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INTRODUÇÃO 

 

 Na última etapa dos cinco anos de Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, 

o estágio em farmácia comunitária possibilita-nos aplicar e relacionar todos os 

conhecimentos adquiridos na prática diária da farmácia.  

 A farmácia comunitária tem como principal objetivo a cedência de medicamentos que 

permitam uma redução dos riscos associados ao seu uso e que possibilitem a avaliação dos 

resultados clínicos dos medicamentos reduzindo a elevada morbilidade associada, com 

grandes encargos sociais e económicos. O farmacêutico é o último profissional de saúde 

antes da dispensa do medicamento, que contacta com o utente. Através do diálogo, 

adaptado a cada utente e cada situação, tem o importante papel de transmitir confiança e 

disponibilidade, de forma a solucionar os problemas associados à farmacoterapia. Para 

além da dispensa de medicamentos, o farmacêutico comunitário pratica cuidados 

farmacêuticos de impacto significativo no sistema de saúde. 

 Este documento reflete todo o trabalho dos quatro meses de estágio, na Farmácia 

Lemos, estando divido em duas partes principais. A primeira parte é reservada ao trabalho 

desenvolvido no estágio. A segunda parte pretende descrever todas as atividades que 

desenvolvi na Farmácia Lemos, apresentando não só o funcionamento da farmácia, bem 

como todas as competências e valências adquiridas. 
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PARTE 1 

USO DE CONTRACEÇÃO HORMONAL E RISCO CARDIOVACULAR 

 

1. OBJETIVOS 

 Como o mês de maio é o “mês do coração”, foi-me proposto fazer um trabalho sobre 

o risco cardiovascular (CV). Atualmente, são cada vez mais as mulheres que utilizam 

contraceção hormonal (CH) que oferece inúmeras vantagens, podendo, no entanto, existir 

riscos associados à sua utilização, nomeadamente risco CV. Neste contexto, o farmacêutico 

tem o importante papel de advertir para os potenciais efeitos adversos dos anticoncecionais 

e de consciencializar as pessoas sobre a importância da monitorização, na prevenção de 

eventos CV. 

 Nos cinco anos de Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, a contraceção é 

um tema pouco abordado, de forma que estamos menos preparados para entender a 

diferença entre as diferentes pílulas contracetivas. Assim, com este trabalho, pretendo 

avaliar as diferentes gerações na CH, discutir os principais efeitos das hormonas sexuais 

sobre o sistema CV e perante os diferentes fatores de risco CV, orientar para a utilização 

racional e adequada de métodos contracetivos, de acordo com diferentes linhas 

orientadoras. No final, foi feita uma apresentação na farmácia, aos farmacêuticos, onde foi 

discutida toda a problemática do risco CV associado ao uso de CH. Procurou-se fazer 

chegar a informação ao utente, através da elaboração de dois panfletos informativos, com 

linguagem simplificada (anexo I e anexo II). 

 

2. INTRODUÇÃO 

 A CH é utilizada com o objetivo principal de impedir a gravidez. São geralmente 

combinações derivadas das duas hormonas sexuais femininas, um estrogénio e um 

progestogénio, ou apenas progestogénios capazes de impedir a ovulação. Existem várias 

vias de administração para estes compostos: a via transdérmica, vaginal, oral, implantes 

subcutâneos ou o dispositivo intrauterino (DIU)1. 

 A CH, sob forma oral, foi introduzida no ano de 1960 e, dado o seu fácil esquema de 

utilização, a baixa incidência de efeitos adversos e a sua segurança relativa, passou a ter 

um uso generalizado. Dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) indicam que a 

contraceção oral (CO) é utilizada por 55,8% das mulheres entre os 15 e os 55 anos, em 

Portugal, sendo este o principal método de controlo da natalidade2.  

 No entanto, existem inúmeros riscos que devem ser pesados e confrontados com os 

potenciais benefícios para cada pessoa, antes de a sua toma ser iniciada. Os recetores dos 

estrogénios e dos progestogénios distribuem-se por todas as camadas dos vasos 
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sanguíneos, estando estes órgãos sujeitos à ação das hormonas sexuais. Alguns estudos 

indicam que há uma associação evidente entre o uso de CH e um aumento de risco de 

doenças CV1,3.  

 

3. CONTRACEÇÃO HORMONAL: INÍCIO E EVOLUÇÃO 

 A CH pretendia simular o estado de uma gravidez com níveis elevados de hormonas 

que fossem capazes de impedir a ovulação e implantação do óvulo. Nos anos 60, surge a 

primeira pílula contracetiva para um ciclo de 28 dias, com três semanas de uma combinação 

fixa de estrogénio e progestogénio, seguida de uma semana de interrupção. Existem 

diferentes tipos de CO: monofásica (dose constante ao longo do mês) ou trifásica (aumento 

proporcional da progesterona a cada semana, para mimetizar o ciclo hormonal da mulher)3. 

 A classificação da pílula contracetiva em gerações tem em conta a dose de 

estrogénio, sendo o mais usado o etinilestradiol (EE), o tipo de progestogénio e o momento 

em que estas combinações entraram no mercado, não estando propriamente relacionada 

com a sua estrutura ou ação farmacológica (tabela 1). Desde o seu aparecimento, as 

formulações orais têm uma carga hormonal cada vez mais reduzida, tentando minimizar o 

risco CV dependente da dose de EE, sem levar à perda de eficácia, o que exige uma maior 

disciplina no horário da toma1,3.  

 

Tabela 1: Classificação da contraceção hormonal combinada em gerações 

 Etinilestradiol Progestogénio 

Primeira geração ≥50 µg Noretindrona, diacetato de etinodiol 

Segunda geração 50 µg Levonorgestrel, Norgestrel,  

Terceira geração 20-35 µg Desogestrel, gestodeno ou Norgestimato 

Quarta geração 20 µg  
Drospirenona, Ciproterona, Cloromadinona, 

Dienogest 

 

 Existem inúmeros derivados de progestogénio que diferem uns dos outros na sua 

potência e afinidade para os diferentes recetores (tabela 2). 

 As primeiras pílulas contracetivas continham 2 a 5 vezes mais estrogénio e até 10 

vezes mais de progestogénios, quando comparadas às gerações posteriores. A primeira 

geração tinha leve atividade estrogénica, baixa atividade progestogénica e menor ação 

androgénica do que os progestogénios de segunda geração. No caso de CH com diacetato 

de etinodiol podem ocorrer hemorragias, apesar de que, quando associado a doses maiores 

de EE, este efeito pode ser minimizado. A segunda geração foi marcada pelo levonorgestrel 

e o norgestrel o que, por serem mais potentes, permitiu que houvesse uma redução da sua 
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dose e das doses de EE (cerca de 50 µg), conseguindo-se o mesmo efeito anovulatório. O 

levonorgestrel é o progestogénio mais prescrito no mundo. Tem elevados efeitos 

progestogénicos e androgénicos, afetando negativamente as lipoproteínas séricas. O 

norgestrel tem potentes efeitos progestogénios, antiestrogénicos e androgénicos, podendo 

elevar o LDL-c e reduzir o HDL-c. A terceira geração é caracterizada pela elevada 

seletividade progestogénica, acompanhada de reduzida ação androgénica e estrogénica, o 

que se traduz num menor impacto no metabolismo (pode até aumentar o HDL-c), aumento 

de peso, acne e outros efeitos típicos dos progestogénios das gerações anteriores. O 

norgestimato, por ter baixa ação androgénica, é útil no tratamento da acne. A associação de 

norgestimato com doses de 25 µg com EE pode ser útil na redução de efeitos adversos, 

como as náuseas e vómitos, não aumentando a incidência de manchas cutâneas (muitas 

vezes associadas a baixos níveis de estrogénios)3,5. A quarta geração foi marcada pela 

introdução da drospirenona, derivado da espironolatona (antagonista da aldosterona), com 

ação diurética e ação antiandrogénica. A associação desta com EE parece reduzir vários 

efeitos adversos associados a outras combinações de anticoncecionais (aumento de apetite, 

alterações de humor e retenção de água). No entanto, a drospirenona pode causar aumento 

dos níveis de potássio, o que, no caso de mulheres com doença adrenal, renal ou hepática, 

pode ser desaconselhado3,4,5. 

 

Tabela 2: Ações dos diferentes progestogénios utilizados na contraceção
3,4,5,6 

 Progestogénios Recetores 

 Estrogénios Androgénios Progestogénios 

Noretindrona ++ +/- +/- 

Diacetato de etinodiol ++ +/- +/- 

Levonorgestrel +/- +++ +++ 

Norgestrel +/- +++ ++ 

Gestodeno - ++ ++ 

Desogestrel +/- ++ +++ 

Norgestimato +/- +/- ++ 

Drospirenona - - + 

Dienogest +/- +/- + 
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Inchaço; 

Náuseas/vómitos; 

Tensão mamária; 

Irritabilidade; 

Dor de cabeça; 

Hipertensão; 

Hemorragias. 

Acne/Pele oleosa; 

Aumento de peso; 

Hirsutismo; 

Fadiga; 

Depressão; 

Efeitos desfavoráveis no 

perfil lipídico. 

Dor de cabeça; 

Dor/tensão 

mamária; 

Hipertensão. 

 

Legenda: +++ Forte efeito; ++ Efeito intermédio; +/- Efeito fraco; - Sem efeito 

 

 Atualmente, existem outras opções para a administração de hormonas, 

nomeadamente através de sistemas transdérmicos ou anel vaginal. Geralmente, os 

sistemas transdérmicos ou o anel vaginal são utilizados durante 21 dias interruptamente e 

são removidos por 7 dias. Ambos conseguem evitar o metabolismo de primeira passagem 

no fígado, garantindo níveis plasmáticos constantes ao longo do ciclo, com doses de EE e 

de progestogénio muito inferiores às utilizadas com os CO3. 

 

4. AÇÃO DOS ESTROGÉNIOS E DOS PROGESTOGÉNIOS NO SISTEMA CV 

 As alterações observadas no sistema CV podem relacionar-se com o sistema venoso 

(tromboembolismo pulmonar ou trombose das veias profundas) ou arterial (angina de peito, 

enfarte agudo do miocárdio - EAM e acidente vascular cerebral - AVC)7. Vários estudos têm 

reportado uma associação direta entre o uso da contraceção hormonal combinada (CHC) a 

um aumento do risco de trombose arterial (TA) e tromboembolismo venoso (TEV). Existem 

fatores de risco comuns para a trombose, mas a hipercoagulabilidade e a estase sanguínea 

caraterizam o TEV, enquanto a TA é devida a lesão endotelial. Na idade reprodutiva, 

verificou-se a ocorrência de 1 caso de TA em cada 5 a 10 casos de TEV1. 

 

 4.1. TROMBOEMBOLISMO VENOSO 

 Os estrogénios induzem alterações significativas na cascata de coagulação, 

aumentando a protrombina e reduzindo os inibidores naturais da coagulação (antitrombina 

III e proteína S) capazes de produzir um efeito pró-coagulante e de aumentar o risco de 

TEV. São mais de 20 os estudos que indicam que existe maior risco de TEV quando se 

utiliza CHC, estando dependente da dose de EE e do tipo de progestogénio. Embora seja 

um efeito adverso grave, é raro. Alguns estudos nesta área sugerem que o uso de CH 

aumenta 4 vezes o risco de TEV1,3,8,10. 

 Os progestogénios têm pouco impacto na cascata da coagulação, não estando, 

geralmente, associados a um risco aumentado de TEV. No entanto, os progestogénios de 
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terceira geração provocam o aumento de resistência adquirida à proteína C (marcador do 

risco de TEV), causando o dobro do risco de TEV, quando comparados com os de segunda 

geração (ex: levonorgestrel). O levonorgestrel, por ter maior ação androgénica e provocar 

uma menor resistência à proteína C, é o progestogénio com menor risco de TEV. Isto não 

significa que a CH com levonorgestrel seja a mais indicada, no entanto devem ser 

conhecidos os riscos e benefícios de cada hormona1,3,7,10. 

 O risco relativo de TEV é elevado para todos os CHC (pílula, sistemas transdérmicos 

ou anel vaginal) e aumenta no primeiro ano, especialmente nos quatro meses após o início 

da toma. Ao cessar o uso prolongado da CH, há um declínio do risco CV, o que sugere que 

os efeitos pro-trombóticos podem ser reversíveis. Apesar de tudo são raros os eventos de 

TEV em mulheres que fazem CH, o que significa que o risco absoluto é reduzido1,3,8. 

 

 4.2. TROMBOSE ARTERIAL 

 A ocorrência de TA em mulheres jovens é pouco comum, no entanto, no caso de 

apresentarem fatores de risco para doença cardiovascular (DCV) como tabagismo, 

hipertensão, obesidade, hipercolesterolemia ou diabetes, deve-se ter em atenção a CH mais 

indicada. A dose do componente estrogénico na CHC está associada a um maior risco de 

TA, não havendo influência do componente progestogénico1,3,7.  

 O EAM é extremamente raro em mulheres na idade reprodutiva. A patogénese do 

EAM envolve a formação de placa aterosclerótica e a formação de um trombo arterial 

oclusivo. O tabagismo e a hipertensão tendem a aumentar o risco de EAM e dados sugerem 

que, nas mulheres com mais de 35 anos com diabetes, hipercolesterolemia ou pré-

eclampsia, há um risco aumentado. No entanto, o tabagismo isolado está associado a um 

maior risco de EAM do que a CH. Assim, antes da escolha da pílula devem ser identificados 

fatores de risco para DCV e deve-se optar por CH com uma dose de EE inferior a 50 µg1,3,7,9. 

 O AVC é muito raro em mulheres na idade reprodutiva. Alguns dados indicam que há 

um risco aumentado com a duração de uso. Os estudos sobre o efeito da dose de 

estrogénio e progestogénio não são consensuais. Tal como para o EAM, o componente 

progestogénico parece não afetar o risco de AVC, apesar de os estudos serem limitados. O 

risco de AVC é influenciado principalmente por fatores como a hipertensão, tabagismo e 

enxaqueca. Alguns estudos também sugerem risco aumentado com a obesidade, 

hipercolesterolemia e a idade superior a 35 anos 3,7,9. 

 São múltiplos os fatores associados ao processo aterosclerótico, tais como os níveis 

elevados de colesterol, a pressão arterial (PA) alta, o tabagismo, a resistência à insulina ou 

a diabetes, a obesidade, entre outros. Alguns estudos indicam que o EE melhora o perfil 

lipídico e as apolipoproteínas hepáticas, dependendo da dose e via de administração, 
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inibindo o desenvolvimento precoce da aterosclerose; contudo, uma vez estabelecida, 

aumenta o risco de danos,3,7. 

 O EE atua na produção de angiotensinogénio hepático, ativando o sistema renina-

angiotensina que resulta no aumento da PA. A maioria dos estudos indica que o uso de 

CHC, em mulheres normotensas, provoca um aumento de cerca de 7 a 8 mmHg da pressão 

arterial sistólica (PAS), quando comparado com o grupo controlo. A OMS (Organização 

Mundial de Saúde) fez um estudo na Europa, em mulheres que utilizam CO com história de 

hipertensão, e verificou um aumento do risco de EAM ou AVC. Os progestogénios de quarta 

geração, como a drospirenona com a sua ação diurética, conseguem reduzir a PA. Não há, 

contudo, dados relativos à segurança da associação drospirenona + EE em hipertensas. 

Alguns estudos indicam que a drospirenona associada a EE pode também reduzir o peso 

corporal (0,8 a 1,7 kg), quando comparado com a associação de EE com levonorgestrel (0,7 

kg)1,3,7,10. 

 As primeiras gerações da pílula contracetiva não provocam nenhum aumento da 

tolerância à glucose nem levam ao agravamento da diabetes estabelecida. No entanto, 

alguns dados sugerem que a quarta geração, drospirenona, associada a EE pode levar a 

um agravamento na tolerância à glucose3. 

A dislipidemia traduz-se num aumento de lipoproteínas na corrente sanguínea, o que 

pode conduzir à aterosclerose. O estrogénio aumenta a remoção de LDL-c e aumenta os 

níveis de HDL-c bem como os TG. O componente progestogénio nas COC antagoniza todos 

estes efeitos, provocando aumento do LDL-c, redução do HDL-c e TG. Logo, na escolha do 

COC, para a mesma quantidade de EE, o que determina a alteração do perfil lipídico é o 

componente progestogénio. A COC com progestogénios androgénicos, como o 

levonorgestrel (androgénio), reduz o HDL-c, podendo aumentar o risco de EAM.  

 Existem vias hormonais adicionais que podem levar a DCV. A CH permite que se 

atinjam níveis sanguíneos de EE relativamente mais altos que nos ovários de uma mulher 

com um ciclo ovulatório normal. Alguns estudos da Nurse’s Health Study verificaram que há 

associação direta entre história de ciclo menstrual irregular e efeitos adversos 

cardiovasculares, sugerindo que baixos níveis de EE, associados a uma disfunção 

ovulatória, podem aumentar o risco CV3. 

 

5.ORIENTAÇÕES TERAPÊUTICAS 

 Nem sempre é simples a decisão sobre o melhor método contracetivo para mulheres 

com fatores de risco CV. Na sua escolha deve sempre ser tida em conta a história clínica do 

doente, para detetar condições médicas relevantes que possam indicar um fator de risco de 

exclusão. A via de administração e a composição dos diferentes métodos afetam as 
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mulheres de forma distinta, como por exemplo os anéis vaginais  que produzem níveis 

séricos de EE mais constantes do que a CO ou sistemas transdérmicos. Por vezes, em 

mulheres com condições médicas específicas, o uso de DIU pode ser mais seguro e eficaz. 

Existem duas linhas orientadoras que indicam, em função do fator de risco, qual o método 

contracetivo mais adequado.  

 A ACOG (American College of Obstetricians and Gynecologist) criou em 2006 um 

boletim prático para orientar mulheres, com condições médicas pré-existentes, no uso da 

contraceção hormonal. Neste documento, os anéis vaginais e os sistemas transdérmicos 

são pouco abordados pois, até à data, existiam escassos dados sobre a sua utilização. 

 

Tabela 3: Uso de contraceção hormonal em mulheres com risco de DCV ou DCV (ACOG 2006)
10 

Condição 
ACOG 2006 

Indicações 

Hipertensão 

PA controlada (mulher com <35 

anos, saudável, não fumadora) 

Pode usar COC 

PA monitorizada Pode usar COC se controlada após 

início 

PA não controlada Apenas progestogénios ou DIU. 

Dislipidemia 
LDL-c ≥160 mg/dl ou 

Múltiplos fatores de RCV* 

Métodos contracetivos não hormonais, 

como SIU. 

Diabetes 

DMTI ou DMTII <35 anos, 

saudável, não fumadora 

Pode usar COC 

DMTI ou DMTII ≥35 anos ou não 

saudável ou fumadora 

Apenas progestogénios ou DIU. 

Enxaqueca 

Mulheres saudáveis, <35 anos, 

não fumadoras, sem sinais 

neurológicos focais. 

Pode usar COC 

Fumador 
 ≥35 anos Apenas progestogénios ou DIU. 

<35 anos Não há estudos 

Obesidade IMC ≥ 30 kg/m2 Apenas progestogénios ou DIU. 

Idade ≥35 

anos 

Saudável, não fumadora Pode usar COC, com <50µg EE até 50 

ou 55 anos (necessário avaliação de 

risco/benefício) 

TEV 
História de TEV, ≥35 anos, 

gravidez, pós-parto 

CO só com progestogénios e métodos 

barreira 
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Legenda: ACOG – American College of Obstetricians and Gynecologist; COC – Contraceção oral combinada; 

DMTI/II – Diabetes Mellitus tipo I/II; EE – Etidinilestradiol; IMC – Índice de Massa corporal; LDL-c – Low Density 

Lipoprotein cholesterol ; DIU – Sistema Intra-uterino; PA – Pressão arterial; TEV – Tromboembolismo venoso. 

* Fatores de risco CV: tabagismo, diabetes, obesidade, hipertensão, história familiar de doença arterial precoce, 

HDL-c≤ 35 mg/dl e Triglicerídeo> 250 mg/dl 

 

 A OMS, em 2010, estabeleceu os critérios de elegibilidade médica para o uso de 

contracetivos. De forma a conseguir selecionar o melhor método contracetivo, a UK Medical 

Eligibility Criteria, estabeleceu um sistema de quatro categorias (tabela 4) capaz de, face às 

diferentes condições médicas, distinguir quais as situações em que os diferentes métodos 

contracetivos podem ser utilizados, de forma segura e eficaz, daquelas em que o seu uso é 

limitado ou contraindicado (tabela 5). 

 

Tabela 4: Definição das categorias para o uso de contracetivos pela UK Medical Eligibility Criteria (UKMEC)
11 

Categoria 

do UKMEC 
Definição 

1 Condição para a qual não há restrição de uso de método contracetivo 

2 Condição em que os benefícios superam os riscos teóricos ou comprovados 

3 Condição em que os riscos teóricos ou comprovados superam os benefícios 

4 
Condição que representa um risco inaceitável para a saúde se usar método 

contracetivo 

 

Tabela 5: Uso de contraceção hormonal em mulheres com risco de DCV ou DCV (OMS 2010)
11 

Condição médica  

Apenas 

Progestogénio 

Contracetivo 

Combinado 

Implante 

Oral  

LNG -DIU 

Injetável 

Oral 

Vaginal 

Transdérmica 

Injetável 

TVP/EP 

História de TVP/EP 2 2 4 4 

TVP/EP aguda 3 3 4 4 

TVP/EP após uso de 

anticoagulantes orais 
2 2 4 4 

História familiar 1 1 2 2 

Cirurgia 

maior 

Imobilização 2 2 4 4 

Sem 

imobilização 
1 1 2 2 
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Doença cardíaca isquémica  2/3 3 4 4 

AVC 2/3 3 4 4 

Obesidade (IMC≥ 30 kg/m2) 1 1 2 2 

Fumador 
< 35 anos 1 1 2 2 

≥ 35 anos 1 1 3/4  3 

Dor de 

cabeça 

Sem enxaqueca 1 1 1/2 1/2 

Com enxaqueca 1/2  2 2/3 2/3 

Múltiplos fatores de risco CV* 2 3 3/4 3/4 

PAS 

elevada 

História de PA elevada, 

quando não pode ser 

medida 

2 2 3 3 

PAS alta controlada, 

quando pode ser medida 
2 1 3 3 

Elevada 

PA 

(mmHg) 

PAS: 140-159 

ou PAD: 90-99 
1 2 3 3 

PAS≥160 ou 

PAD≥100 
2 3 4 4 

Doença Vascular 2 3 4 4 

História de PAS durante a 

gravidez 
1 1 2 2 

Legenda: AVC – Acidente Vascular Cerebral; CV - Cardiovascular; EP – Embolia Pulmonar; IMC – Índice de 

Massa corporal; LNG-DIU – Dispositivo Intrauterino de libertação de Levonorgestrel; PAD – Pressão arterial 

diastólica; PAS – Pressão arterial sistólica; TVP – Trombose venosa profunda;  

* Fatores de risco CV: tabagismo, diabetes, obesidade, hipertensão, história familiar de doença arterial precoce, 

HDL-c≤ 35 mg/dl e Triglicerídeo> 250 mg/dl 

        Contraindicado;          Necessário avaliar riscos/benefícios;       Uso sem restrição 

 

 Os métodos contracetivos só com progestogénios são uma opção em vez de COC, 

sistemas transdérmicos ou anéis vaginais quando contraindicados, em condições médicas 

como: enxaquecas; fumadoras ou obesas com mais de 35 anos; história de TEV; 

hipertensão em mulheres com DCV ou com mais de 35 anos; nas três semanas pós-parto; 

em hipertriglicemia; doença arterial coronária; insuficiência cardíaca ou doença 

cerebrovascular. 

A hipertensão apenas é contraindicada quando não controlada, associada a doença 

vascular ou a fatores de RISCO CV (tabela 3 e 5). Com PA alta o uso só de progestogénios 
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pode ser uma boa opção. No caso COC deve ponderar-se a monitorização e controlo da PA, 

a idade, o tabagismo e ausência de risco para DCV na decisão do seu benefício/risco. 

Quando o perfil lipídico está controlado, a ACOG indica que podem ser utilizados 

COC com ≤ 35µg de EE e com progestogénio antiandrogénio, devendo, no entanto, haver 

monitorização. Em situações que o perfil lipídico não está controlado ou está muitas vezes 

associado a múltiplos fatores de RISCO CV deve optar-se por outros métodos contracetivos 

não hormonais, para não aumentar o risco de EAM (tabela 3). 

São vários os estudos dos níveis de glicémia entre mulheres com COC e sem COC, 

que demonstram que as hormonas contracetivas não parecem afetar o metabolismo dos 

hidratos de carbono. Assim, segundo a ACOG, só será contraindicada a COC em diabéticas 

com condições de risco como idade superior a 35 anos, não-saudáveis ou fumadoras. 

As dores de cabeça são frequentes em mulheres na idade reprodutiva, 

essencialmente no período de interrupção do ciclo menstrual. Em algumas mulheres há 

melhoria com COC, não sendo desaconselhado. Quando se trata de enxaqueca, o 

risco/benefício de COC deve ser ponderado tendo em conta se a mulher fuma, é hipertensa 

ou existem sinais neurológicos focais pois, nessa situação, o uso de COC pode estar 

associado a um aumento do risco de AVC (tabela 3 e 5).  

Em mulheres fumadoras com o uso de COC com mais de 50 µg de EE há um risco 

aumentado de EAM, aumentando consideravelmente a partir dos 35 anos. É consensual 

entre a OMS e a ACOG que o uso de COC, nesta situação, é totalmente desaconselhado, 

dado o elevado risco de EAM ou AVC (tabela 3 e 5). 

A obesidade pode reduzir a eficácia de COC. No caso de mulheres obesas, a OMS e 

ACOG sugerem o uso de contracetivos só com progestogénios ou DIU. 

Para mulheres com mais de 35 anos, os estudos são pouco claros relativamente ao 

risco de EAM. Em mulheres com idade reprodutiva mais avançada, o uso de COC de baixa 

dosagem pode ajudar a reduzir o risco de cancro do ovário e do endométrio. Não obstante, 

devem sempre ser tidos em conta fatores de risco independentes para DCV, como a 

obesidade. 

A ACOG e a OMS consideram como fatores de risco para o TEV a idade, história de 

TEV, gravidez e pós-parto. Apesar do tabagismo, a hipertensão e a diabetes serem fatores 

de risco para TA não aumentam o risco de TEV. A decisão de iniciar um COC deve ser 

individualizada após avaliação de potenciais riscos e benefícios. Contudo, geralmente a 

COC é desaconselhada, podendo optar-se por contraceção só com progestogénios.  

