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Resumo 

 

A formação de um farmacêutico só está completa após um período de estágio, numa ou 

mais áreas, que visa complementar e consolidar os conhecimentos adquiridos ao longo 

dos cinco anos de curso e também preparar a nível técnico, científico e deontológico os 

estudantes em vias de sair para o mercado de trabalho. É neste âmbito que se enquadra 

este estágio em Farmácia Comunitária (FC) na Farmácia Central de Gaia, de Novembro 

de 2013 a Fevereiro de 2014. 

Durante o estágio tive a oportunidade de contatar com as várias áreas que constituem a 

FC, desde a receção de encomendas e procedimentos das devoluções, o processo de 

faturação, o atendimento ao público em geral e personalizado, até à prestação de 

cuidados farmacêuticos.  

Neste relatório vão ser relatadas as atividades por mim desenvolvidas ao longo do 

estágio e que foram de grande importância para completar a minha formação quer a nível 

profissional, quer a nível pessoal. 
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1. Introdução  
 

A oportunidade de estagiar em FC resume o primeiro contacto com aquela que já 

foi a grande saída profissional do curso de Ciências Farmacêuticas. É nesta etapa final 

que se põem à prova todos os conhecimentos adquiridos ao longo dos 5 anos de curso e 

se adquirem novos conhecimentos e aptidões relacionadas não só com as Boas Práticas 

de Farmácia mas também a nível humano e social. 

Em FC, o Farmacêutico é o profissional de saúde por excelência, em quem o 

público confia, e detém um papel fulcral na promoção do uso racional dos medicamentos 

e no seguimento e segurança da terapêutica. 

O foco aqui é o papel do Farmacêutico que não se resume à venda do 

medicamento, devendo ter sempre um papel ponderado na dispensa da medicação e na 

indicação farmacêutica. Hoje em dia é fundamental fazer esta distinção e primar pela 

qualidade do acto farmacêutico.  

Assim, neste relatório, proponho-me a descrever de forma sucinta as atividades que 

resumem a minha experiência em FC, desde a gestão à atividade farmacêutica, e que 

contribuíram para a minha aprendizagem e crescimento quer a nível profissional, quer a 

nível pessoal. 

 

2. Organização do espaço físico e funcional da Farmácia  
 

2.1. LOCALIZAÇÃO E INSERÇÃO SOCIOCULTURAL  
 

A Farmácia Central de Gaia (FCG) situa-se na Rua Álvares Cabral, n.º 137, 

freguesia de Mafamude, concelho de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, uma rua de 

acesso estritamente pedonal. Nas proximidades da Farmácia existem escolas, áreas 

residenciais, centros de saúde, estação de comboios, estabelecimentos comerciais, a 

Câmara Municipal, o Tribunal e o Hospital de Vila Nova de Gaia (Centro Hospitalar de 

Vila Nova de Gaia/Espinho E.P.E), que contribuem para a heterogeneidade da população 

que recorre aos serviços desta Farmácia. 

A FCG foi recentemente renovada, transformando-se num espaço moderno, com 

alargamento dos serviços prestados aos doentes de forma a reunir as condições para 

satisfazer as necessidades de clientes antigos, em ambiente mais familiar, bem como 

clientes novos e/ou pontuais, que estão de passagem pela rua. 

 

2.2. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  
 

De forma a ir ao encontro das necessidades da população e cumprindo o disposto 

na Portaria n.º 277/2012, de 12 de Setembro, a FCG encontra-se aberta das 8h às 20h 
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durante a semana, e das 9h às 13h aos sábados. Aos feriados, excecionalmente, a 

Farmácia funciona das 9h às 20h. Para além do horário normal de funcionamento 

existem os serviços permanentes, onde a FCG se encontra aberta desde a hora de 

abertura até à hora de encerramento do dia seguinte, que são definidos pela 

Administração Regional de Saúde (ARS) e Associação Nacional de Farmácias (ANF), 

dependendo do número de Farmácias disponíveis na região. [1, 2] 

 

2.3. RECURSOS HUMANOS  
 

De acordo com o Decreto-Lei (DL) n.º 307/2007, de 31 de Agosto, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 171/2012, de 1 de Agosto, que enuncia o regime jurídico das Farmácias 

de oficina, o quadro dos funcionários pode ser dividido da seguinte forma:  

Quadro farmacêutico – As Farmácias devem dispor de, pelo menos, um Diretor 

Técnico (DT) e de um Farmacêutico Substituto, devendo os farmacêuticos, 

tendencialmente, constituir a maioria dos trabalhadores da Farmácia. 

