) 6 158 CHX 0,1% 16 67 

Lang (82) 6 158 CHX 0,1% 19 80 

Gordon (85) 9 85 Listerine® 19,5 23,9 

Lamster (83) 6 145 Listerine® 22,2 28,2 

Overholster (90) 6 124 Listerine® 36,1 35,9 

Charles (01) 6 316 Listerine® 56,1 22,9 

De Paola (89) 6 107 Listerine® 34 34 
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A tabela 4 compara frente a frente as desvantagens e vantagens dos ingredientes 

ativos dos dois produtos. 

Tabela 4 – Comparação entre os ingredientes ativos dos dois colutórios (adaptado de [46]). 

 

Durante a pesquisa encontrei também informação acerca de outras substâncias 

presentes em colutórios, que escolhi incluir no trabalho final, que é apresentada na tabela 

5. 

Tabela 5 – Ingredientes ativos presentes noutros colutórios existentes no mercado 

(adaptado de [46]). 

Cloro-hexidina Óleos essenciais 

Vantagens Desvantagens Vantagens Desvantagens 

Afinidade para a 

superfície dentária e 

tecido oral. 

Mancha o esmalte dentário. Excelente perfil de 

segurança, eficácia e 

tolerância. 

Paladar 

desagradável. 

Deposição assegura 

efeito mesmo após a 

irrigação. 

Altera o paladar até 4 horas 

após a utilização. 

Não provoca manchas 

no esmalte dentário. 

Menos eficaz na 

redução da placa e 

da gengivite. 

Excelente perfil de 

segurança, eficácia e 

tolerância. 

Causa cálculos supragengivais 

(tártaro). 

Não provoca 

alterações dos tecidos 

moles orais. 

 

Não existe alteração 

significativa da 

constituição da 

microflora endógena. 

É necessário remover 

extensivamente os restos de 

pasta dos dentes, ou aguardar 

30 minutos para utilizar. 

Não existe alteração 

significativa da 

constituição da 

microflora endógena. 

 

Não induz resistência.  Não induz resistência.  

Nome Vantagens Desvantagens 

Triclosan 

Não mancha o esmalte dentário. 

Eficaz como adjuvante da 

escovagem. 

Baixa capacidade de permanência na 

cavidade oral. 

Necessita de ser combinado com copolímeros 

de etoxietileno e ácido maleico para aumentar 

a retenção oral. 

Não existem estudos a longo prazo. 

 

Hexetidina 

Coadjuvante no tratamento de 

infeções locais. 

Propriedades antibacterianas e 

antifúngicas. 

Largo espectro Gram+ e Gram-. 

Capacidade de retenção oral. 

Não existem dados sobre a segurança, 

eficácia e tolerância. 

Compostos 

quaternários de 

amónia 

Atividade inibidora da placa 

moderada. 

Maior retenção oral e atividade 

antibacteriana semelhante à cloro-

hexidina. 

Menor efeito sobre a placa bacteriana e a 

gengivite do que a cloro-hexidina. 

Manchas no esmalte dentário. 

Sensação de queimadura. 

Não existem estudos a longo prazo. 
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Conclusão 

O problema fundamental associado à higiene oral de doentes mentais, e da 

sociedade em geral, é o desconhecimento entre os prestadores de cuidados e da 

sociedade em geral acerca da importância da escovagem. Uma escovagem cuidada é 

capaz de aumentar substancialmente a saúde oral das pessoas com doença mental [53]. 

As instalações para doentes mentais têm a vantagem de poder custear o acesso dos 

pacientes a serviços de saúde, apesar de ser muito importante assegurar a supervisão de 

uma higiene oral correta (escovagem e fio dental), com o reforço periódico ao paciente e 

uma formação e remodelação do pessoal encarregue pela saúde oral dos pacientes [54]. 

Os prestadores de cuidados, educadores e professores são capazes de assimilar e 

implementar programas de saúde oral preventivos, sendo assim esta formação de fulcral 

importância [55]. 

Os sprays de cloro-hexidina a 0,2% são úteis como adjuvantes da escovagem 

regular, demonstrando melhorias significativas, diminuindo a placa bacteriana e os 

episódios de hemorragia gengival. Usada há mais de 3 décadas na área da saúde oral, a 

cloro-hexidina continua a ser o padrão pelo qual se avalia a ação antiplaca e antigengigivite 

de novos produtos [56]. Além de serem os mais eficazes, estes apresentam também os 

menores efeitos secundários, principalmente a nível das alterações do paladar e da 

pigmentação do esmalte dentário [57]. Os sprays apresentam uma maior facilidade de 

aplicação devido ao formato da embalagem e da cânula de aplicação, tornando-os mais 

atrativos também aos prestadores de cuidados do HML. 

Como conclusão deste trabalho, recomendei a tentativa de introdução dos sprays 

de cloro-hexidina para uso no HML devido à maior eficácia que apresentam no tratamento 

e prevenção de afeções bucais e à simplicidade de utilização. 
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Anexos 

Anexo I – Exemplo de cálculo de previsão de consumos. 
 

 
 
Anexo II – Folha de requisição de medicamentos utilizada no âmbito do sistema de 
reposição de stocks nivelados. 
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Anexo III – Folha de comunicação interna entre os SF e os Serviços Clínicos. 
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Anexo IV – Folha da prescrição terapêutica a utilizar nos Serviços de Internamento 
Parcial. 
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Anexo V – Lista de verificação da medicação nos serviços clínicos. 
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Anexo VI – Folha de medicação urgente e reposição de stock no armário de urgência. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 

52 
Ricardo João Dias de Freitas 

 

Anexo VII – Fichas de produção referentes ao fracionamento e reembalagem de 
comprimidos. 
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Anexo VIII – Justificação de medicamentos não incluídos no FM/HML. 
 
 