 Relativamente ao risco de TEV, a Royal College of Obstetricians and Gynaecologists 

(RCOG) publicou, em 2010, uma linha orientadora onde identifica os fatores de risco para o 

TEV, bem como o potencial risco da contraceção hormonal (Tabela 6). Em todas as 
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situações, exceto no caso de grau I de obesidade, a CHC é contraindicada, sendo 

aconselhada contraceção apenas com progestogénios. Na obesidade de grau I pode ser 

utilizada, se este for um fator de risco isolado. No caso de mutações trombogénicas, o risco 

de TEV é 35 vezes aumentado com o uso de CH, sendo desaconselhado qualquer tipo de 

CH. Numa situação posterior ao parto, os fatores de coagulação e fibrinolíticos não 

retomaram aos valores normais, havendo maior risco de TEV. Neste caso, o uso de CH 

apenas com progestogénios, em qualquer momento após o parto, não aumenta o risco de 

TEV, podendo-se retomar a CHC três semanas após o parto. Numa cirurgia, a CHC deve 

ser descontinuada pelo menos 4 semanas antes da mesma e uma alternativa sem 

estrogénio deve ser considerada. No caso de uma cirurgia cuja imobilização seja por 

período prolongado, o uso de CHC é totalmente contraindicada, podendo optar-se por um 

método apenas com progestogénio. Caso não se consiga interromper a utilização da CHC 

antes da cirurgia (emergência), devem ser seguidas as orientações de tromboprofilaxia8. 

 

Tabela 6: Uso de contraceção hormonal em mulheres com risco de TEV (RCOG 2010)
8 

Condição 

 

RCOG 2010 

Indicações 

TEV atual ou anterior 
Pode-se considerar implante só com 

progestogénios 

História Familiar 

Uso de contracetivo só com 

progestogénios independentemente da 

história familiar 

Mutações trombogénicas  CH contraindicada 

Pós-gravidez 

CHC só 21 dias após parto. 

Contracetivo só com progestogénio em 

qualquer altura pós-parto. 

Fumador ≥35 anos 

Não é recomendado CHC. 

CH só com progestogénios não aumenta 

o risco de TEV 

Obesidade 

Grau I:IMC 30 - 34,9 kg/m2 CHC pode ser utilizada 

Grau II: IMC 35 - 39,9 kg/ 

m2 CHC com mais riscos do que benefícios 

Grau III: IMC ≥ 40 kg/ m2 

A CH apenas com progestogénio pode ser usada com segurança 
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independentemente do peso. 

Cirurgia/ 

Imobilização 

Antes da cirurgia CHC deve ser descontinuada 4 semanas 

antes, e deve optar-se por contraceção só 

com progestogénios. 

Por tempo prolongado CHC é contraindicada  

 

6. DISCUSSÃO 

A decisão sobre o uso de CH deve ser tomada tendo em conta os benefícios e os 

riscos associados, para cada mulher, para permitir uma melhor adequação da CH. Sempre 

que existam fatores de risco para DCV, na escolha do método contracetivo hormonal, deve-

se ter em consideração que a CHC tende a aumentar o risco de TEV e TA, mesmo em 

mulheres saudáveis, apesar do risco ser reduzido. O progestogénio de um CHC bem como 

a dose de estrogénio determinam o risco de TEV (levonorgestrel tem menor risco de TEV). 

Atualmente as formulações (com menos de 50µg de <EE) representam um risco menor para 

mulheres que não tenham outros fatores de risco. No caso de mulheres com história de TEV 

ou história prévia de TEV deve-se optar por contracetivos não hormonais ou apenas com 

progestogénios. Os contracetivos hormonais com EE alteram sempre a PA, mesmo em 

baixas doses, no entanto, em mulheres saudáveis não tem impacto significativo. No caso de 

mulheres com dislipidemia, deve haver monitorização do perfil lipídico em jejum, antes do 

uso de CH. Para mulheres com idade superior a 35 anos, é importante a avaliação do risco 

CV (hipertensão, tabagismo, diabetes, nefropatia ou doenças vasculares como enxaqueca) 

antes da decisão de fazer CH. As linhas orientadoras da OMS e ACOG, neste caso, indicam 

que não deve ser usada a CH quando existir um fator de risco CV. 

 

7. CONCLUSÃO 

 O tema da contraceção hormonal é extremamente abrangente, nomeadamente no 

que respeita a contraindicações. Por esse motivo, restringi a minha pesquisa ao risco CV. 

Com este trabalho, consegui alargar bastante a minha pouca formação relativa à 

contraceção hormonal e, mais concretamente, relativamente aos fatores de risco CV que 

condicionam o uso destas opções. Durante o estágio, tornou-se bastante mais fácil o 

aconselhamento na área da contraceção hormonal, por conseguir perceber as diferenças 

entre as diferentes pílulas, sabendo relacionar os efeitos com a sua composição. Foram 

algumas as utentes que tentaram, ao balcão da farmácia, perceber se a sua pílula era a 

mais adequada e, para isso, o farmacêutico deve conhecer bem as diferenças entre as 

opções que o mercado oferece, bem como perceber a importância de identificar as 

condições que contraindicam a sua utilização. 
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PARTE 2 

1. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E FUNCIONAL DA FARMÁCIA 

1.1. FARMÁCIA LEMOS 

 A Farmácia Lemos foi fundada em 1780, pertencendo, até 1801, aos Frades 

Carmelitas do Carmo, sendo assim uma das farmácias mais antigas da cidade. Localizada 

no número 31 da praça Carlos Alberto no Porto, contém três secções: a farmácia, a secção 

de produtos cosméticos e a secção de dispositivos médicos e produtos de conforto (anexo 

III). A farmácia situa-se no centro histórico, próxima do Centro Hospitalar do Porto, de vários 

meios de transporte, como autocarros, de estabelecimentos comerciais e de escolas. Desta 

forma, atrai um público-alvo muito heterogéneo12.  

A farmácia dispõe de novas instalações adequadas às necessidades dos utentes, 

sem nunca desmerecer a qualidade, a simpatia e a qualificação dos profissionais que 

sempre a caracterizou. A Farmácia Lemos tem um vasto número de serviços, para além da 

dispensa de medicamentos, como: aconselhamento farmacêutico, consulta de nutrição 

semanal com nutricionista, serviço de ortopedia, recolha de medicamentos fora de uso, 

rastreios de saúde, monitorização de parâmetros bioquímicos e laboratório de manipulação. 

Para além disto, existe uma adaptação às necessidades dos utentes, existindo não só 

medicamentos, mas inúmeros produtos de puericultura, homeopáticos, veterinários e uma 

vasta gama de produtos de dermofarmácia e cosmética. 

 

1.2. RECURSOS HUMANOS E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

 A equipa de trabalho da Farmácia Lemos é composta por quinze competentes 

profissionais que assumem as diferentes funções de direção técnica, apoio administrativo, 

farmacêutico adjunto, farmacêutico, técnico de farmácia, ajudante de técnico e pessoal da 

limpeza. Com uma diversidade e versatilidade de produtos e serviços, os profissionais têm a 

importante missão de prestar os melhores serviços farmacêuticos. 

 A Farmácia Lemos funciona de segunda a sexta, das 9h às 20h, e ao sábado das 9h 

às 13h. A secção de produtos cosméticos e a secção de dispositivos médicos e produtos de 

conforto funcionam de segunda a sexta, entre as 9h e as 19h, e com o mesmo horário da 

farmácia, ao sábado. A farmácia está de serviço a cada 37 dias, conforme o decidido com a 

Associação Nacional das Farmácias (ANF) e Administração Regional de Saúde (ARS). O 

horário de funcionamento cumpre a legislação em vigor, o Decreto-Lei (DL) n.º 172/2012 de 

1 de Agosto13. 
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1.3. ESPAÇO EXTERIOR  

 A farmácia é facilmente visível através do símbolo “cruz verde”, que se encontra 

ligado, sempre que a farmácia está aberta, e está devidamente identificada, através da 

inscrição Farmácia Lemos, acompanhada de uma placa exterior com a identificação da 

diretora técnica, conforme o previsto nas Boas Práticas de Farmácia (BPF). O horário de 

funcionamento está afixado nas entradas, juntamente com algumas outras informações 

como as farmácias de serviço, proibição de fumar, proibição de entrada de animais. A 

entrada para cada uma das secções da farmácia pode fazer-se diretamente do exterior, 

apesar de existir ligação direta interna, com acesso ao público. A entrada é ampla, 

permitindo a acessibilidade a todos os utentes. Ao lado, existe uma montra de vidro, com um 

importante papel na comunicação com o público, que varia sazonalmente, para destacar 

algum produto em promoção, ou um novo produto, ou ainda algum serviço que a farmácia 

pretenda pôr em destaque. Existe também um postigo de atendimento, para as noites de 

serviço da farmácia14,15. 

 

1.4. ESPAÇO INTERIOR 

 Toda a farmácia tem um ambiente de trabalho adequado de iluminação e com 

controlo da temperatura e humidade (monitorização e registo), garantindo que existem as 

condições adequadas aos produtos dispensados. Existe também um circuito de câmaras e 

alarme que garante a segurança do espaço. 

 As divisões e respetivas dimensões da farmácia encontram-se de acordo com o DL 

n.º307/2007 de 31 de Agosto15. Pertencente à Farmácia Lemos, existe também a secção de 

produtos cosméticos e a secção de dispositivos médicos e produtos de conforto. A farmácia 

divide-se nas principais divisões: zona de atendimento ao público, zona de atendimento 

personalizado, casa de banho, local de receção e conferência de encomendas e armazém, 

laboratório, escritório da diretora técnica, escritório da contabilista, armazém auxiliar e sala 

do pessoal. 

 

1.5. UTENTES 

  A Farmácia Lemos tem clientes de todas as faixas etárias, diferentes estratos 

sociais e até de diferentes nacionalidades. Por ser das farmácias mais antigas do Porto, a 

Farmácia Lemos tem inúmeros clientes habituais e fidelizados, nomeadamente a população 

mais idosa que reside na zona, existindo, na maioria dos atendimentos, elevada 

proximidade utente-farmacêutico, muitas vezes vantajosa, no acompanhamento terapêutico. 

Além disto, existem também alguns utentes que se deslocam propositadamente à Farmácia 

Lemos, apesar de não residentes na área, devido à confiança e ao reconhecimento da sua 
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qualidade. Por outro lado, por ser no centro histórico, atrai inúmeros turistas que exigem 

uma especial atenção, especialmente pelas diferenças linguísticas. Dada a proximidade com 

o Centro Hospitalar do Porto, existe ainda um público-alvo de utentes que, após as suas 

consultas, faz o aviamento, muitas vezes de início de terapêutica, onde o papel do 

farmacêutico é crucial no esclarecimento e promoção da adesão à terapêutica. Desta forma, 

na Farmácia Lemos, o atendimento tem de assumir uma posição diversificada face às 

diferentes exigências dos diferentes utentes, exigindo uma postura personalizada e 

adaptada. 

 

1.6. FONTES DE INFORMAÇÃO 

 O DL n.º307/2007, de 31 de agosto estabelece alguma bibliografia que deve constar 

obrigatoriamente na Farmácia, como a Farmacopeia Portuguesa (FP), em formato de papel, 

e o “Prontuário Terapêutico”. Adicionalmente, podem ser consultados os Resumos das 

Características do Medicamento (RCM) no site do INFARMED. Sempre que surgem dúvidas 

relativas a algum medicamento, o farmacêutico não deve hesitar em solucionar a sua 

questão para esclarecer o utente. Durante o meu estágio, sempre que surgiram dúvidas, 

muitas das vezes relacionadas com esquemas posológicos, recorri ao site do INFARMED, 

nomeadamente através da consulta de RCM15. 

 

2. GESTÃO DA FARMÁCIA 

2.1. SISTEMA INFORMÁTICO 

 A implementação do sistema informático na farmácia torna-se imprescindível ao 

funcionamento de uma farmácia atual. É útil no atendimento ao público, com redução do 

erro humano, na gestão da farmácia e na contabilidade. O Sifarma 2000® é bastante 

intuitivo, indispensável ao controlo de prazos de validade, gestão de stocks, rotatividade de 

produtos, gestão de utentes, faturação mensal e atendimento ao público. É um sistema 

operativo de elevada rastreabilidade, onde cada operador tem o seu número de utilizador 

com um código de acesso restrito, garantindo que cada movimento fica registado na conta 

do utilizador. 

 

2.2. GESTÃO DE STOCK 

 A gestão de stocks assume o papel central no equilíbrio financeiro e na gestão da 

farmácia. Dada a situação atual do setor farmacêutico, é de máxima importância a gestão 

eficiente de existências, não havendo um stock ideal estático para cada produto, sendo esta 

tarefa de máxima importância, para garantir que não há rutura nem excesso de determinado 

produto. Ter o produto certo na hora certa pode ser decisivo, para garantir a fidelização do 
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cliente, mas, por outro lado, ter demasiado capital investido num produto que não tem 

rotatividade representa capital parado. Os produtos e a quantidade a adquirir pela farmácia 

devem ser criteriosamente selecionados, tendo em conta a localização desta, os seus 

utentes (idade, poder de compra, compras mais frequentes), a rotatividade dos produtos, os 

produtos publicitados nos meios de comunicação social, os produtos sazonais, o capital 

disponível e as próprias condições oferecidas pelos armazenistas e laboratórios.  

 Através do Sifarma 2000® é possível definir, para cada produto, um valor de stock 

máximo e mínimo, de acordo com a sua rotatividade, o que permite que sempre que a 

quantidade de produtos em stock atinge valores mínimos, estes são propostos para uma 

nova encomenda. Pode também avaliar-se a rotatividade de determinado produto pelo 

Sifarma 2000®, auxiliando no estabelecimento dos mínimos e máximos para determinado 

produto. Por isso, é do máximo interesse que os stocks estejam corretos, para que um 

produto nunca entre em rutura de stock ou atinja quantidades excessivas.  

 Atualmente, dado o panorama da indústria farmacêutica em Portugal, relativamente 

aos produtos em falta que, muitas vezes, para garantir que chegam a todas as farmácias, 

são rateados, a gestão e controlo dos stocks torna-se indispensável, para colmatar essas 

falhas e garantir que o utente consegue sempre encontrar aquilo que procura. O facto de os 

medicamentos genéricos estarem a ganhar cada vez mais mercado, havendo inúmeros 

laboratórios a produzir a mesma substância ativa, complica este processo de gestão, 

fazendo com que, muitas vezes, as farmácias tenham de apostar em determinados 

laboratórios, em detrimento de outros, de forma a evitar capital parado e uma maior 

necessidade de espaço de armazenamento.  

 Com vista a minimizar o capital parado, foi-me proposto um trabalho de verificação 

do stock dos medicamentos genéricos, com menor rotatividade no último ano na Farmácia 

Lemos. Com auxílio do Sifarma 2000®, retirei uma lista desses produtos e, de forma 

individual, conferi os que se encontravam em stock na farmácia, juntei-os numa caixa para 

que, sempre que o utente não tenha preferência no laboratório genérico, estes sejam os 

primeiros a serem escoados de forma mais rápida e garantindo que o capital, que está 

parado, se torne ativo. 

 

3. APROVISIONAMENTO E ARMAZENAMENTO 

 As encomendas e compras são diariamente feitas na Farmácia Lemos, uma ao final 

da manhã e outra ao final da tarde, por um responsável, farmacêutico ou técnico de 

farmácia. Os fornecedores são criteriosamente selecionados, em função da qualidade do 

serviço prestado, nomeadamente, rapidez de entrega, condições de pagamento, 

bonificações, disponibilidade e tempo de entrega dos produtos. Os principais fornecedores 
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são distribuidores grossistas, a Alliance Healthcare e a Cooprofar. Adicionalmente, para 

colmatar as falhas destes fornecedores, por vezes, recorre-se também à Cofanor e à OCP 

Portugal. A diversidade de fornecedores pode ser importante para evitar a rutura de stocks, 

quando o principal fornecedor não tem disponível o produto necessário. Existem três tipos 

de encomendas, tendo em conta as necessidades da farmácia:  

 Encomendas diárias - As encomendas são geradas pelo sistema informático, 

que sugere todos os produtos que foram vendidos e atingiram o mínimo definido, bem como 

os produtos que não foram entregues nas encomendas anteriores, por estarem 

indisponíveis. O técnico, que faz a encomenda, analisa manualmente todos os produtos 

sugeridos e adapta a sugestão às necessidades atuais da farmácia, antes de enviar 

informaticamente a encomenda final.  

 Encomendas instantâneas: A partir da ficha do produto, o Sifarma 2000® 

permite saber, na hora, se o produto existe no armazém, se está esgotado ou quando vai 

ser feita a sua entrega. 

 Encomendas manuais: Todas as encomendas que não são feitas a partir do 

Sifarma 2000®, por exemplo por via telefónica, que são especialmente úteis para produtos 

rateados. 

 Por vezes, o medicamento está indisponível no mercado ou com entrega demorada. 

Nessas situações, pode-se fazer encomendas diretamente aos laboratórios ou recorre-se a 

empréstimos entre farmácias que são pagos com o mesmo produto, logo que a farmácia o 

tenha. Os pedidos feitos diretamente ao laboratório permitem a aquisição de grandes 

quantidades de produtos, com melhores condições de compra, através de descontos 

comerciais ou atribuição de bónus de produtos, que são negociadas diretamente com o 

delegado do laboratório. Estes pedidos são usuais em produtos dermocosméticos. 

Mensalmente, na Farmácia Lemos, opta-se por  fazer uma encomenda grande aos 

principais laboratórios de genéricos como a Generis®, Rathiopharm® ou Mylan®. 

 

3.1. RECEÇÃO E CONFERÊNCIA DAS ENCOMENDAS 

 A receção e conferência de encomendas compreende um conjunto de operações 

que garantem que aquilo que foi entregue à farmácia corresponde, de facto, ao que foi 

encomendado. Todas as encomendas são acompanhadas de uma fatura em duplicado, com 

a identificação do fornecedor e do destinatário, os produtos encomendados com o Código 

Nacional Português (CNP) respetivo, a quantidade pedida e enviada (depende do 

fornecedor), o preço de venda à farmácia (PVF), o imposto de valor acrescentado (IVA) do 

produto, o preço de venda a público (PVP), o desconto e a margem de comercialização 

(anexo IV). No caso de psicotrópicos, estupefacientes ou benzodiazepinas, adicionalmente 
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os produtos têm de vir acompanhados da requisição (anexo V). No caso das encomendas 

dos produtos dermocosméticos, são muitas vezes acompanhados por uma guia de remessa, 

fatura ou, em alguns casos, guia de transporte (sem nenhum valor contabilístico) em 

duplicado. 

 A receção das encomendas é feita no armazém, com o auxílio de um computador, 

para se dar a entrada informática dos produtos. Com a fatura que acompanha os produtos 

consegue-se identificar os contentores correspondentes, dando-se prioridade aos produtos 

de armazenamento no frio, de forma a garantir as condições de armazenamento adequadas. 

Através de leitura ótica do código de barras ou introdução manual do CNP, são conferidos 

os produtos adquiridos e verifica-se se as embalagens recebidas correspondem às pedidas 

na encomenda. É registado o preço de aquisição e atualizado o prazo de validade (no caso 

de não existir nenhum outro produto com o mesmo CNP em stock). No final, confere-se que 

o preço total dos produtos introduzidos manualmente no sistema corresponde ao preço total 

da fatura, dando-se entrada dos produtos. Sempre que se deteta alguma não conformidade 

(ex. – o produto enviado não corresponde ao produto faturado; o número de caixas enviadas 

não corresponde ao das faturadas ou ao das encomendadas, etc), esta deve ser esclarecida 

com o fornecedor. No caso dos psicotrópicos, estupefacientes ou benzodiazepinas, aquando 

da confirmação da receção da encomenda, o sistema informático exige a inscrição do 

número da respetiva requisição. 

 Existem os produtos éticos cujo preço é fixo e vem marcado na embalagem e 

existem os produtos não éticos que não detêm nenhum PVP inscrito na embalagem. Nestes 

produtos a margem é definida pela farmácia (geralmente entre 20 a 30 % sobre o PVF), e o 

PVP é marcado na embalagem através de etiquetas. O PVP destes produtos resulta da 

aplicação da margem sobre o PVF, estando sujeito ao IVA respetivo. 

 No meu estágio, estive, no primeiro mês, encarregue das encomendas diárias da 

Farmácia Lemos. Este período foi essencial para conhecer os produtos que existem na 

farmácia, os seus nomes comerciais, conhecer as apresentações dos medicamentos e 

aprender a localizar qualquer produto dentro da farmácia. 

 

3.2. DEVOLUÇÕES 

 Na receção de encomendas deve haver o cuidado de garantir que tudo o que é 

recebido está nas melhores condições, para ser vendido, e que a fatura representa 

efetivamente aquilo que é recebido. Por vezes, pode ser necessário ser feita uma devolução 

de produtos que não foram encomendados ou foram encomendados por engano, produtos 

não enviados mas faturados, produtos danificados no transporte, produtos com prazo de 

validade (PV) a expirar ou até produtos cuja recolha é solicitada pelo INFARMED, como tive 
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a oportunidade de verificar, algumas vezes, na receção de encomendas. Nesses casos, é 

feita a devolução no sistema informático que emite uma nota de devolução em triplicado: 

uma cópia é arquivada e as outras duas cópias vão para o fornecedor, juntamente com o 

produto, devidamente datadas, assinadas e carimbadas. Na nota de devolução consta a 

identificação da farmácia, o número da nota de devolução, a identificação do produto, o 

CNP, a quantidade que é devolvida, a identificação do fornecedor, o motivo da devolução 

(Anexo VI). Ao receber a nota de devolução, o fornecedor pode ou não aceitar. No caso de 

ser aceite, emite uma nota de crédito no valor do produto devolvido ou efetua a troca por um 

produto de valor equivalente. Quando a devolução não é aceite, o produto é devolvido à 

farmácia, de onde é direcionado para a VALORMED, sendo emitida uma fatura de quebras, 

traduzindo-se numa perda de existências.  

 

3.3. ARMAZENAMENTO 

 Os produtos devem ser armazenados de acordo com as condições de conservação, 

a quantidade, a forma farmacêutica e dependendo da estratégia de marketing. Os produtos 

de frio são armazenados no frigorífico, com controlo de temperatura. Os restantes produtos, 

que existem na farmácia, estão igualmente sujeitos a um controlo de temperatura máxima 

(25º) e humidade relativa máxima (60%±5). Todas estas condições são verificadas 

semanalmente. 

 O critério a adotar no armazenamento depende sempre das conveniências da própria 

farmácia, de forma a garantir a acessibilidade e a otimização do espaço. Na Farmácia 

Lemos os medicamentos localizam-se em seis principais locais de armazenamento: 

 Frigorífico – Medicamentos de frio 

 Zona junta à área de atendimento - Medicamentos de venda livre, produtos de 

cosmética e higiene corporal, puericultura, material de penso, pílulas contracetivas, colírios, 

supositórios e óvulos, etc. 

 Gavetas deslizantes – Comprimidos e cápsulas sujeitos a receita médica (são 

exceções alguns medicamentos que deixaram de ser sujeitos a receita médica mas que, por 

uma questão de hábito, se mantêm nas gavetas) organizados por ordem alfabética do nome 

comercial, seguidos dos medicamentos genéricos, também organizados por ordem 

alfabética da substância ativa e, dentro da mesma, por ordem alfabética do laboratório. 

Existem também xaropes organizados alfabeticamente. 

 Armário das ampolas  

 Armário com psicotrópicos e benzodiazepinas (os psicotrópicos estão organizados 

por ordem alfabética, separados das benzodiazepinas, também organizadas por ordem 

alfabética, num local reservado e fora do alcance do público). 
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 Armários de excedentes – Todos os produtos, que são adquiridos em grandes 

quantidades e não conseguem ser guardados nos locais habituais, estão armazenados em 

armários próprios. Existem armários para os medicamentos de marca e para os 

medicamentos genéricos, estando ambos organizados por ordem alfabética. 

Os produtos são sempre armazenados de acordo com o critério FEFO (First expired 

first out) para garantir que o produto nunca expira o seu PV, assegurando a qualidade de 

todos os produtos que são vendidos. 

 

3.4. CONTROLO DE PRAZOS DE VALIDADE E VERIFICAÇÃO FÍSICA DAS EXISTÊNCIAS 

 No momento em que o produto entra na farmácia, há atualização do seu PV 

informaticamente. Assim, todos os meses são impressas listas com todos os produtos cujo 

PV expira em 90 dias (medicamentos e produtos de saúde) ou em 150 dias (produtos de 

uso veterinário e de protocolo da Diabetes Mellitus). Todos esses produtos vão ser 

devolvidos à distribuidora e, no momento em que se processa a sua devolução, é corrigido o 

novo PV do produto na sua ficha. 

 A verificação física de existências é feita para controlar os stocks existentes bem 

como os respetivos prazos de validade, através da sua contagem e verificação num dado 

período de tempo.  

 Durante o meu estágio, fiz a verificação de todos os produtos da Generis® em stock, 

não só da quantidade e prazo validade mas do seu PVP. Os preços dos medicamentos 

sofrem constantemente descida de preços que pode ser voluntária, praticada pela empresa 

responsável pelo medicamento, de forma a acompanhar o preço de mercado, ou descida 

imposta pelo estado, acompanhada da redução da comparticipação de medicamentos 

(neste caso, as farmácias têm determinado tempo para escoar todos os medicamentos que 

já estejam nos circuitos da farmácia ao preço que figura na embalagem). No caso da 

descida voluntária pelas empresas, um representante da empresa, neste caso foi o da 

Generis®, desloca-se à farmácia para fazer a remarcação das embalagens com o preço 

atual. No estágio tive a oportunidade de participar neste processo de remarcação de preços. 

Apesar de ser uma atividade bastante morosa, permitiu-me detetar alguns erros no stock e 

encontrar alguns produtos a expirar a validade que, certamente, escaparam ao controlo dos 

prazos de validade mensais. 

 

4. MEDICAMENTOS E PRODUTOS MANIPULADOS 

 A preparação de manipulados é feita por um farmacêutico, sob a supervisão do 

diretor técnico, segundo as BPF e as Boas Práticas de Preparação de Medicamentos 

Manipulados. As operações de preparação, acondicionamento, rotulagem e controlo 
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efetuam-se num espaço iluminado, ventilado, com temperatura e humidade adequadas. Na 

Farmácia Lemos estão escritos todos os procedimentos relativos aos aparelhos do 

laboratório (instruções e limpeza), embalagens (onde estão alocadas, registo e controlo de 

fornecedor e preços), material de vidro (registo do momento da compra que determina o seu 

prazo de utilização de 5 anos), matérias-primas (onde se encontram no laboratório, registo 

de todas as validades), manipulados (procedimentos gerais e individuais) e controlo de 

qualidade (calibração de aparelhos, material de vidro e controlo periódico), o que garante a 

qualidade das preparações14. 

 Tive a oportunidade de estar no laboratório, durante o segundo mês de estágio, onde 

contactei com a prática diária de manipulação numa farmácia, tendo conhecido todos os 

procedimentos legais associados. 