Quadro não farmacêutico – Os farmacêuticos podem ser coadjuvados por 

técnicos de Farmácia ou por outro pessoal devidamente habilitado. [3, 4] 

A Direção Técnica da FCG compete à Dra. Daniela Pedrosa Rodrigues de Oliveira, 

Mestre em Ciências Farmacêuticas pela Faculdade de Farmácia da Universidade do 

Porto, e o seu quadro é constituído por 6 elementos: 

 

2.4. ESPAÇO EXTERIOR  
 

O espaço exterior da FCG cumpre com os requisitos do artigo 28º do DL n.º 

307/2007, de 31 de Agosto, apresentando o característico símbolo “cruz verde”, as 

inscrições “Farmácia” e o nome da Farmácia (ver figura 1), encontrando-se iluminados à 

noite. Para além destes elementos existe ainda um postigo de atendimento para as noites 

de serviço permanente. A informação relativa ao horário de funcionamento, Direção 

Técnica e Farmácias de serviço também se encontra disponível. [3] 

Tabela 1 – Equipa da Farmácia Central de Gaia 

Dra. Daniela Oliveira Farmacêutica; Direção Técnica 

Dra. Lígia Cardoso Farmacêutica; Farmacêutica Substituta 

Carina Carvalho Técnica de Farmácia 

Raquel Santos Técnica de Farmácia 

Maria Silva Técnica Auxiliar de Farmácia 

D. Lígia Assistente Operacional; manutenção. 
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As instalações da Farmácia ocupam os 3 pisos do edifício onde se encontra, mas a 

Farmácia em si é apenas no rés-do-chão, reunindo as condições de acessibilidade para 

todos os utentes, apresentando uma montra ampla, importante em questões de 

marketing e promoção da Farmácia. Os restantes pisos são constituídos por gabinetes de 

consulta e locais de armazenamento de material publicitário e de limpeza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. ESPAÇO INTERIOR  
 

De acordo com o artigo 29º do DL n.º 307/2007, de 31 de Agosto, e com as Boas 

Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária (BPF), as Farmácias devem dispor 

de instalações adequadas para, por um lado, garantir a segurança, conservação e 

preservação dos medicamentos, e por outro a acessibilidade, a comodidade e a 

privacidade dos utentes e respetivo pessoal. [3, 5, 6]  

O espaço interior da FCG vai de encontro ao que consta na Deliberação n.º 

2473/2007, de 28 de Novembro, cumprindo com os requisitos de áreas mínimas. [7] 

Assim, o espaço interior da FC divide-se da seguinte forma: 

 
a) Zona de atendimento ao público (ver figura 2 e 3) – A FCG dispõe de cinco 

postos de atendimento e também um terminal de sistema de senhas para que os 

utentes sejam atendidos por ordem de chegada. Há também uma máquina de 

medição da tensão arterial (TA) e pulsações, bem como uma balança eletrónica, 

que faz a relação do Índice de Massa Corporal (IMC). Nesta zona existem também 

expositores e lineares de várias marcas de produtos de Dermocosmética e 

Puericultura.  

Atrás dos balcões encontram-se dispostos os Medicamentos Não Sujeitos a 

Receita Médica (MNSRM), e os medicamentos de uso veterinário; nas gavetas 

Figura 1 – Vista de rua da Farmácia 
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encontram-se os produtos de Protocolo da Diabetes, Anticoncetivos orais e 

Cremes/Pomadas/Geles de uso cutâneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Zona de atendimento personalizado (ver figura 4) – Esta zona fica atrás dos 

balcões laterais de atendimento e é usada para um atendimento mais discreto, 

para as determinações dos vários parâmetros bioquímicos e fisiológicos e 

também para a administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de 

Vacinação (PNV) e de injetáveis. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Zona de processamento de encomendas (ver figura 5) – É aqui que se faz a 

receção e verificação das encomendas, estando esta zona equipada com um 

terminal informático, sensor de leitura ótica e impressora de códigos de barras. 

