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RESUMO  

 

O presente relatório tem como objetivo resumir o estágio realizado na Farmácia 

Das Devesas (FD) entre 10 de Março de 2014 e 10 de Julho de 2014. O estágio 

inseriu-se na unidade curricular estágio do 2º semestre do 5º ano do curso Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas da FFUP. 

No âmbito do estágio na FD foi possível contactar com a realidade do trabalho 

do Farmacêutico na farmácia comunitária. Ao integrar pela primeira vez uma equipa de 

trabalho tive oportunidade de participar nas diferentes atividades desenvolvidas na 

farmácia, desde a disposição dos produtos farmacêuticos nas prateleiras e expositores 

na área de atendimento, à receção de encomendas, armazenamento, atendimento ao 

público, conferência de receituário, e determinação de parâmetros bioquímicos. Estas 

foram as valências em que mais incidi durante o período de estágio.  

Durante o estágio tive também possibilidade de participar em diversas formações 

destinadas a farmacêuticos e outros colaboradores de farmácia. 

Ao longo do presente relatório, falo sobretudo das tarefas que desempenhei nos 

últimos quatro meses na FD, fazendo o seu enquadramento legal. 
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PARTE I 

 

Trabalhos desenvolvidos no âmbito do estágio em Farmácia Comunitária. 

1. Proteção solar 

Face aos meses de sol que se aproximavam com o decorrer do estágio, optei por 

fazer um trabalho informativo para os utentes da farmácia sobre proteção solar. O seu 

objetivo é não só o esclarecimento dos utentes mas também o meu próprio 

conhecimento que tinha algumas lacunas nesta área. 

Como trabalho informativo para os utentes resultou num panfleto (Anexo I), que 

pretende esclarecer dúvidas sobre a exposição solar e ajudar a escolher o protetor solar 

mais adequado a cada tipo de pele. 

1.1. Raios Solares 

A exposição adequada ao sol é indispensável e benéfica para a vida humana, 

quer pela sua importância na produção de vitamina D, quer por proporcionar boa 

disposição e diversas atividades de ar livre. No entanto, alguns dos seus raios têm 

capacidade de atravessar a barreira cutânea e provocar alterações que podem levar a 

problemas, desde reações alérgicas, queimaduras ou casos mais graves como o cancro 

de pele.  

O uso de protetor solar, associado a outras medidas preventivas contribui para 

minimizar os danos da pele provocados pelo sol. [1,2] 

Os raios solares que atingem a superfície terrestre correspondem à radiação 

ultravioleta (UV), visível e infravermelho (IV) do espetro eletromagnético, os raios 

relacionados com os malefícios do sol são os UV, os quais se dividem em UVC, UVB e 

UVA. Destes, apenas os UVB e UVA atingem a Terra, os UVC são retidos na totalidade 

pela atmosfera terrestre, cerca de 90% dos UVB também são retidos, e os menos 

retidos são os UVA. [1,2]  

Os raios UVB têm uma menor capacidade de penetração cutânea, apenas 

atingem a epiderme, são os responsáveis pelo bronzear da pele e quando a exposição 

ao sol é excessiva e desprotegida provocam queimaduras solares. As queimaduras 

solares, quando repetitivas, estão associadas à origem do melanoma. [2,3] 

Os raios UVA têm uma maior capacidade de penetração cutânea atingindo a 

derme, onde interagem com proteínas, lípidos e ADN, o que os torna responsáveis pela 

maioria das fotorreatividades ao sol, fotoenvelhecimento e processos cancerígenos. 
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Interações com o sistema imune estão relacionadas com os UVA e UVB. Por isso, é 

recomendado o uso de protetor solar com proteção UVB e UVA durante todo o ano nas 

áreas expostas ao sol. [2,3] 

Devido à capacidade de dispersão e reflexão dos raios solares, mesmo não 

estando exposto à luz solar direta, esta consegue atingir a pele, pois a radiação UV é 

refletida em vários graus por diferentes superfícies, por exemplo, a areia seca da praia 

reflecte cerca de 15% da radiação e a espuma do mar cerca de 25%. Também quando 

o céu está encoberto os níveis de radiação UV são maiores pois os raios são mais 

dispersos pelas moléculas de água e outras partículas da atmosfera. [1,4] 

1.2. Protetores Solares 

Os protetores solares são preparações, como cremes, óleos, geles ou sprays, que 

se destinam a ser colocados em contacto com a pele humana com o objetivo de, 

exclusivamente ou principalmente, protege-la da radiação UV através de fenómenos de 

absorção, dispersão ou reflexão da radiação.[3] São produtos cosméticos, e como tal, 

são regulados pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde 

(INFERMED) com o objetivo de garantir a proteção da saúde dos consumidores, quando 

aplicados em condições normais ou previsíveis de utilização. [4] 

A utilização de protetores solares contribui efetivamente para diminuir o risco de 

queimadura solar, e têm sugerido diminuir o fotoenvelhecimento e imunossupressão 

induzidas pelo sol, assim como prevenir alguns tipos de carcinomas. [3] 

1.2.1. Fator de Proteção Solar 

Os protetores solares distinguem-se principalmente pelo seu Fator de Proteção 

Solar (FPS) e correspondentemente pela sua categoria de proteção. 

Os protetores solares podem classificar o seu FPS entre: 

- 6 a 10: Proteção baixa 

- 15 a 25: Proteção média 

- 30 a 50: Proteção elevada 

- Superior a 50: Proteção muito elevada 

Está previsto que os protetores solares devem assegurar um grau mínimo de 

proteção contra as radiações UVB e UVA, correspondente a FPS 6. Assim, apenas os 

produtos com FPS igual ou superior a 6 poderão apresentar reivindicações de proteção 

UVB na sua rotulagem. [4] Apesar de um protetor de FPS 6 já poder ser considerado um 

protetor solar e rotulado como tal, a Organização Mundial de Saúde (OMS), recomenda 

o uso de protetores solares de FPS igual ou superior a 15. [5] 
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O FPS é um indicador da proteção contra os raios UVB e corresponde ao rácio 

entre a dose de exposição solar mínima que provoca queimadura na pele protegida pelo 

protetor solar e a dose de exposição solar mínima que provoca queimadura na pele 

desprotegida. Para o cálculo deste rácio é necessário recorrer a métodos padronizados 

para que se possam fazer comparações entre os resultados, o método usado é o Teste 

Internacional do FPS. [3] 

Um protetor de FPS 15 deixa 1/15 da pele desprotegida, o que equivale a uma 

proteção de 93% e um protetor com FPS de 30 

deixa 1/30 da pele desprotegida, o que equivale 

a uma proteção de 97%. O mesmo raciocínio se 

aplica aos restantes FPS. Para níveis de FPS 

mais baixos verifica-se que um FPS duas vezes 

superior a outro oferece uma proteção também 

duas vezes superior. No entanto, para FPS 

mais elevados o mesmo não acontece, pois a 

relação FPS e proteção solar não é linear como 

se pode ver na figura 1, por isso, para o 

consumidor em geral a distinção entre um FPS 

60 e 120 não é relevante dada a proteção semelhante que oferecem, daí para FPS 

superiores a 50 se usar a inscrição “50+”. [3] Do mesmo modo, que tratando-se o FPS de 

um rácio, este nunca poderá atingir uma proteção de 100%, daí serem proibidas nas 

embalagens e publicidades frases como “proteção total”. [4]  

1.2.2. Fator de Proteção UVA 

A principal indicação de proteção solar é o FPS que está diretamente relacionado 

com a radiação UVB. Cada vez se tem vindo a dar mais importância à proteção contra 

os UVA, devendo sempre optar-se por um protetor solar com proteção UVB e UVA. 

Segundo a recomendação da Comissão Europeia, para os protetores solares alegarem 

proteção UVB e UVA, o fator de proteção UVA deverá ser no mínimo 1/3 da proteção 

UVB, expressa pelo SPF, assegurando-se assim, que uma maior proteção UVB também 

implica necessariamente maior proteção UVA. Os protetores solares que cumprem esta 

recomendação têm na embalagem a inscrição “UVA” dentro de um círculo cujo diâmetro 

não excede o tamanho do SPF. [3] 

O fator de proteção UVA é calculado com base no rácio entre a dose de exposição 

aos UVA mínima necessária para induzir uma pigmentação escura persistente na pele, 

com protetor solar e a dose de exposição aos UVA mínima necessária para induzir uma 

Figura 1: FPS vs proteção solar 
O gráfico relaciona os FPS com o nível 
de proteção solar que que oferecem. [6] 
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pigmentação escura persistente na mesma pele desprotegida. O método oficial é o 

método PPD (Persistent Pigment Darkening) in vivo, podendo também recorrer-se a 

métodos equivalentes in vitro. [3] 

1.2.3. Filtros Solares 

Os filtros solares são os principais constituintes dos protectores solares, são as 

substâncias que efetivamente protegem a pele da radiação UV. 

Existem filtros químicos ou orgânicos e filtros físicos ou inorgânicos, também 

conhecidos, estes últimos, como minerais. [6] 

Os Filtros inorgânicos refletem, dispersam e absorvem os raios solares. São os 

mais eficazes, e devem ser preferíveis principalmente para crianças. O óxido de zinco, é 

um exemplo de um filtro inorgânico, que confere elevada proteção UVB e UVA. [6] 

Os Filtros orgânicos absorvem os raios solares e transformam-nos em pequenas 

quantidades de calor. Existem vários filtros orgânicos, com diferentes capacidades de 

absorção dos UVB e UVA. [6] 

Os protetores solares contêm vários filtros diferentes, de modo a cobrir um largo 

espetro de proteção. [6] A compatibilidade entre as associações de filtros solares varia 

entre si, assim como com os restantes ingredientes das formulações, o que leva a 

diferentes níveis de proteção solar, daí que, para o cálculo do FPS e do fator de 

proteção UVA sejam testadas as formulações finais. [2,3] 

 

 

Tabela 1: Filtros solares aprovados pela FDA. 
A tabela relaciona cada um dos filtros solares com a sua capacidade de 
proteção UVA e UVB, bem como, classifica-os como orgânicos (chemical) ou 
inorgânicos (physical). [6] 
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Os filtros solares aprovados pela Food and Drug Administration (FDA) são as 

substâncias listadas na tabela 1. Estas substâncias são usadas em protetores solares 

há vários anos e são reconhecidas como seguras e eficazes, não deixando, no entanto, 

de continuarem a ser alvo de estudos. [7]  

1.2.4. Formas Farmacêuticas dos Protetores Solares 

As formas farmacêuticas mais comuns são os cremes, leites, óleos, loções, geles 

e sprays, cujas caraterísticas que os diferem entre si são a sua textura, o que também 

influencia a eficácia da proteção solar. Esta variedade de formulações pretende adaptar-

se aos diferentes tipos de pele e às preferências dos consumidores. 

Os cremes e leites têm uma textura mais oleosa e são mais consistentes. São os 

mais indicados para peles secas. A sua consistência permite uma proteção e resistência 

superiores às restantes formulações, e por isso, devem ser os escolhidos para a 

proteção nas crianças. [2] 

Os geles têm uma textura menos oleosa o que os torna mais fluidos, e por isso, 

espalham melhor. São preferíveis para peles mais oleosas e zonas da pele cobertas de 

pêlo. [2] 

Os sprays têm também uma textura fluida e mais agradável que espalha 

facilmente, no entanto, são a formulação que menos proteção oferece. Neste tipo de 

formulação é especialmente importante advertir o consumidor para aplicar uma 

quantidade generosa do produto. [2,7]  

1.3. Tipos de Pele 

A classificação de Fitzpatrick divide os tipos de pele em seis grupos. Baseia-se 

nas características genéticas, como a cor dos olhos, do cabelo, tom de pele e presença 

de sinais. Na reatividade ao sol tendo em conta se bronzeia ou queima mais facilmente 

e na frequência de exposição solar. [2] 

Quanto mais clara for a pele, os olhos e o cabelo, menor é a proteção natural à 

radiação solar. Pessoas com estas características têm habitualmente uma pele mais 

sensível que mais facilmente queima e, por isso. devem usar um protetor solar de 

proteção muito elevada. Pelo contrário, pessoas de pele escura estão naturalmente 

mais protegidas, mas nem por isso devem abdicar de proteção solar, usando uma 

proteção média/baixa. [2] 

O risco de desenvolver cancro da pele é superior em indivíduos de pele mais 

clara, no entanto, em pessoas de pele mais escura, habitualmente quando 

diagnosticadas com cancro de pele, este é mais grave. [5] 
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Com base nos tipos de pele e as recomendações da OMS que dizem que o FPS 

mais baixo que se deve usar é o 15, elaborei a tabela 2 que relaciona o tipo de pele com 

o FPS mais adequado para uma proteção eficaz. Esta informação é meramente uma 

orientação, uma vez que, não há apenas um protetor correto para cada tipo de pele, 

pois vários fatores influenciam a eficácia da proteção como, por exemplo, o modo de 

exposição solar e o índice de radiação UV. [2,5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Medidas para uma Proteção Solar Eficaz 

O modo de aplicação do protetor solar é dos fatores mais determinantes para uma 

proteção eficaz. O nível de proteção inscrito na embalagem foi testado para uma 

aplicação de 2.00 mg/cm2 da superfície da pele, no entanto, a maioria dos consumidores 

aplica uma quantidade ≤1.0 mg/cm2, o que reduz consideravelmente o nível de 

proteção. [2,3]  

O protetor solar deve ser aplicado 20 a 30 minutos antes da exposição solar e 

deve repetir-se a aplicação de 2 em 2 horas, ou após nadar ou transpirar. [2,4,5] 

Usar protetor solar todos os dias nas áreas mais expostas com proteção UVA e 

UVB e um FPS adequado ao tipo de pele (mínimo 15). 

As crianças requerem uma proteção solar especial. Crianças pequenas não 

devem expor-se diretamente ao sol. A exposição solar excessiva durante a infância 

contribui para o desenvolvimento de cancro da pele mais tarde na idade adulta. É 

importante, principalmente nas crianças, passar a mensagem de que o protetor solar 

Tipos de pele FPS 

Pele muito clara, nunca bronzeia e 
sempre queima 

Pele clara, raramente bronzeia e 
facilmente queima 

Pele morena, bronzeia gradualmente e 
queima moderadamente 

Pele castanha clara, bronzeia facilmente e 
raramente queima 

Pele castanha, rapidamente bronzeia e 
muito raramente queima 

Pele castanha escura, bronzeia sempre e 
nunca queima 

50
+
 

30 a 
 50 

15 

15 

50
+
 

15 a 
 30 

Tabela 2: Tipos de pele e FPS adequado. 
Tabela elaborada com base na classificação de Fitzpatrick e 
nas recomendações da OMS.  
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não é o suficiente para uma proteção solar eficaz. As crianças requerem sempre um 

índice de proteção muito elevada. [3,5] 

Outras medidas que devem ter-se sempre em conta além do protetor solar:  

- Evitar exposição solar entre as 12h e as 16h; 

- Quando exposto ao sol usar chapéu de abas largas e óculos de sol com proteção 

UVA e UVB. [1,2,4,5,8] 

1.5. Conclusão  

O desenvolvimento deste tema cumpriu os meus objetivos, o meu nível de 

conhecimento nesta área aumentou bastante, e através do panfleto elaborado, penso 

que de uma forma acessível consegui transmitir aos utentes da farmácia informação útil 

para a escolha do seu protetor solar. 

O folheto foi também distribuído aos pais e alunos do Jardim de Infância das 

Devesas que participaram no dia 9 de junho numa palestra sobre proteção solar, 

organizada pela FD em colaboração com a Uriage®. 

Após este trabalho, senti-me mais confiante no atendimento e aconselhamento de 

protectores solares.   
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2. Fármacos Fotossensibilizantes  

Ao longo da pesquisa para o trabalho dos protetores solares apercebi-me da 

importância que alguns fármacos podem ter na fotossensibilização, e assim, surgiu a 

ideia de fazer uma lista dos fármacos fotossensibilizantes dispensados na farmácia 

comunitária.  

O objetivo deste trabalho, para além de aumentar o meu próprio conhecimento, é 

que de uma forma simples e acessível, toda a equipa de colaboradores ao dispensar 

estes medicamentos seja alertada para o seu risco de fotossensibilização, tendo assim, 

oportunidade para fazer algumas recomendações de proteção solar, e eventualmente, 

aconselhar algum produto de proteção solar.  

Para tal, após a recolha da informação, com a ajuda da Dra. Sónia, inseri no 

sistema informático Sifarma® 2000, uma mensagem de alerta que fica visível quando 

são dispensados estes medicamentos (Anexo II). 