 

4.1. MATÉRIAS-PRIMAS E MATERIAL 

 Todas as matérias-primas têm um boletim de análise (anexo VII) para cada lote, que 

o deve acompanhar e comprovar o cumprimento dos requisitos impostos pela respetiva 

monografia da Farmacopeia, e que é armazenado no laboratório durante 3 anos. O 

fornecedor é, também, obrigado a enviar uma ficha de segurança, com informação 

necessária sobre a proteção do homem e ambiente, conforme estabelecido pelo DL 

n.º95/2004, de 22 de Abril16. Sempre que chega uma encomenda com matérias-primas, 

devem ser conferidos os lotes e prazos de validade da matéria-prima e do boletim. Até 

serem devidamente conferidas, as encomendas ficam em quarentena. Todas as matérias-

primas, no laboratório, estão registadas numa base de dados, com o PV e localização, que é 

atualizada mensalmente, sendo retirados para um recipiente à parte todos os produtos que 

expiram a validade nos próximos 3 meses. Caso não sejam utilizadas antes de expirar o seu 

PV, são enviadas para a SUCH (Serviço de Utilização Comum dos Hospitais) para serem 

destruídas14.  

 A deliberação n.º 1500/2004, de 7 de Dezembro17 define todo o equipamento e 

material obrigatório que existe no laboratório. Após 5 anos, todo o material de vidro tem de 

ser renovado, para garantir que não se utiliza material que não está devidamente calibrado. 

Os aparelhos são periodicamente calibrados. 

 Após dada a entrada, as matérias-primas são arrumadas por ordem alfabética, de 

forma a facilitar a sua procura. À parte desta organização, encontram-se os inflamáveis 

(num armário com ventilação e base de alumínio, para evitar a corrosão), as essências e os 

excipientes. Na ficha de movimentos de matérias-primas, regista-se o PV, preço de custo, 

número de fatura, fornecedor, quantidade rececionada e anexa-se o boletim de análise. 
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4.2. MANIPULAÇÃO 

 Geralmente, as formulações que são feitas têm por base a FP atual, o Formulário 

Galénico Português (FGP) ou outras bibliografias de rigor científico. As diferentes fichas de 

preparação estão gravadas no computador, permitindo que as operações sejam 

padronizadas, garantindo a reprodutibilidade e a qualidade final. Quando surge uma 

prescrição no modelo normal de receita, deve constar a indicação de “manipulado” ou 

“F.S.A.” (“fac secundum artem” ou “Faça segundo a arte”) (anexo VIII). Atualmente, a 

comparticipação dos manipulados é de 30%, se incluídos na FP ou FGP, ou se pertencentes 

à lista de medicamentos manipulados comparticipáveis (anexo do despacho n.º 18694/2010, 

18 de Novembro). Geralmente, são comparticipados todos os medicamentos cuja 

especialidade farmacêutica, com igual substância ativa na forma farmacêutica pretendida, 

seja inexistente no mercado; quando existe uma lacuna terapêutica a nível dos 

medicamentos preparados industrialmente; ou nas situações em que seja necessário 

adaptar as dosagens ou formas farmacêuticas (exemplo: pediatria e geriatria)14,18.  

 Após a chegada do pedido, o farmacêutico deve sempre verificar se as percentagens 

ou as quantidades do manipulado estão dentro dos valores descritos para o manipulado. 

Após a sua validação, a formulação é adaptada em função da quantidade e concentração. É 

impressa a ficha de preparação, com o nome do utente e contacto, a data, a fórmula 

(matéria-prima, origem, lote e quantidade), procedimento, informação sobre a embalagem, 

lote do manipulado, PV, ensaios de validação, cálculo de preço e uma cópia do rótulo 

permitindo a rastreabilidade do produto (anexo IX). No final, é devidamente assinada pelo 

preparador e a diretora técnica (responsável pela supervisão). 

 Durante o mês em que estive no laboratório consegui consolidar todos os 

conhecimentos que adquiri ao longo do curso, através da prática diária. Para além da 

preparação dos manipulados com qualidade, o farmacêutico deve ter um papel crítico que é 

muito importante para detetar eventuais erros de prescrição. No período em que estive no 

laboratório, deparei-me com uma receita de uma suspensão de trimetropim a 2%, o que não 

é usual nem está descrito. Uma vez contactado o médico, constatou-se que, de facto, havia 

um erro na prescrição (era suposta uma suspensão de trimetropim a 1%). Preparei inúmeras 

formulações, tais como: veículo para soluções e suspensões; xarope comum; xarope de 

sacarose a 12% e a 24%; suspensão de trimetropim a 1% (m/v) (muito utilizado em 

pediatria, na profilaxia de infeções do trato urinário e otite média aguda); pomada de enxofre 

a 10% com vaselina (indicado para escabiose); cápsulas de tiamina (utilizado em carências 

vitamínicas); cápsulas de hidrocortisona; gel de metilcelulose a 1% (veículo para soluções e 

suspensões); suspensão de ácido ursodesoxicólico (usado na dissolução de cálculos 
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biliares); pomada de hidroquinona e ácido retinóico (despigmentante); suspensão de ictiol, 

ácido salicílico e óleo de amêndoas doces (utilizado na psoríase); entre outras. 

  

4.3. ACONDICIONAMENTO E ROTULAGEM 

 O produto semiacabado deve satisfazer os requisitos determinados na monografia 

respetiva da FP. O controlo de qualidade é feito de acordo com a forma farmacêutica (anexo 

X),  devendo, no mínimo, serem verificadas as características organoléticas e a quantidade 

ou o volume prescrito. O controlo é feito sempre de acordo com a forma farmacêutica. Após 

o seu controlo, o produto deve ser devidamente acondicionado e rotulado com toda a 

informação necessária ao doente: nome e número de lote do manipulado, data de 

preparação, o PV, fórmula galénica, quantidade, identificação da farmácia e direção técnica 

e observações (ex. “manter fora do alcance das crianças”, condições de conservação, “uso 

externo” em fundo vermelho). O rótulo é sempre impresso em duplicado para ficar um 

exemplar anexado à ficha de preparação14. 

 Relativamente ao PV dos manipulados, sempre que existe uma fórmula descrita 

pode adotar-se o PV que foi estudado para essa fórmula. Caso contrário, o PV do 

manipulado é estabelecido de acordo com a forma farmacêutica (anexo XI). 

Excecionalmente, as fórmulas com alguns princípios ativos específicos têm um PV nunca 

superior a 1 mês (anexo XII)19. 

 

4.4. PREÇO DOS MEDICAMENTOS MANIPULADOS 

 O PVP de um manipulado na farmácia comunitária é definido de acordo com a 

Portaria n.º 769/2004, de 1 de Julho, sendo composto pelo valor dos honorários, o valor das 

matérias-primas e o valor dos materiais de embalagem, todos multiplicados por 1,3 e 

acrescido de IVA. O valor das matérias-primas é determinado pelo preço de venda do 

armazenista (PVA) sem IVA, multiplicado por um fator dependente da quantidade utilizada. 

O valor da embalagem considera o seu PVA sem IVA, multiplicado pelo fator de 1,2. Os 

honorários correspondem a um fator F (anualmente revisto), multiplicado por outro fator 

variável com a forma farmacêutica e quantidade (anexo IX). 

 

5. DISPENSA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE 

 Todas as atividades supramencionadas são indispensáveis ao correto funcionamento 

da farmácia com qualidade, segurança e eficácia. Contudo, a dispensa ou cedência de 

medicamentos e outros produtos de saúde corretamente é o objetivo final, em farmácia 

comunitária. 
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 Os medicamentos de uso humano podem ser classificados, segundo o DL n.º 

176/2006, de 30 de agosto, em medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) ou 

medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM). A distinção, entre os medicamentos 

que necessitam de receita e os que não necessitam, prende-se com o perfil de segurança 

ou indicações terapêuticas do medicamento. São MSRM aqueles que possam representar 

um risco para a saúde do doente, aqueles com substâncias cujos efeitos adversos 

necessitem de monitorização ou medicamentos que impliquem administração parentérica. 

Os MNSRM são os restantes que não preenchem estas condições. Estes não são 

comparticipáveis, tendo um preço cuja margem é definida pela farmácia21. 

 

5.1. MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA  

 Para um MSRM ser dispensado é preciso, necessariamente, uma receita médica 

capaz de provar a prescrição médica. Esta representa as opções terapêuticas, definidas 

pelo médico para o doente, tendo em conta a história clínica do mesmo. Muitas vezes, o 

utente é seguido por diferentes médicos, os quais não cruzam informação. É nestas 

situações que o papel do farmacêutico é indispensável na deteção de eventual duplicação 

de terapêutica, interações medicamentosas ou falhas de adesão à terapêutica, por 

incompreensão do esquema terapêutico. 

 

 5.1.1. VALIDAÇÃO DA PRESCRIÇÃO MÉDICA 

 Antes de serem dispensados MSRM, a receita deve ser analisada e validada. A 

prescrição tem de ser feita no modelo de receita médica, aprovado pelo despacho 

n.º15700/2012, de 30 de Novembro22. Existem receitas eletrónicas materializadas (válida por 

30 dias consecutivos a contar a partir da data de emissão), receitas eletrónicas renováveis 

materializadas (com três vias para tratamentos de longa duração e válida por 6 meses a 

partir da emissão) e receitas manuais (anexo XIII). A prescrição deve preferencialmente ser 

feita via eletrónica, exceto nos casos de falência informática, inadaptação fundamentada do 

prescritor, prescrição ao domicílio ou outras situações, até um máximo de 40 receitas por 

mês.  

 A prescrição deve ser feita por denominação comum internacional (DCI) e deve 

incluir a forma farmacêutica, dosagem, apresentação e posologia, estando esta informação 

codificada através do código nacional para prescrição eletrónica de medicamentos (CNPEM) 

que define o grupo homogéneo de todos os medicamentos similares que podem ser 

dispensados. A receita deve ter número, identificação do médico prescritor, os dados do 

utente (nome, número do utente do Serviço Nacional de Saúde (SNS), número da entidade 

financeira responsável e regime especial de comparticipação), data da prescrição e 
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respetiva validade e assinatura manuscrita do prescritor. No caso das receitas manuais, 

adicionalmente, tem de estar identificado o local de prescrição e estar preenchida a exceção 

que justifica o uso de receita manual. No ato da dispensa, o farmacêutico deve informar 

sobre a existência de medicamentos genéricos (pertencentes ao respetivo grupo 

homogéneo) e referir quais os mais baratos. A farmácia tem de ter sempre em stock, no 

mínimo, três medicamentos dos cinco mais baratos, dentro de cada grupo homogéneo (com 

o mesmo CNPEM), deixando o utente optar, independentemente do preço.  

 Os MSRM podem ser prescritos por denominação comercial, quando não existe 

nenhum medicamento similar ou quando o prescritor o justifica, através da indicação das 

exceções: exceção a) Medicamentos com margem terapêutica estreita; exceção b) Reação 

adversa prévia; exceção c) Continuidade de tratamento superior a 28 dias. Sempre que uma 

receita apresenta exceção, deve constar a menção ao número 3 do artigo 6º da Portaria n.º 

137-A/201223. 

 Pode excecionalmente haver situações em que o utente não quer algum dos 

medicamentos prescritos, ou a quantidade total de embalagens prescritas, podendo ser 

admissível, se o utente o desejar, o aviamento de um número inferior de embalagens 

prescritas ou a exclusão de um dos medicamentos prescritos. Sempre que não esteja 

especificada a dimensão da embalagem (apenas pode acontecer em receitas manuais) o 

farmacêutico deve dispensar a embalagem comparticipada de menor dimensão. Apenas se 

pode dispensar uma embalagem de dimensão diferente quando a prescrita estiver esgotada, 

devendo ser devidamente justificada no lado esquerdo do verso da receita.  

De referir que, por receita médica, podem ser prescritos até quatro medicamentos, 

com um número máximo de duas embalagens por medicamento. No caso de medicamentos 

de dose unitária, podem ser prescritos até quatro embalagens iguais por receita. 

O farmacêutico deve avaliar a prescrição (identificação do doente, do médico e da 

entidade de comparticipação; data de validade e autenticidade) e interpretar a opção 

farmacoterapêutica do prescritor, tentando avaliar a necessidade do medicamento face ao 

doente. É importante tentar identificar possíveis contraindicações, interações, alergias ou 

intolerâncias do doente e avaliar se a posologia apresentada é adequada, relativamente à 

dose e frequência, considerando a duração do tratamento. Sempre que existam eventuais 

dúvidas sobre alguma das questões mencionadas, o farmacêutico deve contactar o 

prescritor14. 

 

 5.1.2. CEDÊNCIA DE MEDICAMENTOS 

Após validados todos os critérios obrigatórios da receita, o farmacêutico deve ter o 

cuidado de questionar o utente para saber se há adequação farmacoterapêutica e da 
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respetiva dose. É importante perceber se é início de terapêutica ou continuidade de 

terapêutica, saber quais os problemas de saúde do utente a quem se destina, se existe 

toma de outra medicação, para poder complementar o atendimento com informação diversa 

como posologia, modo de administração, conselhos de utilização, possíveis reações 

adversas e interações com outros medicamentos. O ato farmacêutico envolve a avaliação 

de toda a medicação dispensada, de forma a identificar e solucionar problemas relacionados 

com os medicamentos, evitando assim os efeitos negativos associados à terapêutica. O 

farmacêutico tem o dever de garantir que nenhuma medicação é dispensada, sem que o 

utente fique devidamente esclarecido sobre a sua importância, a forma como tomar e 

eventuais dúvidas relacionadas com a doença ou terapêutica. Para isso, muitas vezes, 

reforça-se a informação verbal ao utente, com o registo escrito nas embalagens relativo à 

posologia, indicações de toma e duração de tratamento, conforme a prescrição. Este tipo de 

informação torna-se especialmente importante na adesão à terapêutica, em tratamentos que 

não são de continuidade, como antibióticos em que, na maior parte das vezes, como pude 

constatar, pelo facto de o utente se sentir melhor passados alguns dias, são 

descontinuados14. 

Para processar informaticamente a receita, é lido o código CNPEM da mesma que 

disponibiliza todas as opções que existem para o grupo homogéneo. Sempre que exista 

justificação técnica do prescritor, esta deve ser selecionada no Sifarma 2000®. Em relação 

às exceções a) e b) o utente fica sem direito de opção estando limitado a um único 

medicamento definido pelo prescritor. No caso de exceção c) o Sifarma 2000® limita o grupo 

homogéneo e o utente deve escolher nesse grupo um dos cinco mais baratos. De acordo 

com a preferência do utente é escolhido um dos medicamentos do grupo homogéneo, é 

selecionado o organismo de comparticipação, sendo calculado informaticamente a 

comparticipação e o valor a pagar pelo utente. O documento de faturação é impresso no 

verso da receita, devendo ser assinado por quem levanta a medicação (anexo XIV). É feito o 

pagamento, mediante entrega da fatura, ao utente, devidamente carimbada e assinada pelo 

farmacêutico. É também entregue a guia de tratamento para o utente, que vem anexada à 

receita médica (Anexo XV), muitas vezes pedida, quando o utente quer conferir posologias. 

No meu estágio, apenas comecei o atendimento direto ao público em maio, tendo 

tido dois meses para o pôr em prática. Tive sempre o cuidado supramencionado de analisar 

atentamente todos os critérios da receita médica, mas sem nunca menosprezar o importante 

papel de aconselhamento farmacêutico, ponto fulcral no atendimento. Sempre que surgiram 

dúvidas, tive o incansável apoio de toda a equipa de farmacêuticos e técnicos, essencial 

para o meu crescimento enquanto farmacêutica.  
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 5.1.3. REGIME DE COMPARTICIPAÇÃO DE MEDICAMENTOS 

 A comparticipação dos medicamentos pode ser feita através de vários sistemas e 

subsistemas de saúde, públicos ou privados. O principal sistema é o SNS, podendo existir 

um regime geral ou um regime especial, aplicado a determinados doentes. No regime de 

comparticipação geral, parte dos encargos do medicamento é assegurada pelo Estado, de 

acordo com diferentes escalões (escalão A – 90%, escalão B – 37%, escalão C – 15%) 

consoante o grupo terapêutico do fármaco. O regime de comparticipação especial pode ter 

em conta o beneficiário (ex: pensionistas) ou determinadas patologias (ex: doentes com 

paramiloidose, anexo XVI). No caso dos pensionistas, a percentagem de comparticipação 

por escalões é superior ao regime geral. Alguns medicamentos, usados em determinadas 

patologias, têm comparticipação especial (variável com a patologia), devendo constar na 

receita o diploma legal correspondente. 

 No caso dos medicamentos manipulados, existe uma lista cuja comparticipação é de 

30% do seu preço (referido no ponto “4.2. Manipulação”). Já nos produtos dietéticos existe 

também a comparticipação a 100%, quando com caráter terapêutico, utilizados em doenças 

congénitas metabólicas, e que estão definidos pela Direção Geral de Saúde (DGS). Para 

serem totalmente comparticipados, a prescrição médica tem de ser passada num dos 

centros definidos pelo despacho n.º 4326/200824. 

 Nos produtos destinados ao autocontrolo da diabetes mellitus (agulhas, seringas, 

lancetas e tiras-teste) existe um protocolo específico de comparticipação. O protocolo da 

diabetes comparticipa em 85% do PVP as tiras-teste e em 100% do PVP as agulhas, 

seringas e lancetas.  

 Durante o meu estágio, tive a oportunidade de contactar com inúmeros regimes de 

comparticipação diferentes, nomeadamente alguns com complementaridade do SNS com 

diferentes entidades, como por exemplo o SAMS (Serviço de assistência médico social). 

Nestes casos, para além dos cuidados supracitados, o utente deve comprovar o seu 

benefício através da apresentação do cartão de beneficiário. 

 O que é facto é que, dado o panorama atual, são alguns os utentes que sabem o 

preço de cor do medicamento crónico que utilizam, sendo que basta haver uma alteração, 

como a perda de comparticipação, ou uma pequena alteração de preço, para os utentes 

notarem essa pequena alteração. Muitas das vezes, esta oscilação constante de preço para 

além de inconveniente, para alguns utentes com as contas feitas, causa também alguma 

confusão, pelo facto de, num mês, o medicamento mais barato não ser o mesmo, no mês 

seguinte, levantando a eterna questão de qual a diferença entre os medicamentos no 

mesmo grupo homogéneo. Tudo isto pode resultar em problemas como duplicação da 
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terapêutica, por não reconhecimento da embalagem ou falha na adesão à terapêutica, nos 

casos de perda de comparticipação. 

 

 5.1.4. SISTEMA DE PREÇOS DE REFERÊNCIA  

 O regime de comparticipação dos medicamentos foi instituído pelo Ministério da 

Saúde, tendo como base um sistema de preços de referência (SPR) que pretende reduzir o 

défice das contas públicas no setor da saúde. O SPR é aplicado a todos os medicamentos 

comparticipados que se agrupam em grupos homogéneos e que são prescritos e 

dispensados através do SNS. Em cada grupo homogéneo (conjunto de medicamentos com 

a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, forma farmacêutica, 

dosagem e via de administração, no qual se inclua pelo menos um medicamento genérico 

existente no mercado) existe um preço de referência que é definido tendo em conta a média 

dos cinco medicamentos mais baratos do respetivo grupo. Assim, a comparticipação pelo 

SNS obtém-se aplicando a taxa de comparticipação, de acordo com o regime, ao preço de 

referência definido para determinado medicamento. O utente paga a diferença entre o PVP 

do medicamento e o seu valor de comparticipação. Trimestralmente são revistos os preços 

dos medicamentos, podendo levar a alteração na sua comparticipação25.  

 

 5.1.5. MEDICAMENTOS SUJEITOS A LEGISLAÇÃO ESPECIAL: PSICOTRÓPICOS E 

ESTUPEFACIENTES 

 Os psicotrópicos e estupefacientes são medicamentos que atuam no sistema 

nervoso central. Quando utilizados corretamente e de acordo com prescrição médica, têm 

inúmeros benefícios na saúde do utente, no entanto, quando utilizados indevidamente, estão 

associados a múltiplos riscos, que vão desde habituação a dependência. Assim, requerem 

uma atenção especial desde a sua aquisição, registo e dispensa. Os psicotrópicos e 

estupefacientes estão sujeitos a legislação específica, de acordo com o Decreto-lei n.º15/93 

de 22 de Janeiro26 e por sucessivos despachos. 

 Sempre que é feita uma encomenda que contenha psicotrópicos ou estupefacientes, 

esta tem de vir acompanhada de um documento de requisição, anexado à encomenda em 

duplicado (anexo V). O original é arquivado na farmácia, por um período mínimo de 3 anos, 

enquanto que o duplicado é carimbado e assinado pelo diretor técnico e devolvido ao 

fornecedor.  

 É necessário ser feito o registo de entradas e saídas de psicotrópicos e 

estupefacientes que tem de ser enviado ao INFARMED. A listagem das receitas aviadas, 

com os dados do adquirente, juntamente com uma cópia das receitas manuais deve ser 

enviada até ao dia 8 do mês posterior à dispensa. Já a listagem das entradas deve ser 
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enviada trimestralmente. No final do ano é feito o balanço de entradas e saídas que tem de 

ser enviado até dia 31 de janeiro de cada ano. 

 Apesar de enquanto estagiária não poder fazer a dispensa destes medicamentos, 

foram-me explicados os procedimentos normais e a burocracia inerentes à sua dispensa. Os 

psicotrópicos e estupefacientes só podem ser dispensados com receita médica. Para além 

da validação habitual, é necessária a apresentação do cartão de cidadão do utente, para 

preencher todos os dados sobre o mesmo, sobre o adquirente que os levanta e sobre o 

médico prescritor, que são solicitados pelo Sifarma 2000®. No verso da receita, para além 

da habitual informação, é impressa toda esta informação. Deve ser fotocopiada a receita, 

frente e verso, e arquivada na farmácia por um período mínimo de três anos.   

 

 

5.2. MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

 A proximidade, rapidez e facilidade de acesso são os motivos que levam muitas 

pessoas à farmácia, na busca de resolução de alguns transtornos menores de saúde. A 

confiança do utente no farmacêutico resulta do aconselhamento farmacêutico que é feito 

nestas situações, e que depende, muitas das vezes, não só da sua capacidade de análise e 

conhecimento técnico-científico mas também da capacidade de linguagem acessível, 

indispensável para a transmissão de informação14. 

 

 5.2.1. INDICAÇÃO FARMACÊUTICA 

 A indicação farmacêutica é o ato profissional farmacêutico que implica a 

responsabilização profissional de seleção de um MNSRM ou indicações não farmacológicas. 

Esta é das tarefas mais desafiantes ao balcão, na qual pude aplicar conhecimentos teóricos, 

adquiridos ao longo destes cinco anos, na resolução de um problema de saúde considerado 

não grave. Nestes casos, é essencial a distinção entre os casos clinicamente irrelevantes e 

aqueles em que a intervenção médica é necessária14.  

 Durante o estágio, sempre que me surgiram utentes a procurar ajuda para algum 

problema de saúde, comecei sempre por questionar o utente, relativamente a sintomas ou 

motivo de consulta ao farmacêutico, início dos sintomas, estilo de vida que se possa 

relacionar, doenças coexistentes que possam estar na causa desses sintomas e 

medicamentos que o doente já toma. Sempre que são situações graves ou mais 

complicadas que estejam fora do alcance da farmácia, o doente é encaminhado para o 

médico. No meu estágio, no controlo da tensão arterial a um utente, foram determinados 

155 batimentos por minutos de pulsação. Após várias tentativas para normalizar a pulsação, 

o utente continuava com taquicardia, o que me obrigou a encaminhá-lo para o médico com 
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as medições de tensão arterial que desencadearam essa necessidade. Mais tarde, o utente 

voltou à farmácia com nova medicação para taquicardia. 

 No entanto, em problemas de saúde pouco graves e autolimitados, como estados 

gripais, podemos indicar uma opção terapêutica não sujeita a receita médica, para aliviar os 

sintomas ou, em alguns casos, medidas não farmacológicas úteis. Para selecionar o melhor 

MNSRM, devemos ter em conta outros problemas de saúde, alergias e medicamentos que o 

utente está a tomar. Existem normas de orientação farmacêuticas, protocolos de indicação, 

guias clínicas e farmacoterapêuticas, que são úteis à eleição do tratamento pelo 

farmacêutico (anexo XVII)14. 

 Foram muitas as situações que presenciei de utentes que, na tentativa de evitar o 

médico, por ser um processo mais demorado e ter um custo associado a consulta, recorrem 

ao farmacêutico. Foram algumas as situações de estados gripais, com a ideia errada de que 

a solução passava inevitavelmente por antibiótico. Neste tipo de situação, o farmacêutico 

tem o papel indispensável de alertar para os riscos de resistências associados ao uso 

continuado e descuidado de antibioterapia, pouco aceite pelos utentes de maior idade. Outro 

tipo de aconselhamento recorrente foi relativamente a laxantes, que notei serem bastante 

usados pela população mais idosa. Apesar de a obstipação estar, muitas vezes, associada à 

terapêutica instituída e a mobilidade mais limitada e inevitável, pareceu-me que há um uso 

desmensurado de laxantes que causam habituação, não havendo muita preocupação, por 

parte do utente, em tentar alterar o seu estilo de vida, nomeadamente alimentação, de 

elevado impacto na obstipação. Neste tipo de situações, tentei intervir, não me limitando à 

sua dispensa, sem fazer o devido aconselhamento farmacêutico. 

 

 5.2.2. AUTOMEDICAÇÃO 

 A instauração de tratamento medicamentoso por iniciativa própria tem o perigoso 

risco de não estar a ser feito um uso racional do medicamento, sendo questionável em 

muitas das situações, o balanço entre o benefício e o risco. Muitos medicamentos têm um 

uso banalizado dado o seu fácil acesso, por parte do doente, sem qualquer 

acompanhamento por profissionais de saúde. São muitas as consequências que podem 

resultar de um uso irracional de alguns MNSRM, como anti-inflamatórios ou contraceção de 

emergência. Por vezes, as fontes de informação são a internet, em sites duvidosos, ou até 

mesmo familiares e amigos que fizeram tratamento semelhante. Muitas das vezes, o utente 

dirige-se à farmácia para um medicamento específico. Perante situações como estas, o 

farmacêutico deve questionar para que efeito o pretende e analisar se é o mais indicado, 

podendo direcionar para um tratamento mais eficaz. O papel do farmacêutico, nestas 

situações, deve ser de consciencialização, devendo questionar a pertinência da sua 



Farmácia Lemos                                                                     Relatório de Estagio em Farmácia Comunitária 

 
32 

 

utilização e, em alguns casos mais graves, aconselhar o encaminhamento para o médico. O 

despacho n.º 17690/2007, de 23 de julho lista quais as situações passíveis de 

automedicação27. 

  

5.3. OUTROS PRODUTOS DE SAÚDE  

 5.3.1 MEDICAMENTOS MANIPULADOS 

 No caso de dispensa de medicamentos manipulados com receita médica, deve 

existir a menção de “manipulado” ou “F.S.A.” e devem ser prescritos isoladamente, não 

podendo conter outros produtos. A sua dispensa é feita normalmente, sendo que a 

comparticipação nestes casos é fixa em 30% do PVP calculado. Adicionalmente, na 

Farmácia Lemos, todos os produtos manipulados (exceto produtos químicos) têm um 

desconto adicional de 20%, o que faz com que exista um elevado número de utentes 

fidelizados.  