Aqui podemos encontrar todos os arquivos com informações de encomendas e 

faturas da Farmácia. 

 

Figura 2 - Zona de atendimento ao público     Figura 3 – Interior da Farmácia 

 

Figura 4 – Gabinete de atendimento personalizado 
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d) Área de stock ativo (ver figura 6) – Situa-se numa área contígua à do 

atendimento. Existem dois armários com gavetas devidamente identificadas e 

organizadas por forma farmacêutica (FF) e depois por ordem alfabética da 

substância ativa (SA) ou do nome comercial. As gavetas estão divididas em FF 

orais sólidas (cápsulas e comprimidos), FF injetáveis, FF de uso rectal 

(supositórios, enemas), FF de uso vaginal, FF de uso externo (Sprays, Pós, 

Sistemas transdérmicos), FF de uso oftalmológico, Ampolas bebíveis, 

Granulados/Pós para dissolução, Xaropes/Soluções/Suspensões orais, Gotas de 

uso auricular, oral, nasal e medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes (MPE). 

Os produtos sujeitos a refrigeração encontram-se no frigorífico e há uma área de 

armazenamento dos excedentes (ver figura 7), onde se encontram os produtos de 

ortopedia, fraldas, material de penso etc.  

O facto de existir este tipo de organização minimiza o risco de erros e o tempo de 

procura dos medicamentos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 – Zona de armazenamento de 

excedentes 

 

 

Figura 6 – Zona de stock ativo 

 

 
Figura 5 – Zona de receção de encomendas 
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e) Laboratório (ver figura 8 e 9) – É neste espaço que são preparados todos os 

medicamentos manipulados. Possui as condições necessárias de iluminação, 

higiene e segurança bem como os requisitos mínimos de equipamento, garantindo 

a conservação das matérias-primas e a integridade do trabalho farmacêutico. [8] 

Encontram-se aqui os arquivos com toda a documentação necessária, bem como 

legislação, fichas de preparação, folhas de cálculo de preço e também fontes 

bibliográficas como a Farmacopeia Portuguesa VIII e o Formulário Galénico 

Português (FGP). 

 

 

 

A FCG dispõe ainda de outras instalações como o gabinete da DT, uma área com 

computador e impressora, um vestiário para os trabalhadores, uma copa e instalações 

sanitárias (ver anexo I). 

 

3. Fontes de Informação  
 

Respeitando o código deontológico da Ordem dos Farmacêuticos (OF), artigo 12º, o 

farmacêutico deve manter-se sempre atualizado de forma a melhorar e aperfeiçoar 

constantemente as suas capacidades técnicas e científicas e, por isso, deve recorrer a 

diferentes fontes de informação. [9] No dia-a-dia da profissão, a ferramenta imediatamente 

disponível é o próprio sistema informático, que constitui uma forma útil e rápida de 

esclarecer pequenas dúvidas. Podemos também consultar centros de informação, como 

o INFARMED (legislação, prontuário online, folhetos informativos (FI) e resumos das 

características dos medicamentos (RCM)), o CEDIME (Centro de Documentação e 

Informação sobre Medicamentos) da ANF e o Centro de Informação do Medicamento 

(CIM) da OF. A nível internacional podemos também contar com os sites da European 

Medicines Agency (EMA), Food & Drug Administration (FDA), Center for Disease Control 

Figura 8 – Área de trabalho do laboratório Figura 9 – Alguns materiais e excipientes 

 



Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 
Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

 

  
  

Vanda Filipa Oliveira e Silva | Novembro 2013 – Fevereiro 2014           Página 7 de 54 

and Prevention (CDC) e também com as ferramentas do Drugs ou do Medscape. Para 

além disto a FCG dispõe de outras fontes de carácter obrigatório, de acordo com o DL 

n.º. 307/2007, de 31 de Agosto, como a Farmacopeia Portuguesa VIII, o Prontuário 

Terapêutico (última edição) e outras fontes não obrigatórias como o FGP. [3] 

 

4. Gestão da Farmácia  
 

4.1. SISTEMA INFORMÁTICO  
  

O sistema informático (SI) constitui uma ferramenta essencial de trabalho que 

permite uma maior eficiência e qualidade deste, minimizando erros de origem humana e 

facilitando diversas operações. Na FCG, o SI utilizado é o Sifarma 2000 e cada 

funcionário possui o seu código de acesso pessoal, de forma a ser mais fácil rastrear as 

ações realizadas no sistema. 