2.1. Fotossensibilidade Induzida por Fármacos 

A fotossensibilidade induzida por fármacos é um efeito adverso, que quando 

ocorre deve ser notificado para o Sistema de Farmacovigilância. São muitos os 

fármacos que podem levar a este tipo de reação adversa. O meu estudo incidiu sobre os 

fármacos de ação sistémica, nos quais é mais comum ocorrerem fenómenos de 

fotossensibilidade. [8] 

A fotossensibilidade induzida por fármacos resulta na maioria dos casos em 

alterações cutâneas semelhantes a uma dermatite de contacto nas áreas da pele 

expostas à radiação solar, pode também surgir hiperpigmentação, onicose, entre outros 

tipos de erupções cutâneas. [8] 

As reacções de fotossensibilidade induzidas por fármacos podem dever-se a 

mecanismos fotoalérgicos ou fototóxicos. As reacções fotoalérgicas não ocorrem em 

todas as pessoas expostas às mesmas condições, ocorrem devido a uma exacerbação 

do sistema imunológico, enquanto as fototóxicas verificam-se as todas as pessoas 

expostas às mesmas condições, sendo estas últimas mais frequentes. Apesar de para a 

maioria dos fármacos o mecanismo de fotossensibilização não estar bem esclarecido, 

este provavelmente resulta de ambos os mecanismos. [8] 

2.2. Fármacos Fotossensibilizantes 

Os fármacos que provocam estas reações têm, eles próprios e/ou os seus 

metabolitos, elevada afinidade cutânea e têm capacidade de absorver a radiação solar 
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desencadeando numa cascata de processos que levam ao aparecimento das reações 

de fotossensibilidade. [8]  

Os medicamentos nos quais inseri a informação de fotossensibilizantes foram os 

medicamentos que contêm os fármacos listados na tabela 2, incluindo os medicamentos 

genéricos e não genéricos nas suas diferentes dosagens e formas farmacêuticas de 

ação sistémica (comprimidos, cápsulas, granulados, injectáveis, supositórios), excluindo 

deste modo, formulações de ação local como colírios, geles, pomadas, etc.  

Esta seleção resultou dos fármacos com maior potencial de fotossensibilização e 

com informação relevante sobre proteção solar no Resumo das Caraterísticas do 

Medicamento (RCM) dos medicamentos correspondentes. [8,9] 

Tabela 2: Fármacos fotossensibilizantes 

Fármacos 
Fotossensibilizantes 

Frequência de 
reacções 

fotossensíveis 
[9] 

Tipos de 
reacções mais 

comuns [8] 
Recomendações [9] 

Amiodarona Muito Frequente 

- Ardor e 
sensação de 
formigueiro com 
eritema associado. 
- Pigmentações 
cutâneas, 
azuladas ou de 
cor 
cinzento-ardósia 
(tratamento 
prolongado com 
doses diárias 
elevadas). 
 

- Evitar a exposição ao sol (e 
aos raios UV) ou utilizar 
medidas de protecção solar 
durante o tratamento. 

Doxiciclina ___ 
- Eritema 
- Foto-onicose 

- Evitar a exposição directa aos 
raios solares e aos raios UV 
durante o tratamento, o qual 
deve ser interrompido de 
imediato, no caso de 
aparecimento de 
manifestações cutâneas do 
tipo eritema. 

Minociclina Rara 
- Queimaduras 
solares 
exageradas. 

- Evitar exposição direta à luz 
natural ou artificial.  
- O tratamento deverá ser 
interrompido aos primeiros 
sinais de desconforto cutâneo. 

Fluoroquinolonas 
 

(ciprofloxacina, 
levofloxacina, 
moxifloxacina, 

norfloxacina, ofloxacina, 
prulifloxacina) 

Rara / Muito Rara ____ 

- Evitar a exposição directa à 
luz solar excessiva 
ou radiação UV durante o 
tratamento. 
- O tratamento deve ser 
interrompido se ocorrer 
fotossensibilidade. 
 
Nota: Os dados de segurança 
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pré-clinica da prulifloxacina 
mostram que a nicardipina 
pode potenciar a sua 
fototoxicidade. 

Naproxeno Rara - Pseudoporfiria. 

- Evitar a exposição directa à 
luz solar, incluindo solários, 
durante o tratamento e durante 
as 2 semanas seguintes. 
- O uso dos produtos deve ser 
descontinuado se os doentes 
apresentarem erupção ou 
irritação cutânea. 

Piroxicam Pouco frequentes ___ 
- Evitar a exposição directa ao 
sol ou à luz intensa. 

 

A amiodarona é, destes fármacos, o que mais frequentemente provoca 

fotossensibilização e, por isso, é também o mais estudado, e do qual melhor se conhece 

o mecanismo de fotossensibilização. [8] 

 A amiodarona e o seu metabolito (desetilamiodarona) acumulam-se na derme 

devido às suas caraterísticas lipossolúveis. Essa acumulação é potenciada pela 

exposição aos raios UVB e UVA devido à vasodilatação que provocam localmente nas 

áreas onde incidem. Devido à vasodilatação a amiodarona e o seu metabolito difundem 

mais facilmente para o tecido perivascular, potenciando a sua acumulação crónica. A 

sua ligação às membranas ativa o sistema imune resultando em fototoxicidade. A 

amiodarona contém iodo na sua estrutura química, que é o responsável pelo 

aparecimento da pigmentação azulada ou de cor cinzento-ardósia. Esta pigmentação 

desaparece lentamente com a interrupção do tratamento. [8-10] 

 

2.3. Conclusão  

A introdução da mensagem de alerta no Sifarma® 2000 contribuiu para facilitar o 

trabalho dos colaboradores da FD no momento da dispensa de medicamentos com risco 

de provocar reações de fotossensibilidade, alertando os utentes para esse risco, bem 

como, fornecer informações para o minimizar.  
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3. Vacina de Prevenção do Herpes Zoster 

Devido à recente comercialização em Portugal da vacina para a prevenção do 

herpes zoster, e sendo este um tema recente e em voga atualmente, decidi, durante o 

período de estágio, fazer uma pesquisa e sistematizar a informação mais relevante, de 

modo a saber informar e esclarecer utentes sobre o tema.  

O presente trabalho também se destina a ser partilhado com os restantes 

membros da farmácia, facilitando deste modo, a atualização da informação aos 

restantes colegas. Como profissionais de saúde, a necessidade de atualização 

constante é uma realidade e um dever do farmacêutico. 

3.1. Herpes Zoster 

Herpes zoster, vulgarmente chamado por zona, é uma doença causada pela 

reativação do vírus responsável pela varicela, o vírus varicela-zoster (VZV). A 

primeira infeção pelo VZV provoca varicela, uma doença contagiosa e muito 

frequente na infância, que na maioria dos casos cura sem complicações. 

Quando a varicela fica curada, o vírus mantem-se em fase de latência nos 

neurónios dos nervos cranianos e do sistema nervoso sensorial periférico. [11, 

12] 

Pode ocorrer reactivação do VZV anos mais tarde. As razões e o 

mecanismo pelo qual ocorre não são bem conhecidos, mas sabe-se que estará 

relacionado com a uma diminuição da imunidade mediada pela células-T do 

sistema imune. Quando estes anticorpos diminuem, como em determinadas 

doenças como a Sida, em tratamentos que induzem imunossupressão ou mais 

frequentemente depois dos 50 anos, o VZV pode reativar e surgem os sintomas clínicos 

da zona. Qualquer indivíduo após ter tido varicela ou ter sido vacinado contra a varicela 

pode desenvolver zona, incluindo as crianças, sendo que a maioria dos casos ocorre a 

partir dos 60 anos de idade. [11,12] 

O herpes zoster manifesta-se localmente na zona do corpo onde o nervo infetado 

tem as suas terminações, a manifestação da doença carateriza-se pela presença de 

papúlas dolorosas que podem ser precedidas por prurido, formigueiro e 

hipersensibilidade dolorosa inicial. Podem surgir mal-estar, febre, dor de cabeça, 

aumento de volume e dor nos gânglios linfáticos locais. As papúlas evoluem para 

vesículas que rebentam e criam uma crosta e acabam por cicatrizar, a recuperação 

demora normalmente duas a cinco semanas. [11,12] 
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 Cerca de 1 em 3 indivíduos que tiveram varicela ou que foram vacinados contra a 

varicela desenvolvem zona. Na sua maioria ocorre um episódio de zona ao longo de 

toda a sua vida, podendo em casos mais raros ocorrerem dois a três episódios. [11]  

A zona para além do desconforto e dor intensa que provoca pode levar a outras 

complicações mais graves como a nevralgia pós-herpética (NPH) que é a complicação 

mais comum principalmente após os 60 anos. A nevralgia pós-herpética carateriza-se 

pela persistência da dor após a resolução cutânea da doença. Esta dor pode durar entre 

semanas a anos, sendo descrita por uma dor muito intensa e insuportável, e difícil de 

controlar com tratamento analgésico. A probabilidade de desenvolver esta complicação 

aumenta com a idade e tem uma prevalência de cerca de 13% das pessoas afectadas 

com mais de 60 anos. [11] 

Outras complicações que podem surgir incluem alterações oculares, paralisia 

facial, surdez, vertigens e meningites, bem como, a infeção bacteriana das erupções 

cutâneas. Estas complicações ocorrem principalmente em doentes imunossuprimidos. 

[11] 

As vesículas do herpes zóster contêm o VZV. Quando estas rebentam e enquanto 

não cicatrizam há o risco de contágio. Indivíduos que nunca tiveram varicela e que não 

foram vacinados contra a varicela, se forem infetados pelo VZV irão desenvolver 

varicela e não zona. Os doentes com zona na fase ativa devem ser aconselhados a 

manter as erupções cobertas, limpas e secas. [13] 

O tratamento farmacológico do herpes zóster baseia-se nos antivíricos aciclovir e 

valaciclovir administrados por via oral. Este tratamento reduz a severidade e tempo da 

doença, bem como diminui a probabilidade de desenvolver NPH. O tratamento antivírico 

deve ser considerado para todas as pessoas, principalmente para pessoas com mais de 

50 anos, e idealmente deve ser iniciado nas primeiras 72 horas. Para atenuar a dor é 

comum associar corticosteroides ao antivírico. Não devem usar-se antibacterianos 

tópicos e quanto aos antivirais tópicos não há evidências da sua eficácia no tratamento 

da zona. [13] 

3.2. Vacinação  

A primeira, e única vacina para prevenção do herpes zoster é a vacina 

ZOSTAVAX®, que surgiu em 2006, sendo que em Portugal começou a ser 

comercializada a partir de março deste ano. [9] 

ZOSTAVAX® é uma vacina viva atenuada que tem na sua composição o VZV, 

estirpe Oka/Merck (vivo, atenuado). [14] 

Esta vacina foi testada e aprovada para ser administrada em indivíduos a partir 

dos 50 anos de idade que já tenham tido varicela ou que tenham sido vacinados contra 
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a varicela, incluindo indivíduos que já tiveram algum episódio de zona. Os indivíduos 

devem receber uma dose única (0,65 ml), administrada por via subcutânea, 

preferencialmente na região deltóide. [14]  

O seu mecanismo de acção, pensa-se que seja o reforço da imunidade específica 

contra o VZV, através do qual protege contra o herpes zoster e suas complicações. [14] 

ZOSTAVAX® está indicado para a prevenção do herpes zoster e da NPH 

secundária ao herpes zoster. Esta vacina não está indicada para o tratamento do herpes 

zoster nem da NPH secundária ao herpes zoster nem ainda para a prevenção da 

varicela. [14]    

O Centres of Disease Control and Prevention (CDC) recomenta a sua 

administração apenas a partir dos 60 anos, e também porque é a partir dessa idade que 

se regista o maior número de casos e onde a probabilidade de desenvolver NPH é 

maior. [12-16] 

A eficácia da vacina foi comprovada por vários estudos. A tabela 3 mostra os 

resultados do estudo (Shingles Prevention Study) que avaliou a eficácia da vacina em 

comparação com placebo, o qual incluiu um maior número de participantes e que se 

realizou durante mais tempo. [12-16]  

 

Tabela 3: Eficácia do ZOSTAVAX
® 

em Comparação com o Placebo no Shingles Prevention 
Study. Adapatado de [14]. 
*Eficácia da vacina: redução relativa na avaliação do endpoint no grupo da vacina em 
comparação com o grupo placebo 
**Dor clinicamente significativa associada ao herpes zoster, que persiste ou surge pelo menos 90 
dias após o início da erupção cutânea. 

 
 

Contraindicações da vacinação para a prevenção do herpes zoster: [14] 

- Antecedentes de hipersensibilidade à substância ativa, a qualquer dos 

excipientes ou a vestígios residuais (ex., neomicina). 

- Estados de imunodeficiência primária e adquirida, devidos a situações tais como: 

leucemias agudas e crónicas; linfomas; outras condições que afetem a medula óssea ou 

o sistema linfático; imunossupressão devida ao VIH/SIDA; deficiências imunocelulares. 

- Terapêutica imunosupressora (incluindo doses elevadas de corticosteroides); 

contudo, não está contra indicado para utilização em indivíduos medicados com 

corticosteroides tópicos/de inalação ou com doses baixas de corticosteroides 
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administradas por via sistémica ou em doentes que recebem corticosteróides como 

terapêutica de substituição, ex: para a insuficiência supra-renal. 

- Tuberculose ativa não tratada. 

- Gravidez. Adicionalmente, a gravidez deve ser evitada durante 1 mês após a 

vacinação. 

As reações adversas mais relevantes são a alergia a algum dos componentes da 

vacina, tendo em especial atenção, a alergia à neomicina, que pode estar presente 

como vestígio residual. A alergia à neomicina manifesta-se sob a forma de dermatite de 

contacto. Contudo, antecedentes de dermatite de contato devida à neomicina não 

constituem uma contraindicação para receber vacinas de vírus vivos. [14] 

As reações adversas mais frequentes são perturbações gerais e alterações no 

local de administração, podendo surgir erupções cutâneas semelhantes à varicela, nas 

quais até ao momento não foi encontrada a presença do VZV, pelo que parece não 

haver risco de contágio. [14] 

É importante não confundir esta vacina com a vacina de prevenção da varicela, 

VARIVAX®, a qual contém a mesma estirpe do VZV usada no ZOSTAVAX® mas em 

concentração diferente, a ZOSTAVAX® tem uma concentração cerca de 14 vezes 

superior. Apesar de algumas semelhanças, estas duas vacinas foram alvo de avaliação 

em grupos de pessoas diferentes e, sobretudo, têm indicações diferentes. [13]  

 

3.3. Ideias chave sobre a vacinação na prevenção do herpes zoster 

 O CDC recomenda a vacinação a partir dos 60 anos a indivíduos que já tiveram 

varicela ou que foram vacinados contra a varicela. 

 ZOSTAVAX® é a primeira vacina para prevenção da zona e NPH e encontra-se 

comercializada em Portugal desde março de 2014. 

 A prevenção da zona é eficaz em cerca 50% dos indivíduos vacinados. 

 Indivíduos vacinados que desenvolvem a doença têm um menor risco de 

desenvolver NPH, e quando esta ocorre é normalmente de menor intensidade. 

 Como se trata de uma vacina viva atenuada, está contra indicada em grávidas e 

imunossuprimidos. 
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PARTE II 

 

Descrição das atividades realizadas na FD no âmbito do estágio em Farmácia 

Comunitária. 

1. Caraterização da Farmácia das Devesas 

A FD situa-se na Rua Barão do corvo, nº 918, freguesia de Santa Marinha, 

concelho de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto. Sendo esta uma zona habitacional, 

uma grande parte dos seus utentes são moradores, muitos deles clientes há vários 

anos, o que mostra a satisfação das pessoas com o serviço pela farmácia prestado, e 

torna a FD um local com um ambiente familiar sem nunca descocar do rigor e 

profissionalismo que a caraterizam também. 

O horário de funcionamento da FD é das 9h às 20h de segunda a sexta-feira, e 

das 9h às 13h aos sábados, encerrando aos domingos e feriados. A FD cumpre ainda 

os turnos de serviço permanentes que são rotativos entre as farmácias. [17] 

No espaço exterior da FD é visível o nome da farmácia e o símbolo “cruz verde” 

que se encontram iluminados durante a noite. É também visível do espaço exterior o 

nome do Diretor Técnico, o horário de funcionamento e as farmácias de serviço no 

município, bem como a montra da farmácia que publicita campanhas de produtos de 

dermofarmácia ou de medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) que se 

adequam à época do ano ou às necessidades dos utentes. 