 Existem inúmeros pedidos diariamente, a maioria para tratamentos crónicos, como é 

o caso da hidrocortisona, em insuficiência adrenocortical. Muito frequentes são os 

manipulados para tratamentos de patologias cutâneas, como psoríase, onde, devido ao 

número elevado de produtos para aplicar, o aconselhamento farmacêutico se torna 

indispensável, para não suscitar dúvidas sobre a necessidade de cada produto e a melhor 

forma de o utilizar.  

 

 5.3.2. PRODUTOS DE DERMOFARMÁCIA, HIGIENE E COSMÉTICA 

 Existe uma vasta gama de produtos de dermofarmácia, higiene e cosmética, 

atualmente no mercado. Na Farmácia Lemos existe uma grande aposta nestes produtos, 

dada a grande procura por um grupo de clientes. As apostas cosméticas da farmácia estão 

expostas nos lineares, para chamar a atenção do público e haver um contacto mais 

facilitado ao utente.  

 Para o farmacêutico, torna-se complexo fazer o melhor aconselhamento perante 

tantos produtos, muitos deles equivalentes, de diferentes marcas, e cujo marketing, muitas 

vezes, tem um impacto forte sobre o cliente. Durante o meu estágio, foram muitos os 

pedidos de aconselhamento, especialmente relativos a cuidados de pele (Ex: hidratação, 

envelhecimento cutâneo, pele atópica, psoríase, rosácea, acne), cuidados capilares (Ex: 

alopecia), higiene íntima (Ex: infeções fúngicas vaginais) e proteção solar. Nestas situações, 

é importante conhecer as principais diferenças e semelhanças entre os produtos das 

diferentes marcas, para se conseguir fazer um aconselhamento mais direcionado ao utente. 

Para isso, durante o estágio, assisti a algumas formações de algumas marcas que me 

permitiram conhecer melhor cada produto. No entanto, nesta área a posição crítica é 
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indispensável para conseguir discernir até que ponto determinado produto não representa 

só e apenas uma estratégia de marketing. Enquanto farmacêutico com diversos 

conhecimentos científicos, é essencial para o aconselhamento cosmético avaliar muito bem 

a rotulagem dos produtos, constatar a existência de ingredientes ativos, com ação 

comprovada e existência de estudos com boa amostragem e resultados reprodutíveis, para 

se poder, com evidência científica, fazer um aconselhamento adequado.  

 

 5.3.3. PRODUTOS DIETÉTICOS PARA ALIMENTAÇÃO ESPECIAL 

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

destinados a uma alimentação especial que se distinguem dos alimentos correntes por 

estarem adequados a necessidades nutricionais especiais de alguns grupos de pessoas. 

Este tipo de suplementação é indispensável em alguns estados patológicos, como anorexia, 

desnutrição, oncologia ou problemas metabólicos. Atualmente, são inúmeros os produtos 

que tentam suprimir estas necessidades especiais. Como tal, mais uma vez, o farmacêutico 

tem conhecimento para ter um papel diferenciador no aconselhamento, face à situação 

clínica do doente28.  

 A maioria destes produtos dietéticos são de elevado valor, o que em casos de 

alimentação continuada se torna, muitas das vezes, complicado de suportar. Durante o meu 

estágio, contactei com um utente que, de dois em dois dias, precisava de se deslocar à 

farmácia para comprar Ketocal® (composição ideal para um dieta cetogénica), indispensável 

à alimentação do filho com epilepsia. Estes são produtos com um preço razoavelmente 

elevado, para apenas a duração de dois dias. No entanto, estes produtos podem ser 

comparticipados a 100%, se forem prescritos de acordo com o despacho n.º 4326/200824.

  

 5.3.4. SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS 

 Existe uma crescente procura por suplementação nutricional, especialmente em 

estudantes, doentes mais idosos e grávidas, que fazem, por vezes, uma alimentação que 

não é a mais correta ou que pode conduzir a maiores carências nutricionais. O mercado 

oferece uma vasta gama de produtos, direcionados para os diferentes fins: aumento de 

concentração e memória, suplementação vitamínica, aumento de energia, fortalecimento 

das articulações, entre outros. Mais uma vez, torna-se importante uma rigorosa avaliação da 

situação e da necessidade de utilização de suplementos. Assim, cabe ao farmacêutico fazer 

essa avaliação, em relação aos diversos compostos dos suplementos, às patologias e às 

necessidades do utente, para aconselhar o mais adequado.  
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 5.3.5. MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS 

 Na Farmácia Lemos, existem alguns medicamentos homeopáticos que são utilizados 

para solucionar algumas doenças mais comuns, como constipações, tosse, estados gripais, 

nervosismo e enjoo. A homeopatia é também, muitas vezes, utilizada para complementar 

tratamentos, após cirurgias e lesões, em utentes nos quais outras terapias não tiveram 

sucesso. Apesar de tudo, foram poucos os atendimentos feitos nesta área. 

 

 5.3.6. MEDICAMENTOS E OUTROS DE USO VETERINÁRIO 

 Esta foi das áreas em que senti maior dificuldade no aconselhamento, dada a 

ausência de formação científica sobre medicamentos de uso veterinário. Na Farmácia 

Lemos são alguns os produtos de uso veterinário, sendo a maioria dos produtos 

dispensados de desparasitação externa e interna de animais de companhia. Existem 

algumas pílulas, anti-inflamatórios, suplementos alimentares, entre outros, sendo estes 

produtos procurados por utentes que geralmente já os conhecem, não precisando 

geralmente de acompanhamento farmacêutico. Penso que, nesta área, há algumas falhas 

de conhecimentos durante a faculdade, visto que, se lhes fosse dada maior importância, 

poderia fazer o farmacêutico ficar mais capacitado para o seu aconselhamento. 

 

6. FARMACOVIGILÂNCIA 

 O Sistema Nacional de Farmacovigilância foi criado em 1992 e é composto por 

quatro unidades regionais (Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, e Sul) que avaliam reações 

adversas a medicamentos (RAM) , raras ou com uso continuado, que não são detetadas nas 

fases experimentais dos ensaios. Pretendem, com isso, avaliar a segurança dos 

medicamentos no mercado, implementando ações de segurança quando necessário. 

Sempre que exista suspeita de existência de RAM, deve ser notificada, por profissionais de 

saúde, bem como pelo utente, através de uma ficha de notificação, telefone, fax, e-mail ou 

via online no portal RAM (disponível através do link:  

https://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage).  

 Dada a proximidade na farmácia comunitária com o utente, o farmacêutico deve 

verificar a ocorrência de RAM e notificá-la à autoridade competente. A dispensa de 

medicamentos é muito mais do que uma simples operação de venda. Para além de todo o 

aconselhamento farmacêutico prévio à venda, o farmacêutico deve ter a preocupação e 

responsabilidade de salvaguardar os interesses do utente, devendo estar atento para a 

eventualidade de RAM após utilização29. 

 Durante todo o período na Farmácia Lemos não tive a oportunidade de observar ou 

reportar alguma RAM. 
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7. PROCESSAMENTO DE RECEITUÁRIO E FATURAÇÃO A ENTIDADES DE 

COMPARTICIPAÇÃO 

 As comparticipações relativas aos MSRM são uma parte representativa do lucro da 

farmácia. Como tal, a organização e o envio das mesmas, à Administração Regional de 

Saúde do Norte (ARS) ou para a Associação Nacional de Farmácias (ANF), dependendo da 

comparticipação, é indispensável para a farmácia receber o dinheiro correspondente.  

 Em cada aviamento das receitas, no verso da receita são impressas todas a 

informações necessárias relativas à dispensa (número da receita, nome e número 

contribuinte da farmácia, data e número de venda, código de barras e designação do 

medicamento, dosagem, forma farmacêutica, tamanho da embalagem, quantidade 

dispensada, PVP, preço de referência, valor da comparticipação e valor pago pelo utente – 

anexo XIV). De acordo com a entidade de comparticipação, é emitido um número sequencial 

para cada receita, que é agrupada em lotes de 30 receitas. No momento em que é 

dispensada a medicação, o farmacêutico deve conferir se a entidade de comparticipação 

selecionada é a correta, se os medicamentos dispensados são os prescritos e se todas as 

formalidades da receita são cumpridas. Desta forma, é minimizado o erro na dispensa 

prejudicial à saúde do utente e, por outro lado, fica assegurada que a receita não é 

devolvida pela entidade responsável pela comparticipação. Contudo, no final do mês, todas 

as receitas são conferidas novamente pelo farmacêutico que fez a sua dispensa (que deve 

assinar e carimbar o verso da receita) e estas são organizadas pelas entidades de 

comparticipações e respetivos lotes.  

 No último dia do mês, é feito o fecho dos lotes, dando início a uma nova sequência 

de lotes do novo mês. É impresso um “resumo de lotes”, com a informação da totalidade de 

lotes, por entidade de comparticipação. É feita a “emissão de lote” no sistema informático e 

são impressos o “verbete de identificação do lote” (resumo dos lotes da entidade de 

comparticipação, com o número de receitas por lote, o PVP respetivo de cada receita, o 

preço pago pelo utente e a respetiva comparticipação) e a fatura mensal em quadruplicado, 

sendo que três destas cópias seguem com as receitas, ficando a quarta na farmácia. Na 

fatura está identificado o nome da farmácia, código da ANF, número de fatura, mês e ano, 

organismo de comparticipação, número de lotes e receitas e valores de PVP total, valor 

pago pelo utente e valor a receber pela farmácia, da entidade de comparticipação. Esta 

deve ser assinada e carimbada pelo farmacêutico responsável. 

 Todas as comparticipações relativas ao SNS são enviadas à ARS, para o Centro de 

Conferência de Faturas (CCF), até dia 5 de cada mês. Já as receitas relativas às 

complementaridades são enviadas para a ANF, até dia 10, que as reencaminha para as 
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entidades responsáveis. Juntamente com as receitas, são enviados o “Resumo de lotes” e a 

“Fatura”.  

 Algumas receitas são devolvidas à farmácia, quando com incorreções não detetadas 

no processo de dispensa. Estas são enviadas com um documento justificativo da devolução, 

bem como uma nota de crédito. Estas receitas são analisadas e, caso sejam passíveis de 

correção, como falta de assinatura ou carimbo do farmacêutico, seleção incorreta de 

entidade de comparticipação, falta de seleção de justificação técnica, podem ser corrigidas e 

processam-se no corrente mês. Em casos de falhas, como data incorreta ou seleção do 

medicamento fora do grupo homogéneo, não há correção possível e a farmácia assume o 

prejuízo da comparticipação. 

 No meu período de estágio, tive oportunidade de participar no processo de correção 

de receitas e avaliação das receitas devolvidas. O acompanhamento neste processo tornou-

se importante para perceber alguns pormenores mais técnicos que, por vezes, no balcão 

nos escapam. Assim, consegui ficar atenta para algumas situações como, a validade das 

receitas, a diferença entre sistemas e subsistemas de comparticipação menos comuns, e a 

necessidade de selecionar a justificação técnica, dado que esta pode ser determinante na 

seleção correta do medicamento.  

 

8. OUTROS CUIDADOS DE SAÚDE PRESTADOS NA FARMÁCIA LEMOS 

 Atualmente, as farmácias tendem a alargar os serviços prestados com impacto na 

saúde pública, não se limitando à dispensa de medicamentos e produtos de saúde. Com 

isto, pretende-se ir ao encontro das necessidades dos utentes, tentando não só tratar a 

doença mas atuar a nível da prevenção da doença e na promoção da saúde. 

 

8.1. DETERMINAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL 

 A hipertensão arterial é uma das doenças cardiovasculares mais prevalentes no 

nosso país. Existem inúmeras complicações associadas à pressão arterial elevada, a 

maioria delas sem manifestações sintomáticas. É indispensável o controlo da PA num 

hipertenso (grande parte destes com dislipidemias), para prevenção de complicações, como 

enfarte agudo do miocárdio e acidentes vasculares cerebrais. 

 A determinação da pressão arterial é gratuita, de forma a não limitar o seu controlo a 

nenhum utente. Para a sua determinação, o utente deve estar confortável, repousado e 

tranquilo. Muitas das vezes, como os utentes vêm a caminhar, aconselha-se que aguardem 

uns 2 a 3 minutos para conseguir estabilizar a respiração e pulsação. As medições devem 

ser feitas regularmente e sempre à mesma hora do dia, para eliminar as variações naturais 

ao longo do dia. Antes da medição, o utente não deve ter bebido café nem nenhum 
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estimulante, para não influenciar os valores, e o braço onde é feita a medição não deve ter 

nenhuma pulseira ou relógio que o aperte. Durante a medição, o utente não deve falar nem 

mexer-se. Geralmente, antes da determinação da PA, tentei procurar saber se o utente é 

hipertenso, se é medicado, se adere à terapêutica e tentei perceber de que forma aquele 

utente em concreto percebe o que envolve a sua doença. No final da medição, é importante 

dialogar com o doente, sobre a importância de monitorizar a PA e sobre as medidas não 

farmacológicas importantes, como evitar o uso excessivo de sal e os cafés. Por fim, a 

Farmácia Lemos disponibiliza um cartão pessoal que permite anotar a data, hora e os 

valores da PA e os valores bioquímicos, de forma a acompanhar o utente.  

 Durante o meu estágio, acompanhei de perto muitos utentes, alguns cuja 

monitorização é feita por sugestão médica. A grande maioria dos que controlam a PA são 

medicados, mas uma pequena parte, por ter história familiar, reconhece a importância da 

sua monitorização. Foram algumas as situações em que se verificou falha na terapêutica, o 

que, muitas das vezes, me levou a questionar os utentes relativamente a alguma falha na 

adesão. Com isto, pude constatar que grande parte dos hipertensos medicados tem a 

terapêutica desajustada, não estando devidamente controlados. Apesar de haver cada vez 

mais utentes sensibilizados para a necessidade de ter a PA controlada, muitos, até pelo 

facto de terem tido a PA descontrolada e excessivamente elevada durante anos, não 

reconhecem a importância do seu controlo, acabando por, sem indicação médica, 

descontinuar a terapêutica, podendo levar a efeitos adversos a longo prazo. É a estes 

utentes que o farmacêutico tem o importante papel de explicar as consequências que 

poderão conduzir o utente a mudar o seu comportamento, tornando-se um fator diferencial 

para a sua adesão à terapêutica. 

 

8.2. DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS BIOQUÍMICOS 

 Este é um serviço prestado na Farmácia Lemos que contribui para a melhoria da 

saúde e qualidade de vida do utente, com a identificação de indivíduos não diagnosticados e 

a monitorização dos indivíduos diagnosticados. Na Farmácia Lemos, são determinados 

valores de glicémia, colesterol total, triglicerídeos e ácido úrico. Para a medição da glicémia, 

são necessárias, pelo menos, 8 horas de jejum, para obtermos valores reprodutíveis. Em 

alguns casos, são também feitos testes após 3 horas da refeição. Esta medição é feita com 

aparelho próprio e tiras-teste específicas para o equipamento a utilizar. Para a determinação 

do colesterol total e triglicerídeos, o utente deve ter um jejum de 12 horas. Após a 

desinfeção do dedo, com álcool etílico a 70%, utiliza-se uma lanceta descartável para picar, 

sendo utilizado sangue capilar. No final, a lanceta bem como as tiras são rejeitadas em 

contentor próprio. Após o resultado, é feito o aconselhamento devido, nomeadamente 
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relativo a medidas não farmacológicas e reforça-se a necessidade de adesão à terapêutica. 

Os resultados são registados num cartão pessoal, permitindo o seguimento do utente.  

 Durante a segunda quinzena de maio, todas estas determinações foram feitas 

gratuitamente, por ser o “Mês do Coração”, de forma a promover a necessidade de um 

controlo regular, para uma redução do risco cardiovascular. A dislipidemia, diabetes e 

hipertensão são três fatores de risco preponderantes para o desenvolvimento de DCV. Os 

programas de prevenção da doença devem ser focados na redução dos seus fatores de 

risco, atrasando a progressão da mesma e evitando as suas consequências. Para isso, o 

farmacêutico deve sensibilizar o utente para o controlo frequente, a fim de prevenir o 

aparecimento de problemas associados. Contudo, existem outras ações não 

farmacológicas, igualmente promissoras na minimização de condições que conduzem à 

DCV, como a promoção do exercício físico, de forma a combater o sedentarismo e 

obesidade, e a adoção de um estilo de vida saudável.  

 Durante o meu estágio, foram inúmeras as determinações feitas (só não tive 

oportunidade de fazer determinação do ácido úrico), o que me fez ver o papel do 

farmacêutico no acompanhamento e adesão à terapêutica do utente. Todo este apoio é 

importante para verificar a eficácia da terapêutica e, em situações descontroladas, 

encaminhar para o médico, para ser feito um reajuste da terapêutica. Este é mais um 

serviço indispensável ao utente, que pode ter um impacto significativo na saúde pública. 

 

8.3. VALORMED 

 A VALORMED é a sociedade responsável pela destruição dos resíduos das 

embalagens e medicamentos fora de uso. Desta forma, consegue ser feita a recolha e 

tratamento dos medicamentos em desuso, garantindo a sua eliminação de forma segura. Na 

Farmácia Lemos, estão instalados contentores que possibilitam ao utente dispensar as 

embalagens vazias e os medicamentos que já não utilizam, garantindo a sua eliminação e 

prevenindo danos ambientais e riscos para a saúde pública. Este projeto já é conhecido pela 

grande maioria dos utentes, que trazem frequentemente medicamentos fora de validade ou 

que já não utilizam. No final, quando cheio, o contentor é selado e pesado e o fornecedor 

responsável recolhe-o e troca-o por um novo. Os resíduos sofrem um processo inicial de 

triagem e são reciclados (papel, plástico e vidro) ou incinerados (restantes resíduos)30.  

 

9. CONCLUSÃO 

 O estágio curricular em Farmácia Comunitária contribuiu, de forma diferencial, para o 

meu percurso académico. A passagem do ambiente académico para a realidade profissional 

não é fácil, implicando uma elevada capacidade de adequação e adaptação, o que me 
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permitiu crescer pessoal e profissionalmente. A Farmácia Lemos é uma farmácia centenária, 

com diferentes áreas de atuação da competência do farmacêutico, dando-me a 

possibilidade de experimentar o papel de farmacêutico de forma polivalente, tornando-me 

uma profissional versátil.  

 Ao longo destes quatro meses, adquiri competências de trabalho responsável e 

autónomo, passando por todas as atividades de índole farmacêutica, na Farmácia Lemos, 

desde a aquisição e receção de encomendas, passando pelo laboratório, até ao desafiante 

e, de certa forma, assustador balcão de atendimento. Com a gratidão e o carinho da equipa 

de profissionais competentes, experientes, dinâmicos e com elevado espírito de entreajuda 

da Farmácia Lemos, sempre que surgiram dúvidas, tive um forte suporte dos colaboradores, 

podendo aprender e crescer. Também com a diversidade de utentes aprendi, tendo tido 

contacto com uma variedade de problemas recorrentes na farmácia, pondo à prova não só 

as competências técnico-científicas como as capacidades humanas de interpretação, 

adequação ao utente e disponibilidade, indispensáveis ao farmacêutico. 
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11. ANEXOS 

ANEXO I – PANFLETO INFORMATIVO 1 

Público-alvo: População em geral para dar a conhecer mais sobre a contraceção hormonal  
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ANEXO II – PANFLETO INFORMATIVO 2 

Público-alvo: Subpopulação com alguns conhecimentos que pretende mais alguma 

informação.
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ANEXO III – FARMÁCIA LEMOS 

  



Farmácia Lemos                                                                     Relatório de Estagio em Farmácia Comunitária 

 
vi 

 

ANEXO IV – FATURA DE ENCOMENDA 
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ANEXO V – REQUISIÇÃO ESPECIAL DE PSICOTRÓPICOS E ESTUPEFACIENTES 
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ANEXO VI – NOTA DE DEVOLUÇÃO 
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ANEXO VII – BOLETIM DE ANÁLISE DE MATÉRIAS-PRIMAS 
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ANEXO VIII – RECEITA PARA MANIPULADOS 
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ANEXO IX – FICHA DE PREPARAÇÃO DE MANIPULADOS 
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ANEXO X – CONTROLO DE QUALIDADE: ENSAIOS OBRIGATÓRIOS 

 

Forma Farmacêutica Ensaio 

Forma farmacêutica Sólida Uniformidade de massa 

Forma farmacêutica semi-sólida pH 

Soluções não estéreis Transparência 

pH 
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ANEXO XI – PRAZO DE VALIDADE DEFINIDO DE ACORDO COM A FORMA FARMACÊUTICA
19

  

 

Forma Farmacêutica Prazo de validade 

Cápsulas 6 meses 

Pós  6 meses 

Pastas 6 meses 

Pomadas anidras 6 meses 

Soluções de via oral ou colutório, sem 

conservante 

2 semanas 

Soluções de via oral ou colutório, com 

conservante 

6 meses 

Soluções de uso externo com 

conservante 

6 meses 

Soluções de uso externo sem 

conservante 

2 semanas 

Suspensões com conservante 3 semanas 

Suspensões sem conservante 2 semanas 

 

 

 

ANEXO XII – PRAZO DE VALIDADE LIMITADO
19

  

Prazo de validade de um mês para todos os manipulados que contenham os seguintes 

compostos: 

 

  

Ácido Ascórbico Cetoconazol Eritromicina 

Ditranol Permanganato de Potássio Vitamina E 

Espironolactona Retinóico Resorcina 

Hidroquinona Peróxido de ureia  
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ANEXO XIII – PRESCRIÇÃO MÉDICA ELETRÓNICA E MANUAL 
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ANEXO XIV – VERSO DA RECEITA IMPRESSO  

  

 

  

Organismo de comparticipação 

– Número da Receita/Lote/Série 

PVP do produto; 

o preço a pagar 

pelo utente e o 

valor a receber 

pelo regime de 

comparticipação 

Número da receita 

Identificação da farmácia 
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ANEXO XV – GUIA DE TRATAMENTO PARA O UTENTE 
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ANEXO XVI – REGIME DE COMPARTICIPAÇÃO ESPECIAL 

Patologia Especial Âmbito Comp. Legislação 

PARAMILOIDOSE 
Todos os 

medicamentos 
100% 

Desp. 4 521/2001 (2ª série),  

de 31/1/2001 

LÚPUS 
Medic. 

comparticipados 
100% 

Desp. 11 387-A/2003 (2ª 

Série), de 23/5 

HEMOFILIA 
Medic. 

comparticipados 
100% 

Desp. 11 387-A/2003 (2ª 

Série), de 23/5 

HEMOGLOBINOPATIAS 
Medic. 

comparticipados 
100% 

Desp. 11 387-A/2003 (2ª 

Série), de 23/5 

DOENÇA DE 

ALZHEIMER 

Lista de 

medicamentos 

referidos no anexo ao 

Despacho 

n.º 13020/2011 (2ª 

série), de 20 de 

Setembro 

37%  

(quando 

prescrito  

por 

neurologistas 

ou psiquiatras) 

Despacho n.º 13020/2011, de 

20/09 

PSICOSE MANIACO- 

DEPRESSIVA 

Priadel 

(carbonato de lítio) 
100% Desp. 21 094/99, de 14/9 

DOENÇA 

INFLAMATÓRIA 

INTESTINAL 

Lista de 

medicamentos 

referidos no anexo ao 

Despacho n.º 

1234/2007 (2ª série), 

de 29 de Dezembro 

de 2006 

90% (quando 

prescrito por 

médico 

especialista 

Despacho n.º 1234/2007, de 

29/12/2006, alterado pelo 

Despacho n.º 19734/2008, de 

15/07, Despacho n.º 

15442/2009, de 01/07, 

Despacho n.º 19696/2009, de 

20/08,  Despacho n.º 

5822/2011, de 25/03 e 

Despacho n.º8344/2012, de 

12/06  

ARTRITE REUMATÓIDE 

E  

ESPONDILITE 

ANQUILOSANTE 

Lista de 

medicamentos 

referidos no anexo ao 

Despacho n.º 

14123/2009 (2ª série), 

de 12 de Junho 

69% 

Despacho n.º 14123/2009 (2ª 

série), de 12/06 , alterado pelo 

Despacho n.º 12650/2012, de 

20/09 

DOR ONCOLÓGICA 

MODERADA A FORTE 

Lista de 

medicamentos 

referidos no anexo ao 

Despacho n.º 

10279/2008 (2ª série), 

90% 

Despacho n.º 10279/2008, de 

11/03, alterado pelo Despacho 

n.º 22186/2008, de 19/08, 

Despacho n.º 30995/2008, de 

21/11, Despacho n.º 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/Farmacia_oficina_alzheimer_moderada
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/Farmacia_oficina_alzheimer_moderada
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/Farmacia_oficina_inflamatoria_intestinal
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/Farmacia_oficina_inflamatoria_intestinal
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/Farmacia_oficina_inflamatoria_intestinal
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/Farmacia_oficina_artrite_reumatoide
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/Farmacia_oficina_artrite_reumatoide
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/Farmacia_oficina_artrite_reumatoide
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/Farmacia_oficina_Dor_Oncologica
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/Farmacia_oficina_Dor_Oncologica
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/Farmacia_oficina_Dor_Oncologica
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de 11 de Março de 

2008 

3285/2009, de 19/01, 

Despacho n.º 6229/2009 de 

17/02, Despacho n.º 

12221/2009 de 14/05, 

Declaração de Rectificação n.º 

1856/2009, de 23/07, 

Despacho n.º 5725/2010 de 

18/03, Despacho n.º 

12457/2010 de 22/07 e 

Despacho n.º 5824/2011 de 

25/03 e Despacho n.º 57/2014 

de 19/12/2013 

DOR CRÓNICA NÃO 

ONCOLÓGICA 

MODERADA A FORTE 

Lista de 

medicamentos 

referidos no anexo ao 

Despacho n.º 

10280/2008 (2ª série), 

de 11 de Março de 

2008 

90% 

Despacho n.º 10280/2008, de 

11/03, alterado pelo Despacho 

n.º 22187/2008, de 19/08, 

Despacho n.º 30993/2008, de 

21/11, Despacho n.º 

3286/2009, de 19/01 e 

Despacho n.º 6230/2009, de 

17/02, Despacho n.º 

12220/2009, de 14/05, 

Despacho n.º 5726/2010 de 

18/03, Despacho n.º 

12458/2010 de 22/07, 

Despacho n.º 5825/2011 de 

25/03 e Despacho n.º 251/2014 

de 23/12/2013 

PROCRIAÇÃO 

MEDICAMENTE 

ASSISTIDA 

Lista de 

medicamentos 

referidos no anexo ao 

Despacho n.º 

10910/2009, de 22 de 

Abril 

69% 

Despacho n.º 10910/2009, de 

22/04 alterado pela Declaração 

de Rectificação n.º 1227/2009, 

de 30/04, Despacho n.º 

15443/2009, de 01/07, 

Despacho n.º 5643/2010, de 

23/03, Despacho n.º 

8905/2010, de 18/05, 

Despacho n.º 13796/2012, de 

12/10 e Despacho n.º 56/2014, 

de 19/12/2013 

PSORÍASE 

Medic. psoriase 

lista 

de  medicamentos 

90% Lei n.º 6/2010, de 07/05 

 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/Farmacia_oficina_Dor_nao_Oncologica
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/Farmacia_oficina_Dor_nao_Oncologica
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/Farmacia_oficina_Dor_nao_Oncologica
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/PROCRIACAO_MEDICAMENTE_ASSISTIDA
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/PROCRIACAO_MEDICAMENTE_ASSISTIDA
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/PSORIASE
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ANEXO XVII – EXEMPLO DE PROTOCOLO DE INDICAÇÃO TERAPÊUTICA 

 

 



Farmácia Lemos                                                                     Relatório de Estagio em Farmácia Comunitária 

 
xxi 

 

 



Hospital Santa Maria                  Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 
 

 
   1 
 

 



Hospital Santa Maria                  Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 
   
 

 
i 

 

  



Hospital Santa Maria                  Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 
   
 

 
ii 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

 

 

 

 

Relatório de Estágio Profissionalizante 

 

Hospital de Santa Maria, Lisboa 

 

janeiro a fevereiro de 2014 

 

 

 

 

Micaela Filipa de Oliveira Moreira 

 

 

Orientadora: Dr.ª Ana Paula Carrondo 

______________________________________________ 

 

 

 

 

Tutor FFUP: Prof.ª Doutora Glória Queiroz 

______________________________________________ 

 

julho de 2014 



Hospital Santa Maria                  Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 
   
 

 
iii 

 

Declaração de Integridade 

 

 

Eu, Micaela Filipa de Oliveira Moreira, abaixo assinado, nº 090601182, aluna do 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto, declaro ter atuado com absoluta integridade na elaboração 

deste documento. 