 

4.2. GESTÃO DE STOCKS  
 

Deve ser garantida a correta gestão dos stocks dos medicamentos e outros 

produtos de saúde de forma a satisfazer, não só as necessidades e a procura dos 

utentes, como também evitar ruturas de stock ou acumulação desnecessária e 

desperdícios, quer do capital investido, quer dos produtos que acabam por perder a 

validade. [5] 

Hoje em dia, o SI faz a maior parte deste trabalho, permitindo estabelecer os níveis 

máximos e mínimos de stock, e quando é atingido o limite mínimo, o SI integra esse 

produto automaticamente na encomenda, que é posteriormente validado. É ainda 

possível emitir um documento que detalha todos os movimentos de entrada e saída de 

um produto, sendo possível rastrear a origem de erros de stock que possam ocorrer. 

 

4.3. ENCOMENDAS E APROVISIONAMENTO  
 

4.3.1. Fornecedores e Elaboração de Encomendas  
 

A FCG utiliza essencialmente a OCP Portugal para encomendar Medicamentos 

Sujeitos a Receita Médica (MSRM) e a COOPROFAR para MNSRM e outros produtos de 

saúde. Ocasionalmente, são também solicitadas algumas encomendas de volume menor 

à COFANOR. A realização das encomendas é feita duas vezes ao dia: ao fim da manhã 

e ao fim do dia através do computador (é o caso das encomendas diárias e da 

encomenda dos esgotados). Quando por inexistência ou insuficiência do stock existente, 

não se consegue satisfazer as necessidades do utente, ou é feita uma encomenda 

diretamente a estes fornecedores via telefónica ou através dos gadgets disponíveis no 
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computador (encomendas manuais) ou então força-se as quantidades na encomenda 

diária. Alguns produtos, por serem necessários em quantidades maiores, são 

encomendados diretamente aos laboratórios, através dos respetivos delegados, o que 

geralmente traz ventagens a nível de preços e bonificações. 

Ao longo do estágio fiz várias encomendas diretamente ao fornecedor (manuais) e 

tive a oportunidade de assistir à realização da encomenda diária. 

 
4.3.2. Receção de encomendas  

 
Quando a encomenda é entregue, devemos verificar primeiro se existem produtos 

que necessitam de condições especiais de conservação (exemplo dos produtos que 

necessitam de refrigeração), e guardá-los de imediato. Durante a entrada da encomenda 

deve ser conferido o PV, o preço de custo (PC) e o PVP para cada produto. No caso dos 

PV, apenas se altera a data no SI quando o stock é nulo ou o PV dos produtos que 

estamos a rececionar é inferior ao que está no SI. 

No caso dos MSRM, o preço é fixado pela entidade responsável e está impresso na 

embalagem, respeitando o disposto na Lei n.º.25/2011, de 16 de Junho. Este preço 

corresponde ao PVP, que é determinado pelo DL n.º 65/2007, de 14 de Março, e é 

composto pelo preço de venda ao armazenista (PVA), pela margem do distribuidor 

grossista e a margem do retalhista, pela taxa sobre a comercialização dos medicamentos 

e pelo Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA). [10,11] 

No caso de produtos sem PVP inscrito (preço nett), como é o caso dos MNSRM, é 

necessário atribuir um preço, que vai depender do PC, da margem de comercialização e 

do respetivo valor do IVA (6% ou 23%). Estes produtos são sempre etiquetados pela 

Farmácia no final da receção da encomenda. 

No fim, devemos conferir o preço faturado que é na realidade o preço de venda à 

Farmácia (PVF), e se o valor resultante (sem IVA) e a quantidade de artigos rececionada 

corresponde à que foi faturada. [12] 

Grande parte do meu trabalho na FCG consistiu na receção e armazenamento das 

encomendas, o que de início é um processo bastante útil para nos familiarizarmos com 

as formas de apresentação dos medicamentos e respetivos nomes comerciais, bem 

como os sítios onde os podemos encontrar dentro da Farmácia. 