No interior, a FD tem três pisos, o zero, menos um e menos dois. No piso zero 

situa-se a área de atendimento ao público, o gabinete de atendimento personalizado, a 

área de stock ativo, a área de receção de encomendas e as instalações sanitárias. No 

piso menos um localizam-se os gabinetes da direção técnica e uma área de 

atendimento personalizado reservada para alguns dos serviços que a FD dispõem como 

podologia. No piso menos dois encontra-se o armazém, o laboratório, o escritório de 

contabilidade e uma área de descanso para os colaboradores. O interior da FD está de 

acordo com o Decreto-lei n.º 307/2007 de 31 de Agosto. [18] 

A FD integra uma equipa de 7 profissionais de saúde, a proprietária e Diretora 

Técnica, Dra. Irene Sousa, duas farmacêuticas adjuntas, Dra. Sónia Sousa e Dra. Ana 

Clara Rebelo, mais uma farmacêutica, Dra. Joana Magalhães, duas Técnicas de 

Farmácia, Deolinda Barata e Ana Cristina Pinho e uma Técnica Auxiliar de Farmácia, 

Kátia Campota. Além destes colaboradores, a FD contam também com uma funcionária 

de limpeza, Maria de Fátima Oliveira, o que está de acordo com a legislação em vigor. 

[18]  
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2. Organização da área de atendimento ao público 

No meu primeiro dia de estágio, após ser recebida pela equipa da FD e me serem 

mostradas as instalações descritas anteriormente, a minha primeira tarefa foi proceder à 

limpeza e organização dos lineares e gôndolas existentes na área de atendimento ao 

público.  

Nesta zona encontram-se expostos vários produtos como produtos cosméticos e 

de higiene pessoal, dispositivos médicos, suplementos alimentares, produtos 

fitoterapêuticos e outros produtos de venda não exclusiva em farmácia, como calçado, 

óculos de sol, leites e papas para os bebés. 

O meu trabalho neste âmbito consistia em retirar os produtos das prateleiras, 

limpá-las e posteriormente recolocar os produtos. A recolocação dos produtos era de 

acordo com o seu prazo de validade, tendo em conta o sistema First Expire First Out 

(FEFO), ficando os produtos com validade mais próxima de expirar colocados mais à 

frente de forma a saírem primeiro. 

A organização do modo de exposição destes produtos é um ponto muito relevante 

para uma boa atração destes por parte do público. Na FD as zonas dos lineares 

dividem-se na zona do bebé e pré-mama, zona de pensos rápidos e acessórios para a 

higiene das unhas, zona de cosméticos divididos pelas marcas e organizados de acordo 

com as suas indicações e tipos de pele, zona de higiene íntima, produtos para os pés e 

protectores solares, zona de promoções e produtos de maquilhagem, zona de produtos 

de emagrecimento e outros suplementos alimentares e produtos fitoterapêuticos, zona 

de higiene oral, produtos veterinários e produtos ortopédicos. 

Esta tarefa permitiu-me passar a conhecer bem os locais onde se encontram os 

produtos, permitiu-me através do contacto com as embalagens distingui-los melhor e 

retirar dúvidas sobre as suas indicações. Este trabalho revelou-se de extrema utilidade 

umas semanas mais tarde aquando do atendimento ao público, pois permitiu-me saber 

quais os tipos de produtos existentes na farmácia e qual o seu uso, uma vez que, sendo 

este dos primeiros contactos com uma farmácia, alguns dos produtos eram uma 

novidade para mim. 

É necessário ter em atenção nesta organização que os medicamentos, sujeitos e 

não sujeitos a receita médica não podem estar expostos nesta área da farmácia. Os 

MNSRM só se podem encontrar na área de atendimento ao público se atrás do balcão e 

fora do alcance dos utentes. 

Uma boa organização e arrumação conferem bom aspeto à farmácia e facilita o 

atendimento e aconselhamento por parte do farmacêutico ao utente.  
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Ainda neste âmbito da organização da área de atendimento ao público aprendi 

que questões como a mudança de local dos produtos consoante a época do ano têm 

um elevado impacto. Durante o período de estágio várias foram as mudanças que foram 

ocorrendo, por exemplo a troca para um local mais visível dos produtos para os pés e 

dos protetores solares que são mais usados no verão, e para um local menos visível os 

cremes de mãos mais usados no inverno. 

Ao longo do estágio fui ganhando sensibilidade a estas questões e percebendo 

que quando se trata de atendimento ao público todos os pormenores fazem a diferença.  

3. Aprovisionamento, Receção e Armazenamento de Encomendas 

Durante a primeira semana de estágio foi-me explicado o processo de 

aprovisionamento, receção e armazenamento de encomendas. 

3.1. Aprovisionamento 

Antes dos produtos chegarem à farmácia estes são previamente encomendados. 

O aprovisionamento baseia-se na rotatividade dos produtos. De modo geral, tendo em 

conta os stocks, mínimo e máximo, definidos pela pessoa responsável, que são 

introduzidos no SI na secção “ficha do produto”. Automaticamente quando o stock fica 

abaixo do valor máximo o produto cai na encomenda diária, que é depois avaliada e 

confirmada pelo responsável desta área.  

Para produtos de maior rotação como por exemplo o paracetamol são efetuadas 

compras mensais. Há também encomendas diretas aos laboratórios mediadas por 

delegados que normalmente oferecem condições especiais de compra. As encomendas 

podem ainda ser efetuadas instantaneamente por via telefónica ou via farmalink, 

normalmente recorre-se as encomendas instantâneas quando há, excepcionalmente, 

produtos em falta no momento do atendimento. 

Os fornecedores mais comuns na FD são a ALLIANCE HEALTHCARE, a 

Cooperativa dos Proprietários de Farmácia (COOPROFAR) e a Cooperativa dos 

Farmacêuticos do Norte (COFANOR). 

As encomendas instantâneas foram as encomendas que tive oportunidade de 

realizar ao longo deste estágio por várias vezes. 

A correta gestão de stocks, no meu entender e pelo que me fui apercebendo ao 

longo destes meses, é cada vez mais um ponto fundamental para o correto 

funcionamento das farmácias. É de conhecimento geral que há medicamentos de difícil 

acesso no nosso país que muito frequentemente se encontram esgotados nos 

armazenistas. A identificação precoce desses medicamentos bem como o esforço de 
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diversos contactos para os conseguir atempadamente na farmácia são sem dúvida 

pontos fulcrais na actualidade da gestão das farmácias.  

3.2. Receção de Encomendas 

Quando as encomendas chegam à FD, o primeiro procedimento é confirmar se a 

encomenda pertence efectivamente à FD. As encomendas feitas aos principais 

fornecedores vêm em contentores de plástico “banheiras” devidamente fechados, 

identificados e numerados, e acompanhados das respectivas faturas em duplicado e, 

eventualmente, das guias de transporte. Quando são recebidos medicamentos 

estupefacientes e psicotrópicos (MEP), além da fatura, estas devem fazer-se 

acompanhar de uma requisição em duplicado. O duplicado é devolvido ao fornecedor, 

devidamente carimbado e assinado, como comprovativo da sua receção, e o original é 

arquivado na farmácia durante pelo menos três anos. 

Se vierem na encomenda produtos que requerem condições especiais de 

conservação, como os produtos de frio, estes são imediatamente arrumados no 

frigorífico mesmo antes da sua introdução no sistema informático (SI). O SI utilizado na 

FD é o Sifarma® 2000.  

Para dar entrada das encomendas no SI, selecciona-se a opção “recepção de 

encomendas”, e selecciona-se a encomenda correspondente que já consta no SI como 

enviada, através de um número que lhes fica associado. É inserido o número da fatura e 

através da leitura ótica dos códigos de barras, são passados todos os produtos, tendo 

em atenção nesta fase o seu prazo de validade, integridade das embalagens e 

possíveis alterações do Preço de Venda a Público (PVP), e também ver se o produto já 

se encontra reservado, separando-o no caso de estar, esta indicação é dada por um “R” 

na zona das observações da linha do produto.  

No final de todos os produtos lidos, ordenam-se por ordem alfabética e confirma-

se com a fatura o Preço de Venda à Farmácia (PVF), o número de embalagens e o valor 

total da fatura. 

Na FD, para facilitar o controlo das contas, existe uma folha de cálculo, onde são 

colocados os totais das faturas por mês e por fornecedor. 

Feito isto, é calculado o PVP, dos produtos de venda livre de acordo com as 

margens fixadas pela FD, que variam de acordo com o tipo de produto e o Imposto 

sobre Valor Acrescentado (IVA) a ele associado. 

É terminada a receção da encomenda, e caso alguns dos produtos 

encomendados não tenham sido recebidos, estes surgem no ecrã do computador, e 

habitualmente são transferidos para outros fornecedores, sendo enviada para o 

INFARMED essa listagem de produtos em falta que também é descrita na fatura. Pois 
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caso faltem produtos que venham faturados ou venham produtos não encomendados é 

contactado o fornecedor. 

Por fim, rubrica-se o duplicado da fatura e arquiva-se juntamente com o original 

par efeitos de contabilidade. 

Desde os primeiros dias de estágio que comecei a receber encomendas, tendo 

sido esta, uma das tarefas que mais vezes realizei ao longo do estágio.  

3.3. Armazenamento  

Na FD existem dois armários de stock ativo, um destinado aos medicamentos não 

genéricos e outro destinado aos medicamentos genéricos (MG). O primeiro está 

organizado por ordem alfabéticas dos nomes comerciais dos medicamentos e o 

segundo por ordem alfabética da denominação comum internacional (DCI). Em ambos, 

para medicamentos com diferentes formas farmacêuticas segue-se a ordem alfabética 

desta, e para medicamentos com várias dosagens, arrumam-se da menor dosagem 

para a maior. Por uma questão de espaço, embalagens grandes como por exemplo os 

xaropes são colocados nas últimas gavetas do primeiro armário que têm uma dimensão 

maior, seguindo as mesmas regras que os restantes medicamentos. 

Medicamentos de uso veterinário e contracetivos encontram-se num destes 

armários em gavetas separados dos restantes medicamentos, assim como os 

medicamentos psicotrópicos e estupefacientes. 

Alguns dos MNSRM de maior rotação encontram-se, para além destes armários, 

nas gavetas atrás do balcão. 

Quando os locais de stock ativo estão cheios, os medicamentos são arrumados no 

armazém da farmácia. Na FD apenas vão para o armazém medicamentos cujo número 

de embalagens seja no mínimo 3, isto por uma questão de organização e para evitar 

perdas.   

Existe ainda o frigorífico onde são colocados os medicamentos que necessitam de 

condições de conservação entre os 2-8ºC. No frigorífico, os medicamentos estão 

organizados por prateleiras, são principalmente insulinas, vacinas e outros injectáveis e 

colírios. 

O modo de arrumação e armazenamento é sempre baseado no sistema FEFO e 

First in first out (FIFO), e as condições de armazenamento como a temperatura e 

humidade estão devidamente controladas, de acordo com as Boas Práticas 

Farmacêuticas para a farmácia comunitária. [19]  
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Executei estas tarefas por diversas vezes ao longo do estágio com a atenção e 

responsabilidade que lhes são devidas, pois um medicamento mal arrumado pode ser o 

primeiro passo para um erro de medicação. 

 

4. Determinação de Parâmetros Fisiológicos e Bioquímicos 

A determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos, é um dos serviços de 

que a FD dispõe, de acordo com a Portaria n.º 1429/2007 de 2 de novembro, que define 

outros serviços, além da dispensa de medicamentos e produtos de saúde, que podem 

ser realizados na farmácia. [20] 

A determinação destes parâmetros é feita no gabinete de atendimento 

personalizado, sendo que as determinações mais frequentes, e as quais tive 

oportunidade de realizar, são a medição da Pressão Arterial (PA), determinação da 

glicemia e colesterol total. 

Na FD a PA é determinada através de um potenciómetro de braço. Aconselhava 

os doentes a repousar um pouco antes da medição e durante esta a manterem-se em 

silêncio, de modo a não provocar alterações no valor medido. 

As determinações bioquímicas na FD são efetuadas no fotómetro CR3000 que é 

um dispositivo que permite obter resultados mais fiáveis do que os testes rápidos da 

glicose e colesterol mais comuns, sem, no entanto, substituir as análises clínicas em 

laboratório. Estas determinações efetuadas na farmácia têm apenas um caráter de 

rastreio ou monitorização após diagnóstico e terapêutica instituídos. Não cabe ao 

farmacêutico fazer diagnósticos de doenças. 

Neste aparelho, são então determinados a glicose e o colesterol total. O 

procedimento é semelhante para ambos os parâmetros. Colheita do sangue capital, cujo 

procedimento se encontra esquematizado no anexo III [21], tendo em atenção que se 

está a trabalhar com material biológico e tomando as devidas precauções como o uso 

de luvas; transferência da amostra de sangue para a cuvete, a qual deve ser 

manuseada com cuidado evitando tocar nos lados da cuvete por onde a radiação do 

aparelho vai passar; colocar a cuvete no local de leitura; seguir as instruções do 

aparelho. O aparelho faz uma primeira leitura de absorvência, depois indica para retirar 

a cuvete e colocar a enzima (reagente de reação) correspondente a cada parâmetro que 

têm de ser conservadas entre os 2-8ºC, voltar a colocar a cuvete no local de leitura e 

esperar alguns minutos pelo resultado. 

Devido à sensibilidade das enzimas é efetuado um controlo de qualidade todos os 

meses pela farmacêutica responsável por esta área, recorrendo a amostras controlos 

cujo resultado é conhecido. Esses controlos são analisados três vezes e os valores 
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obtidos devem cair dentro do intervalo aceitável esperado para cada amostra controlo. 

Este procedimento garante a fiabilidade dos testes bioquímicos efetuados na FD. [21] 

Após o resultado obtido, este é interpretado de acordo com a história do doente e 

as condições em que foi realizado o teste, por exemplo o tempo de jejum influencia a 

interpretação dos resultados da glicose e do colesterol. Este momento de atendimento 

personalizado ao utente proporciona uma boa oportunidade para educar sobre hábitos 

alimentares e de exercício físico, bem como perceber o nível de adesão à terapêutica 

que o doente está a ter, ou até encaminha-lo para o médico se for caso disso.  

Desde a segunda semana de estágio, e até ao final, foram várias as vezes que fiz 

estas determinações. Estas tarefas permitiram o meu primeiro contacto com o público 

como farmacêutica, pondo pela primeira vez à prova a minha capacidade de 

aconselhamento e relação com os utentes.  

5. Conferência do Receituário 

Durante ainda os primeiros dias comecei a ajudar as colegas na organização do 

receituário. 

Ao longo do dia grande parte dos utentes da farmácia fazem-se acompanhar por 

receitas para que lhes seja dispensada a medicação nelas prescritas. A grande maioria 

dos medicamentos que constam nas receitas tem uma margem de comparticipação pelo 

Sistema Nacional de Saúde (SNS). Para que esse dinheiro seja posteriormente pago à 

farmácia é necessário organizar as receitas. Este trabalho é feito diariamente, de modo 

a chegar ao fim do mês com todo o receituário organizado e pronto atempadamente 

para seguirem para a Associação Regional de Saúde (ARS) ou para a Associação 

Nacional de Farmácias (ANF).  

Neste âmbito, o que se faz é separar as receitas médicas (RM) por planos de 

comparticipação, os chamados organismos. O organismo onde são facturadas a grande 

maioria das receitas é o SNS (01), seguido do SNS Regime Especial (48). Existem 

depois outros organismos de comparticipação complementares ao SNS como o plano 

de comparticipação de produtos para autocontrolo da Diabetes Mellitus (DS), ou 

entidades de comparticipação particulares, por exemplo o Serviço de Assistência 

Médico-Social do Sindicato dos Bancários (SAMS) ou seguros particulares de saúde, 

entre muitos outros. [22] 

Dentro de cada organismo, as receitas são separadas por lotes, cada um de 30 

receitas, e ordenadas da receita 1 à receita 30 do mesmo lote. Depois de ordenadas, os 

pontos que me foram pedidos para confirmar eram: presença de carimbo e assinatura 

de quem fez a dispensa da medicação; prazo de validade; assinatura do médico 
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prescritor; e organismo em que foi faturada. Posteriormente colocava um elástico à volta 

de cada lote com um papel com a indicação do organismo e número de lote e a 

indicação de lote completo ou não, bem como, em caso de detetar algum problema, 

chamar a atenção do mesmo. 

A conferência da correta dispensa dos medicamentos prescritos, na FD é feita 

pelas farmacêuticas responsáveis por essa área com recurso ao Sifarma® 2000, as 

quais fazem também uma segunda conferencia aos pontos descritos anteriormente.  

6. Reservas de Produtos  

Na FD foi recentemente implementado um sistema de reservas de produtos com 

recurso ao Sifarma® 2000, na opção “Encomendas” e “Gestão de Reservas”.  