Nesse sentido, confirmo que NÃO incorri em plágio (ato pelo qual um indivíduo, 

mesmo por omissão, assume a autoria de um determinado trabalho intelectual ou 

partes dele). Mais declaro que todas as frases que retirei de trabalhos anteriores 

pertencentes a outros autores foram referenciadas ou redigidas com novas palavras, 

tendo neste caso colocado a citação da fonte bibliográfica. 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, ____ de __________________ 

de ______ 

 

Assinatura: ______________________________________ 



Hospital Santa Maria                  Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 
   
 

 
iv 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 A toda a Comissão de Estágios da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

pela oportunidade de conhecer a realidade da Farmácia Hospitalar através de um Hospital 

de referência como o Hospital de Santa Maria. 

 A toda a equipa de farmacêuticos, técnicos de farmácia, e auxiliares dos Serviços 

Farmacêuticos do Hospital do Santa Maria um agradecimento por todo o tempo 

disponibilizado, pela paciência, o profissionalismo e a orientação em todas as tarefas 

propostas, capazes de elevar os meus conhecimentos científicos e suscitar interesse pela 

área da farmácia hospitalar.  

 Um especial agradecimento à Drª Ana Paula Carrondo, orientadora de estágio, por 

toda a simpatia, disponibilidade, apoio e orientação, procurando sempre contribuir para 

aumentar o meu conhecimento científico com novos trabalhos na área farmacêutica. 

 À minha colega de estágio, Sheila Mendes, por toda a amizade e companheirismo 

criada que permitiu que cada dia fosse encarado com particular motivação e boa disposição. 

 A todos os que de alguma forma contribuíram para a realização do meu estágio, um 

muito obrigada! 

  



Hospital Santa Maria                  Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 
   
 

 
v 

 

ÍNDICE 

 

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................................... 1 

2. CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE ...................................................................................... 1 

2.1. LOCALIZAÇÃO E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO ........................................................ 2 

2.2. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO .......................................................................... 2 

2.3. RECURSOS HUMANOS ........................................................................................... 2 

2.4. COMISSÕES TÉCNICAS EXISTENTES NO HSM ........................................................... 2 

3. GESTÃO DO MEDICAMENTO......................................................................................................... 3 

4. AQUISIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS ................................. 4 

4.1. GESTÃO DE EXISTÊNCIAS ...................................................................................... 4 

4.2. SISTEMAS E CRITÉRIOS DE AQUISIÇÃO .................................................................... 5 

4.3. RECEÇÃO E CONFERÊNCIA DE PRODUTOS ADQUIRIDOS ............................................. 6 

4.4. ARMAZENAMENTO DOS PRODUTOS/PRAZOS DE VALIDADE ......................................... 6 

5. SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ................................................................ 7 

5.1. DISTRIBUIÇÃO TRADICIONAL................................................................................... 7 

5.2. REPOSIÇÃO DE STOCKS POR NÍVEIS ........................................................................ 8 

5.3. DISTRIBUIÇÃO POR PYXIS ...................................................................................... 8 

5.4. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL DIÁRIA EM DOSE UNITÁRIA ............................ 9 

5.5. DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A DOENTES EM AMBULATÓRIO ............................. 10 

5.6. MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLO ESPECIAL ................................................. 12 

5.6.1. PSICOTRÓPICOS E ESTUPEFACIENTES.................................................................................. 12 
5.6.2. HEMODERIVADOS ................................................................................................................. 14 
5.6.3. MEDICAMENTOS EXTRAFORMULÁRIO .................................................................................... 14 
5.6.4. ANTIFÚNGICOS DE LARGO ESPETRO ..................................................................................... 15 

5.7. REEMBALAGEM ................................................................................................... 15 

6. FARMACOTECNIA ......................................................................................................................... 17 

6.1. CONCEITO INTEGRADO DE GARANTIA DE QUALIDADE .............................................. 17 

6.2. PREPARAÇÃO DE FORMAS FARMACÊUTICAS ESTÉREIS ............................................ 18 

6.2.1. PREPARAÇÃO DE BOLSAS PARA NUTRIÇÃO ........................................................................... 19 
6.2.2. PREPARAÇÃO DE FÁRMACOS CITOTÓXICOS .......................................................................... 21 

6.3. PREPARAÇÃO DE FORMAS FARMACÊUTICAS NÃO ESTÉREIS ..................................... 22 

6.4. CONTROLO DE QUALIDADE ................................................................................... 23 

7. PARTICIPAÇÃO DO FARMACÊUTICO EM ENSAIOS CLÍNICOS ............................................ 24 

8. INFORMAÇÃO SOBRE MEDICAMENTOS E OUTRAS ATIVIDADES DE FARMÁCIA 

CLÍNICA ............................................................................................................................................... 25 

8.1. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO, REGISTO E ARQUIVO DE INFORMAÇÃO ............................... 25 

8.2. FARMACOCINÉTICA CLÍNICA: MONITORIZAÇÃO DOS FÁRMACOS NA PRÁTICA CLÍNICA ... 26 

8.2.1. LABORATÓRIO DE DETERMINAÇÃO DAS CONCENTRAÇÕES SÉRICAS ...................................... 26 
8.2.2. FARMACOCINÉTICA CLÍNICA .................................................................................................. 27 



Hospital Santa Maria                  Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 
   
 

 
vi 

 

8.3. ACOMPANHAMENTO DA “VISITA DE MÉDICA” ........................................................... 28 

8.4. APRESENTAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO ................................................................ 28 

9. APRESENTAÇÃO DE UM TEMA DE REVISÃO .......................................................................... 28 

10. CONCLUSÃO ................................................................................................................................ 28 

11. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................................... I 

12. ANEXOS .......................................................................................................................................... III 

 

 

  



Hospital Santa Maria                  Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 
   
 

 
vii 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

AIM  Autorização de introdução no mercado 

AO   Assistente Operacional 

AUE  Autorização de utilização especial 

AT  Auxiliar Técnico 

CA  Conselho de administração 

CEIC  Comissão de Ética para a Investigação Científica  

CFAL  Câmaras de fluxo de ar laminar  

CFALH Câmara de fluxo de ar laminar horizontal  

CFALV Câmara de fluxo de ar laminar vertical  

CFT  Comissão de Farmácia e Terapêutica 

CHLN  Centro Hospitalar Lisboa Norte  

CNPD  Comissão Nacional de Proteção de Dados  

CRO  Contract Research Organization 

DCI  Denominação comum internacional 

DGS  Direção Geral de Saúde 

EPI   Equipamento de proteção individual  

HEPA  High Efficiency Particulate Air-Filter 

FHNM  Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos  

FIFO  First in first out 

HPV  Hospital Pulido Valente  

HSM  Hospital de Santa Maria 

INCM  Imprensa Nacional – Casa da Moeda 

IVRS  Interactive Voice Response System  

IWRS  Interactive Web Response System 

MSRM  Medicamentos sujeitos a receita médica 

NID  Número de identificação do doente 

NP  Nutrição parentérica  

PV  Prazo de validade 

RCM  Resumo das caraterísticas do medicamento 

SA  Substância ativa 

SGICM Sistema de Gestão Integrada do Circuito do Medicamento  

SGTF  Serviço de Gestão Técnico-Farmacêutica  

SNS  Sistema Nacional de Saúde  

SPMS  Serviços partilhados do Ministério da Saúde 

TDT   Técnico de Diagnóstico e Terapêutica 
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1. INTRODUÇÃO 

 O estágio curricular representa o primeiro contato com a realidade do setor 

farmacêutico onde há oportunidade, não só, de aprofundar conhecimentos teóricos e 

práticos adquiridos ao longo dos cinco anos do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas, mas também desenvolver novas competências de índole profissional. O 

relatório descreve o meu estágio realizado nos Serviços de Gestão-Técnico Farmacêutica 

do Hospital de Santa Maria durante o período de 2 de janeiro a 28 de fevereiro de 2014, cujo 

plano de estágio se encontra em anexo (anexo I). 

 Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares são uma infraestrutura vital à prestação de 

cuidados de saúde dispensados no seio hospitalar. Funcionam como um departamento com 

autonomia técnica, científica e de gestão estando sempre sujeitos à orientação por parte dos 

Órgãos de Administração do Hospital, aos quais respondem pelos seus resultados. A 

direção dos Serviços Farmacêuticos é inevitavelmente assegurada por um farmacêutico 

hospitalar. A atividade de farmácia hospitalar garante a terapêutica medicamentosa mais 

correta ao doente com qualidade, eficácia e segurança. Procura sempre racionalizar os 

custos associados ao tratamento e nunca descurar a procura por novos conhecimentos úteis 

à prática diária1,2. 

 O farmacêutico hospitalar como profissional de saúde especializado no medicamento 

tem a responsabilidade de assegurar a utilização correta e racional do medicamento dentro 

do hospital, devendo esclarecer sempre que necessário os restantes profissionais de saúde 

e o próprio doente. Este trabalha em conjunto com o médico, o enfermeiro e restantes 

profissionais de saúde numa equipa multidisciplinar para garantirem saúde e bem-estar do 

doente. O farmacêutico hospitalar apresenta diferentes valências associadas ao 

medicamento, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos, que passam pela seleção, 

aquisição, receção, armazenagem, preparação, controlo, distribuição, informação de 

medicamentos, participação em ensaios clínicos, desenvolvimento de ações de formação, 

participação em comissões técnicas, farmacovigilância, farmacocinética e farmácia clínica1,2. 

 

2. CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE 

 O Centro Hospitalar Lisboa Norte (CHLN) agrega dois estabelecimentos 

universitários de referência no Sistema Nacional de Saúde (SNS): o Hospital de Santa Maria 

(HSM) e o Hospital de Pulido Valente (HPV) em dois polos distintos. Tendo a cargo 

importantes funções de prestação de cuidados de saúde, formação continuada, inovação e 

investigação, constitui uma unidade essencial dentro do sistema de saúde português. 

 O Serviço Farmacêutico do HSM tem como missão assegurar o uso dos 

medicamentos e outros produtos farmacêuticos nas melhores condições (uso racional, 
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seguro e com uma boa relação custo-eficácia) para garantir o melhor resultado da 

terapêutica no doente. Para isso, o Serviço, através dos seus profissionais, aplica 

conhecimentos específicos e desempenha múltiplas funções interligadas com o 

medicamento, tanto a nível assistencial, como a nível administrativo, técnico-científico ou de 

assessoria, intervindo em várias equipas multidisciplinares3.  

 

2.1. LOCALIZAÇÃO E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

 O Serviço de Gestão Técnico-Farmacêutica (SGTF) do HSM situa-se no corpo 

transversal oriental do hospital permitindo uma boa comunicação externa e interna. No piso 

01 localiza-se o setor de distribuição, facilitando o acesso externo para a receção e 

armazenamento de medicamentos. Os restantes setores da farmácia estão localizados no 

piso 1, permitindo por um lado, o fácil acesso dos doentes ao ambulatório (junto ao elevador 

7), e por outro, a comunicação interna para um melhor serviço de distribuição dos 

medicamentos3. A farmácia funciona 24 horas por dia todos os dias do ano, assegurando o 

serviço nas duas unidades hospitalares no horário de encerramento do HPV3.  

 

2.2. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO 

 No piso 01 do SGTF é feita a receção de Produtos Farmacêuticos; a aquisição de 

Produtos Farmacêuticos e a Distribuição. No piso 1 do Serviço Farmacêutico localizam-se o 

Gabinete de Direção e Secretariado; o Setor da Informação de Medicamentos e 

Farmacocinética Clínica; o Laboratório de Determinação de Concentrações Séricas de 

Fármacos; o Laboratório de Controlo de Qualidade de Produtos Farmacêuticos; os Ensaios 

Clínicos; o Setor de Farmacotecnia e a Farmácia de Ambulatório. 

 

2.3. RECURSOS HUMANOS 

 Para uma boa organização, gestão e funcionamento do SGTF são necessários 

recursos humanos com diferentes qualificações e funções, como: 

 Auxiliares Técnicos (AT); 

 Assistentes Operacionais (AO); 

 Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT) - Ramo de Farmácia;  

 Técnicos Superiores de Saúde - Ramo Farmacêutico. 

 

2.4. COMISSÕES TÉCNICAS EXISTENTES NO HSM 

 O SGTF tem profissionais de saúde com papel ativo como colaboradores em 

múltiplas comissões e atividades de caráter científico no HSM. Existem várias comissões 

técnicas multidisciplinares, sendo as mais importantes e com as quais contactei: 
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 Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT): Composta no máximo por seis 

membros (três médicos e três farmacêuticos), sendo regulada pelo Decreto-Lei nº188/2003, 

de 20 de agosto4. É presidida pelo Diretor Clínico do Hospital que tem voto de qualidade nas 

decisões. Reúnem semanalmente com o intuito de: 

  - Avaliar os pedidos de utilização de medicamentos em casos concretos de 

forma técnico-científica (ou por serem de elevado custo ou por terem indicação terapêutica 

diferente da aprovada), com recurso a bibliografia atualizada e pareceres de peritos;   

  - Analisar os custos dos serviços; 

  - Emitir pareceres sobre medicamentos que não constam no formulário ou 

sobre a aquisição de novos medicamentos e estipular normas de utilização de 

medicamentos. 

 São integrantes da CFT a subcomissão de antimicrobianos (estabelece juntamente 

com a comissão de controlo da infeção a utilização de antibióticos nos diferentes serviços), 

a subcomissão de pensos, apósitos e material afim e a subcomissão de Tratamento da Dor5.   

 Comissão de Ética para a Saúde: Regulada pelo Decreto-Lei nº97/95, 10 de maio6, 

esta comissão multidisciplinar tem a função de zelar pelos padrões de ética na prática 

médica (assegurando a dignidade e integridade humana) e refletem e analisam casos de 

doentes que envolvam questões éticas7. 

 Comissão de Introdução e Análise de reagentes laboratoriais: Composta por três 

médicos, um farmacêutico e um administrativo da área dos negócios que controlam a 

introdução ou alteração de quaisquer reagentes no HSM. 

 Existem alguns farmacêuticos do SGTF que participam em atividades científicas de 

ensino e formação no CHLN e na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa.  

 

3. GESTÃO DO MEDICAMENTO 

Em 2008, foi criada a figura do “Gestor do Medicamento” desempenhada por um 

farmacêutico do SGTF do HSM com o importante papel de responsabilização e uso racional 

do medicamento em todo o circuito dentro da instituição. 

 Durante o meu estágio, tive a oportunidade de assistir a uma apresentação por parte 

do farmacêutico responsável pela gestão do medicamento no HSM no INFARMED, onde se 

falou da importância desta figura a nível hospitalar e foi feita uma pequena discussão de 

alguns obstáculos à correta utilização do medicamento no seio do hospital.  

A unidade de gestão do medicamento no CHLN envolve o Serviço de Compras e 

Aprovisionamento e a CFT. O Serviço de Compras e Aprovisionamento está envolvido em 

todo o processo de compra até ao seu pagamento. É feita a negociação direta com a 

Indústria Farmacêutica (discussão do desconto comercial e da política de utilização) não só 
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relativa à substância ativa mas também relativa à posição estratégica perante as opções 

terapêuticas para determinada doenças. As estratégias para determinada doença são 

definidas para um período médio de três anos, uma vez que não faria sentido reformulação 

nem de seis em seis meses por ser um curto espaço de tempo, nem de cinco em cinco anos 

por se tornar um intervalo de tempo demasiado longo. A seleção de medicamentos é feita 

pela CFT tendo por base o Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM) bem 

como considerações de caráter económico, de segurança e de eficácia. São feitas 

avaliações de consumos para se perceber os gastos dos diferentes medicamentos e os 

quais assumem maior importância por cada serviço.  

 No HSM, o consumo de medicamentos representa o segundo maior gasto do 

Hospital, apenas ultrapassado pelos recursos humanos (pagamento de ordenados). 

Contudo, nem sempre os custos se traduzem em eficácia sabe-se, por exemplo, que a taxa 

de eficácia média dos antibióticos é cerca de 60%. No entanto, não se consegue ter a noção 

se há efetividade nos medicamentos usados no Hospital. Nesta área são necessários 

estudos capazes de quantificar os resultados.  

 Atualmente, um dos principais problemas a nível hospitalar é a carência de um 

sistema informático capaz de cruzar toda a informação relativa ao doente e aos 

medicamentos prescritos nas diferentes especialidades que o acompanham. A estrutura 

Hospitalar Portuguesa é composta por unidades autónomas quando o que deveria existir era 

uma unidade una nacional. São exemplos dessa necessidade os Hospitais de Dia onde se 

torna cada vez mais difícil controlar os fármacos dado o elevado número de registos. Este 

seria um avanço importante para garantir o uso racional do medicamento. 

 

4. AQUISIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

 No SGTF existe uma seção encarregue do processo de aquisição, receção e 

distribuição da medicação a doentes internados, em hospital de dia e em regime de 

ambulatório. É da responsabilidade do SGTF a aquisição: de medicação para doentes 

internados e de ambulatório do HSM e do HPV, alguns dispositivos médicos, reagentes, 

matérias-primas e material de reembalagem. Desde 2007, que também os gases medicinais 

passaram a estar a cargo da farmácia. 

 

4.1. GESTÃO DE EXISTÊNCIAS 

 Uma importante função do farmacêutico do setor da aquisição é a gestão de stocks. 

Cada produto tem um valor mínimo e máximo de stock definido no sistema informático pelo 

farmacêutico baseado nos consumos dos últimos meses e necessidades do hospital, 

podendo ser consultado os artigos abaixo do ponto de encomenda, fazer uma análise do 



Hospital Santa Maria                  Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 
   
 

 
5 

 

consumo de determinado produto, ver o stock atual e fazer previsões de consumo. Sempre 

que se atinge o valor mínimo ou um valor inferior torna-se necessária fazer nova 

encomenda.  

 As aquisições têm sempre como base o consumo do hospital. As estimativas de 

consumo são feitas anualmente e dependem sempre do medicamento que se pretende 

adquirir. Geralmente, o stock da maioria dos produtos no SGTF é para 2-3 semanas, exceto 

produtos, que por terem um preço reduzido são encomendados em doses superiores1. 

 

4.2. SISTEMAS E CRITÉRIOS DE AQUISIÇÃO 

 As necessidades anuais são determinadas tendo como base os consumos no CHLN. 

A estas podem ser adicionados alguns pedidos esporádicos de medicamentos que não 

detêm autorização de introdução no mercado (AIM) em Portugal e que têm de ser 

importados, como os fármacos de autorização de utilização especial (AUE). Para isso é 

necessário que a direção clínica valide obrigatoriamente a necessidade de compra, 

assinando um formulário que é enviado para o INFARMED que terá de conceder a 

autorização. Só após a sua aprovação pode ser iniciado o processo de compra. A AUE tem 

a validade de apenas um ano civil.  

 Sempre que haja interesse num novo produto, é necessário um parecer técnico, 

geralmente por parte da CFT, que tem de se pronunciar sobre o interesse da sua 

introdução. O parecer técnico da CFT é validado pela direção clínica. Se for de uso 

exclusivo hospitalar tem de ser validado e autorizado pelo INFARMED para poder ser 

aprovado. Ao ser aprovado pela CFT um novo medicamento é feita uma ficha do produto 

com as suas características, atribuindo-se um código interno composto por oito algarismos. 

Após selecionados e devidamente aprovados os produtos necessários ao hospital é iniciado 

o procedimento de compra.  

 As compras são feitas a partir do catálogo de Serviços Partilhados do Ministério da 

Saúde (SPMS) disponível eletronicamente. No caso do produto em questão não estar 

incluído neste catálogo, deve-se procurar através do INFARMED quem é detentor de AIM 

para se fazer a compra. Se existir mais do que um laboratório para o mesmo medicamento 

no catálogo, opta-se primeiramente, por aquele que está adaptado à dose unitária, e caso 

não exista diferença, a decisão prende-se com o preço.  

 Nos hemoderivados, tenta-se que não haja alteração de marca do medicamento para 

determinado doente, para haver maior controlo por farmacovigilância. Todos os 

hemoderivados têm um certificado de libertação de lote pelo INFARMED que fica registado 

na farmácia. No caso dos estupefacientes e benzodiazepinas são comprados pelo catálogo, 

mas a nota de encomenda tem de ser assinada sempre por um farmacêutico. 
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 As exigências dos citotóxicos, preparações parentéricas e injetáveis são dadas 

semanalmente pelos responsáveis do serviço. Os pedidos do HPV são feitos diariamente ao 

HSM a uma farmacêutica responsável. São arredondados os pedidos de acordo com as 

embalagens e são enviados para o HPV. 

 

4.3. RECEÇÃO E CONFERÊNCIA DE PRODUTOS ADQUIRIDOS 

 Após feito o pedido de compra ao fornecedor, este envia os produtos acompanhados 

do documento de transporte, que pode ser guia de remessa, fatura, guia de transporte, ou 

outros. Sempre que chega uma encomenda tem de ser verificada a concordância 

quantitativa e qualitativa entre os produtos, o documento de transporte e a respetiva nota de 

encomenda. Deve ser tido em conta as condições do produto aquando recebido que devem 

ser adequadas (prazo de validade e o estado de acondicionamento). Na guia de remessa é 

registada a data de receção, a quantidade unitária recebida, o nome genérico do produto, o 

prazo de validade e o lote seguida da rubrica e o número mecanográfico de quem recebe. 

 Uma das cópias da guia de remessa fica arquivada no SGTF e a outra acompanha o 

produto até ao seu local de armazenagem. É dado registo informático da entrada do produto 

no Sistema de Gestão Integrada do Circuito do Medicamento (SGICM®) da Glintt® sendo 

registados todos os lotes rececionados. A documentação de transporte que acompanha os 

produtos é enviada diariamente para o Serviço de Gestão Financeira. 

  

4.4. ARMAZENAMENTO DOS PRODUTOS/PRAZOS DE VALIDADE 

 Os produtos após rececionados são transportados por um AO que faz a sua 

arrumação, com a supervisão de um TDT, de forma a permitir uma rotação de stocks 

adequada (first in first out - FIFO). Os medicamentos podem ter diferentes localizações: 

 Kardex horizontal: contém a generalidade dos medicamentos. Os medicamentos 

armazenados no kardex horizontal são utilizados para o fornecimento do kardex 

vertical por parte de um TDT. 

 Armazém de medicamentos externos ao kardex: contém todos os medicamentos que 

pelas suas caraterísticas ou rotatividade não podem ser incluídos no kardex. 

 Armazém de produtos refrigerados: local onde estão os frigoríficos com toda a 

medicação que necessita de refrigeração. A temperatura dos produtos é controlada 

(2º-8º C) por um sistema de sondas que é acionado caso haja alterações da 

temperatura do armazém despoletando automaticamente um e-mail e um alarme no 

telemóvel de serviço do farmacêutico responsável. 

 Armazém de estupefacientes e psicotrópicos: local onde estão os cofres. Quando 

chegam na encomenda, são entregues diretamente ao farmacêutico responsável que 
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faz o registo de entrada nos livros próprios de registo, e procede à sua arrumação. 

No caso dos estupefacientes, a sua existência final deve ser sempre confirmada por 

um segundo farmacêutico. 

 Armazém de injetáveis de grande volume: local de armazenamento de soros, 

soluções de diálise peritoneal e nutrição entérica, desinfetantes e antissépticos. 

 Armazém de produtos inflamáveis: este armazém está segregado dos restantes para 

garantir a segurança necessária a este tipo de produtos. 

 Armazém de medicamentos citotóxicos injetáveis: local de armazenamento de 

citotóxicos para utilização na unidade centralizada de preparação de citotóxicos. 

 A verificação da validade deve ser feita na totalidade dos medicamentos no kardex 

horizontal, kardex vertical e frigorífico a cada 3 meses seguindo a calendarização da limpeza 

dos mesmos. Geralmente os que estão próximos de expirar a sua validade devem ser 

analisados e são marcados com uma etiqueta autocolante de forma a serem utilizados 

prioritariamente face a um mesmo medicamento com validade mais alargada. Os 

medicamentos externos aos equipamentos de distribuição e os medicamentos da farmácia 

de ambulatório devem ser igualmente verificados a cada 3 meses.  

 

5. SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

 A distribuição permite disponibilizar o medicamento correto na quantidade correta e 

assegurar a sua qualidade, de acordo com a prescrição médica para cada doente, tendo 

uma metodologia e circuitos próprios. O sistema de distribuição mais seguro e eficaz seria 

através de dose unitária a todos os doentes, não sendo no entanto viável para todos os 

serviços do Hospital, existindo nesse sentido alternativas de distribuição que tentam 

melhorar o sistema de distribuição tradicional1.  

 O sistema de distribuição envolve uma série de etapas que decorrem após a 

prescrição médica até à receção da medicação nos serviços. Muitos serviços têm prescrição 

eletrónica, através do SGICM® da Glintt®, pelos médicos e onde podem ser registadas as 

administrações pelos enfermeiros. Nos serviços onde não existe prescrição eletrónica é 

utilizada a distribuição tradicional. Assim, e uma vez que é um Hospital grande, (≈1000 

camas) não há apenas um sistema de distribuição, existem serviços com distribuição 

tradicional, outros com dose unitária e ainda existem serviços com pyxis, dependendo das 

facilidades de cada serviço1. 