 

4.4. ARMAZENAMENTO  
 

Depois da receção da encomenda os produtos têm de ser armazenados 

corretamente para manutenção das suas qualidades e propriedades até ao momento da 

dispensa. Em primeiro lugar são armazenados os produtos sujeitos a refrigeração (2-8ºC) 
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e só depois os restantes. Todos os produtos devem ser armazenados segundo o 

princípio first expired, first out (FEFO), garantindo que os produtos com prazo de validade 

mais curto são dispensados primeiro, e pelo princípio first in, first out (FIFO) para os que 

não possuem prazo de validade.  

 

4.5. CONTROLO DOS PRAZOS DE VALIDADE  

 
Para que seja garantida a qualidade dos produtos vendidos na Farmácia é 

necessário haver um controlo rigoroso dos PV. Esse controlo é feito diariamente e 

individualmente sempre que se dá entrada de uma encomenda e também no início do 

mês, em que é emitida uma listagem dos produtos com validade a terminar nos 

próximos dois meses. Esses produtos são depois recolhidos e devolvidos aos 

respetivos fornecedores/laboratórios.  

Durante o meu período de estágio tive a oportunidade de fazer este controlo 

dos PV e de fazer as respetivas devoluções. 

 

4.6. DEVOLUÇÕES  
 

As devoluções dos produtos não são só originadas por questões de PV. Podem 

existir erros de pedidos, não conformidades entre o que foi pedido e o que foi 

entregue, embalagens danificadas, PVP errado e casos em que as recolhas são 

solicitadas pelos laboratórios através de uma circular. 

A devolução é efetivada através da emissão de uma nota de devolução (ND) 

em triplicado, onde o original e duplicado são assinados e carimbados e seguem com 

o produto. O triplicado é assinado pelo responsável pelo levantamento e é arquivado 

na Farmácia. Na nota de devolução deve sempre constar o número da fatura original 

de onde o produto é oriundo. 

 

4.6.1. REGULARIZAÇÕES DAS DEVOLUÇÕES 
 

Quando a devolução é aceite pode ser regularizada, por troca do produto 

devolvido por um produto igual, ou pela emissão de uma nota de crédito (NC), com o 

valor corresponde ao produto, que pode ser descontado posteriormente. Os produtos 

que não são aceites são devolvidos à Farmácia, a devolução é regularizada como 

“não aceite” e os produtos seguem para quebras. 
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Medicamentos de 
receita médica 

renovável  

Para que possam 
ser adquiridos mais 
que uma vez sem 
nova prescrição. 

São 3 vias da 
receita com 

validade de 6 
meses. 

Medicamentos de 
receita médica especial 

Para 
estupefacientes e 
psicotrópicos, por 

exemplo. 

Medicamentos de 
receita médica restrita 

Para utilização 
reservada por 

meios 
especializados. 

 Habitualmente de 
uso exclusivo 

hospitalar. 

5. Dispensa de Medicamentos  
 

A dispensa de medicamentos é a principal atividade das Farmácias de oficina. 

Contudo, hoje em dia, existe uma grande variedade de produtos nas Farmácias e a FCG, 

não sendo exceção, dispõe de vários produtos de saúde como produtos cosméticos e 

dermofarmacêuticos, produtos homeopáticos, suplementos nutricionais, produtos e 

medicamentos de uso veterinário, dispositivos médicos e apresenta condições para o 

fabrico de preparações oficinais, magistrais e extemporâneas. 

Relativamente aos medicamentos, estes são classificados, quanto à dispensa ao 

público em MSRM e MNSRM, e dentro dos MSRM estes podem dividir-se em: [6] 

 

 

 

5.1. MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA  
 

Os MSRM são assim classificados, de acordo com a legislação portuguesa, desde 

que preencham pelo menos uma das seguintes condições:  

 Constituem um risco para a saúde do doente, de forma direta ou indireta, se forem 

usados sem vigilância médica, mesmo quando usados para o fim a que se 

destinam; 

 Constituem um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando são utilizados em 

quantidade considerável para fins diferentes daquele a que se destinam; 

 Contenham substâncias ou preparações à base dessas substâncias, cuja 

atividade ou reações adversas sejam indispensáveis de aprofundar; 