Podem fazer-se reservas de produtos pagos e não pagos pelos utentes. É 

necessário recorrer a este sistema quando por algum motivo não está o produto 

pretendido na farmácia, ou porque pode estar temporariamente esgotado ou porque é 

algo muito específico e com pouca saída e não tem stock feito.  

Quando é feita a reserva são impressos três talões de reserva do produto, um é 

dado ao utente, recomendando-lhe que o apresente quando vier levantar o produto, 

outro é guardado na farmácia e o terceiro talão pode ser imediatamente descartado. 

Quando o produto é rececionado, tal como já referi, surge um “R” na linha do 

produto, este é separado para o local dos pagos ou não pagos conforme a sua situação. 

O que comecei por fazer neste âmbito foi colar os talões que ficam na farmácia 

nos produtos reservados correspondentes e coloca-los numa gaveta destinada a esse 

efeito, onde as colegas iam buscar os produtos quando os utentes os vinham levantar. 

Após entregar o produto, fica-se também com o talão do utente e dá-se baixa da 

reserva no SI para que esta não volte a surgir aquando de nova receção do produto. 

Mais tarde, quando comecei a atender ao público, por várias vezes recorri a este 

sistema de reservas, para as criar e também eliminar. 

Este sistema veio facilitar a gestão de reservas pois uniformizou o procedimento 

para todos os colaboradores, no entanto, tem vindo a provocar alguns erros de stock 

cujo motivo não é ainda bem esclarecido.    

7. Dispensa de Medicamentos 

A dispensa de medicamentos consiste no ato profissional no qual o farmacêutico 

cede medicamentos ou substâncias medicamentosas aos utente, após avaliar a 

medicação e mediante prescrição médica ou em regime de automedicação ou indicação 

farmacêutica. [19] Atualmente, esta é a principal atividade da farmácia comunitária. 



Relatório Profissionalizante -Farmácia Comunitária  2014

 

23 
 

Depois de adquirir as competências necessárias, e ir desempenhando as tarefas 

já descritas durantes os primeiros dois meses de estágio, a partir de maio iniciei o 

atendimento ao público. 

Os medicamentos para uso humano são classificados segundo a sua dispensa ao 

público, dividindo-se em Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) e MNSRM. 

Os MNSRM englobam também medicamentos homeopáticos e medicamentos 

tradicionais à base de plantas, excluindo os que cumprem os requisitos de MSRM. [23]   

7.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Os MSRM só podem ser dispensados mediante apresentação de RM válida. [23] 

São MSRM todos os medicamentos que constituam um risco para a saúde do 

doente, direta ou indirectamente; contenham substâncias cuja atividade ou reacções 

adversas necessitem de mais estudos; e todos os medicamentos administrados por via 

parentérica. [23] 

7.1.1. Prescrição Médica  

A prescrição médica é atualmente eletrónica, salvo algumas exceções previstas 

na legislação, que têm de vir assinaladas na receita do modelo manual para esta ser 

válida. 

A prescrição é feita por DCI da substância ativa, e inclui também a forma 

farmacêutica, a dosagem, a apresentação e a posologia [23]. Existem três exceções 

prevista para quando a prescrição não é feita por DCI. A exceção a), para 

medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito; a exceção b), em casos de 

intolerância ou reação adversa prévia do utente a um medicamento com a mesma 

substância ativa; e a exceção c) para continuidade de tratamento superior a 28 dias. [23] 

Nas RM com exceção a) e b) tem de ser dispensado exatamente o medicamento 

que consta na RM. No caso da exceção c), o utente pode optar pelo medicamento 

prescrito ou por outro do mesmo grupo homogéneo (mesma substância ativa (SA), 

forma farmacêutica e dosagem) de PVP igual ou inferior ao prescrito. [23] 

Quando a RM não tem exceções, o doente pode optar pelo medicamento que 

preferir dentro do mesmo grupo homogéneo. Para cada grupo homogéneo a farmácia 

tem de ter, no mínimo, três medicamentos com preços entre os cinco mais baratos para 

esse mesmo grupo homogéneo. [22] 

Cada RM pode ter prescritos até quatro medicamentos distintos com limite de 

duas embalagens por medicamento, exceto se se tratarem de medicamentos em dose 

individualizada ou embalagem unitária [24]. A prescrição de medicamentos 
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estupefacientes ou substâncias psicotrópicas não pode constar numa RM onde sejam 

prescritos outros medicamentos, bem como os produtos incluídos no protocolo da 

Diabetes Mellitus e os medicamentos manipulados. 

As RM são válidas pelo prazo de 30 dias a contar da data de emissão, ou podem 

ser renováveis, contendo até três vias, e neste caso têm validade de 6 meses. 

Quando um doente se aproxima do balcão da farmácia com uma RM esta tem de 

ser validada, para tal, são nesse momento conferidos os seguintes pontos: local e data 

de prescrição, identificação do médico prescritor, nome e número de utente, identidade 

financeira responsável e se aplicável, identificação de regimes especiais, e assinatura 

do prescritor. Apenas são válidas as RM originais e não cópias destas. [22] 

7.1.2. Dispensa propriamente dita 

A dispensa de MSRM inicia-se então com a validação da RM, de seguida entra-se 

na ficha do utente, caso este seja cliente habitual na FD, através do SI Sifarma® 2000. 

Na opção “Atendimento” seguida da tecla rápida “F3” entra-se a área de venda de 

MSRM, que também permite aceder à ficha da utente.  

A criação de fichas de utente é sem dúvida uma das mais-valias do Sifarma® 

2000. Estas fichas permitem o registo de todos os produtos dispensados ao utente e a 

data das vendas, o que facilita muito o trabalho do farmacêutico no acompanhamento 

dos doentes, permite um atendimento mais rápido pois normalmente trata-se de 

medicação crónica que muitos doentes fazem e estes habitualmente preferem sempre 

os mesmos medicamentos. Permitem alertar sobre possíveis duplicações de 

medicação, e permitem também o registo de alguns dados pessoais que 

automaticamente são inseridos no momento da emissão da fatura, bem como números 

de telefone e formas de contacto que são sempre de extrema importância caso 

aconteçam por exemplo erros na dispensa de medicamentos. 

 Após conversar com o utente e este optar, dentro dos medicamentos possíveis, 

pelo da sua preferência, dirigia-me à zona de stock ativo e retirava a medicação, sempre 

confirmando com a máxima atenção a SA, forma farmacêutica, dosagem e quantidade. 

De seguida é feita a leitura ótica dos códigos de barras dos medicamentos, é 

inserido o plano de comparticipação e feita a leitura ótica do número da receita, do 

médico prescritor e do local de prescrição. Se aplicável, são inseridos despachos de 

comparticipações especiais e ainda, se aplicável também, ativadas as exceções. 

Procede-se à terminação da venda, e no verso da RM é impresso o documento de 

faturação respectivo, onde constam os medicamentos comparticipados que foram 

dispensados e a declaração em como o utente recebeu esses medicamentos, as 

informações necessárias sobre os mesmos, bem como o direito de opção se aplicável. 
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Este documento é assinado pelo utente, bem como carimbado, rubricado e datado 

posteriormente pelo responsável pela dispensa. É também impressa uma fatura para o 

utente, e por fim efetuado o pagamento. 

Outro modo de dispensar MSRM é através de vendas suspensas. Numa venda 

suspensa a receita não é totalmente fechada no momento, o que pode acontecer 

quando o doente não quer levar a medicação toda prescrita na receita ou quando o 

doente ainda não tem a RM mas precisa da medicação, sendo a receite posteriormente 

entregue à farmácia. Esta última situação é facilitada aos utentes habituais da farmácia 

cujo histórico da sua ficha comprove que o utente efetivamente faz aquela medicação. 

Nas vendas suspensas os utentes podem pagar por inteiro e quando levam a RM 

à farmácia é-lhes devolvido o valor da comparticipação, ou em alguns casos deixar a 

crédito e regularizar aquando da entrega da RM.  

7.1.3. Informação ao Utente 

Durante o processo da dispensa é da responsabilidade do farmacêutico fornecer 

ao utente, de forma clara e com uma linguagem acessível, todas as informações 

relativas ao medicamento, como o modo de conservação, de administração, qual o seu 

efeito, esclarecer possíveis efeitos secundários, bem como alertar para possíveis 

interações e a importância que tem para o próprio doente cumprir a terapia 

medicamentosa imposta pelo médico. [19] O farmacêutico é o último profissional de 

saúde a contactar com o doente antes de este proceder à toma da medicação, cabe ao 

farmacêutico garantir a adesão à terapêutico e o uso racional do medicamento. 

Após conversar com o utente sobre estes aspetos, procedi por diversas vezes 

escrevendo nas embalagens os horários das tomas e para que servem os 

medicamentos, por exemplo: “dores” em anti-inflamatórios, e recomendações especiais, 

por exemplo “após as refeições” em medicamentos mais agressivos para a mucosa 

gástrica. Ou no caso de inaladores, por exemplo antiasmáticos, demonstrar com os 

aparelhos disponíveis na farmácia, como se deve proceder para uma correta inalação. 

No âmbito do atendimento ao público, constatei, que para alguns dos utentes as 

novas regras de prescrição por DCI, a variedade de MG disponíveis com os seus 

variadíssimos preços, são questões que lhes levantam muitas dúvidas e confusão, as 

quais fui tentando esclarecer quando as identificava. 

Uma outra questão com que também fui confrontada algumas vezes e procurei 

esclarecer era o fato de o valor indicado na guia de tratamento não corresponder ao 

valor que os utentes tinham a pagar pela medicação. Isto acontece nos casos de RM 

com validade de 6 meses, uma vez que, de três em três meses os preços dos 
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medicamentos são revistos, o que pode implicar alterações dos preços de referência 

sobre os quais é calculado o valor da comparticipação pelo SNS e consequentemente 

pode alterar o valor que o utente tem a pagar. 

7.1.4. Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos 

 
A dispensa deste tipo de medicamentos é semelhante à descrita para outros 

MSRM, aplicando-se aos MEP alguns passos adicionais que permitem um maior 

controlo dos mesmos. Os MEP estão sujeitos a um controlo mais apertado devido ao 

risco iminente de induzirem habituação, ou dependência, quer física, quer psíquica. [25] 

No momento da dispensa quando são inseridos no SI, ao selecionar o plano de 

comparticipação, o número da RM e o código do prescritor têm de ser inseridos 

manualmente, e posteriormente o SI não deixa terminar o atendimento sem o 

preenchimento de um formulário onde são pedidos o nome e morada do doente; nome 

do médico prescritor; nome, idade, morada e data de emissão do bilhete de 

identidade/cartão de cidadão (do qual se deve fazer acompanhar) do adquirente que 

pode ser ou não o próprio doente. [22] 

Terminada a venda são impressos os documentos habituais, já descritos, e ainda 

um documento de psicotrópicos, que se anexa à fotocópia da RM. Estes documentos e 

fotocópias das RM são ordenados por data de aviamento e arquivados na farmácia por 

três anos, tal como a requisição de psicotrópicos que vem juntamente com a fatura. 

Para além disto, é ainda enviada ao INFARMED uma lista das receitas aviadas com os 

dados do adquirente. [22] 

Durante o estágio tive oportunidade de dispensar psicotrópicos várias vezes, 

procedendo a todos os passos requeridos para tal. 

7.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Os MNSRM podem ser dispensados sem prescrição médica. São utilizados para 

transtornos menores de curta duração e evitam que o utente tenha de decorrer a 

serviços médicos. Estes medicamentos não são comparticipáveis e o seu PVP está 

sujeito ao regime de marcação de preços pela farmácia. [26] 

A sua dispensa ocorre principalmente através de aconselhamento farmacêutico ou 

por automedicação. 

No SI Sifarma® 2000 no campo “Atendimento” existe uma opção para efetuar a 

venda dos MNSRM e outros produtos que não os MSRM.  

Foi frequente ao longo do estágio, atender utentes que procuravam 

aconselhamento farmacêutico de diversas situações. As situações mais frequentes 
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foram pedidos de aconselhamento para aliviar sintomas gripais, sintomas de alergias 

sazonais, problemas oculares, picadas de insectos e mais no final do estágio para 

queimaduras solares.  

Dentro dos produtos que mais vezes me foram pedidos por automedicação sem 

pedir aconselhamento prévio, encontram-se os analgésicos/antipiréticos, laxantes, 

antidiarréicos, antiácidos e também produtos para alívio dos sintomas gripais. 

Quer o utente solicite ou não aconselhamento do farmacêutico para o problema 

que o leva à farmácia, é dever do farmacêutico procurar saber a história clínica do 

utente, a sintomatologia, a sua intensidade e duração, bem como se já foi instituída 

alguma terapêutica farmacológica e a possibilidade de alergias. Só após a recolha 

destas informações é possível aconselhar o MNSRM mais indicado para o problema. 

Apesar de se tratar de MNSRM, estes não são inócuos e também apresentam efeitos 

secundários. Aquando da sua dispensa o farmacêutico tem o dever de fornecer toda a 

informação para o correto uso do medicamento, alertando para precauções especiais e 

possíveis efeitos secundários, bem como, para que em caso de persistência dos 

sintomas ser consultado o médico. O farmacêutico deve distinguir os casos mais 

simples dos mais graves, existindo muitas situações em que o recomendado é recorrer 

ao médico. [19] 

O aconselhamento farmacêutico é das áreas de atuação dos farmacêuticos que 

mais dignifica a profissão, revelando a confiança que os utentes têm nestes 

profissionais de saúde. 

Das várias situações que foram surgindo, algumas delas fui capaz de as 

solucionar, dispensando os MNSRM mais indicados e fornecendo toda a informação 

necessária para o seu uso ao doente, bem como na maioria das vezes, se 

proporcionava o aconselhamento de outras medidas não farmacológicas que também 

contribuem para uma recuperação mais rápida. Houve também várias situações em que 

recorria à ajuda de profissionais mais experientes, aproveitando sempre nestas casos 

para aprender com a experiencia das colegas mais velhas.  

7.3. Dispensa de Outros Produtos 

Para além dos MSRM e MNSRM, a FD também dispõe de outros produtos para 

dispensa aos utentes, entre os quais produtos cosméticos e dermocosméticos, produtos 

fitoterapêuticos, suplementos alimentícios, dispositivos médicos, produtos 

homeopáticos, géneros alimentícios para alimentação especial e produtos dietéticos e 

produtos e medicamentos de uso veterinário. 
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Ao longo do estágio tive oportunidade de dispensar e aconselhar produtos de 

todas estas classes, sendo que os mais procurados na FD são suplementos vitamínicos, 

produtos dietéticos e cosméticos, nomeadamente os protetores solares.  

7.4. Fontes de Informação Consultadas 

Durante a dispensa de medicamentos consultei algumas das fontes de informação 

disponíveis na FD, quer as obrigatórias como a Farmacopeia Portuguesa, Prontuário 

Terapêutico, Resumo das Características dos Medicamentos (RCM) e legislação em 

vigor publicada em Diário da República, quer as não obrigatórias, como o Índice 

Nacional Terapêutico, Manual Merck, Simposium Terapêutico, Martindale, Informação 

escrita de Laboratórios detentores de AIM, etc. [18, 19] 

8. Preparação de Medicamentos Manipulados 

A preparação de medicamentos manipulados na FD não constitui uma das suas 

principais atividades. A preparação mais frequentemente pedida na FD é a solução de 

minoxidil a 5% usada para o tratamento da queda de cabelo, a qual tive oportunidade de 

preparar recorrendo ao Formulário Galénico Português.  

A FD dispõe de um laboratório devidamente equipado para a preparação de 

manipulados. As matérias-primas encontram-se fora do laboratório, num local do 

armazém reservado para estas. Quando as matérias-primas são recebidas verifica-se 

se o produto cumpre as exigências estabelecidas pela Farmacopeia Portuguesa e 

verifica-se também o respectivo boletim de análise que as acompanha. Após 

rececionadas é registada a sua entrado no registo de entradas e saídas de matérias-

primas. [19] 

Quando fiz a solução de minoxidil a 5%, para além da sua preparação elaborei 

também a respectiva ficha de preparação (Anexo IV) e os cálculos necessários, registei 

as quantidades usadas no registo de saídas de matérias-primas e por fim elaborei o 

rótulo e calculei o PVP. 

Na FD a preparação de manipulados segue as Boas Práticas de Preparação de 

Medicamentos Manipulados, o que garante a qualidade, segurança e eficácia dos 

mesmos. [27] 

9. Preparações Extemporâneas  

As preparações extemporâneas são realizadas no ato da venda, isto porque, 

depois de preparadas são instáveis e conservam-se durante pouco tempo, o que torna 

inviável a sua comercialização já preparadas pelas industria. 
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As preparações extemporâneas que fiz na FD foram as suspensões de 

antibióticos de amoxicilina e de amoxicilina com ácido clavulânico. 