 

5.1. DISTRIBUIÇÃO TRADICIONAL 

 Nos serviços em que não se consegue ter dose unitária como pediatria, urgência, 

cuidados intensivos dado que o estado clínico do doente é alterado muito rapidamente, tem 
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que se adotar o serviço de distribuição tradicional. Nestes serviços, existe um armário com a 

medicação do serviço que é acordada entre a farmácia e o enfermeiro responsável pelo 

serviço. A terapêutica que não existe nesses armários é fornecida pela farmácia perante 

pedido trazido até à farmácia pelo AO. No caso de medicamentos sujeitos a justificação, são 

entregues nos impressos de extraformulário, podendo a farmácia fornecer medicação até 

um prazo máximo de 7 dias. Este sistema de distribuição tem como grande aspeto negativo, 

não permitir a participação ativa do farmacêutico que se restringe à cedência dos 

medicamentos pedidos, não sendo passível de deteção de erros de prescrição ou interações 

medicamentosas. Para além disso, provoca acumulação desnecessária de produtos nos 

serviços e um maior desperdício de medicação por haver um controlo dificultado. 

 

5.2. REPOSIÇÃO DE STOCKS POR NÍVEIS 

 Cada serviço tem um stock pré-definido atendendo às suas características e 

consumos médios. Quando o stock atinge os seus valores mínimos, o enfermeiro 

responsável deve fazer um pedido de reposição, em papel ou via informática (dependente 

do sistema de destruição do serviço). No caso do HSM, os pedidos em papel têm de ser 

transcritos para o sistema informático, permitindo a informação direta das necessidades 

para o Kardex Horizontal. Normalmente, são feitos dois pedidos semanais por cada serviço 

em dias fixos. Os pedidos são verificados pelo farmacêutico quanto ao correto 

preenchimento e tendo em conta os stocks disponíveis na farmácia, e o aviamento é feito a 

partir dos locais de armazenamento apropriado. É sempre feita uma conferência por 

amostragem pelo farmacêutico antes do fornecimento dos produtos aos serviços1. 

 

5.3. DISTRIBUIÇÃO POR PYXIS 

 O Pyxis MedStation® consiste num sistema de distribuição automatizado composto 

por armários semiautomáticos compartimentados localizados nos diferentes serviços, 

representando 80-90% dos medicamentos do serviço. São de acesso limitado por leitura 

biométrica ou password podendo aceder farmacêuticos, TDT e enfermeiros com elevada 

rastreabilidade dos medicamentos. A farmácia tem de garantir a reposição dos 

medicamentos de acordo com o consumo (stock mínimo para cerca de 48 horas de 

consumo). Atualmente no HSM existem 38 equipamentos Pyxis® que podem estar 

associados a prescrição eletrónica ou, em casos como a urgência, não estão associados. 

Por um lado, nos Pyxis® há um controlo mais eficiente e controlado dos serviços bem como 

uma gestão mais prática de stocks que estão informatizados. No entanto, relativamente à 

dose unitária têm a grande desvantagem de não haver verificação da prescrição antes de 

cada administração pelo enfermeiro ao doente, havendo apenas um registo.  
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 A prescrição médica dos doentes destes serviços é verificada de acordo com as 

indicações terapêuticas, a posologia, a via de administração, as interações, as 

incompatibilidades, se existe duplicação na prescrição e por fim é visto se há 

enquadramento nas políticas de utilização existentes no CHLN. Para garantir a 

racionalização da terapêutica devem ser tidos em conta os dados laboratoriais do doente 

para ser validada a prescrição. 

 A medicação está armazenada nos Pyxis® sendo responsabilidade do serviço retirar, 

devolver e registar inutilizações de medicamentos de acordo com as regras definidas. No 

caso de medicamentos que não necessitam validação prévia pelo farmacêutico podem ser 

retirados pelo enfermeiro, enquanto os medicamentos de justificação só podem ser retirados 

após validação. Os medicamentos não pertencentes ao Pyxis® e que não tenham circuito 

próprio de acordo com a legislação ou sejam fornecidos com distribuição tradicional (soros e 

inflamáveis) são fornecidos diariamente em unidose através dos designados extra-Pyxis®. A 

medicação extra-Pyxis® é processada no kardex vertical após validação da prescrição pelo 

farmacêutico, e é aviada de forma individualizada. É distribuída a cada serviço a partir das 

15h para um período de 24h. Após a verificação e a distribuição dos extra-Pyxis®, o 

farmacêutico faz o registo de consumos no sistema informático. 

 Os consumos são registados automaticamente estando associados a uma prescrição 

com a identificação do médico prescritor, do farmacêutico que valida e do enfermeiro que 

administra. O controlo do stock tem em conta os consumos, os stocks existentes no SGTF e 

a sua disponibilidade no circuito comercial. A sua gestão é da responsabilidade da farmácia. 

Em horários pré-definidos são impressos, automaticamente, por cada equipamento, na 

consola que controla os Pyxis®, os relatórios com os medicamentos que atingiram o stock 

mínimo definido. Automaticamente, é gerado um ficheiro no kardex horizontal com as 

necessidades de cada equipamento. Após o aviamento, é feita a reposição dos 

medicamentos nos vários equipamentos pelo SGTF. No caso dos estupefacientes ou 

psicotrópicos, o aviamento é feito posteriormente pelo farmacêutico. Os restantes 

medicamentos são acondicionados em contentores de transporte que são selados por um 

TDT. O AO transporta os contentores até os serviços devidamente selado. Os 

medicamentos são repostos pelo TDT de acordo com os ficheiros de reposição. 

 

5.4. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL DIÁRIA EM DOSE UNITÁRIA 

 Os pedidos de dose unitária são recebidos em suporte informático de forma 

individualizada. No caso de serviços sem prescrição online, são enviados em suporte papel 

os pedidos de medicação com justificação clínica (extra-formulário). Todas as prescrições 

médicas são verificadas pelo farmacêutico quanto às indicações terapêutica, a posologia, as 
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interações, as incompatibilidades, se existe duplicação na prescrição e por fim é visto se há 

enquadramento nas políticas de utilização existentes no CHLN. Cada unidade de 

internamento possui um armário com medicamentos combinados com o serviço num stock 

pré-definido, cuja reposição é feita pela farmácia. A restante medicação é distribuída em 

dose unitária, exceto medicamentos com circuitos próprios. Fora dos horários estabelecidos 

apenas é fornecida terapêutica urgente. 

 Após validação farmacêutica são impressos os rótulos de identificação das gavetas 

dos doentes e os mapas de distribuição dos medicamentos agrupados por cama e por 

medicamento. A informação é enviada para o Kardex Vertical para ser feito o aviamento por 

picking pelo TDT. Antes da distribuição, é feita a conferência da medicação por 

amostragem. A medicação deve assegurar a terapêutica até para 24 horas. Concluído o 

aviamento e conferência, o farmacêutico faz o registo de consumos no sistema informático. 

 

5.5. DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A DOENTES EM AMBULATÓRIO 

 A dispensa de medicamentos em regime ambulatório, por parte dos Serviços 

Farmacêuticos Hospitalares, tem elevada importância para o SNS. A possibilidade do 

doente iniciar ou continuar o seu plano farmacoterapêutico em casa reduzindo os custos e 

os riscos inerentes ao internamento hospitalar (ex. infeções nosocomiais) são as principais 

vantagens da cedência de medicamentos em ambiente hospitalar. O farmacêutico hospitalar 

tem neste setor um papel fulcral no que respeita ao acompanhamento, pelo facto de muitos 

destes medicamentos terem estreitas margens terapêuticas exigindo a monitorização 

permanente por especialistas hospitalares, mas também por razões económicas dado os 

elevados custos associados. No HSM a farmácia de ambulatório funciona de segunda a 

sexta-feira das 9h às 19h30, tendo um fácil acesso para os doentes. Com guichets 

individualizados, o atendimento ao doente é feito com privacidade. 

 Os medicamentos podem ser distribuídos gratuitamente aos doentes em regime 

ambulatório. Para tal, deve ser verificada se a prescrição médica corresponde a: 

 Prescrição do CHLN/HSM de medicamentos que são cedidos gratuitamente de 

acordo com a legislação (anexo II). 

 Prescrição de agentes biológicos mesmo sendo prescritos fora do CHLN/HSM 

(despacho nº18419/20108 e despacho 1845/20119). Prevê-se que em doentes com 

patologias crónicas de elevada mortalidade como artrite reumatoide, espondilite 

anquilosante, artrite psoriática, artrite idiopática juvenil poliarticular e psoríase em placas, 

possa ser dispensada gratuitamente um conjunto de medicamentos, implicando a sua 

prescrição em consultas certificadas (consulta com meios técnicos e humanos adequados 

ao acompanhamento do doente). Para isso, o centro prescritor, o médico prescritor, e o 
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medicamento devem estar registados na base de dados da Direção Geral de Saúde (DGS), 

bem como as listas de todas as consultas certificadas. Os médicos nas receitas devem 

mencionar o despacho que regulamenta a dispensa (despacho nº18419/20108). 

 Medicamentos autorizados pela CFT e aprovados pelo conselho de administração 

(CA) para um doente específico. 

Na farmácia de ambulatório podem ainda, excecionalmente, ser vendidos 

medicamentos, restringindo-se a: 

 Medicamentos existentes nas farmácias comunitárias mas temporariamente 

esgotados (venda condicionada ao stock existente). As receitas médicas têm de ter, pelo 

menos, carimbo de duas farmácias e assinatura dos responsáveis para garantir a não 

disponibilidade, bem como uma etiqueta do CHLN/HSM com a identificação do doente, a 

medicação e o número de processo. 

 Medicamentos não existentes nas farmácias comunitárias, desde que não esteja 

proibida a sua venda. Nestes incluem-se os medicamentos sujeitos a receita médica 

(MSRM) definidos na alínea b) (não são de uso exclusivo Hospitalar) do art.118º do DL 

176/200610, desde que exista PVP atribuído pelo INFARMED (ex. a fitomenadiona como não 

tem PVP atribuído não pode ser vendida). São exceções todos os medicamentos 

importados dado que a sua aquisição é fixa para determinado número de doentes. 

 O sistema informático de suporte à dispensa permite aceder à ficha do doente, onde 

está disponível a legislação ao abrigo da qual é realizada a dispensa ou a autorização pelo 

CA, o médico prescritor, o farmacêutico responsável pela cedência, medicamentos 

dispensados e a respetiva data. A prescrição deve estar nos modelos autorizados para a 

prescrição eletrónica (exceto nos casos previstos no art.8º da portaria 137-A/201211), com 

indicação da SA na denominação comum internacional (DCI), dosagem, forma farmacêutica, 

apresentação, posologia, quantidade, identificação do doente, identificação do médico, data 

e legislação ao abrigo da qual é feita a dispensa. Na mesma receita podem ser prescritas 

até 4 embalagens de medicamentos distintos, máximo de 2 embalagens do mesmo 

medicamento (até 4 se em embalagem unitária), e na mesma receita não podem ser 

prescritos psicotrópicos ou estupefacientes com outros medicamentos. Sempre que o 

farmacêutico verifique alterações na terapêutica, ou em caso de dúvida, deve esclarecê-las 

com o médico.  

 Após a validação, através de sistema robotizado de dispensa integrado no SGICM 

(Consis®) é feita a dispensa dos medicamentos. O sistema de dispensa automática Consis® 

apresenta como vantagem permitir armazenar medicamentos numa área muito inferior do 

que um armário, permitir uma rápida dispensa bem como uma redução de erros de 

dispensa. Desta forma, o farmacêutico pode focar-se mais no aconselhamento ao doente 
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garantindo um atendimento com mais qualidade. Geralmente a dispensa é feita para um 

período de 1 mês, exceto autorização formalizada para um período específico (o doente 

deve pedir expressamente, e apresentar um relatório sobre a sua situação clínica que 

expresse a necessidade de prolongamento do intervalo de dispensa); prescrições das 

consultas de gastroenterologia/hepatologia têm para 2 meses; prescrições das consultas de 

hospital de dia de oncologia e prescrições pós transplantes renais podem ir até 3 meses. 

Deve sempre ser verificada a disponibilidade do medicamento para dispensa no período 

autorizado. No caso de o stock estar reduzido, a receita pode ficar pendente devendo 

dispensar-se uma quantidade mínima que garanta que todos os doentes irão ter medicação. 

Com a receita pendente, o doente deve passados uns dias voltar à farmácia do ambulatório 

para levar a restante medicação correspondente à receita. Todas as prescrições têm 

validade de um ano, excetuando os biológicos e os antiretrovíricos (6 meses). Segundo a 

circular normativa nº01/CD/201212, para todos os doentes a que se cede medicamentos para 

a utilização no domicílio, deve ser assinado um termo de responsabilidade (disponível no 

anexo III) onde o doente toma conhecimento das consequências do não cumprimento da 

terapêutica, não comparecimento às consultas, notificação dos efeitos adversos, 

monitorização de adesão ou ações em caso de perda ou roubo dos medicamentos. 

Juntamente com este devem ser identificados os cuidadores que podem receber os 

medicamentos aquando impossibilidade do próprio. Todas as receitas médicas têm um 

tempo de arquivo de 5 anos. 

 Sempre que se detete ou suspeite de não adesão à terapêutica deve-se tentar 

averiguar com o doente as razões para a falha de tomas e sensibilizar para a importância da 

adesão à terapêutica. Se for necessário e exequível, pode-se encaminhar o doente para as 

consultas de adesão à terapêutica. Quando são feitas devoluções não pode haver 

redistribuição desses medicamentos. O INFARMED através de uma circular normativa 

reitera que, uma vez dispensado ao público, deixam de estar controladas as condições mais 

adequadas pelo farmacêutico, não podendo garantir a sua qualidade. 

   

5.6. MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLO ESPECIAL 

 Alguns medicamentos, por motivos diversos, têm circuitos especiais de distribuição, 

cuja responsabilidade é do farmacêutico. 

 

 5.6.1. PSICOTRÓPICOS E ESTUPEFACIENTES 

 Os psicotrópicos e estupefacientes podem ter inúmeros benefícios na medicina 

dadas as suas propriedades no sistema nervoso central, tendo múltiplos riscos associados 

podendo causar habituação e até dependência. Estas são substâncias muitas vezes 
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associadas a atos ilícitos, como tráfico e consumo de drogas implicando o controlo apertado 

sobre este medicamentos. Todas as substâncias e preparações compreendidas nas tabelas 

I, II, III e IV com exceção da II-A, anexas ao decreto-lei nº15/93, de 22 de Janeiro estão 

sujeitas a este circuito especial limitado pelo farmacêutico13. 

 No HSM, cada serviço contém um cofre de acesso restrito com stock definido entre o 

serviço e a farmácia. Geralmente, a requisição é feita para repor o stock do serviço ou para 

fornecimentos prévios à administração (tempo máximo de fornecimento de 7 dias). Estes 

medicamentos são requisitados pelo impresso “requisição de substâncias e as suas 

preparações compreendidas na tabela I, II, III e IV com exceção da II-A, anexos ao decreto-

lei nº15/93, de 22 de Janeiro, com retificação de 20 de Fevereiro” – Anexo X da Portaria nº 

981/98, modelo nº1509 com duplicado exclusivo da Imprensa Nacional – Casa da Moeda 

(INCM), devidamente preenchido e assinado (anexo IV). Nos serviços com Pyxis®, o 

INFARMED tem uma listagem específica que autoriza a dispensa deste impresso, uma vez 

que toda a medicação dispensada está sempre associada a um doente, e o enfermeiro é 

sempre devidamente identificado. O farmacêutico confere todos os campos obrigatórios, 

caso contrário é devolvido ao serviço requisitante para que seja devidamente preenchido, 

bem como as respetivas posologias. Para os psicotrópicos num único impresso podem ser 

registados simultaneamente vários doentes, de acordo com a norma estabelecida pela CFT. 

Já nos estupefacientes, por norma, tem de ser usado um anexo X por doente. É obrigatório 

estar preenchido por parte da enfermagem o registo de administrações (assinatura, número 

mecanográfico e data) para a reposição do stock gasto. Sempre que se fornece um 

estupefaciente que não existe em stock no serviço, deve ser posteriormente enviado ao 

SGTF o respetivo registo de administrações. 

 Os fármacos em que seja necessário preparação na farmacotecnia, envia-se uma 

cópia do anexo X após o seu registo, acompanhada do fármaco e do pedido interno de 

preparação para a seção. O anexo X fica a aguardar o manipulado. São frequentemente 

feitos papéis medicamentosos de hidrato de cloral e diazepam para crianças. Nestes casos, 

o consumo é dado para os respetivos serviços pela farmacotecnia. 

 Todos os movimentos são registados nos livros próprios emitidos pela INCM. Nos 

estupefacientes há um livro distinto para cada fármaco, já nos psicotrópicos o livro é comum. 

Após atestar a conformidade do pedido efetuado, o farmacêutico atribui um número de 

registo sequencial e preenche a quantidade a dispensar, o nome e número mecanográfico 

do médico e o nome do doente (no caso dos estupefacientes) no livro de registo, e assina 

também o anexo X. No caso da dispensa para o HPV e setor do ambulatório faz-se o registo 

nos livros correspondentes sem atribuição do nome do utente nem número do documento.  
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 Nos estupefacientes tem de ser feita a contagem do stock após cada aviamento, pelo 

farmacêutico que o fez e por um segundo farmacêutico. Nos psicotrópicos está contagem 

não se verifica após aviamento. Estes medicamentos são entregues pelos SGTF 

acompanhados pelos duplicados juntamente com uma cópia do registo de consumo. O 

original do anexo X juntamente com o registo de consumo do fármaco fica arquivado no 

SGTF. O anexo X e os livros de registos têm um tempo de arquivo de 3 anos.  

 

 5.6.2. HEMODERIVADOS 

 Os hemoderivados por serem medicamentos preparados à base de componentes 

sanguíneos necessitam de um rigoroso controlo dado o elevado risco de contaminação 

microbiana. Geralmente os mais comumente utilizados são a albumina, as imunoglobulinas, 

alguns fatores de coagulação e as Ig anti D. Os hemoderivados obedecem a legislação 

específica, sendo que a prescrição é feita no modelo nº1804 exclusivo da INCM, anexo ao 

despacho nº1051/2000 (2ª Série) dos Ministérios da Defesa Nacional e da Saúde14 (anexo 

V). As prescrições são verificadas tendo em conta a requisição de hemoderivados com via 

farmácia e via serviço com igual nº de série e devidamente preenchidas (identificação do 

doente, médico prescritor, hemoderivado prescrito bem como a dose, frequência, duração 

do tratamento e justificação clínica). Caso seja para reposição de stocks, deve ser verificado 

o registo de administrações pelo enfermeiro (campo exclusivo da via serviço), e se há 

coerência de dose e do lote entre a via farmácia e a via serviço.  

 Para a dispensa, é preenchido o livro de registo de hemoderivados completando o 

número sequencial de registo, o número de série do modelo nº1804 da INCM, o serviço, o 

nome do doente, o hemoderivado e a sua quantidade, a data e a assinatura do 

Farmacêutico. Também se preenche o quadro C da requisição com os mesmos dados, e 

identifica-se cada embalagem de hemoderivado com o doente a que se destina. Em casos 

de reposição de stock não é necessária esta identificação da embalagem. Em todos os 

casos são emitidas duas cópias de consumo do hemoderivado (uma fica anexa à via 

farmácia e a outra à via serviço). O hemoderivado acompanhado pela respetiva requisição é 

enviado ao serviço por um AO, sendo que quem recebe deve colocar a assinatura, data e 

número mecanográfico em campo próprio do modelo. Após a dispensa, é feito o registo 

informático no Glintt® no perfil do doente de qual o hemoderivado fornecido, a quantidade, 

lote e o número de certificado do INFARMED específico de cada lote.  

 

 5.6.3. MEDICAMENTOS EXTRAFORMULÁRIO 

 O FHNM contém os medicamentos considerados importantes para uso terapêutico 

no âmbito hospitalar pelo INFARMED, orientando a prescrição dentro do universo de 
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medicamentos disponíveis no mercado. No Hospital existem medicamentos de uso livre e 

medicamento de justificação. De acordo com o serviço, estão definidos quais os 

medicamentos que são sujeitos a justificação, e em alguns casos, podem necessitar até de 

aprovação pela CFT. Um medicamento extraformulario é todo o medicamento cuja utilização 

tem de ser devidamente justificada pelo médico. Pode dever-se a ser um medicamento de 

uso restrito, um medicamento mais caro, um antibiótico, ou um medicamento usado off-

label. O farmacêutico deve avaliar a justificação médica, e caso a justificação esteja dentro 

do previsto para o serviço clínico correspondente, valida a prescrição e pode permitir o 

aviamento dessa terapêutica ao doente. Por exemplo, o paracetamol IV é de justificação 

face ao oral, no entanto para o bloco operatório é de uso livre. 

 

 5.6.4. ANTIFÚNGICOS DE LARGO ESPETRO 

 A distribuição da anfotericina (convencional, lipossómica e complexo lipídico), da 

caspofungina e da anidulafungina para serviços que não dispõem de sistema de distribuição 

de unidose tem um circuito especial. As prescrições são rececionadas em suporte papel e 

validadas pelo farmacêutico que preenche o impresso de distribuição individualizada para 

ser aviada pelo TDT. O impresso é arquivado em dossier próprio para posteriores contatos 

com o serviço. O número de ampolas enviadas deve garantir apenas terapêutica até ao final 

do próximo dia útil e deve ser conferido pelo farmacêutico antes de ser aviado para o 

serviço, sendo assinada e datada a folha de aviamento. O AT tendo como base o impresso 

de distribuição individual do antifúngico deve efetuar um contato telefónico diário para o 

serviço para aferir as necessidades de continuação da terapêutica instituída. 

 

5.7. REEMBALAGEM 

 A reembalagem surge da necessidade de adaptar as formas orais sólidas 

provenientes dos laboratórios e Indústria farmacêutica ao meio hospitalar. Todos os 

medicamentos cuja embalagem primária não está devidamente adaptada à dose unitária, 

por informação insuficiente, necessitam de reacondicionamento (ex. os comprimidos de 

acetato de zinco existem em frascos de 250 comprimidos e, uma vez que, a medicação é 

dispensada para um mês de tratamento, ou seja, 30 dias, devem ser devidamente 

reacondicionados). No HSM, a reembalagem pertence ao setor da distribuição, já que todos 

os medicamentos a embalar provêm desse mesmo setor. 

 A embalagem primária é considerada inadequada se não contiver no mínimo por 

unidade: SA/DCI, dosagem e prazo de validade (PV). Assim, caso falte somente o PV por 

unidade faz-se apenas a marcação do PV com tinta indelével. Caso falte toda a identificação 

individualizada é feito o registo do medicamento para a reembalagem com papel térmico e 
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papel celofane, podendo fazer-se a reembalagem mantendo a embalagem primária 

(preferencial porque mantém a integridade do blister original) ou sem a embalagem primária. 

Esta última é utilizada quando: as formas farmacêuticas não se encontram individualizadas 

(ex.frascos), o tamanho do blister individual excede a capacidade do equipamento ou 

quando a reembalagem com a embalagem primária provoca dano na forma farmacêutica 

aquando a sua utilização. Nestes casos o AO que faz a reembalagem deve ter equipamento 

de proteção individual (EPI) (luvas, touca e máscara), e deve garantir que o equipamento e 

a zona de trabalho estão devidamente limpos antes da operação de reembalagem com 

álcool a 70%. Na reembalagem mantendo a embalagem primária mantém-se o PV atribuído 

pelo fabricante, já na reembalagem sem embalagem primária o PV atribuído é no máximo 

de um ano não podendo nunca exceder o do fabricante. 

 Antes da reembalagem, o farmacêutico deve confirmar todos os medicamentos 

quanto ao nome genérico pela DCI, dosagem, forma farmacêutica, nome comercial, número 

de lote e PV. Deve avaliar o grau de toxicidade por exposição ocupacional do medicamento 

a reembalar podendo classifica-los em duas listas: 

A- Medicamentos que não podem ser reembalados: Apenas são reacondicionados em 

sacos de plástico manualmente e identificados com uma etiqueta que tem de ser validada 

por um farmacêutico. Caso se trate de medicamentos em frasco, são reembalados na 

farmacotecnia em câmara de fluxo laminar vertical. Existe uma extensa lista no HSM onde 

se incluem por exemplo a hidroxiureia, a azatioprina, a idarrubicina e a mercapropurina. 

Nestes casos é preenchido um impresso que acompanha o medicamento até ser 

reembalado e regressar ao setor de reembalagem. 

B- Medicamentos que devem ser reembalados com as devidas precauções (EPI): Opta-se 

por serem reembalados no final da jornada de reembalagem com o menor número de 

operadores na sala. Em caso de quebra a máquina deve ser imediatamente limpa com 

detergente e álcool. 

 O farmacêutico deve programar as ordens de reembalagem devendo o rótulo de 

identificação do medicamento conter sempre: o nome do Hospital, o nome genérico do 

medicamento pela DCI, a dosagem, a forma farmacêutica, o nome comercial, o lote do 

fabricante e de reembalagem, o código de barras do medicamento e o PV ou prazo de 

utilização. O AO procede à reembalagem semiautomática e no final é conferido todo o 

processo, nomeadamente a integridade das formas farmacêuticas, a estanquicidade e a 

conformidade da informação do rótulo. Sempre que há uma inutilização, o farmacêutico 

responsável deve tomar conhecimento para registo diário e posterior movimentação 

informática. O farmacêutico responsável deve conferir se o rótulo está conforme a 

embalagem e o registo informático. Para fazer a sua validação deve conferir 
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obrigatoriamente o primeiro e o último medicamento reembalado. A libertação de lote é feita 

por um segundo farmacêutico. 

 Os medicamentos a reembalar são selecionados de acordo com as faltas de 

armazém de apoio à dose unitária (kardex Vertical) ou dos níveis do stock de apoio à 

distribuição em ambulatório. 

 

6. FARMACOTECNIA 

 O setor da farmacotecnia permite a formulação de medicamentos necessários ao 

hospital e que, por diversos motivos (ex. diferentes doses, estabilidade, formulação 

específica para Hospital), não são produzidos pela Indústria Farmacêutica. Assim, os 

Serviços Farmacêuticos tentam colmatar essas limitações quer com a preparação de 

medicamentos de forma individualizada e específica (para uso imediato) quer com 

preparações antecipadas para potenciais doentes de determinado serviço1. Os manipulados 

são regulados de forma mais global por legislação e pelas Boas Práticas (Portaria 

594/200415), existindo em última instância controlo mais específico por procedimentos 

internos.  

 O circuito de todos os manipulados passa por prescrição ou requisição, validação do 

pedido pelo farmacêutico que transcreve e faz a respetiva formulação para a preparação 

que é validada por um segundo farmacêutico. Caso haja prescrição médica ou requisição 

por parte do ambulatório, esta é anexada ao mapa de produção juntamente com o rótulo da 

preparação (nome do doente, número de identificação do doente (NID), serviço, o fármaco, 

a dose, o código, o lote, posologia, via de administração, data de preparação, prazo de 

utilização, instruções especiais e condições de conservação). Procede-se à preparação, de 

acordo com os procedimentos para o medicamento em questão, que tem de ser validada 

por um farmacêutico, havendo sempre controlo da qualidade antes da libertação do lote 

para poder ser distribuído. 