 Se destinem a ser administrados por via parentérica. [6] 

Tabela 2 – Classificação dos MSRM [6] 
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5.1.1. Prescrição médica  
  

Tal como o nome indica, os MSRM necessitam de uma prescrição médica 

materializada numa receita, para serem dispensados na Farmácia. Independentemente 

do local da prescrição, a receita médica deve obedecer aos modelos da Imprensa 

Nacional – Casa da Moeda, S.A., aprovados pelo Despacho n.º 15700/2012, de 10 de 

Dezembro, que começaram a ser utilizados a Abril de 2013. Houve uma necessidade de 

implementar novos modelos de receita no âmbito da regulamentação da Portaria n.º 137-

A/2012, de 11 de Maio e da Lei n.º 11/2012, de 8 de Março, que vieram alterar as 

condicionantes na prescrição, dispensa e monitorização dos medicamentos no nosso 

país. [13 - 16] 

A prescrição médica deve ser feita eletronicamente, mas pode ser feita 

excecionalmente por via manual em caso de: a) Falência do sistema informático; b) 

Inadaptação do prescritor; c) Prescrição no domicílio; d) Máximo de 40 receitas por mês, 

devendo o prescritor assinalar qual a opção que se aplica à situação. [14] 

A implementação da prescrição por denominação comum internacional (DCI) tem 

estimulado o uso de medicamentos genéricos (MG) e tem permitido assinaláveis 

poupanças para os doentes e para o SNS e outras entidades. Assim, a prescrição deve 

fazer menção à DCI da SA, à FF, à dosagem e à apresentação, devendo ser indicada a 

posologia. A prescrição pode, excecionalmente, incluir a designação comercial do 

medicamento quando a SA do medicamento prescrito não tem MG comparticipado ou só 

existe em medicamentos de marca, e ainda em caso de justificação do prescritor quanto 

à impossibilidade de substituir o medicamento prescrito. Estas exceções devem ser 

mencionadas na receita pelo prescritor e podem ser: 

a) Prescrição de medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito (como é 

o caso da Ciclosporina, da Levotiroxina sódica e do Tacrolímus). Na prescrição 

deve ser mencionado Exceção a) do n.º 3 do art. 6º - Margem ou índice 

terapêutico estreito 

b) Suspeita de intolerância ou reação adversa a um medicamento com a mesma SA, 

mas com outra designação comercial. Na prescrição deve ser mencionado 

Exceção b) do n.º 3 do art. 6.º - Reação adversa prévia 

c) Prescrição de medicamento para assegurar a continuidade de tratamento superior 

a 28 dias. Na prescrição deve ser mencionado Exceção c) do n.º 3 do art. 6º - 

Continuidade de tratamento superior a 28 dias. [14, 17, 18] 

Por cada receita passa a existir um limite máximo de quatro embalagens, até quatro 

medicamentos diferentes, e por cada medicamento apenas podem ser prescritas duas 
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embalagens. Se o medicamento for de dose unitária, podem ser prescritas até quatro 

embalagens. Medicamentos utilizados em tratamentos prolongados podem e devem ser 

prescritos em receitas eletrónicas renováveis, para maior conveniência do utente. [14, 19] 

Uma importante mudança foi a instituição do Código Nacional para a Prescrição 

Eletrónica de Medicamentos (CNPEM), que é atribuído pelo INFARMED, e agrupa SA por 

DCI, FF, dosagem e apresentações equivalentes. [20] Ao utente é dado o direito de optar 

por qualquer medicamento que se encontre compreendido no mesmo CNPEM que o 

prescrito, independentemente do preço. Este direito de opção encontra-se vedado 

mediante as exceções assinaladas pelo prescritor, sendo que na exceção a) e b) o utente 

não exerce direito de opção e na exceção c), o utente apenas pode proceder à troca por 

um medicamento de preço igual ou inferior ao prescrito. [14] 

 
5.1.2. Validação e Interpretação da prescrição  

 
A receita que resulta da materialização da prescrição médica, só é válida se estiver 

de acordo com os aspetos legais e clínicos estabelecidos pela lei (ver anexo II). [14, 21, 22]  