No momento da sua dispensa, para além das restantes informações relacionadas 

com a dispensa de antibióticos, alertei o utente que o medicamente tem de ser 

conservado no frigorífico, e como se trata de uma suspensão é necessário agitar bem 

antes de usar. 

10. Faturação 

A faturação é emitida mensalmente às entidades de comparticipação, de modo a 

que a farmácia possa receber o valor monetário correspondente às comparticipações.  

O início da faturação é na impressão no verso de cada receita. As receitas são 

organizadas segundo descrevi no capítulo 5, e no final de cada mês são emitidos 

através do SI os verbetes de identificação de cada lote. Os verbetes são carimbados e 

colocados de modo a envolver as receitas. Na FD é conferido se a receita número 1 e 

30 de cada lote têm os valores correspondentes aos descritos no verbete. 

Os lotes das receitas são ordenados e enviados para a ARS ou ANF. Para a ARS 

vai a faturação relativa a todos os sistemas e subsistemas do SNS, e para a ANF vai a 

faturação relativa aos outros sistemas de comparticipação que não o SNS, a ANF 

funciona como intermediário entre a farmácia e os organismos comparticipantes. Para 

além dos lotes das receitas, são também enviadas a relação/resumo de lotes e a fatura 

mensal, devidamente assinadas e carimbadas. 

O receituário é conferido pelo Serviço de Conferencia da Faturas, e quando são 

encontradas inconformidades, as RM correspondentes são devolvidas à farmácia 

juntamente com um documento que justifica o motivo da devolução. A farmácia tem 

depois possibilidade de corrigir o erro e as RM nessas condições podem ser incluídas 

no receituário do mês seguinte. 

No final de alguns dos meses enquanto estagiei na FD tive oportunidade de 

acompanhar estes procedimentos, sendo que as tarefas que principalmente executava 

eram carimbar e colocar os verbetes por lote de receitas, confirmando os valores da 

primeira e última receitas de cada lote, e posteriormente ordenar os lotes das receitas 

na caixa em que depois são enviados à ARS. 

11. ValorMED 

A FD aderiu ao ValorMED, que é uma sociedade gestora do Sistema Integrado de 

Gestão de Resíduos de Embalagens e de Medicamentos fora de validade ou fora de 
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uso, após consumo, contribuindo assim, para o uso racional dos medicamentos e para a 

prevenção de contaminação ambiental. [28] 

É um dever do farmacêutico sensibilizar a população dos perigos que podem advir 

quando os medicamentos são despejados no lixo comum, promovendo assim, a adesão 

por parte dos utentes à separação dos medicamentos fora de uso. 

Pelo que me fui apercebendo as pessoas estão recetivas com este projeto, 

certamente será possível melhorar, mas há uma afluência considerável de utentes que 

entregam os seus medicamentos antigos na farmácia. 

Neste âmbito, recebia os sacos de medicamentos dos utentes e colocava-os 

dentro do contentor ValorMED, o qual fechei e pesei algumas vezes, e preenchia 

também a sua ficha depois de fechado.   

12. Sistema de Farmacovigilância 

O sistema de farmacovigilância tem como objetivo a avaliação constante do perfil 

de segurança dos medicamentos, após a sua introdução no mercado. 

Os utentes devem ser advertidos que caso notem alguma alteração com a toma 

da medicação, comuniquem ao farmacêutico essas alterações, que tratando-se de 

reações adversas devem ser sempre notificadas ao INFARMED ou a delegações 

regionais do Sistema Nacional de Farmacovigilância, através do preenchimento de um 

formulário disponível na farmácia para o efeito. [19] 

Durante o meu período de estágio não surgiu nenhum caso de reações adversas, 

pelo que, não tive oportunidade de participar em notificações ao sistema de 

farmacovigilância.  

13. Iniciativas da Farmácia das Devesas 

A FD tem uma equipa muito dinâmica que constantemente tem ideias para 

dinamizar a farmácia. 

A primeira atividade organizada pela FD em que participei foi o rastreio do dia do 

Pai, realizado dia 19 de março. Neste rastreio, mediamos a PA e a glicemia 

gratuitamente a todos os pais que fossem nesse dia à farmácia. 

No mês de abril realizou-se o “Dia do Saco” cujo objetivo foi que pessoas 

polimedicadas levassem toda a medicação consigo, e nós na farmácia organizávamos 

numa tabela a relação entre cada medicamento com a sua indicação terapêutica e 

horários das tomas. Nesta iniciativa encontrámos um senhor a fazer uma medicação em 

duplicado devido a duas embalagens de laboratórios genéricos diferentes do mesmo 

fármaco que ele pensava serem cada uma para um problema diferente.  
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No mês de maio foi criada a primeira edição do jornal da farmácia que abordou a 

temática das doenças relacionadas com o coração, uma vez que, maio foi o mês do 

coração. 

Também relacionado com o mês do coração foi organizado um segundo rastreio 

no dia 27 de maio, em que mediamos gratuitamente a PA, glicemia, colesterol total e 

índice de massa corporal, e posteriormente era avaliado o risco SCORE.  

Também durante o mês de maio decorreu um concurso de desenhos de crianças 

do Jardim de Infância das Devesas, em parceria com a Uriage®, em que os desenhos 

vencedores ganharam ofertas da marca. 

No dia 9 de junho houve uma palestra na escola das Devesas sobre protectores 

solares, organizada entre a FD e a Uriage®, na qual eu também estive indirectamente 

envolvida devido ao meu trabalho sobre protectores solares. 

No dia 15 de Junho realizou-se a terceira caminhada anual da FD que culminou 

com uma aula de ginástica. As pessoas aderiram em grande número a esta iniciativa, 

que tem vindo a ser um sucesso, demonstrando um grande carinho por parte dos 

utentes à farmácia. 

E por fim, realizou-se um concurso de quadras de S. João. 

A minha participação nestas atividades relacionou-se com a sua organização e 

divulgação, a partir da elaboração de cartazes ou informando diretamente os utentes 

durante o atendimento. 

A dinâmica mantida entre a farmácia e os seus utentes é muito positiva, as 

pessoas aderem às iniciativas com entusiasmo e daí saem reforçadas a confiança e 

familiaridade com os profissionais de saúde da FD. 

14. Formações  

Durante o período de estágio tive oportunidade de participar em várias formações 

que contribuíram para a minha formação enquanto farmacêutica. A constante 

atualização dos conhecimentos é também um dever do farmacêutico, e iniciativas como 

estas formações contribuem em muito nesse aspeto. [29] 

 

As formações em que participei foram as seguintes:  

 Workshop “O perfume como veículo de negócio na Farmácia” da L’Oréal 

Portugal (certificado de participação – Anexo V) 

 Workshop “A importância do Nutrinegócio na Farmácias” da L’Oréal 

Portugal (certificado de participação – Anexo VI) 
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 Formação do Programa ConTACTO da Roche-Poday (certificado de 

participação - Anexo VII);  

 Formação “Incontinência Urinária” da COOPROFAR;  

 Formação “Fotoproteção nos Dias de Hoje” da Uriage; 

 Formação “Vamos Falar de Diabetes” da Johnson & Johnson. 
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15. Conclusão  

Em resposta às minhas expetativas, o estágio desenvolvido na FD contribuiu em 

muito para o meu desenvolvimento tanto a nível profissional como pessoal. 

A nível profissional, tive oportunidades de pôr em prática os conhecimentos 

adquiridos ao longo dos últimos cinco anos, bem como adquirir novos conhecimentos, 

através da execução das diferentes tarefas que fazem parte do dia-a-dia do 

funcionamento de uma farmácia comunitária. 

O contacto com o público e com a equipa de trabalho também me fizeram crescer 

a nível pessoal, fui ganhando confiança progressivamente ao longo do estágio e o meu 

sentido de responsabilidade também saiu mais reforçado após a realização deste 

estágio. 

A FD possibilitou-me ainda a aprendizagem de que apenas os conhecimentos 

teóricos científicos não chegam para se ser um bom profissional de saúde, a 

capacidade de comunicação é fundamental, tal como um espírito de proatividade, 

investindo em novidades e procurando estar sempre um passo mais à frente. 

 Em suma, após estes quatro meses de estágio sinto-me confiante para ingressar 

no mercado de trabalho, tendo noção de que ainda tenho muito para aprender, mas 

também muita vontade de continuar a investir na minha formação e consolidar os 

conhecimentos e práticas adquiridos até agora.   
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17. Anexos 

Anexo I: Panfleto informativo sobre a proteção solar, elaborado durante o período de 

estágio. 

 

 

 

 

 



Relatório Profissionalizante -Farmácia Comunitária  2014

 

37 
 

 

 

 

 

 

 

 



Paula Canadas 

38 
 

Anexo II: Mensagem de alerta visível no Sifarma® 2000 aquando da dispensa de um 

medicamento fotossensibilizante.  
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Anexo III: Procedimento de colheita de sangue capitar para determinações no fotómetro 

CR3000 
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Anexo IV: Ficha de preparação da solução de minoxidil 5% 
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Anexo V: comprovativo de presença no workshop “O perfume como veículo de negócio 

na Farmácia” da L’Oréal Portugal 
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Anexo VI: comprovativo de presença no workshop “A importância do Nutrinegócio na 

Farmácias” da L’Oréal Portugal  
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Anexo VII: comprovativo de participação na Formação do Programa ConTACTO da 

Roche-Poday  
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RESUMO 

 

Este relatório tem como objetivo resumir o estágio hospitalar realizado no Centro 

Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD), entre janeiro e fevereiro de 

2014. O estágio insere-se na unidade curricular estágio do 2º semestre do 5º ano do 

curso Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da FFUP. O presente relatório 

foi elaborado em conjunto pelos alunos Luciano Seixas e Paula Canadas. 

No âmbito do estágio nos Serviços Farmacêuticos (SF) do CHTMAD foi possível 

contactar com a realidade do trabalho que é desenvolvido em farmácia hospitalar, 

participando nas diferentes atividades que são realizadas pelos diversos profissionais 

de saúde que fazem parte dos SF, desenvolvendo em particular as atividades e 

valências que ao farmacêutico hospitalar dizem respeito. Assim, contactei com tudo 

um pouco do que ao circuito do medicamento diz respeito, desde o aprovisionamento, 

armazenamento, preparação (rotulagem, reembalagem e manipulação), distribuição 

(distribuição unitária, individualizada e por níveis), dispensa em ambulatório, ensaios 

clínicos, preparação de citostáticos, emissão de pareceres, gestão de erros, entre 

outros. 

O presente relatório tem como objetivo descrever todas estas atividades 

desenvolvidas, bem como os trabalhos que fui realizando ao longo deste estágio. 
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ABREVIATURAS 

  

AO: Assistente Operacional 

ARS: Administração Regional de Saúde 

AT: Assistente Técnico 

CAUL: Autorização de Utilização do Lote de Fabrico 

CHTMAD: Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro 

CIM: Centro de Informação do Medicamento 

DCI: Denominação Comum Internacional 

DIDDU: Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

FEFO: First Expired First Out 

FIFO: First In First Out 

GHAF: Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia 

INCM: Imprensa Nacional da Casa da Moeda 

INFARMED: Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde 

JCI: Joint Comission Internacional 

SF: Serviços Farmacêuticos 

SNS: Sistema Nacional de Saúde 

TDT: Técnico de Diagnóstico e Terapêutica 

UCIC: Unidade de Cuidados Intensivos Coronários 

UCIM: Unidade de Cuidados Intensivos Intermédios 

UCIP: Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente 

UCPC: Unidade Centralizada de Preparação de Citostáticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
Relatório CHTMAD, Paula Canadas, 2014 

ÍNDICE 

 

Declaração de Integridade .......................................................................................................................... II 

Agradecimentos .............................................................................................................................................. III 

Resumo .................................................................................................................................................................. IV 

Abreviaturas ......................................................................................................................................................... V 

Índice ....................................................................................................................................................................... VI 

1. Caracterização do CHTMAD ............................................................................................................. 1 

1.1. Caracterização dos SF .......................................................................................................... 1 

2. Actividades desenvolvidas ............................................................................................................... 2 

2.1. Consulta dos dossiers ............................................................................................................... 2 

2.2. Devoluções ........................................................................................................................................ 2 

2.3. Reposição de stocks por níveis ........................................................................................... 3 

2.4. Distribuição individualizada - Hemoderivados ........................................................... 5 

2.5. Aprovisionamento......................................................................................................................... 6 

2.6. Receção e Armazenamento .................................................................................................... 6 

2.7. Preparação de formas farmacêuticas não estéreis ................................................. 7 

2.8. Distribuição clássica ................................................................................................................... 8 

2.9. Gestão de stocks dos fármacos anti-retrovíricos para HIV ............................... 9 

2.10. Distribuição individualizada – Eritropoetinas ........................................................ 9 

2.11. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária – Validação 

Farmacêutica .................................................................................................................................................. 9 

2.12. Workshop - “Tratamento de feridas” ......................................................................... 10 

2.13. Dispensa de medicamentos em regime de Ambulatório .............................. 11 

2.14. Ensaios Clínicos ..................................................................................................................... 12 

2.15. Erros de medicação .............................................................................................................. 13 

2.16. Emissão de Pareceres ......................................................................................................... 13 

2.17. Visita ao serviço de Nefrologia ...................................................................................... 14 

2.18. Preparação de Citostáticos .............................................................................................. 14 

2.19. Visita ao Laboratório de Análises Clínicas ............................................................ 16 

2.20. Apresentação do trabalho “Feridas e Material de Penso” ........................... 17 

3. Referências ............................................................................................................................................... 18 

PARTE II ................................................................................................................................................................ 20 

1. Feridas e Material de Penso ........................................................................................................... 20 

2. Caso de estudo- Validação da prescrição médica .......................................................... 29 



VII 
Relatório CHTMAD, Paula Canadas, 2014 

2.1. Validação da Prescrição Médica ........................................................................................ 29 

2.2. Considerações Finais ............................................................................................................... 34 

2.3. Referências...................................................................................................................................... 34 

Conclusão............................................................................................................................................................ 36 



1 
Relatório CHTMAD, Paula Canadas, 2014 

PARTE I 

Descrição das atividades desenvolvidas ao longo do estágio no CHTMAD 

1. CARACTERIZAÇÃO DO CHTMAD 

 

O CHTMAD é uma Entidade Pública Empresarial, tendo sido criado pela fusão 

do Centro Hospitalar de Vila Real/Peso da Régua com o Hospital Distrital de Chaves e 

o Hospital Distrital de Lamego, em março de 2007. [1] 

Atualmente, o CHTMAD é constituído por quatro unidades hospitalares: o 

Hospital de S. Pedro, em Vila Real, onde está localizada a sede social, o Hospital de 

Proximidade de Lamego, o Hospital Distrital de Chaves e o Hospital D. Luiz I, no Peso 

da Régua. Integra, ainda, a Unidade de Cuidados Continuados e Convalescença em 

Vila Pouca de Aguiar. [1] 

A sua área de influência direta abrange cerca de 300.000 habitantes do distrito 

de Vila Real, abrange ainda, para algumas valências a parte sul do distrito de 

Bragança, o norte do distrito de Viseu e a área leste do distrito do Porto, estendendo-

se assim, a um total de cerca de meio milhão de habitantes. [1] 

O CHTMAD esteve acreditado pela Joint Comission Internacional (JCI), 

considerada uma das mais importantes entidades mundiais para a acreditação de 

padrões assistenciais da qualidade de serviços de saúde. Nos últimos dois anos esta 

acreditação não foi renovada, porém o CHTMAD continua a seguir as normas de 

qualidade da JCI, em vigor à data da última renovação de acreditação. [1]  

1.1. CARACTERIZAÇÃO DOS SF 

Os SF constituem uma unidade funcional do CHTMAD, com autonomia técnica e 

científica no que diz respeito às atividades relacionadas directamente com a dispensa 

de medicamentos e produtos farmacêuticos. [1,2] 

Têm como principal objetivo disponibilizar o medicamento correto, na forma e 

quantidade certas, de modo a cumprir a prescrição médica proposta, para cada doente 

do hospital, em regime de internamento e ambulatório, contribuindo assim, para a 

obtenção de um melhor rácio risco/benefício e custo/utilidade. [1,2] 

Os SF do CHTMAD compreendem as Unidades de Vila Real, Chaves e Lamego, 

com um total de 39 colaboradores dos quais 13 Farmacêuticos, 11 Técnicos de 

Diagnóstico e Terapêutica (TDT), 6 Assistentes Técnicos (AT) e 9 Assistentes 

Operacionais (AO). [1] 

Os SF da Unidade de Vila Real têm um horário de funcionamento entre as 

8h30m e as 18h00m nos dias úteis. Existe ainda uma escala de prevenção para 
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situações de emergência nos dias úteis das 18h00m até às 24h00m e aos sábados, 

domingos e feriados entre as 9h00m e as 24h00m. [1] 

2. ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS  

2.1. CONSULTA DOS DOSSIERS 

Inicialmente foram-nos apresentadas as instalações dos SF bem como os seus 

colaboradores. De forma a compreender a dinâmica dos SF, antes de iniciarmos as 

actividades propriamente ditas, consultámos os dossiers relativos ao Manual da 

Qualidade dos SF do CHTMAD. Estes dossiers resumem todas as áreas de trabalho 

dos SF e contêm todas as normas e procedimentos que a cada grupo de profissionais 

dizem respeito. O seguimento dessas normas permite uniformizar a forma de trabalho 

e assim, minimizar a ocorrência de erros, de modo a garantir um serviço de qualidade. 