 

6.1. CONCEITO INTEGRADO DE GARANTIA DE QUALIDADE 

 A aplicação de um sistema de gestão da qualidade pretende garantir que são 

produzidas preparações farmacêuticas com eficácia e segurança através de procedimentos 

que assegurem a sua correta manipulação. O conceito de qualidade tem sofrido evolução 

pressupondo atualmente, não só a inspeção do produto mas também a interpretação da 

causa do defeito. A norma ISO 9001:2008 é a norma genérica para todos os locais que 

produzem serviços ou produtos, tendo como suporte a norma ISO 9000:2005 que é a 

fundamentação teórica dos conceitos1. 
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 As atividades farmacêuticas de âmbito hospitalar do Centro Hospitalar Lisboa Norte 

EPE são certificadas desde 2011 de acordo com a Norma ISO 9001:2008, com exclusão da 

subcláusula 7.3. “Conceção e Desenvolvimento” (anexo VI), por um período de três anos. 

Para controlo da qualidade foram desenvolvidos o manual da qualidade, procedimentos, 

instruções de trabalho e impressos que visam padronizar, documentar e registar todas as 

atividades no SGTF.  

 A certificação implica a melhoria contínua na qualidade dos serviços e para isso são 

feitos registos de todas as não conformidades, procurando-se sempre identificar e analisar a 

causa aplicando-se ações corretivas e preventivas, devendo ser avaliadas até se verificar 

uma resolução eficaz. São feitas auditorias internas anualmente e auditorias externas, de 

acordo com a norma ISO 19011:2012 (com orientações sobre as auditorias). Para o serviço 

ser certificado têm de existir auditorias externas anuais, apesar do certificado ter validade de 

3 anos após contrato de concessão. Deve haver formação dos profissionais de cerca de 

uma hora, realizadas a cada duas semanas, devidamente planeadas com avaliação da 

eficácia da formação. São feitos inquéritos a todos os clientes (utentes, médicos e 

enfermeiros) e devidamente analisadas as reclamações e sugestões. No final é elaborado 

um relatório do tratamento estatístico dos inquéritos. O gestor da qualidade reúne 

anualmente com a direção e os responsáveis dos setores onde deve apresentar um relatório 

com o resultado das auditorias, as não conformidades detetadas e estado das ações 

corretivas e preventivas, as reclamações e sugestões dos clientes, o grau de satisfação dos 

clientes e dos colaboradores, as alterações possíveis para melhoria do sistema de qualidade 

e a eficácia das ações de formação. 

 

6.2. PREPARAÇÃO DE FORMAS FARMACÊUTICAS ESTÉREIS 

 No CHLN as formas farmacêuticas estéreis preparadas são as bolsas de nutrição 

parentérica e os fármacos citotóxicos. A preparação de medicamentos estéreis é realizada 

por uma equipa de farmacêuticos e de TDT em ambiente asséptico controlado, constituindo 

uma linha de produção. Cada linha de produção é composta por uma sala de apoio com um 

TDT, um transfer (para a passagem do material e fármacos), uma câmara de fluxo laminar 

com dois ou três elementos na sala de preparação ou sala limpa (onde existem filtros HEPA 

– High Efficiency Particulate Air-Filter – que filtram o ar) e uma antecâmara (onde se 

preparam os operadores). Os elementos da preparação no vestiário retiram a roupa exterior 

e vestem um fato descartável, uma touca para o cabelo, protetores de calçado e lavam as 

mãos com água e detergente neutro. Na antecâmara, antes de entrarem na sala limpa 

colocam uma máscara, bata esterilizada e luvas esterilizadas. No caso dos TDT devem ser 
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colocadas um segundo par de luvas. Na sala limpa, devem ser desinfetadas as mãos e 

trocadas as luvas interiores a cada 60 minutos e as luvas exteriores a cada 30 minutos. 

 Antes do material e fármacos entrarem na sala limpa, prepara-se na sala de apoio os 

tabuleiros com os fármacos, as soluções de reconstituição e/ou diluição que são retirados 

das embalagens externas e desinfetados com álcool a 70º. Todos os intervenientes da 

preparação são identificados no mapa de produção. É verificada no mapa de produção se 

os lotes do material e dos medicamentos estão corretos, e em caso se incorreção é 

retificado o mapa e o rótulo devendo ser rubricado e datado. O tabuleiro juntamente com o 

mapa de produção é colocado no transfer. Na sala limpa, o farmacêutico que valida a 

preparação retira o tabuleiro e confere tudo, e volta a desinfetar com álcool isopropílico 70% 

estéril antes de os colocar na câmara. Remove os invólucros de forma ao TDT recolha o 

material sem contatar com os mesmos. Na câmara existem contentores para materiais 

cortantes e perfurantes desinfetados com álcool isopropílico 70% estéril. 

 Os medicamentos são manipulados em câmara de fluxo de ar laminar de ambiente 

classe A inseridas em salas limpas (ambiente classe B na sala de preparação de não 

citotóxicos, ou classe C na sala de preparação de citotóxicos, onde a natureza dos produtos 

não promove o crescimento microbiano e o tempo entre a preparação e administração é 

reduzido). A antecâmara não tem classe inferior à sala limpa subjacente. O controlo 

microbiológico das salas de preparação de estéreis é conseguido através da monitorização 

da pressão por manómetros, e sistemas de recolha de amostras para determinar níveis de 

contaminação. Antes do início da preparação, devem ser registados os diferenciais de 

pressão entre a sala limpa e sala adjacente bem como a velocidade do ar descendente nas 

câmaras de fluxo laminar (CFAL), cujos valores de referência estão no anexo VII.  

 É feito o controlo microbiológico das salas limpas, câmaras de fluxo laminar, luvas 

dos operadores, superfícies, ar e mais recentemente das próprias preparações (nas bolsas 

de nutrição parentérica utilizam-se os materiais e soluções restantes para fazer um bolsas 

para ser feito controlo microbiológico) com a periocidade descrita no anexo VIII. Todos os 

resultados são revistos pelo coordenador do setor e todos os valores que se encontrem fora 

dos limites são assinalados no relatório e deve-se proceder como na tabela no anexo IX.  

 6.2.1. PREPARAÇÃO DE BOLSAS PARA NUTRIÇÃO  

 Nos indivíduos saudáveis e na maioria dos doentes a nutrição é feita através dos 

alimentos. Contudo, em situações de desequilíbrio nutricional, pode ser necessário a 

administração adaptada e individual de macro e micronutrientes para refazer a homeostasia. 

Existem três formas de via de administração de nutrientes: 

1. Nutrição oral  
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 Deve-se sempre tentar que o doente pratique a nutrição mais natural (nutrição oral) 

através de suplementos, sempre que não haja contraindicações. Caso não seja possível ou 

seja ineficaz, deve optar-se pela via entérica. Está indicada quando o doente não pode, não 

quer ou não consegue ingerir ou mastigar tendo no entanto o tubo digestivo com absorção 

eficiente. É indicada em situações de anorexia grave, náusea, ou obstrução mecânica. 

Nestes casos é necessário a colocação de sonda para a administração dos nutrientes. 

 Por vezes, quando não há movimentos peristálticos ou há absorção reduzida (ex. 

diarreia ou vómitos) pode optar-se pela administração intravenosa mais artificial, a nutrição 

parentérica (NP). Na NP pode utilizar-se a veia periférica (com o inconveniente de apenas 

poder ser usada em curtos períodos de tempo e nem sempre conseguir suportar todos os 

nutrientes) ou por veia central (devido à ligação direta à circulação pode, em caso de 

entrada de bactérias, conduzir mais rapidamente a uma infeção sistémica). A decisão entre 

qual a veia mais adequada é analisada pelo médico, tendo em conta as propriedades 

osmóticas e os volumes administrados, e é sempre dependente do doente em questão.  

 No CHLN a nutrição dos adultos é analisada por duas médicas especialistas. Na 

pediatria, qualquer médico pode fazer a instituição de nutrição. Todas as terças-feiras e 

quintas-feiras, o farmacêutico faz uma visita médica e juntamente com o médico especialista 

revêm a situação de cada doente. O suporte nutricional tem de ser adequado ao doente e à 

situação clínica que é sempre determinada com base no peso, altura, as análises 

bioquímicas. O farmacêutico deve validar a prescrição, a preparação e a distribuição. 

 No CHLN as bolsas são preparadas de raiz e são compostas por hidratos de 

carbono, aminoácidos e lípidos as quais são suplementadas com vitaminas e 

oligoelementos específicos às necessidades de cada doente. Alguns estudos indicam que 

os oligoelementos e as vitaminas não devem coexistir na mesma bolsa devido a problemas 

de precipitação. No CHLN as bolsas são feitas de forma alternada, ou seja, às segundas, 

quartas e sextas são incluídas vitaminas e às terças, quintas, sábado e domingo incluem-se 

os oligoelementos. As vitaminas não são preparadas para as bolsas do fim de semana pois 

têm reduzida estabilidade (≈24 horas).  

 As bolsas de nutrição são preparadas na sala de preparação para preparações 

estéreis (salas limpas) equipada com uma câmara de fluxo de ar laminar horizontal 

2. Nutrição entérica 

Sonda Naso 
Gástrica 

Entérica 

Gastrostomia Percutânea 

Jejunostomia Laparoscópica 

3. Nutrição Parentérica 
Veia periférica 

Veia Central 
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(CFALH). Nestas salas verifica-se uma pressão positiva protegendo o produto da 

contaminação bacteriana. A preparação das bolsas tem uma ordem específica de adição de 

componentes para evitar precipitação de compostos. Para haver reaproveitamento dos 

nutrientes/fármacos fazem-se as preparações das bolsas sequencialmente, sem nunca 

existir simultaneamente na câmara duas formulações diferentes dos mesmos nutrientes. 

Após a preparação, o farmacêutico valida a preparação e rotula-a. Deve proteger as bolsas 

da luz colocando num saco preto fechado que deve ser externamente rotulado. 

 

 6.2.2. PREPARAÇÃO DE FÁRMACOS CITOTÓXICOS 

 Os fármacos citotóxicos utilizam-se no tratamento de neoplasia malignas, como 

adjuvantes da radioterapia ou cirurgia, ou por vezes, quando estas se demostram ineficazes. 

Os protocolos de quimioterapia são produzidos, geralmente, para ciclos de tratamento que 

combinam diferentes fármacos, de forma a atingir efeitos sinérgicos na morte celular e tentar 

evitar resistências das células neoplásicas. Geralmente existem guidelines que padronizam 

os diferentes fármacos em diferentes associações para os diferentes tipos de tumores. 

Existe uma grande variabilidade de tratamento e do número de ciclos, muito dependente do 

doente, do estádio, o tamanho do tumor ou a existência de metástases. Não há uma 

primeira linha efetivamente, no entanto, existem associações como a oxiplatina juntamente 

com a capecitabina oral (pró-fármaco do 5-fluorouracil) que são tipicamente usadas em 

cancro do trato gastrointestinal. Como são fármacos com numerosos efeitos adversos e de 

com impato na vida do doente, muitas das vezes, são lhes associados outros medicamentos 

como antieméticos específicos para a emese aguda, tardia, antecipatória ou refratária. 

 Todas as preparações são feitas em técnica asséptica em salas de preparação para 

estéreis (salas limpas) equipadas com duas câmaras de fluxo laminar vertical (CFALV) de 

classe IIB, protegendo o operador e ambiente da toxicidade inerente a estes fármacos. 

Estas salas são também sujeitas a pressão negativa, que impede que partículas resultantes 

da preparação possam sair da sala. Pelas características tóxicas destes compostos, o 

manuseamento deve ter cuidados mais apertados de segurança, devendo ser executada por 

elementos com preparação técnica especializada com EPI específicos (luvas de cloreto de 

polivinilo; máscara com filtro especial PFRP2). Devido às propriedades teratogénicas, estes 

fármacos não devem ser manuseados por grávidas.  

 Sempre que surge uma nova prescrição médica, o farmacêutico deve analisá-la e, de 

forma a garantir a máxima eficácia do tratamento minimizando os seus efeitos tóxicos, 

definir a dose do doente em função da sua superfície corporal e calcular os volumes a 

utilizar e a preparar. No entanto, por exemplo, a vincristina tipicamente utilizada nas 

leucemias independentemente da superfície corporal do doente tem uma dose limitante de 2 
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mg. O farmacêutico apenas dá início à preparação após confirmação telefónica do hospital 

de dia de que o doente já confirmou a sua presença. Isto acontece, porque os fármacos 

preparados são específicos ao doente, e caso este não compareça, o fármaco tem de ser 

inutilizado representando um gasto desnecessário e um potencial risco a todos aqueles 

envolvidos na sua preparação. Todas as confirmações são registadas num impresso 

próprios de forma a programar a ordem de preparação em função da hora e um controlo das 

preparações. É feita a transcrição e validação da preparação no sistema informático, tendo 

como base o histórico do doente, e é produzido o mapa de produção (modelo no anexo X). 

São sempre tidos em conta o número de ciclos, as doses, a estabilidade e a compatibilidade 

dos fármacos. Alguns fármacos têm preparações específicas: a vincristina apenas é diluída 

porque a sua apresentação de 2 ml é igual à citarabina (via intratecal), no entanto a 

vincristina apenas pode ser administrada via intravenosa, quando administrada por via tecal 

é fatal. Como no passado já foram descritas trocas com estes dois fármaco de aspeto 

semelhante que levaram à morte do doente, atualmente opta-se por aumentar o volume da 

vincristina evitando trocas. 

 No processo de manipulação é utilizada técnica asséptica, não devendo ser feitos 

movimentos bruscos na CFALV e deve-se evitar salpicar o filtro HEPA e evitar tocar em 

áreas onde possa ser introduzida contaminação bacteriana como a ponta das seringas, 

agulhas e borracha dos frascos. Preferencialmente utilizam-se seringas luer-lock, com 

exceção das seringas para administração intratecal. Sempre que possível (dependendo das 

caraterísticas do fármaco) deve-se utilizar um filtro de arejamento (spike) com ou sem filtro 

de partículas conforme o adequado, caso não seja possível utiliza-se agulha. Sempre que 

haja possibilidade devem produzir-se sequencialmente preparações do mesmo fármaco 

para evitar desperdícios. Todas as superfícies devem no final da preparação serem limpas 

com álcool a 70º. Todas as medições efetuadas pelo TDT são verificadas pelo Farmacêutico 

de acordo com o mapa de produção. Após preparadas, e antes de validar a preparação o 

farmacêutico deve confirmar se está tudo preparado de acordo com o prescrito e se a 

preparação não contém precipitados ou partículas em suspensão. Após confirmada a 

informação do rótulo (fármaco, dose, identificação do doente, prazo de utilização, condições 

de armazenamento), as preparações são devidamente identificadas, e no caso de 

preparações fotossensíveis, a embalagem primária é protegida da luz e rotulada novamente. 

 

6.3. PREPARAÇÃO DE FORMAS FARMACÊUTICAS NÃO ESTÉREIS 

 A preparação é feita de acordo com a técnica de preparação (baseada 

principalmente no Formulário Galénico), por lote, numa sala própria de acordo com um 

circuito de circulação dos medicamentos. Para a preparação existe sempre um TDT e um 
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farmacêutico que devem estar protegidos com EPI. Deve-se sempre ter em conta se a SA é 

manipulável com segurança. Todos os registos são feitos no Mapa de Produção – Não 

Estéreis, semelhante ao supracitado para os estéreis. O farmacêutico confere as validades 

das matérias-primas e dos lotes, validando a preparação e regista a hora do início da 

preparação. O PV é sempre 25% do PV original, nunca excedendo 6 meses. As 

preparações não-estéreis feitas no HSM são papéis medicamentosos, suspensões e 

cápsulas. São também comummente preparadas provas de provocação, onde se pretende 

testar as reações alérgicas a determinado medicamento iniciando-se sempre com o placebo; 

provas de dessensibilização, para reduzir a sensibilidade do organismo ao alergénio com 

doses crescentes modulando a resposta imunitária face a esse alergénio e evitando reações 

alérgicas; e provas de contato, com a aplicação de patch test nas costas. 

 Nos papéis medicamentosos tem de haver o cuidado de garantir que se produz uma 

mistura homogénea entre o pó e os excipientes (pode usar-se corantes como o carmim no 

caso de ambos os pós serem brancos. No entanto como pode provocar enterocolite 

necrosante, pode optar-se não usar). Nos papéis a partir de especialidades farmacêuticas, é 

necessário que o farmacêutico confira o peso a utilizar e que efetue os cálculos em falta. Eu 

assisti à produção de 180 papéis de piridoxina para tratamento de 3 meses, cada um com 

100 mg partindo de comprimidos de 300 mg ou seja seriam necessários 61 comprimidos 

(180/3=60, logo 61 para compensar as perdas). Geralmente os papéis medicamentosos 

nunca são inferiores a 100 mg dada as elevadas perdas. Em casos como os papéis de 

espironolactona juntamente com hidroclorotiazona 1 mg utilizados em bebés, é utilizado 

para perfazer os 100 mg, excipientes como o amido de milho ou a lactose (só se opta pela 

lactose quando o pó já a contém ou quando o amido de milho é contraindicado). As 

suspensões têm a vantagem de a dose ser mais facilmente adaptável face aos papéis, no 

entanto, em casos de fármacos com sabores desagradáveis é mais difícil a administração. 

 No estágio assisti também à preparação de cápsulas de etoricoxib para uma prova 

de provocação, utilizando cápsulas brancas, nunca vermelhas, para não se confundir com 

hematoemese. Para uma dose de 210 mg, foram utilizados 4 comprimidos de 60 mg 

(210/60≈3,5). 

 

6.4. CONTROLO DE QUALIDADE 

 Atualmente, no HSM, é feita análise sumária de matérias-primas bem como o 

controlo do produto acabado produzido pela Farmacotecnia. O controlo feito tem como base 

as monografias e exigências das Farmacopeias e do Formulário Galénico Português, a partir 

dos quais são feitos protocolos para cada produto que é sujeito a controlo de qualidade. As 



Hospital Santa Maria                  Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 
   
 

 
24 

 

matérias-primas são apenas sujeitas à identificação da SA e doseamento. O controlo 

analítico é sempre feito com base numa amostra representativa do lote retirada ao acaso1. 

 Durante o estágio tive a oportunidade de observar o controlo feito a cápsulas de 

sulfato de zinco (utilizadas na pediatria) produzidas pelo setor de farmacotecnia. Foi feita a 

identificação individual do sulfato e do zinco, o doseamento da SA por titulação e o teste 

uniformidade de massa de vinte cápsulas. 

 

7. PARTICIPAÇÃO DO FARMACÊUTICO EM ENSAIOS CLÍNICOS 

A Lei nº 46/2004 de 19 de agosto16 regula a realização de ensaios clínicos em 

Portugal, garantindo a aplicação de boas práticas clínicas na condução dos ensaios clínicos 

de medicamentos para uso humano. Em Portugal, para a realização de um ensaio clínico 

tem de haver aprovação prévia de três entidades independentes: Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED), a Comissão de Ética para a 

Investigação Científica (CEIC), e a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD). 

Os ensaios são geralmente iniciados por parte de um laboratório ou Faculdade, 

maioritariamente são feitos ensaios de fase III (estudo do fármaco antes de entrar no 

mercado), alguns de fase II (estudo da dose do fármaco) e de fase IV (estudo do fármaco 

pós-comercialização). O promotor (Instituto ou organismo responsável pela conceção, 

realização, gestão ou financiamento de um ensaio clínico) elabora um protocolo do ensaio 

com os objetivos; a conceção (prazo do estudo, dimensão do estudo, visitas de 

rastreio/screening para avaliar se o doente pode ser integrado no estudo e onde se fazem 

exames para garantir que o doente está apto a ser incluído. São feitas várias visitas ao 

longo do estudo para verificar o estado do doente ao longo do estudo, como efeitos 

adversos); a metodologia; aspetos estatísticos; e organização do ensaio (critérios de 

inclusão/exclusão para delimitarem a população de estudo). Caso o doente cumpra todos os 

critérios e quiser participar tem de assinar um consentimento informado. 

O promotor tem de verificar quais os locais aptos para desenvolver o ensaio (ex: se 

têm doentes dentro dos parâmetros pretendidos). É feito o pedido de autorização instruído 

pelo protocolo do ensaio, a brochura do investigador (com toda a informação clínicos e não 

clínicos relativa à molécula experimental para o estudo), a identificação completa e 

qualificações do promotor do ensaio clínico, dos investigadores e todos os membros da 

equipa envolvidos; a identificação dos centros de ensaio envolvidos, bem como uma 

declaração dos centros de ensaio indicando os termos da respetiva participação.  

 A farmácia controla todo o circuito do medicamento: receção, preparação da 

medicação se aplicável, armazenamento com controlo das condições ambientais (controlo 

por sonda da temperatura e humidade durante o armazenamento, o transporte, até à sua 
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administração), dispensa da medicação, devoluções, quarentena e distribuição. O estudo é 

controlado através de visitas periódicas pelo monitor (representante do promotor) ou por 

Contract Research Organization (CRO) (entidades contratadas delegadas pelo promotor 

para fazer as visitas de monitorização do ensaio) que se dirigem ao centro de ensaio para 

verificar se tudo está a ser cumprido.   

 A ocultação dos ensaios é conseguida atribuindo-se a cada embalagem um código 

pelo promotor garantindo que o ensaio é totalmente oculto (ensaio fechado). O investigador 

ou promotor consegue controlar todo o ensaio através do Interactive Voice Response 

System (IVRS), que combina o controlo via telefone com via fax e o Interactive Web 

Response System (IWRS) que utiliza a internet. Estes sistemas garantem a aleatoriedade 

do estudo permitindo que o médico faça a prescrição para doente e o sistema defina qual a 

sua medicação e identifique a sua localização, fazendo a gestão automática dos stocks do 

fármaco. Quando não são atribuídos estes códigos às embalagens o ensaio é aberto, e 

nestes casos a gestão do stock é manual.  

 Todos os ensaios clínicos têm de estar de acordo com as Boas Práticas Clínicas 

segundo o DL n°102/2007, 2 de abril 17 e a Guideline for Good Clinical Practice ICH Topic 

E6 (R1) 18. Têm sempre que ser respeitados os princípios éticos para investigação médica 

envolvendo humanos estabelecidos pela Declaração de Helsínquia19. A deliberação 

n°333/200720 deve ser considerada relativamente à proteção de dados pessoais nos ensaios 

clínicos com medicamentos de uso humano. 

 

8. INFORMAÇÃO SOBRE MEDICAMENTOS E OUTRAS ATIVIDADES DE FARMÁCIA CLÍNICA 

 A informação sobre medicamentos é um elemento essencial e decisivo para a 

tomada de decisão sobre o medicamento bem como para a sua utilização racional, segura e 

eficaz1. Atualmente, o HSM apenas tem capacidade para fornecer informação passiva 

perante a colocação de questões sobre medicamentos. 

 No setor de informação, o farmacêutico hospitalar presta apoio contínuo a outros 

profissionais de saúde como médicos e enfermeiros, fornecendo informação sobre as 

diferentes fases do circuito do medicamento (seleção, prescrição, validação e 

administração) por via telefone com o intuito de melhorar a eficácia da terapêutica1.   

 

8.1. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO, REGISTO E ARQUIVO DE INFORMAÇÃO 

 As respostas às perguntas colocadas devem ser objetivas, completas e atempadas. 

Deve ser clarificada a pergunta de modo a saber se é relativa a um doente em concreto 

(podendo ser necessária informação clínica) e se é de caráter urgente para conseguir 

estabelecer prioridades e selecionar-se rapidamente a fonte de informação mais adequada1. 
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 Podemos ter fontes de informação primárias, secundárias e terciárias. As fontes 

terciárias são compostas por livros de texto atualizado que compila informação selecionada 

e avaliada de outras fontes. São os primeiros a serem consultados por terem informação 

objetiva e confirmada cientificamente1. Durante o meu estágio utilizei os livros referenciados 

nas referências bibliográficas em 21, 22 e 23. As fontes secundárias indexam as fontes 

primárias permitindo o rápido acesso a estas, incluindo as referências bibliográficas. As 

fontes primárias de informação são compostas pela documentação mais atualizada 

publicada em revistas científicas, que permitem obter as últimas tendências de terapêutica 

entre outras coisas. Para uma consulta rápida é geralmente usado o Micromedex® (base de 

dados Americana composta por temáticas gerais e especializadas) e o Resumo de 

Caraterísticas do Medicamento (RCM). No HSM são assinadas algumas revistas com este 

fim, tais como: The Annals of Pharmacotherapy, Drugs, The Clinical Pharmacokinetics e 

American Journal of Health-System Pharmacy.  

 A pesquisa deve ser iniciada por livros e arquivos do CHLN recorrendo quando 

necessário a fontes secundárias. Todas as consultas devem ser registadas preenchendo o 

formulário no anexo XI. A resposta é na maioria das vezes comunicada verbalmente por 

telefone, podendo haver envio de documentação caso necessário. Todas as consultas são 

arquivadas tendo uma palavra-chave que facilita a sua recuperação numa posterior consulta 

ou análise. Durante o meu estágio assisti a algumas questões formuladas por médicos e 

enfermeiros relativas à terapêutica instituída como estabilidade, via de administração e 

posologia mais adequada que são esclarecimentos frequentes. 

 

8.2. FARMACOCINÉTICA CLÍNICA: MONITORIZAÇÃO DOS FÁRMACOS NA PRÁTICA CLÍNICA 

 A monitorização é uma das atividade desenvolvidas pelo farmacêutico hospitalar no 

âmbito da sua atividade clínica. A determinação da concentração sérica é útil para o estudo 

farmacocinético dos fármacos que permite a sua monitorização para alcançar melhor 

eficácia terapêutica e otimizar o custo-benefício na intervenção medicamentosa. São 

doseados fármacos que possam ser doseáveis, com margem terapêutica estreita e 

concentração sanguínea proporcional ao seu efeito (e não dose versus efeito). 

 

 8.2.1. LABORATÓRIO DE DETERMINAÇÃO DAS CONCENTRAÇÕES SÉRICAS 

 No SGTF são doseados por rotina: aminoglicosídeos (gentamicina e amicacina), 

imunossupressores (ex: metronidazol, tacrolimus), fenitoína, digoxina, vancomicina entre 

outros. A decisão da determinação da concentração do fármaco no doente é do médico que 

faz o pedido à farmácia, tendo de ceder informações como: dados do utente (nome, sexo, 

idade, número da cama, peso, altura); dados sobre a patologia do doente, o valor de 
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creatinina e da proteína C reativa; informações sobre o fármaco administrado (nome, dose, 

intervalo, hora da última administração, hora da colheita).  