Se o preenchimento da receita estiver correto, o farmacêutico deve de seguida 

avaliar a medicação prescrita com base na necessidade do medicamento, na sua 

adequação ao doente (ver contraindicações, interações, alergias e intolerâncias), na 

adequação da posologia (ver a dose, frequência e duração do tratamento), e nas 

condições do doente para administrar o medicamento (que pode envolver aspetos legais 

e económicos). Caso já seja medicação habitual, é importante determinar o grau de 

adesão à terapêutica, colocando algumas questões ao doente e, se for o caso, realizar 

algumas medições dos parâmetros fisiológicos e bioquímicos. Esta avaliação é essencial 

para a deteção e resolução de possíveis problemas relacionados com os medicamentos 

(PRM). Para além das questões que colocamos ao doente podemos sempre recorrer a 

outras fontes de informação ou a ferramentas para verificar rapidamente a presença de 

interações. [5]  

Nos últimos meses do estágio, comecei a realizar atendimento ao público. Nesta 

etapa do estágio é preciso um cuidado e uma atenção redobrados uma vez que são 

vários os casos em que nos deparamos com receitas em que não são cumpridos os 

requisitos de preenchimento dos campos técnicos e científicos. Ao iniciar cada 

atendimento com receita médica, certificava-me sempre se a medicação era habitual ou 

se era a primeira vez que a ia tomar, e de seguida procedia a uma análise atenta da 

receita. Em caso de dúvida, recorria sempre a um dos elementos da FCG, sempre 

prestáveis, ou em caso de não estar ninguém disponível colocava algumas questões ao 

utente e/ou procurava uma fonte de informação adequada. 
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5.1.3. Dispensa propriamente dita  
 

Depois da validação e da interpretação da prescrição, segue-se a dispensa dos 

medicamentos, onde devemos ter o cuidado de verificar se os medicamentos obtidos 

estão de acordo com o que está na receita médica. O farmacêutico possui as 

competências profissionais necessárias para selecionar medicamentos similares aos 

prescritos. Contudo, a substituição do medicamento prescrito só é feita com o 

consentimento do utente. [5] 

Ao marcar os medicamentos no SI, devemos garantir a qualidade dos 

medicamentos verificando o PV do medicamento, e devemos atentar se o PVP da 

embalagem é o mesmo que está no SI. De seguida, selecionamos o organismo ao qual 

os medicamentos vão ser faturados e marcamos os códigos correspondentes ao número 

da receita, ao médico prescritor e, se existir, ao local de prescrição. Finalizada a venda, 

vão ser impressos dois documentos: 1) no verso da receita, é impresso o documento de 

faturação onde consta toda a informação da venda, incluindo o PVP dos medicamentos, 

preço de referência, o valor da comparticipação, o valor ao encargo do utente, a 

declaração em como o utente recebeu os medicamentos e as informações necessárias e 

também o direito de opção (se aplicável), que o utente deve rubricar. No verso da 

receita, o responsável pela dispensa deve carimbar, assinar e datar; 2) e uma fatura 

carimbada que é entregue ao utente. No final, devemos conferir no documento de 

faturação se está tudo correto e justificar, se necessário, assinando por baixo. 

No caso de se tratar de uma venda suspensa (quando o utente não quer levar a 

medicação toda da receita ou quando não tem a prescrição médica no momento, mas 

precisa da medicação), apenas é emitido um documento comprovativo dessa venda – 

factura simplificada. O utente paga por inteiro o valor da medicação, e ao trazer a receita 

é devolvido o valor da comparticipação. Em vendas suspensas a crédito, o pagamento só 

é feito posteriormente, situações que só os clientes habituais e com ficha na Farmácia 

podem usufruir. 

 
5.1.4. Informação ao utente  

 
Uma boa relação entre o farmacêutico e o utente facilita a promoção da adesão e o 

sucesso da terapêutica. Fica à responsabilidade do farmacêutico transmitir ao utente, de 

forma eficaz, toda a informação que o utente necessita para a correta e segura utilização 

dos medicamentos. Para além da comunicação oral, a informação deve ser reforçada por 

escrito. O farmacêutico deve assegurar que não restam dúvidas quanto à forma como o 
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medicamento deve ser tomado, à duração do tratamento, eventuais precauções a tomar 

e reações que podem surgir no decorrer do tratamento. [5] 

Em doentes cuja terapêutica é habitual devemos certificar-nos que a posologia que 

o doente faz é a correta e perguntar como se tem sentido. 