[3]  

2.2. DEVOLUÇÕES  

Durante os primeiros dias, coincidentes com os primeiros dias do ano civil, 

existia uma grande quantidade de medicamentos devolvidos dos diferentes serviços 

de internamento do hospital, e foi-nos pedida colaboração nesse trabalho de forma a 

fazer a sua revertência e reintroduzi-los no stock da farmácia.  

As devoluções de medicamentos à farmácia ocorrem após a distribuição 

individual diária em dose unitária (DIDDU), que é o sistema de distribuição que 

permite, que de forma individual, a medicação chegue aos doentes internados. [3] 

Com este tipo de distribuição contactámos uns dias mais tarde, e será melhor 

explicada mais à frente no relatório. Os medicamentos que são devolvidos à farmácia, 

são os medicamentos que foram para os serviços mas que não foram administrados 

aos doentes. Isto pode ocorrer por diversos motivos, sendo os mais comuns a 

alteração da terapêutica dos doentes, a alta dos doentes ou até o seu óbito. 

O nosso trabalho neste âmbito era separar os medicamentos devolvidos por 

substância ativa, forma farmacêutica e dosagem, verificando sempre o seu estado de 

conservação. Medicamentos violados, fora de validade ou com validade ou número de 

lote imperceptíveis eram rejeitados em contentores próprios para o efeito. A 

medicação conforme era contabilizada, registada e arrumada nos respetivos locais, 

sempre tendo em conta a sua validade, quanto mais próxima estiver de expirar mais à 

frente se deve colocar para ser administrada primeiro, segundo o sistema First Expired 

First Out (FEFO). 

Para além da contabilização e arrumação procedíamos também à reintrodução 

destes medicamentos no sistema informático de Gestão Hospitalar de Armazém e 
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Farmácia (GHAF) para uma correta gestão dos stocks. Esta foi a primeira vez que 

contactamos com o GHAF para a execução de tarefas. A devolução dos 

medicamentos era maioritariamente realizada por serviço, sendo mais raramente feita 

uma devolução por doente. Isto deve-se ao facto de a devolução por doente ser mais 

demorada e passível de erros devido a trocas de medicação na enfermaria. No 

entanto, a devolução por doente seria ideal tendo em vista a gestão correta de stocks 

por doente. [3,4] Este procedimento ao nível das devoluções mostrou-nos claramente 

um lado da gestão e do aproveitamento dos recursos que nos era desconhecido, 

revelando o empenho e a importância do Farmacêutico Hospitalar no controlo dos 

custos para o SNS e para o Estado. 

2.3. REPOSIÇÃO DE STOCKS POR NÍVEIS 

No final da primeira semana tivemos pela primeira vez contato com a reposição 

de stocks por níveis, neste caso através dos Pyxis, Pyxis MedStation que são armários 

semiautomáticos. [5] 

O CHTMAD possui Pyxis em todos os serviços, à excepção de Pediatria, 

Ginecologia/Obstetrícia e Ortopedia, o que contribui para a informatização e 

automatização da dispensa de medicamentos. Os Pyxis são armários 

semiautomáticos que permitem a manutenção de um dado stock de medicamentos em 

cada serviço do hospital em que se encontram. [5]  

Estes armários possuem três diferentes tipos de gavetas de acordo com a 

medicação a que permitem aceder, as de baixa, média e alta segurança. As de baixa 

segurança permitem aceder aos diferentes medicamentos presentes na mesma 

gaveta e a mais que uma unidade de um medicamento de cada vez, as de média 

segurança só permitem aceder a um tipo de medicamento podendo retirar-se mais do 

que uma unidade, e as de alta segurança só abrem um compartimento de cada vez 

que só contém uma unidade desse medicamento. As gavetas de alta segurança 

destinam-se a fármacos psicotrópicos e estupefacientes. Os antibióticos 

preferencialmente devem ser colocados em gavetas de média/alta segurança. Os 

medicamentos são colocados em cada compartimento de acordo com a substância 

ativa, dosagem e forma farmacêutica, e a sua distribuição pelas gavetas deve ser feita 

de modo a minimizar o erro na retirada do medicamento, isto é, o objetivo não é 

organizar o mais possível, mas sim, colocar medicamentos em compartimentos 

adjacentes que sejam o mais diferentes possível. Em compartimentos adjacentes 

devem colocar-se medicamentos com cores e formatos diferentes. Medicamentos em 

que só difere a dosagem, por exemplo, e que tenham embalagens muito semelhantes, 

nunca devem ser colocados próximos um do outro. [5,6]  
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Como se trata de um sistema informatizado, após definição dos stocks mínimo e 

máximo que cada Pyxis deve conter, de acordo com a rotação de cada fármaco em 

cada serviço, diariamente é gerada uma lista de medicamentos que é necessário repor 

em cada Pyxis. A gestão de stocks, organização e reposição dos Pyxis, no CHTMAD, 

é da responsabilidade do Farmacêutico Hospitalar. A reposição baseia-se no sistema 

FEFO e First In First Out (FIFO), permitindo uma saída dos medicamentos tendo em 

conta o seu prazo de validade. [5,6] 

A tarefa que nós realizávamos neste âmbito era preparar os medicamentos para 

serem repostos em cada Pyxis. Para tal, retirávamos do armazém geral e/ou dos 

kardex os medicamentos necessários disponíveis. Neste caso, tal como todos os 

medicamentos que saem dos SF, estes tinham de ir identificados com o nome da 

substância ativa, dosagem, forma farmacêutica, lote, prazo de validade e nome do 

laboratório produtor. Dependendo do serviço e dos compartimentos em que eram 

colocados, tínhamos de recortar dos blisters alguns medicamentos, por exemplo, ou 

descartar as ampolas das embalagens de cartão originais. Depois de preparada toda a 

medicação esta era colocada numa caixa própria para o efeito, a qual identificávamos 

com “PYXIS” e o nome de cada serviço através de um colante impresso 

informaticamente para posteriormente ser levada para o serviço correspondente, onde 

o Farmacêutico mais tarde procedia à sua reposição.  

Ao longo do estágio tivemos também oportunidade de irmos conhecendo grande 

parte dos serviços do hospital, nomeadamente Medicina Interna, Cardiologia, Unidade 

de Cuidados Intensivos Coronários (UCIC), Psiquiatria, Urgência, Oncologia e mais 

tarde Bloco Operatório, Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente (UCIP) e Unidade 

de Cuidados Intensivos Intermédios (UCIM), uma vez que, acompanhávamos algumas 

das farmacêuticas nesta reposição. 

A implementação dos Pyxis permitiu um maior controlo dos medicamentos, uma 

vez que para estes serem retirados, cada enfermeiro e/ou profissional de saúde tem 

de se identificar para o sistema abrir as gavetas. O sistema regista e guarda toda a 

informação de quem retira, que medicamento é retirado, que quantidade e a que horas 

é retirado. Isto permite uma maior rastreabilidade e controlo, o que tem como objectivo 

diminuir os gastos e erros associados à administração de medicamentos. Este sistema 

permite ainda um maior controlo especialmente com psicotrópicos e estupefacientes. 

Como é um sistema informatizado substitui a utilização dos impressos em papel que 

tinham de acompanhar sempre estas classes de medicamentos. Estes impressos têm 

ainda de ser utilizados nos serviços onde não existem Pyxis. [3,5,6] 

 Esta abordagem inicial à reposição de stocks por níveis permitiu um contacto 

mais próximo com os fármacos existentes em ambiente hospitalar, bem como, 
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permitiu-nos associar cada tipo de medicação a cada serviço do hospital, o que nos 

ajudou a integrar melhor os conhecimentos que já tínhamos dos fármacos. Esta tarefa 

foi a que mais frequentemente realizámos no período de estágio, tendo em conta a 

periodicidade com que tem de ser realizada e o elevado número de Pyxis existentes. 

2.4. DISTRIBUIÇÃO INDIVIDUALIZADA - HEMODERIVADOS 

Ainda durante a primeira semana foi-nos explicado o procedimento de dispensa 

de hemoderivados.  

A dispensa de hemoderivados faz parte da distribuição individualizada, que é um 

tipo de distribuição que permite um controlo mais rigoroso dos medicamentos que são 

dispensados, como tal, aplica-se a estupefacientes, psicotrópicos, hemoderivados, 

eritropoetinas e medicamentos extra formulário. 

Quanto aos hemoderivados, estes necessitam de maior controlo, pois como 

derivam de plasma ou sangue humano a probabilidade de ocorrer algum problema 

relacionado com a segurança de cada lote, nomeadamente o risco de contaminação, é 

superior à de outros medicamentos. Para uma rastreabilidade mais eficaz, estes 

medicamentos são sujeitos a um controlo mais rigoroso estabelecido por lei, desde a 

libertação dos lotes até à administração ao doente. [7] 

Antes do fornecimento de um lote de hemoderivados aos SF, o INFARMED 

submete o produto a estudos que culminam na emissão de um Certificado de 

Autorização de Utilização do Lote de Fabrico (CAUL). Quando os hemoderivados são 

entregues aos SF, a sua receção é efetuada por um farmacêutico que confere e 

arquiva a documentação associada. [7]  

A requisição dos hemoderivados aos SF é feita num impresso específico 

(mod.1804 exclusivo da Imprensa Nacional da Casa da Moeda (INCM)). Este impresso 

é composto pela “via da farmácia” e pela “via do serviço” e está dividido em 4 quadros 

de A a D, os quadros A e B são preenchidos pelo médico prescritor. O farmacêutico 

valida a prescrição, e se tudo estiver conforme preenche o quadro C. O quadro D é 

preenchido no momento da administração. [7,8]  

Após validação das prescrições pela farmacêutica responsável, tivemos 

oportunidade de preencher alguns dos campos do quadro C, separar a medicação 

requerida e etiqueta-la com o colante identificativo do doente.  

A medicação era conferida pela farmacêutica responsável e enviada para o 

serviço juntamente com as duas vias da requisição. A “via da farmácia” é assinada 

pelo enfermeiro responsável, que depois de conferir a medicação é de novo enviada 

para os SF. A “via do serviço” é devolvida no final da administração do hemoderivado 
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ou caso haja devolução deste. Uma cópia desta via é arquivada nos SF, enquanto o 

original vai para o processo clínico do doente. 

Os hemoderivados frequentemente mais dispensados nos SF do CHTMAD são a 

albumina humana a 5% e 20%, Ig humana anti-hepatite B, Ig humana anti-Rh, Ig anti-

tetânica, Ig antivaricela, IgG humana polivalente, cola de fibrina e complexo de 

protrombina humano. [8] Para além deste procedimento, os SF têm uma capa de 

registo interno da dispensa dos hemoderivados, na qual preenchíamos o código 

gerado informaticamente após o seu débito no stock da farmácia. 

2.5. APROVISIONAMENTO  

Observamos o aprovisionamento de medicamentos e de outros produtos 

farmacêuticos. 

O consumo dos medicamentos e outros produtos farmacêuticos é analisado 

recorrendo a stocks de alerta, pontos de encomenda e faltas detetadas pelos 

colaboradores. Esta análise de consumos é efetuada pela directora dos SF e pelas 

responsáveis dos SF das restantes unidades. A lista elaborada na Unidade Hospitalar 

de Vila Real é diretamente enviada aos AT que são os responsáveis pela elaboração 

da nota de encomenda que é enviada via modem para os respetivos fornecedores 

[3,9,10] 

Nas restantes Unidades, Chaves e Lamego, após a elaboração da lista comum, 

esta é analisada na Unidade de Vila Real pela Diretora dos SF e em função do volume 

da encomenda, do stock existente e da urgência do pedido é realizada uma 

transferência interna de armazém ou uma nota de encomenda. A nota de encomenda 

neste caso segue o mesmo procedimento que a anterior. No caso de transferência 

interna de armazém esta é registada, aviada e conferida pelos TDT, e de seguida 

envida através do motorista do Centro Hospitalar. [3,9,10] 

Aquando de transferências internas, aviávamos, por vezes, os medicamentos e 

produtos farmacêuticos pedidos pelas restantes Unidades hospitalares. 

2.6. RECEÇÃO E ARMAZENAMENTO 

As encomendas são rececionadas pelos AO e/ou pelos TDT, exceto se for uma 

encomenda lacrada, que neste caso é recepcionada pelo farmacêutico. É verificado o 

número de volumes e é assinada e datada a guia de transporte ou guia de 

remessa/fatura pelos AO ou pelo farmacêutico no caso de se tratar de 

estupefacientes, psicotrópicos, benzodiazepinas, hemoderivados ou medicamentos de 

ensaios clínicos. As encomendas conformes são registadas no programa informático 

GHAF pelos AT. [11] 
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Os medicamentos são então armazenados de modo a assegurar a sua correta 

preservação e segurança. O critério de armazenamento tem sempre por base os 

sistemas FEFO e FIFO. [11] 

No armazém geral encontram-se os medicamentos que não requerem condições 

especiais de armazenamento, a sua organização é feita por Denominação Comum 

Internacional (DCI) e engloba a generalidade da medicação injetável, oral e tópica, 

assim como soluções desinfetantes não inflamáveis. Os concentrados de electrólitos 

estão sempre rotulados com a inscrição “DEVE SER DILUÍDO” e estão 

obrigatoriamente separados das soluções de diluição como o NaCl a 0,9% e água 

destilada. No caso de medicação com diferentes dosagens, existe um sistema de 

rótulos com cores diferentes que alerta, de modo a evitar erros de medicação. [11, 12] 

Os inflamáveis requerem armazenamento especial, estes devem permanecer 

numa sala apropriada e separada do resto dos medicamentos/ produtos farmacêuticos 

com condições de segurança adequadas. [13] 

As matérias-primas e recipientes de acondicionamento utilizados na 

manipulação encontram-se no laboratório, separados da zona de preparação. [11]  

A medicação utilizada em ambulatório está armazenada em prateleiras próximas 

da zona do ambulatório, para permitir um acesso mais rápido e mais fácil. [11]  

Os medicamentos que necessitam de frio (2-8ºC) estão armazenados em 

frigoríficos próprios e ordenados por ordem alfabética e fim a que se destinam 

(medicação de hemodiálise, medicamentos biológicos, etc.). [11]  

Os estupefacientes, psicotrópicos, benzodiazepinas, hemoderivados e 

medicação de ensaios clínicos são armazenados num cofre ou armário fechado num 

local de acesso restrito. [11] 

Na UCPC, existe uma zona de armazenamento de citostáticos e soros, que está 

devidamente sinalizada, ordenada e ventilada. [11] 

2.7. PREPARAÇÃO DE FORMAS FARMACÊUTICAS NÃO ESTÉREIS 

Ainda durante a fase inicial do estágio contactámos com a preparação de 

medicamentos. A preparação de medicamentos engloba a preparação de 

manipulados, o fraccionamento, a reembalagem e a rotulagem, e a rotulagem manual 

de medicamentos.  

A preparação de manipulados é realizada pelo Farmacêutico ou pelo TDT de 

acordo com a instrução de trabalho tendo em conta a ficha de preparação. No caso de 

ser uma preparação adquirida externamente, o seu controlo é efetuado através do 

registo de receção de manipulados. [3]  
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O farmacêutico é responsável pelo controlo de qualidade, verificando as 

características organoléticas e a rotulagem. Se algum ponto não estiver conforme a 

preparação é inutilizada para o circuito de resíduos apropriado, caso contrário é 

armazenada ou dispensada. [3,14]  

Ao nível de preparações não estéreis, aquela que é preparada mais 

frequentemente é a suspensão para o tratamento da mucosite (vulgarmente designada 

por suspensão IPO), que contém nistatina, lidocaína 2% e bicarbonato de sódio 1,4%. 

Esta preparação foi a única preparação não estéril com a qual tivemos contacto 

durante o período de estágio, e a qual tivemos oportunidade de preparar.  