 O farmacêutico no laboratório, com o auxílio de um TDT tem de garantir que todo o 

doseamento analítico é feito de forma precisa. São utilizados imunoensaios para 

determinação das diferentes concentrações dos fármacos que são específicos para o 

fármaco em questão em dois equipamentos que fazem os imunoensaios de forma 

relativamente autónoma. Antes de fazer qualquer ensaio, diariamente, são feitos controlos 

internos dos fármacos a determinar, para garantir que a determinação feita pelo 

equipamento está dentro dos valores admitidos. É feito um controlo externo com uma 

periodicidade variável entre fármacos descrita pelo fabricante para assegurar que há 

resultados comparáveis entre os diferentes laboratórios que aplicam a mesma metodologia.  

 O valor obtido para a concentração sérica do fármaco é introduzido no programa 

informático e adicionado à restante informação já introduzida pelo médico. Toda esta 

informação é fornecida ao farmacêutico responsável pela determinação do perfil 

farmacocinético do doente. 

 

 8.2.2. FARMACOCINÉTICA CLÍNICA 

 Para um conhecimento mais alargado torna-se indispensável a consulta e estudo de 

alguns livros. Para a farmacocinética clínica é fulcral o conhecimento das propriedades 

farmacocinéticas do fármaco (concentração plasmática terapêutica, biodisponibilidade, 

volume de distribuição, clearance, tempo semivida, etc) que estamos a avaliar para 

podermos relacionar e interpretar o perfil do doente que validamos. Para compreender 

melhor os diferentes fármacos monitorizados como a vancomicina, a digoxina, os 

aminoglicosídeos e a fenitoína utilizei os livros das referências 24 e 25. 

 Para a monitorização do regime terapêutico do doente é utilizado o programa Abbot 

Pharmacokinetic System® que aplica o método bayesiano. Assim, com apenas uma 

concentração sérica do doente conseguimos “extrair” toda a informação farmacocinética do 

doente. O método de bayse ao aplicar o método dos mínimos quadrados, permite com base 

nos dados do doente em questão, identificar uma subpopulação na população global (dados 

recolhidos em estudos americanos) e, com apenas um dado relativo à concentração, 

consegue-se obter dados passiveis de interpretação clínica. Cada fármaco tem um perfil 

farmacocinético específico com caraterísticas que devem ser tidas em conta na avaliação da 

melhor dose para o doente. O farmacêutico clínico com base nos dados deve ser capaz de 

avaliar se as concentrações plasmáticas estão dentro do previsto para o fármaco. Caso haja 

valores subterapêuticos ou tóxicos o farmacêutico deve propor ao médico o melhor 

esquema terapêutico. 
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8.3. ACOMPANHAMENTO DA “VISITA DE MÉDICA” 

 O farmacêutico hospitalar, no âmbito da farmácia clínica, deve fazer o 

acompanhamento semanal dos doentes internados. Esta forma de cooperação entre 

profissionais de saúde possibilita o cruzamento de informações relativas ao doente para um 

melhor acompanhamento farmacoterapêutico do doente. Não tive oportunidade de 

experienciar nenhuma visita médica completa, tendo apenas acompanhado uma visita aos 

equipamentos Pyxis® distribuídos pelos serviços durante a sua reposição e para 

compreender o seu funcionamento; e uma outra oportunidade de contar com a visita de 

nutrição parentérica onde o farmacêutico juntamente com a médica especializada em 

nutrição definem a composição individualizadas das bolsas de nutrição para cada doente.  

 

8.4. APRESENTAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO 

No setor de Informação é usual a apresentação de um artigo científico em específico 

de uma das revistas subscritas pelo hospital, de forma a manter o setor informado de novos 

estudos, para ser apresentado com a duração de 15 minutos. Eu escolhi um artigo do 

Annals of Pharmacotherapy de 2013 intitulado de: Evaluating Second-Line Treatment 

Options for Type 2 Diabetes: Focus on Secondary Effects of GLP-1 Agonists and DPP-4 

Inhibitors. A apresentação está disponível no link: http://prezi.com/or743lfe3gz7/evaluating-

second-line-treatment-options-for-type-2-diabetes/. 

 

9. APRESENTAÇÃO DE UM TEMA DE REVISÃO 

 No final do estágio cada estagiário tem de apresentar um tema de revisão à escolha. 

Foi-me proposto pela minha orientadora, Dr.ª Ana Paula Carrondo, a apresentação de uma 

revisão sobre a “Farmacocinética do ácido valpróico” consistindo numa revisão teórica sobre 

os parâmetros farmacocinéticos do ácido valpróico: dose em diferentes grupos etários; 

absorção, distribuição, metabolização e eliminação; monitorização; margem terapêutica e 

interações. Apesar de conceitos teóricos, penso que de certa forma acaba por ter vertente 

prática associada, pois torna-se essencial o conhecimento da molécula para conseguir uma 

melhor interpretação na prática clínica (anexo XII). A apresentação está disponível no link: 

http://prezi.com/i4natw885lyg/farmacocinetica-do-acido-valproico/. A apresentação teve a 

duração de 25 minutos e foi apresentada a todos os profissionais de farmácia do SGTF 

(anexo XIII). 

 

10. CONCLUSÃO 

 Estes curtos dois meses de estágio permitiram-me adquirir uma nova sensibilidade 

para a importância do farmacêutico no contexto hospitalar. O SGTF representa um elo 
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essencial à estrutura hospitalar na ligação entre médicos, enfermeiros e restantes técnicos 

de saúde, na busca por melhores resultados clínicos do doente. Apesar de um contacto 

menos próximo com o doente relativamente à farmácia comunitária, o farmacêutico 

desempenha um papel indispensável ao funcionamento do hospital, tendo a missão de 

garantir que o todo o circuito do medicamento é corretamente efetuado, tentando assim 

garantir o benefício máximo do seu uso. No entanto, nem sempre a eficácia comprovada 

nos ensaios clínicos se reflete na prática, por erros de administração, seleção e dosagem, 

falta de adesão à terapêutica, interações entre fármacos ou devido a variabilidade individual. 

É para tudo isto que o farmacêutico hospitalar deve estar alerta, e tentar minimizar ou 

reduzir as suas causas através de todo o trabalho no SGTF desde a receção e 

armazenamento dos medicamentos nas melhores condições, manuseamento na área da 

farmacotecnia de forma a adaptá-lo ao doente até à sua distribuição ao doente garantindo 

que o medicamento é o correto, na quantidade correta e o seu benefício será máximo 

através da validação farmacêutica. Paralelamente o farmacêutico deve apoiar o 

desenvolvimento de novos fármacos participando nos ensaios clínicos, apoiar todos os 

profissionais de saúde fornecendo informação relativa ao medicamento e garantir a 

efetividade de fármacos com margem terapêutica estreita através de monitorização clínica e 

tratamento farmacocinético. Sempre que haja erros, é importante não só a sua resolução 

mas também compreender a sua causa de forma a minimizá-la e evitá-la futuramente, 

tornando-se essencial o gestor da qualidade. Para além de todos os problemas clínicos 

associados aos medicamentos, existem implicações económicas que se não forem 

devidamente medidas podem comprometer os cuidados de saúde por falta de recursos, 

implicando a existência do gestor do medicamento. 

 O SGTF do HSM, um Hospital Central da zona de Lisboa, tem todas as valências de 

uma Farmácia Hospitalar necessárias para garantir o uso racional do medicamento com 

uma boa relação custo-eficácia, o que me permitiu conhecer todas as valências do 

farmacêutico a nível hospitalar. No entanto, dado o número alargado de farmacêuticos e 

TDT e o seu elevado volume de trabalho, o estágio tornou-se pouco experimental, não tendo 

tido muita oportunidade de, de facto, experimentar as funções da atividade farmacêutica de 

forma mais prática. Apesar de tudo, o contacto com profissionais experientes tornaram o 

meu estágio enriquecedor tanto a nível científico como profissional. 
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12. ANEXOS 
 
ANEXO I – PLANO DE ESTÁGIO 
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ANEXO II – LISTA DE MEDICAMENTOS LEGISLADOS PARA DISPENSA EM AMBULATÓRIO 

 

Patologia especial Âmbito Comp. Legislação 

ARTRITE REUMATÓIDE, 

ESPONDILITE 

ANQUILOSANTE, 

ARTRITE PSORIÁTICA, 

ARTRITE IDIOPÁTICA 

JUVENIL 

POLIARTICULAR E 

PSORÍASE EM PLACAS 

Lista de medicamentos referidos no 

anexo ao Despacho n° 18419/2010, 

de 2 de Dezembro 

100% 

Despacho nº 18419/2010, de 2/12, 

alterado pelo Despacho nº 

1845/2011, de 12/01, Declaração 

de Retificação nº 286/2011, de 

31/01 e Despacho nº 17503-

A/2011, de 29/12 

FIBROSE QUÍSTICA Medicamentos comparticipados 100% 
Despacho 24/89, de 2/2; Portaria 

nº 1474/2004, de 21/12 

DOENTES 

INSUFICIENTES 

CRÓNICOS E 

TRANSPLANTADOS 

Medicamentos incluídos no anexo 

do Despacho nº 3/91, de 08 de 

Fevereiro Lista de Medicamentos 

100% 

Despacho nº 3/91, de 08/02, 

alterado pelo Despacho nº 

11619/2003, de 22/05, Despacho 

nº 14916/2004, de 02/07, 

Retificação nº 1858/2004, de 

07/09, Despacho nº 25909/2006, 

de 30/11, Despacho nº 

10053/2007 de 27/04 e Despacho 

nº 8680/2011 de 17/06 

DONTES INSUFICIENTES 

RENAIS CRÓNICOS 

Medicamentos contendo ferro para 

administração intravenosa; 

Medicamentos (DCI): Eprex 

(epoetina alfa); Neorecormon 

(epoetina beta); Retacrit (epoetina 

zeta); Aranesp (darbepoetina alfa); 

Mircera (Metoxipolietilenoglicol-

epoetina beta). 

100% 

Despacho nº 10/96, de 16/05; 

Despacho nº 9825/98, 13/05, 

alterado pelo Despacho nº 

6370/2002, de 07/03, Despacho nº 

22569/2008, de 22/08, Despacho 

nº 29793/2008, de 11/11 e 

Despacho nº 5821/2011, de 25/03 

INDIVÍDUOS 

INFECTADOS PELO HIV 

Medicamentos indicados para o 

tratamento da infeção pelo VIH, 

incluídos no Despacho nº 280/96. 

100% 

Despacho 14/91, de 3/7; 

Despacho 8/93, de 26/2; 

Despacho 6/94, de 6/6; Despacho 

1/96, de 4/1; Despacho 280/96, de 

6/9, alterado pelo Despacho 6 

778/97, de 7/8 e Despacho nº 

5772/2005, de 27/12/2004 

-DEFICIÊNCIA NA 

HORMONA DO 

CRESCIMENTO NA 

CRIANÇA; 

- SÍNDROME DE 

TURNER; 

- PERTURBAÇÕES DO 

Medicamentos contendo hormona 

de crescimento nas indicações 

terapêuticas referidas no Despacho 

nº 12455/2010, de 22 de Julho 

100% 
Despacho nº 12455/2010, de 

22/07 
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CRESCIMENTO; 

- SÍNDROME DE 

PRADER-WILLI; 

- TERAPÊUTICA DE 

SUBSTITUIÇÃO EM 

ADULTOS. 

ESCLEROSE LATERAL 

AMIOTRÓFICA 

Lista de medicamentos referidos no 

anexo ao Despacho nº 8599/2009, 

de 19 de Março 

100% Despacho nº 8599/2009, de 19/03 

SINDROMA DE LENNOX-

GASTAUT 
Taloxa 100% Despacho 13 622/99, de 26/5 

PARAPLEGIAS 

ESPÁSTICAS 

FAMILIARES E ATAXIAS 

CEREBELOSAS 

HEREDITÁRIAS 

Medicação antiespástica, anti- 

depressiva, indutora do sono e 

vitamínica, desde que prescrita em 

consultas de neurologia dos 

hospitais da rede oficial e 

dispensada pelos mesmos hospitais 

100% 
Despacho nº 19 972/99 (2.ª série), 

de 20/9 

PROFILAXIA DA 

REJEIÇÃO AGUDA DE 

TRANSPLANTE RENAL 

ALOGENICO 

Lista de medicamentos referidos no 

anexo ao Despacho nº 6818/2004 

(2.ª série), de 10 de Março 

100% 

Despacho nº 6818/2004, de 10/03, 

alterado pelo Despacho nº 

3069/2005, de 24/01, Despacho nº 

15827/2006, de 23/06, Despacho 

nº 19964/2008, de 15/07, 

Despacho nº 8598/2009, de 26/03, 

Despacho nº 14122/2009, de 

12/06, Despacho nº 19697/2009, 

de 21/08, Despacho nº 5727/2010, 

de 23/03, Despacho nº 5823/2011, 

de 25/03, Despacho nº 772/2012, 

de 12/01 e Declaração de 

retificação nº 347/2012, de 03/02 

PROFILAXIA DA 

REJEIÇÃO AGUDA DO 

TRANSPLANTE 

CARDÍACO ALOGÉNICO 

Lista de medicamentos referidos no 

anexo ao Despacho nº 6818/2004 

(2.ª série), de 10 de Março 

100% 

Despacho nº 6818/2004, de 10/03, 

alterado pelo Despacho nº 

3069/2005, de 24/01, Despacho nº 

15827/2006, de 23/06, Despacho 

nº 19964/2008, de 15/07, 

Despacho nº 8598/2009, de 26/03, 

Despacho nº 14122/2009, de 

12/06, Despacho nº 19697/2009, 

de 21/08, Despacho nº 5727/2010, 

de 23/03, Despacho nº 5823/2011, 

de 25/03, Despacho nº 772/2012, 

de 12/01 e Declaração de 

retificação nº 347/2012, de 03/02 

PROFILAXIA DA Lista de medicamentos referidos no 100% Despacho nº 6818/2004, de 10/03, 
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REJEIÇÃO DE 

TRANSPLANTE 

HEPÁTICO ALOGÉNICO 

anexo ao Despacho nº 6818/2004 

(2.ª série), de 10 de Março 

alterado pelo Despacho nº 

3069/2005, de 24/01, Despacho nº 

15827/2006, de 23/06, Despacho 

nº 19964/2008, de 15/07, 

Despacho nº 8598/2009, de 26/03, 

Despacho nº14122/2009, de 

12/06, Despacho nº 19697/2009, 

de 21/08, Despacho nº 5727/2010, 

de 23/03, Despacho nº 5823/2011, 

de 25/03, Despacho nº 772/2012, 

de 12/01 e Declaração de 

retificação nº 347/2012, de 03/02 

DOENTES COM 

HEPATITE C 

Ribavirina;  Peginterferão alfa 2-a; 

Peginterferão alfa 2-b 
100% Portaria nº 194/2012, de 18/04 

ESCLEROSE MÚLTIPLA 

Lista de medicamentos referidos no 

anexo ao Despacho nº 11728/2004 

(2.ª série), de 17 de Maio 

100% 

Despacho nº 11728/2004, de 

17/05; alterado pelo Despacho nº 

5775/2005, de 18/02,  Retificação 

nº653/2005, de 08/04, Despacho 

nº10303/2009, de 13/04 e 

Despacho nº12456/2010, de 22/07 

DOENTES 

ACROMEGÁLICOS 

Análogos da somatostatina - 

Sandostatina®, Sandostatina LAR® 

(Octreotida); Somatulina®, 

Somatulina Autogel® (Lanreotida); 

100% 

Despacho nº 3837/2005, (2ª série) 

de 27/01; Retificação nº 652/2005, 

de 06/04 

DOENTES 

ACROMEGALICOS 

Tratamento de doentes que 

apresentaram resposta inadequada 

à cirurgia e/ou radioterapia e nos 

quais um tratamento médico 

apropriado com análogos da 

somatostatina não normalizou as 

concentrações de IGIF-1 ou não foi 

tolerado - Somavert® 

(Pegvisomante) 

Ver lista 

100% 

Despacho nº 3837/2005, (2ª série) 

de 27/01; Retificação nº 652/2005, 

de 06/04 

DOENÇA DE CROHN 

ATIVA GRAVE OU COM 

FORMAÇÃO DE 

FÍSTULAS 

Remicade® - (Infliximab) Humira® - 

(Adalimumab) Ver lista 
100% 

Despacho nº 4466/2005, de 10/02, 

alterado pelo Despacho nº 

30994/2008, de 21/11. 
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ANEXO III – MODELO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 
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ANEXO IV – REQUISIÇÃO DE ESTUPEFACIENTES E PSICOTRÓPICOS: MODELO Nº 1509 
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ANEXO V – REQUISIÇÃO DE HEMODERIVADOS: MODELO Nº 1804 
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ANEXO VI – CERTIFICAÇÃO DO SGTF DO CHLN 
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ANEXO VII – CONTROLO MICROBIOLÓGICO: VALORES DE REFERÊNCIA DAS PARTÍCULAS, 
TAXA DE RENOVAÇÃO DO AR NA SALA, VELOCIDADE DO AR NA CÂMARA, INTEGRIDADE DOS 

FILTROS HEPA: 
 

Classe 

Número máximo de partículas 

permitido/m3, igual ou acima do 

tamanho tabelado 
Renovações 

do ar 

(número por 

hora) 

Velocidade 

do ar (m/s 

±20%) 

Diferencial 

de pressão 

para as 

salas 

adjacentes 

de classe 

inferior (Pa) 

Em repouso Em operação 

0,5 µm 5,0 µm 0,5 µm 5,0 

µm 

A 3 520 20 3 520 20 N/A 

0.45 

CFALH 

0.30 CFALV 

N/A CFAL 

B 3 520 29 352 000 2 900 >20 N/A >10 

C 
352 

000 
2 900 

3 520 

000 

29 

000 
>20 N/A >10 
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ANEXO VIII – PERIODICIDADE DE COLHEITA DAS AMOSTRAS E VALORES DE REFERÊNCIA DAS 

AMOSTRAS: 

 

 
AMBIENTE DE TRABALHO DIRETO 

(CLASSE A) 

AMBIENTE DE TRABALHO 

ENVOLVENTE 

Placas de 

sedimentação 
Em cada sessão de trabalho Semanal 

Impressão dos 

dedos das luvas 
No final de cada sessão de trabalho 

No final de cada sessão de 

trabalho* 

Superfícies do 

ambiente inanimado 
Semanal Mensal 

Colheitas de ar Trimestral Trimestral 

* Realiza-se apenas em ambiente classe B. 
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ANEXO IX – CONTROLO MICROBIOLÓGICO: NÍVEIS DE ALERTA, MEDIDAS PREVENTIVAS, 
NÍVEL DE AÇÃO E AÇÃO CORRETIVA 
 

 AMBIENTE DE TRABALHO DIRETO 

(CLASSE A) 

AMBIENTE DE TRABALHO 

ENVOLVENTE 

Placas de 

Sedimentação 

Nível de alerta: 

Resultado superior a 50% do valor de 

referência em duas ou mais colheitas 

consecutivas, exceto no caso de já existirem 

resultados posteriores abaixo desse valor. 

 

Nível de alerta: 

Resultado superior a 50% do valor de 

referência em duas ou mais colheitas 

consecutivas, exceto no caso de já 

existirem resultados posteriores abaixo 

desse valor. 

Ação preventiva: 

Verificar os resultados das 10 colheitas 

anteriores. Caso existam mais do que 50% de 

colheitas acima do nível de alerta, informar os 

colaboradores sobre a situação e reforçar a 

importância da limpeza do equipamento. 

 

Ação preventiva: 

Verificar os resultados das 10 colheitas 

anteriores. Caso existam mais do que 

50% de colheitas acima do nível de 

alerta, informar os colaboradores que 

efetuam a limpeza sobre a importância 

da limpeza da sala. 

Nível de ação: 

Resultado acima do valor de referência em 

duas ou mais colheita consecutivas, excepto 

no caso de já existirem resultados posteriores 

abaixo do valor de referência. Se necessário 

contactar o Laboratório de Microbiologia. 

 

Nível de ação: 

Resultado acima do valor de referência 

em duas ou mais colheita consecutivas, 

exceto no caso de já existirem 

resultados posteriores abaixo do valor 

de referência. Se necessário contactar o 

Laboratório de Microbiologia. 

Ação corretiva: 

Limpar a câmara com detergente/desinfetante 

de superfícies. 

 

Caso se atinja o nível de ação duas vezes 

consecutivas, suspender a produção nessa 

câmara, contactar o Serviço de Instalações e 

Equipamentos e solicitar a verificação da 

câmara. 

 

Ação corretiva: 

Limpar a sala. 

 

Caso se atinja o nível de ação duas 

vezes consecutivas, suspender a 

produção nessa sala, contactar o 

Serviço de Instalações e Equipamentos 

e solicitar a verificação da sala. 

Impressão dos 

dedos nas luvas 

Nível de alerta: 

Resultado superior a 50% do valor de 

referência em duas ou mais colheitas 

consecutivas, excepto no caso de já existirem 

resultados posteriores abaixo desse valor. 

 

Nível de alerta: 

Resultado superior a 50% do valor de 

referência em duas ou mais colheitas 

consecutivas, excepto no caso de já 

existirem resultados posteriores abaixo 

desse valor. 

Ação preventiva: 

Verificar os resultados das 10 colheitas 

anteriores. Caso existam mais do que 50% de 

Ação preventiva: 

Verificar os resultados das 10 colheitas 

anteriores. Caso existam mais do que 
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colheitas acima do nível de alerta, informar os 

colaboradores sobre a situação e reforçar a 

importância a necessidade de mudança 

frequente de luvas. 

50% de colheitas acima do nível de 

alerta, informar os colaboradores sobre 

a situação e reforçar a importância a 

necessidade de mudança frequente de 

luvas. 

Nível de ação: 

Valor médio das colheitas acima do valor de 

referência de duas ou mais colheitas 

consecutivas, exceto no caso de já existirem 

resultados posteriores abaixo do valor de 

referência. Se necessário contactar o 

Laboratório de Microbiologia. 

 

Nível de ação: 

Valor médio das colheitas acima do 

valor de referência de duas ou mais 

colheitas consecutivas, exceto no caso 

de já existirem resultados posteriores 

abaixo do valor de referência. Se 

necessário contactar o Laboratório de 

Microbiologia. 

Ação corretiva: 

Formação ao operador (Higienização das 

mãos e utilização de luvas estéreis). 

 

 

Ação corretiva: 

Formação ao operador (Higienização 

das mãos e utilização de luvas estéreis). 

Superfícies de ar 

inanimado 

Nível de alerta: 

Resultado superior a 50% do valor de 

referência em duas ou mais colheitas 

consecutivas, exceto no caso de já existirem 

resultados posteriores abaixo desse valor. 

 

Nível de alerta: 

Resultado superior a 50% do valor de 

referência em duas ou mais colheitas 

consecutivas, exceto no caso de já 

existirem resultados posteriores abaixo 

desse valor. 

Ação preventiva: 

Verificar os resultados das 3 colheitas 

anteriores. Caso existam mais do que 50% de 

colheitas acima do nível de alerta, informar os 

colaboradores sobre a situação e reforçar a 

importância da limpeza do equipamento. 

 

Ação preventiva: 

Verificar os resultados das 3 colheitas 

anteriores. Caso existam mais do que 

50% de colheitas acima do nível de 

alerta, informar os colaboradores sobre 

a situação e reforçar a importância da 

limpeza das superfícies. 

Nível de ação: 

Resultado acima do valor de referência em 

duas ou mais colheita consecutivas, exceto no 

caso de já existirem resultados posteriores 

abaixo do valor de referência. Se necessário 

contactar o Laboratório de Microbiologia. 

 

Nível de ação: 

Resultado acima do valor de referência 

em duas ou mais colheita consecutivas, 

exceto no caso de já existirem 

resultados posteriores abaixo do valor 

de referência. Se necessário contactar o 

Laboratório de Microbiologia. 

Ação corretiva: 

Verificar os últimos 3 resultados das placas de 

sedimentação. Caso se encontrem abaixo do 

valor de referência, manter a produção, limpar 

a câmara com detergente/desinfetante de 

superfícies e repetir as colheitas. 

Ação corretiva: 

Verificar os últimos 3 resultados das 

placas de sedimentação. Caso se 

encontrem abaixo do valor de 

referência, manter a produção, limpar a 

câmara com detergente/desinfetante de 
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Caso se atinja o nível de ação duas vezes 

consecutivas, suspender a produção nessa 

câmara, contactar o Serviço de Instalações e 

Equipamentos e solicitar a verificação da 

câmara. 

superfícies e repetir as colheitas. 

Caso se atinja o nível de ação duas 

vezes consecutivas, suspender a 

produção nessa sala, contactar o 

Serviço de Instalações e Equipamentos 

e solicitar a verificação da sala. 

Colheitas de ar 

Nível de alerta: 

Resultado superior a 50% do valor de 

referência. 

 

Nível de alerta: 

Resultado superior a 50% do valor de 

referência 

Ação preventiva: 

Verificar os resultados das 3 colheitas 

anteriores. Caso existam mais do que 50% de 

colheitas acima do nível de alerta, informar os 

colaboradores sobre a situação e reforçar a 

importância da limpeza do equipamento. 

 

Ação preventiva: 

Verificar os resultados das 3 colheitas 

anteriores. Caso existam mais do que 

50% de colheitas acima do nível de 

alerta, informar os colaboradores que 

efetuam a limpeza sobre a importância 

da limpeza das salas. 

Nível de ação: 

Resultado acima do valor de referência. 

 

Nível de ação: 

Resultado acima do valor de referência. 

Ação corretiva: 

Verificar os resultados das placas de 

sedimentação desse dia e dos 3 dias 

anteriores. Caso se encontrem abaixo do valor 

de referência, manter a produção, limpar a 

câmara com detergente/desinfetante de 

superfícies, contactar o Serviço de Instalações 

e Equipamentos e solicitar a repetição das 

colheitas. 

Caso se atinja o nível de ação duas vezes 

consecutivas, suspender a produção nessa 

câmara, contactar o Serviço de Instalações e 

Equipamentos e solicitar a verificação da 

câmara. 

Ação corretiva: 

Verificar os resultados das placas de 

sedimentação mais próximos. Caso se 

encontrem abaixo do valor de 

referência, manter a produção, limpar a 

sala, contactar o Serviço de Instalações 

e Equipamentos e solicitar a repetição 

das colheitas. 

Caso se atinja o nível de ação duas 

vezes consecutivas, suspender a 

produção nessa sala, contactar o 

Serviço de Instalações e Equipamentos 

e solicitar a verificação da sala. 
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ANEXO X – MAPA DE PRODUÇÃO DE PREPARAÇÕES ESTÉREIS E NÃO ESTÉREIS 
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ANEXO XI – IMPRESSO DOS PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 
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ANEXO XII – APRESENTAÇÃO DO TEMA DE REVISÃO: FARMACOCINÉTICA DO ÁCIDO 

VALPRÓICO 
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NOTA: Estes são alguns slides do trabalho, dado que o mesmo foi realizado com o 

programa Prezi®, o qual não é possível a sua representação completa neste formato. O 

mesmo pode ser consultado na íntegra através do link: 

http://prezi.com/i4natw885lyg/farmacocinetica-do-acido-valproico/ 
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ANEXO XIII – DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO TRABALHO FINAL 
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