A reembalagem e o fraccionamento de medicamentos é realizada de forma 

semiautomática (máquina embaladora) pelo TDT ou pelo AO sob supervisão do 

Farmacêutico. Este procedimento é efetuado para acondicionar doses unitárias de 

medicamentos sólidos orais quando não são fornecidos pela indústria farmacêutica 

acondicionados como tal. Na reembalagem é fundamental garantir a identificação 

adequada do medicamento reembalado e rotulado. O rótulo contém o nome da 

substância ativa, dosagem, forma farmacêutica, laboratório fabricante, nº de lote da 

reembalagem, nº de lote do fabricante, prazo de validade e identificação do hospital. 

Relativamente ao prazo de validade dos medicamentos fracionados passar a ser 25% 

do tempo restante entre a data do reembalamento e o prazo de validade do fabricante, 

até 6 meses (validade máxima). Este cálculo, bem como as restantes informações do 

rótulo são da responsabilidade do Farmacêutico. [14] 

A rotulagem manual é aplicada aos medicamentos orais sólidos que, pela sua 

dimensão, não são passíveis de reembalamento semiautomático, são rotulados 

manualmente com etiquetas autocolantes impressas no Sistema Informático, onde 

constam os mesmos elementos informativos da rotulagem semiautomática. [14] 

Durante o estágio observámos por várias vezes estas operações e realizámos 

também o fraccionamento, reembalagem e rotulagem de alguns medicamentos. 

2.8. DISTRIBUIÇÃO CLÁSSICA 

Também por estes dias foi-nos mostrado o processo de distribuição clássica. 

Este tipo de distribuição era muito utilizada antigamente e consiste no envio para os 

SF de uma nota de encomenda, feita pelo enfermeiro-chefe de cada serviço do 

hospital. Esta encomenda é feita informaticamente para o Farmacêutico responsável 

pelo serviço e este prepara a medicação ou delega o serviço a um TDT. [5,6]  

Este tipo de distribuição está a ser cada vez mais substituído pela reposição de 

stocks por níveis através dos Pyxis, devido às suas desvantagens como a falta de 

controlo. Assim, ainda é usada nos serviços onde não há Pyxis e para produtos mais 
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baratos e de maior dimensão, como é o caso de injectáveis de grande volume, 

desinfectantes, reagentes para determinação de parâmetros bioquímicos, antisséticos 

e algum material de penso. [5,6] 

2.9. GESTÃO DE STOCKS DOS FÁRMACOS ANTI-RETROVÍRICOS PARA HIV 

 Na segunda semana de estágio procedemos a uma análise dos stocks de anti-

retrovíricos para a terapêutica do HIV de forma a percepcionar os gastos previstos 

para o mês seguinte, tendo por estimativa as datas em que os doentes teriam vindo 

levantar os medicamentos em ambulatório no mês anterior. Uma vez que, o 

levantamento da medicação anti-retrovírica é realizada mensalmente, torna-se mais 

fácil realizar esquemas e prognósticos de levantamento de medicação. Esta tarefa 

revelou-se de grande importância para a gestão dos stocks de antiretrovíricos do mês 

seguinte. 

2.10. DISTRIBUIÇãO INDIVIDUALIZADA – ERITROPOETINAS 

Todos os dias de manhã um AO do serviço de Nefrologia desloca-se aos SF 

com a lista de eritropoetinas necessária para os doentes que realizam hemodiálise 

nesse dia, foi-nos pedido que preparássemos essa medicação, pela primeira vez, 

durante a segunda semana. Esta tarefa consistia em verificar a quantidade de 

eritropoetinas necessárias para cada doente e colocar um autocolante identificativo de 

cada doente em cada uma das seringas, e acondicioná-las devidamente entre os 2-

8ºC de temperatura. Para além disto era necessário apontar o lote e prazo de validade 

de forma a ser facilitada a sua rastreabilidade. 

2.11. DISTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL DIÁRIA EM DOSE UNITÁRIA – VALIDAÇÃO 

FARMACÊUTICA  

A DIDDU destina-se aos doentes que se encontram em regime de internamento. 

Este tipo de distribuição é efetuada diariamente (de segunda a sexta-feira), em dose 

individual unitária por doente e por toma, para um período de 24 horas, execeto à 

sexta-feira em que é para um período de 3 dias (sábado, domingo e segunda-feira). 

Antes de iniciar a distribuição, o farmacêutico valida a prescrição médica on-line, 

tendo em conta a dose, frequência, via de administração, interacções, duplicações de 

medicação, duração e adequação do tratamento ao doente. Se algum das parâmetros 

não estiver conforme é contactado o médico prescritor, e efetuada uma notificação do 

erro. [3] 

No dia 21 de Janeiro aquando da explicação da validação da medicação 

prescrita, neste caso do serviço de Internamento de Medicina Interna, foi-nos proposto 

realizar uma pesquisa bibliográfica para encontrar possíveis interações 
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medicamentosas na medicação prescrita a uma doente que deu entrada nesse 

serviço. Após esta pesquisa bibliográfica seria validada a medicação da doente. Ao 

longo dos dias seguintes, a situação clínica da doente e as alterações à medicação 

revelaram-se interessantes, pelo que acompanhámos diariamente as alterações de 

medicação da doente durante o período em que esta permaneceu internada (cerca de 

3 semanas), os detalhes desta pesquisa encontram-se na primeira página do presente 

relatório. 

Quando a prescrição está conforme é elaborado o perfil farmacoterapêutico e 

faz-se o processamento informático da medicação que é enviado para o Kardex 

(equipamento de armazenamento e distribuição semiautomático). No caso de a 

prescrição conter medicamentos que não sejam enviados pelas malas, como 

estupefacientes, benzodiazepinas ou medicamentos com indicação em SOS são 

retirados do stock de recurso (Pyxis). [6]  

Na sala de distribuição, através do Kardex, os medicamentos são introduzidos 

pelo TDT na mala de cada doente, cada mala é identificada com o nome e número do 

processo do doente. No caso de medicação que não cabe na gaveta é enviada 

separadamente com a identificação do doente. [6]  

Quando a medicação é entregue no serviço correspondente, com base no perfil 

farmacoterapêutico dos doentes procede-se à conferência conjunta da medicação, que 

é efetuada pelo Farmacêutico e por um elemento da enfermagem. Esta conferência, 

idealmente, deveria ser sempre feita, no entanto, por falta de recursos é realizada por 

amostragem, e em casos de doentes em situação crítica. [6] 

2.12. WORKSHOP - “TRATAMENTO DE FERIDAS” 

No dia 24 de Janeiro participámos num workshop que decorreu no CHTMAD, 

organizado pelo serviço de Cirurgia do CHTMAD, cujo tema era “Tratamento de 

feridas”. Este workshop consistiu na exposição de painéis de discussão sobre a 

temática das feridas em que participaram médicos de diversas especialidades, 

enfermeiros, nutricionistas, farmacêuticos e outros profissionais hospitalares, tratando 

este tema de uma forma multidisciplinar. Tanto a exposição de apresentações como 

os momentos de discussão revelaram-se extremamente produtivos sobretudo pela 

variedade de profissionais de saúde presentes. Na sequência deste workshop, surgiu 

a ideia de compilar informação sobre o material de penso disponível nos SF de forma 

a apresentar um trabalho informativo para esclarecer alguma dúvida que possa existir 

nos colaboradores dos SF sobre material de penso e temática associada, e também 

para nós próprios conhecermos melhor a composição e aplicabilidade do material de 

penso. 
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2.13. DISPENSA DE MEDICAMENTOS EM REGIME DE AMBULATÓRIO 

  
O processo de dispensa em ambulatório tem como objetivo permitir ao doente 

iniciar, ou continuar o seu plano terapêutico fora do ambiente hospitalar. Este 

acompanhamento reforçado é necessário por razões de segurança, pois tratam-se 

muitas vezes de medicamentos com janelas terapêuticas estreitas; permite controlar e 

acompanhar mais eficazmente os doentes e também por razões económicas devido 

ao custo associado a estes tratamentos. [15-18] 

Este serviço não tem só como objectivo o fornecimento da medicação ao doente, 

tem também um caráter mais pessoal, na medida em que é da responsabilidade do 

Farmacêutico fazer compreender ao doente a responsabilidade que ele próprio tem no 

sucesso da sua terapêutica. 

A prescrição médica eletrónica é efetuada no sistema informático GHAF/ALERT, 

e tem de estar sempre associada a um ato médico de ambulatório (consulta externa 

ou hospital de dia). 

Os pontos a conferir pelo farmacêutico na prescrição médica são: a identificação 

do médico prescritor e do doente; diagnóstico/patologia; prescrição farmacológica, a 

qual engloba a sua DCI, a dose, frequência e duração prevista da terapêutica; e a data 

da próxima consulta. A prescrição é válida de consulta a consulta. [15-18] 

O doente e, se aplicável, o cuidador, devem ser identificados individualmente 

através do número do cartão de cidadão ou número de utente; número do processo 

interno do hospital, caso exista; morada e entidade financiadora (Subsistemas, 

seguros privados). [15-18] 

É verificado o perfil farmacoterapêutico do doente, e este é informado tendo em 

conta o seu nível de literacia sobre o modo de administração da medicação, via de 

administração, posologia, horário das tomas (quando aplicável), possíveis efeitos 

secundários e interações. É de seguida dispensada a medicação até à próxima 

consulta, não ultrapassando os 60 dias (excluindo exceções devidamente justificadas 

e autorizadas). [15-18] 

Os medicamentos cuja dispensa é permitida em ambulatório são os 

medicamentos autorizados pertencentes às seguintes patologias: paraplegias 

espásticas familiares e ataxias cerebelosas hereditárias; profilaxia de rejeição aguda 

de transplante renal e hepático alogénicos; hepatite C; esclerose múltipla; doença de 

Crohn ativa grave ou com formação de fístulas; insuficientes renais crónicos, e 

transplantados renais; esclerose lateral amiotrófica; síndrome de Gastaut; artrite 

reumatóide, artrite psoriática, espondilite anquilosante, artrite idiopática juvenil 
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poliarticular, psoríase em placas; planeamento familiar; cirurgia de ambulatório; HIV; e 

foro oncológico. [15-18] 

Durante o final da 3ª semana começamos por observar o trabalho realizado em 

ambulatório e na semana seguinte começámos a executar algumas tarefas passando 

progressivamente por todos os passos. Efetuávamos o registo da identificação do 

doente/cuidador, preparávamos a medicação a dispensar e fornecíamos toda a 

informação necessária ao seu correto uso, desenvolvendo assim, pela primeira vez um 

contacto próximo com os doentes. 

O contacto com os doentes e as diversas situações que se proporcionam 

contribuíram para um desenvolvimento quer a nível profissional quer pessoal. É com 

este tipo de experiência adquirida e com um carácter mais pessoal que se começa a 

compreender, na prática, a dimensão mais humana da profissão Farmacêutica. A 

dispensa em regime de ambulatório, apresenta uma enorme importância, quer pelo 

cuidado e atenção necessária com os doentes devido à especificidade da sua doença, 

mas também porque estas patologias, por norma, apresentam custos de tratamento 

em ambulatório elevado. 

2.14. ENSAIOS CLÍNICOS 

Ensaio clínico é definido como qualquer investigação conduzida no ser humano 

destinada a descobrir ou verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou outros efeitos 

farmacodinâmicos, identificar os efeitos indesejáveis e analisar a farmacocinética de 

um ou mais medicamentos experimentais, a fim de apurar a sua segurança e eficácia. 

O medicamento experimental é a forma farmacêutica de uma substância activa ou 

placebo testada ou utilizada como referência num ensaio clínico, incluindo os 

medicamentos cuja introdução no mercado tenha sido autorizada, mas sejam 

utilizados e/ou preparados de modo diferente ou tenham indicações terapêuticas 

diferentes das autorizadas. [10,19] 

No dia 29 de Janeiro foi-nos explicado o procedimento ao nível dos ensaios 

clínicos no CHTMAD, esta experiência revelou-se importante pois não possuíamos 

qualquer conhecimento nesta área. Foi-nos ensinada toda a terminologia associada a 

estes processos (participante, investigador, promotor e monitor) e ficou para nós 

patente a importância do Farmacêutico ao nível dos ensaios clínicos quer na 

manutenção de registos de dispensa, inventário, devolução ou inutilização, quer no 

armazenamento e na dispensa e reconciliação do medicamento experimental. 

Durante o nosso período de Estágio decorriam 6 ensaios clínicos no CHTMAD 

(IMPROVE-IT; BI 1119.15; BI 1220.30; CLCZ696B2314-PARADIGM HF; 

CINC424A2401 (JUMP); BI 1241.20). 
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2.15. ERROS DE MEDICAÇÃO 

Relativamente aos erros de medicação, os SF do CHTMAD, têm uma política de 

identificação de erros, integrado na política de Qualidade que se baseia na 

identificação do erro do ponto de vista de conhecer quais os mais frequentes e quais 

as suas causas para que estas sejam eliminadas ou contornadas. O registo dos erros 

não tem, neste contexto, um carácter de responsabilização e punição pessoal de 

quem os comete. [20]  

Um Erro de Medicação é definido como qualquer ocorrência evitável que pode 

causar ou induzir ao uso inapropriado do medicamento, ou prejudicar o doente 

enquanto o medicamento se encontra sob o controlo do profissional de saúde, doente 

ou consumidor. Tais ocorrências podem estar relacionadas com a prática profissional, 

produtos, procedimentos e sistemas incluindo prescrição, transcrição, etiquetagem, 

reembalagem e nomenclatura, dispensa, distribuição, administração, educação, 

monitorização e uso. [20] 

Podemos classificar os erros de medicação em 3 tipos:  

Erro Tipo A – Quando as circunstâncias poderiam causar erro.  

Erro Tipo B – Quando ocorreu um erro mas não chegou ao doente.  

Erro Tipo C – Quando ocorreu um erro que chegou ao doente. 

No caso de se tratar de um erro do Tipo C este é comunicado imediatamente ao 

médico que efetua uma avaliação clínica ao doente. [20]  

2.16. EMISSÃO DE PARECERES 

Compete ao Farmacêutico Hospitalar emitir pareceres, esclarecimentos ou 

informações no que diz respeito aos medicamentos. Esta tarefa reveste-se de extrema 

importância, não só para os doentes mas também na prestação de esclarecimentos a 

outros profissionais de saúde, o que levou à criação de um Centro de Informação do 

Medicamento (CIM), nos SF Hospitalares, onde é compilada e tratada informação 

científica sobre medicamentos sendo depois transmitida a outros profissionais de 

saúde. [3,9]  

A informação prestada poderá ser considerada ativa ou passiva. A informação 

passiva consta de respostas a questões colocadas pelos profissionais de saúde, 

sendo a informação ativa realizada por iniciativa do CIM, tal como realização de 

seminários ou elaboração de informação para apresentação, (Manual de farmácia 

Hospitalar). [3,9]  

A informação e emissão de pareceres inicia-se quando é realizado um pedido de 

informação aos SF, neste caso é informação solicitada, ficando registado no modelo 

de pedido de informação. Pode ser feito telefonicamente, pessoalmente ou por escrito. 
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De seguida é analisado o pedido de informação para verificar se é novo, ou se já 

existe informação em base de dados. É realizada uma pesquisa bibliográfica e então 

elaborada a resposta utilizando o documento de Pedido de Informação, todas as 

informações elaboradas são guardadas em base de dados no registo de informações 

enviadas. [3,9]   

Este procedimento foi-nos explicado quando surgiu um pedido de informação por 

parte de um elemento da enfermagem a cerca do modo de administração de um 

medicamento a um doente em regime de internamento. 

A explicação dos ensaios clínicos, gestão de erros e emissão de pareceres teve 

um caráter essencialmente teórico. 

2.17. VISITA AO SERVIÇO DE NEFROLOGIA 

Tivemos também possibilidade de visitar o serviço de nefrologia durante uma 

tarde na 4ª semana, o que se revelou uma experiência bastante enriquecedora. Neste 

dia mostraram-nos o funcionamento da hemodiálise e tudo o que está diretamente 

relacionado com esse processo. Visitámos a sala de hemodiálise e assim, melhor 

relacionámos a dispensa das eritropoetinas com os doentes e os horários a que são 

pedidas, ao ver e contactar directamente com o modo como os processos são feitos 

torna-se muito mais fácil compreende-los.  

O enfermeiro chefe do serviço guiou-nos nesta visita, convidou-nos a visitar a 

mesma unidade na manhã da sexta-feira seguinte, a fim de termos oportunidade de 

ver como se realiza a diálise peritoneal, que é um tipo de diálise alternativo à 

hemodiálise. Esta experiência foi muito importante de forma a adquirir conhecimentos 

sobre este tipo de diálise, que é ainda pouco conhecida pelos doentes em geral, 

incluindo nós próprios que também não sabíamos exatamente como funcionava. 

Nesse dia contactamos com doentes que estavam em análise para a implementação 

de diálise peritoneal, doentes que realizaram a sua avaliação mensal e que 

efectuaram manutenção do sistema implementado, tendo em vista um processo de 

diálise peritoneal seguro e higiénico. 

Apesar de não fazer parte diretamente das competências do Farmacêutico, 

como profissionais de saúde é importante compreender este tipo de tratamentos, quer 

para pedidos de informação que possam surgir por parte de doentes, quer por 

enriquecimento da experiência pessoal, daí a grande vantagem de um conhecimento 

multidisciplinar. 

2.18. PREPARAÇÃO DE CITOSTÁTICOS  

Do dia 10 ao dia 21 de Fevereiro tivemos oportunidade de contactar com a 

preparação de citostáticos. 
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Os citostáticos são preparados e dispensados na UCPC que se divide em três 

zonas: zona negra, corresponde à área circundante à Câmara de Fluxo Laminar (zona 

suja); zona cinzenta, corresponde à antecâmara que se encontra a pressão positiva; e 

zona branca, corresponde ao local onde se encontra a câmara de Fluxo Laminar (zona 

limpa), esta zona encontra-se a pressão negativa. [21] 

O farmacêutico da UCPC é responsável por todas as operações efetuadas no 

exterior da sala assética, nomeadamente, receção e arrumação de medicamentos, 

controlo de stocks e dos prazos de validade, preparação do rótulo e material 

necessário à preparação da medicação, validação da preparação dos citostáticos e 

reavaliação das preparações devolvidas e decisão quanto ao seu destino. [3,21] 

Na receção dos citostáticos é conferida a quantidade recebida, e registados os 

lotes e prazos de validade, datando e assinando a guia. [3,21] 

A confirmação da prescrição médica baseia-se nos protocolos de terapêutica 

antineoplásica instituídos e nos dados do doente. As prescrições são elaboradas na 

Folha de Prescrição Médica de Quimioterapia – Hospital de dia/Internamento 

(IMP.CHTMAD.nº.175.00), as quais só são válidas quando assinadas pelo médico 

prescritor, identificado pelo seu nº mecanográfico e respectiva vinheta. [3,21]  

Os pontos que são confirmados são a dose de cada citostático, que é calculada 

em função do fármaco e do peso/superfície corporal do doente; o tempo previsto para 

a perfusão; o solvente de diluição a utilizar; ritmo e via de administração. [3,21]    

A preparação do rótulo identificativo engloba todos os pontos anteriores mais o 

volume de solvente de diluição a utilizar, o qual é calculado em função da 

concentração do citostático concentrado e da dose que se pretende. É com base neste 

volume que os TDT fazem a preparação. [21] 

O material necessário à preparação da medicação que o farmacêutico envia 

para a sala de preparação engloba as embalagens de citostáticos necessárias sem a 

cartonagem; o rótulo identificativo preenchido e protegido por uma capa plástica 

transparente; os solventes de reconstituição e/ou diluição; e o sistema de 

administração. Este material é colocado em tabuleiros de inox e imediatamente antes 

de entrar na sala de preparação é pulverizado com álcool a 70º, o que permite uma 

primeira descontaminação. A ligação entre a zona suja onde se preparam os 

tabuleiros e a zona limpa é feita por um transfer, que não permite que ambas as suas 

portas estejam abertas ao mesmo tempo, o que previne a contaminação da zona 

limpa. [21] 

Na folha de prescrição médica regista-se o lote de cada fármaco utilizado para a 

preparação. [21] 
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Os cálculos e o material enviado é sujeito a dupla verificação, 1º pelo 

farmacêutico, 2º pelo TDT. [21] 

A preparação dos citostáticos é feita na zona assética (câmara de fluxo laminar), 

um TDT faz a preparação e um segundo verifica também as medições, sendo assim, a 

preparação sujeita a dupla validação. É de seguida efetuado o controlo de qualidade 

verificando a coloração da preparação e se existem partículas em suspensas. Antes 

da preparação sair da sala limpa é confirmado pelo farmacêutico se a informação que 

consta no rótulo coincide com a descrita no recipiente do medicamento. [3,21] 

Quando a preparação está pronta esta é enviada para a sala de tratamento dos 

doentes, e é acompanhada pelo livro de registo da receção de citostáticos preenchido 

pelo Farmacêutico, no qual se identifica cada doente com o respectivo ciclo de 

quimioterapia. O enfermeiro acusa a receção rubricando o livro. [21] 

Quando os citostáticos não são administrados são reaproveitados ou 

incinerados, consoante a oportunidade e condições do seu reaproveitamento. Quando 

ocorre interrupção da sua administração, estes são sempre incinerados. [3,21] 

Neste âmbito, o trabalho que desenvolvemos era a validação das prescrições, 

que eram posteriormente confirmadas pela farmacêutica responsável. Preparávamos o 

material a enviar para a sala de preparação e fazíamos os registos dos lotes dos 

citostáticos. No final do dia procedíamos ao débito dos fármacos utilizados no sistema 

informático, de modo a controlar os stocks, arquivávamos as prescrições médicas em 

dossiers por ordem alfabética dos nomes dos doentes, e verificávamos se havia 

necessidade de repor material auxiliar como soros, luvas, álcool, etc. 

2.19. VISITA AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 

Na última semana de estágio tivemos oportunidade de conhecer o laboratório de 

análises do CHTMAD, onde entre outras análises, se realizam análises de 

farmacocinética clínica. 

A farmacocinética clínica tem como objetivo permitir uma administração 

personalizada de fármacos através da medição do nível dos mesmos no soro do 

doente, ou seja, fazendo um controlo terapêutico individualizado. Esta monitorização 

justifica-se principalmente em medicamentos com margem terapêutica estreita 

(digoxina, varfarina, etc.) ou com comportamento cinético variável. 

No CHTMAD monitorizam-se principalmente fármacos em doentes 

transplantados, como a ciclosporina e o tacrolimus, entre outros. 
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2.20. APRESENTAÇÃO DO TRABALHO “FERIDAS E MATERIAL DE PENSO”  

O culminar do estágio, no último dia, foi com a nossa apresentação do trabalho 

“Feridas e Material de Penso” aos diferentes profissionais de saúde dos SF do 

CHTMAD, esperando ter contribuído, desta forma, para um melhor conhecimento do 

tema, uma vez que, o material de penso é um produto farmacêutico que é fornecido 

pelos FS aos restantes serviços do CHTMAD e sobre o qual não há um conhecimento 

tão aprofundado e presente como dos restantes medicamentos e produtos 

farmacêuticos. 

Sendo este um tema pouco abordado ao longo da nossa formação académica, 

este trabalho permitiu-nos adquirir bastantes conhecimentos. 
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PARTE II 

 

1. FERIDAS E MATERIAL DE PENSO 
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2. Caso de estudo- Validação da prescrição médica 

No dia 21 de janeiro aquando da explicação da validação da medicação 

prescrita, neste caso do serviço de Internamento de Medicina Interna, foi-nos proposto 

realizar uma pesquisa bibliográfica para encontrar possíveis interações 

medicamentosas na medicação prescrita a uma doente que deu entrada nesse 

serviço. Após esta pesquisa bibliográfica seria avaliada a medicação da doente.  

Ao longo dos dias seguintes, a situação clínica da doente e as alterações à 

medicação revelaram-se interessantes, pelo que acompanhámos diariamente as 

alterações de medicação da doente durante o período em que esta permaneceu 

internada (cerca de 3 semanas).  

A doente tinha 73 anos e era proveniente das urgências. 

2.1. Validação da Prescrição Médica  

A prescrição que nos foi pedida para ser analisada foi a apresentada nas tabelas 

1 e 2. 

 

Tabela 1- Fármacos prescritos dia 21. 

 
 

Tabela 2: Outras informações da prescrição médica no dia 21. 
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Perante as informações presentes na prescrição podemos concluir que a doente 

é diabética e hipertensa, para além disto possui ainda uma sonda nasogástrica. O fato 

de ser administrada enoxaparina sódica 20 mg a esta doente sugere que ela está 

acamada, uma vez que este medicamento com esta dosagem está indicado na 

profilaxia do tromboembolismo venoso [1]. 

A insulina é administrada de 4 em 4 horas tendo em conta os valores de glicémia 

obtidos, também de 4 em 4 horas. Segundo o esquema de administração da insulina 

presente na tabela 1. 

 Dos fármacos prescritos destacam-se ainda dois anti-hipertensores (carvedilol e 

captopril) e um protetor gástrico (esomeprazol) administrado na grande maioria dos 

doentes hospitalizados devido ao elevado número de medicação prescrita.  

A quetiapina, apesar de ser um antipsicótico, em doses baixas (neste caso 

25mg) tem um efeito sedativo, e tendo em conta a idade da doente, este fármaco 

estará a ser administrado para problemas de insónias [2,3].  

Analisando as informações concedidas e tendo em conta o internamento da 

doente no serviço de Medicina Interna, podemos supor que a doente deu entrada nas 

urgências com algum tipo de infeção, pois foi-lhe administrado um antibiótico 

(amoxicilina + ácido clavulânico).  

Nesta prescrição não foi detetada qualquer interacção farmacológica.  

O soro administrado é cloreto de sódio 0,45% o que pode indicar níveis de sódio 

muito altos no sangue que se pretendem corrigir lentamente. A dieta é líquida e 

diabética, o que vem comprovar que esta doente é diabética e que tem alguma 

dificuldade em ser alimentada. 
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Alterações no dia 22 

 Alteração da frequência de administração de insulina passou de 4/4h para 

6/6h, coincidente com a alteração na monitorização. 

 A dose do carvedilol foi alterada para metade (12,5mg) enquanto no captopril 

foi deixada uma nota para ser administrado apenas se TA > 160/100. Foi 

também introduzido um antidiabético oral, a metformina 500 mg.  

 O cloreto de sódio foi também alterado para soro fisiológico, o que pode 

indicar uma normalização no nível de sódio no sangue. 

 A dieta foi também alterada, mantendo-se líquida diabética mas sendo agora 

também sem sal.  

 Para além disto foi inserido um cateter urinário e uma sonda gástrica. Passou 

também a ser administrado 1,5L de água pela Sonda nasogástrica, em vez 

dos 2L anteriormente administrados.  

Alterações no dia 23 

No dia 23 ocorreram algumas alterações significativas como se pode ver na tabela 3. 

Tabela 3: Alterações da prescrição dia 23. 

 

 

 

 

 Foi aumentada a dose de metformina para 1000mg e foram inseridos gliclazida 

30mg e irbesartan 150mg.  
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A razão mais provável para esta alteração será sido o fato de apenas neste dia o 

médico responsável ter acesso à medicação habitual da doente, o que é comum 

acontecer ao fim de 2 ou 3 dias em casos de internamentos.  

Mais uma vez não foram detetadas interacções medicamentosas, no entanto foi 

alertado o serviço de enfermagem para o fato de a forma farmacêutica da gliclazida 

ser um comprimido de libertação modificada, não podendo ser esmagado e 

administrado pela sonda. Tendo em conta que a nível hospitalar não existem 

alternativas, o medicamento foi administrado dessa forma.  

 Foi ainda administrado cloreto de potássio 40 mEq o que pode demonstrar uma 

hipocalémia na doente. Para reforçar esta ideia foi ainda alterado o tipo de soro 

para polielectrolítico, por ter níveis mais elevados de potássio e uma 

composição mais semelhante ao plasma sanguíneo.  

 Alterada a dieta de líquida para cremosa o que pode ser indicador de uma 

melhoria da condição da doente, uma vez que há uma maior facilidade em ser 

alimentada.  

Alterações dia 27 

Até ao dia 27 de janeiro verificaram-se poucas alterações na medicação da doente, no 

entanto como foi durante um fim-de-semana não houve oportunidade de 

acompanhamento da doente.  

 Foi renovada a utilização do antibiótico por mais uma semana e o aumento da 

frequência da metformina para 12/12h. 

 Foi diminuída a concentração de cloreto de potássio para 20 mEq e durante o 

fim-de-semana foi administrado ácido valpróico 300 mg Via intravenosa. Esta 

administração acabou por ser um mistério para nós, tendo sido assumido da 

nossa parte que teria ocorrido algum tipo de crise epiléptica. No dia 27 foi 

suspenso o ácido valpróico intravenoso e começou a ser administrado o ácido 

valpróico 500 mg em comprimidos de libertação modificada, mais uma vez foi 

alertado o serviço de enfermagem sobre a forma de administração e o médico 

tendo em vista uma alteração terapêutica.  

 Foi também diminuído o Débito do soro de 62,50 mL/h para 41,67 mL/h. 
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Alterações dia 28 

No dia 28 houve algumas alterações como mostra a tabela 4. 

 

Tabela 4: Alterações da prescrição dia 28. 

 

 A concentração de cloreto de potássio foi reduzida para 10 mEq.  

 A administração de uma dose única de diazepam intravenoso indica a 

ocorrência de algum tipo de convulsões, o que poderia explicar a administração 

anterior de ácido valpróico [4].  

 Foi também administrado levetiracetam 500 mg via intravenosa de forma a 

controlar estes episódios.  

No caso do levetiracetam, é um medicamento que necessita de justificação 

para ser administrado. Através da justificação ficamos a saber que a doente 

tem “Estado de mal epiléptico, focal não convulsivo”, o que vem justificando a 

medicação que tem sido prescrita (figura 1).  

       Figura 1: justificação da prescrição do levetiracetam. 
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Alterações dia 29 

 Introdução de fenitoína na terapêutica, contrariando um pouco o pedido de 

justificação para o levetiracetam, em que se referia “o levetiracetam foi 

preferido na circunstância face à fenitoína para minimização da disfunção 

cardíaca”. A introdução da fenitoína foi efetuada por um outro médico, que fez 

uma avaliação diferente.  

Alterações dia 30 

 Suspensão do cloreto de potássio e do esomeprazol 20 mg, sendo este último 

substituído por esomeprazol 40 mg intravenoso.  

Alterações dia 4 de fevereiro 

Até ao dia 4 de fevereiro não houve qualquer alteração à medicação.  

No dia 4 de fevereiro foi suspenso o antibiótico (amoxicilina + ácido clavulânico) 

e substituído por cefuroxima que está indicada em casos de infecções do tracto 

geniturinário superior, pielonefrites [5].  

 
No dia seguinte a senhora teve alta.  

 

2.2. Considerações Finais 

Apesar de inicialmente a evolução não parecer muito favorável face às 

alterações que iam surgindo na prescrição médica, a senhora conseguiu estabilizar e 

passada algum tempo melhorou consideravelmente até que teve alta. 

Esta análise mais detalhada da prescrição permitiu perceber que a informação 

que é dada ao Farmacêutico é um pouco limitada, e apena o mínimo essencial para 

este poder validar a prescrição, o que não facilita o seu trabalho, pois seria muito mais 

fácil relacionar toda a prescrição médica tendo acesso por exemplo ao diagnóstico e a 

outras informações clínicas. 
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CONCLUSÃO 

Esta experiencia de 2 meses no CHTMAD, foi sem dúvida, uma experiência 

muito positiva. Senti-me bem recebida por todos os colaboradores dos SF incluindo as 

Farmacêuticas, mas não só, houve sempre pontos a aprender com todos os 

profissionais de saúde com que me fui cruzando.  

Dentro daquilo que foi possível fazer em 2 meses senti que foi um tempo bem 

aproveitado, pois tive oportunidade de contactar com as diferentes valências do 

Farmacêutico Hospitalar. Foi-me dada alguma base teórica sobre temas que 

principalmente não fazem parte da rotina diária dos SF, mas dentro das tarefas que 

constituem a grande percentagem daquilo que é o trabalho do Farmacêutico 

Hospitalar tive oportunidade de as realizar, e isso foi, sem dúvida a parte mais 

gratificante deste estágio.  

Este estágio trouxe-me a oportunidade de viver 2 meses numa cidade diferente, 

e entrar na realidade do mundo do trabalho, percebendo aquilo que são as 

dificuldades reais do dia-a-dia, a responsabilidade e o discernimento necessários para 

que, apesar de todas as dificuldades já conhecidas que o Sistema Nacional de Saúde 

e Portugal atravessam, seja possível, neste caso, uma assistência medicamentosa de 

qualidade aos doentes. 

O trabalho do Farmacêutico Hospitalar, apesar de só em ambulatório contactar 

diretamente com os doentes, é um trabalho muito gratificante do ponto de vista 

pessoal e humano.  

 