 
5.1.5. Medicamentos genéricos e sistemas de preços de referência  

 
Os medicamentos genéricos são similares de outros já existentes no mercado, com 

a mesma SA e FF, e exibem igual eficácia terapêutica, sem prejudicar a qualidade e a 

segurança do medicamento para o utente. A comercialização dos MG, por não estar 

sujeita a custos de marca, torna-se mais económica e com preços mais baixos, o que 

beneficia quer os utentes, que têm maior facilidade em obter a medicação que 

necessitam, quer o Serviço Nacional de Saúde (SNS), que vê os seus encargos com as 

comparticipações diminuídos. Assim, foi introduzido um sistema de preços de referência 

na comparticipação dos medicamentos pelo Estado, legislado pelo DL n.º 270/2002, de 2 

de Dezembro. O sistema de preços de referência é aplicável aos medicamentos 

comparticipados que estão incluídos em GH e visa equilibrar os preços dos 

medicamentos. O preço de referência é sempre o valor sobre o qual vai incidir a 

comparticipação do Estado, de acordo com o escalão ou regime de comparticipação que 

lhes é aplicável. A cada GH é atribuído um preço de referência que é calculado com 

base na média dos cinco medicamentos mais baratos do GH disponíveis no mercado, 

valor esse que se subtrai ao PVP do medicamento dando o valor que o utente paga. Os 

preços são revistos trimestralmente, podendo resultar em alterações nas 

comparticipações. [6, 14, 23 – 30] 

Hoje em dia, existem outras entidades/organismos que também já usam o sistema 

de preços de referência, sobretudo aqueles que fazem complementaridade com o SNS. 

 
5.1.6. Sistema de comparticipação de medicamentos  

 
O que faz variar a percentagem de comparticipação dos medicamentos são os 

acordos pré-estabelecidos entre as várias entidades de saúde. 

O SNS é a entidade que abrange maior número de utentes e a comparticipação 

sobre o valor dos medicamentos é definida de acordo com quatro escalões – A, B, C e D 

– que comparticipam 90%, 69%, 37% e 15% sobre o preço dos medicamentos, 

respetivamente. No SNS existe a comparticipação através do regime geral e um regime 

especial, que é identificado na receita com um R, que abrange os pensionistas cujo 

rendimento anual não ultrapasse 14 vezes o salário mínimo. Quem usufruir deste regime 

tem um acréscimo de 5% no escalão A e de 15% para os restantes escalões no valor da 
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comparticipação. Existem ainda regimes no que respeita a doenças profissionais e 

doentes crónicos especiais (onde deve constar um O). [14, 26, 27, 31] 

Existem ainda medicamentos que são usados especificamente para determinadas 

patologias ou por grupos especiais de doentes, e nesses casos os valores da 

comparticipação são definidos por legislação própria (ver anexo III). [26, 27, 32 – 47] Para que 

a comparticipação correta seja aplicada, o médico deve sempre mencionar o diploma, 

despacho ou portaria a que corresponde o medicamento. 

A comparticipação dos medicamentos manipulados, que se encontram listados e 

que são aprovados anualmente, é de 30%. [27, 48] 

Durante o período em que atendi ao balcão na FCG, tive a oportunidade de lidar 

com diferentes entidades e organismos, conseguindo compreender e escolher o 

organismo correto no momento da dispensa, tendo sempre em conta se os critérios da 

prescrição (despachos, especialidade médica) se encontravam corretos. 

 
5.1.7. Protocolo da Diabetes  

 
Desde 1998 que o Ministério da Saúde colabora com as restantes entidades, com a 

finalidade de desenvolver e implementar programas de controlo da diabetes. O 

INFARMED é a entidade responsável pelos dispositivos médicos destinados à 

autovigilância da diabetes, e os preços das tiras-teste, das agulhas, seringas e lancetas 

são definidos pela Portaria n.º 364/2010, de 23 de Junho. O valor máximo de 

comparticipação no custo das tiras-teste é de 85% e de 100% para as agulhas, seringas 

e lancetas, sobre os PVP que foram atualizados em 2013. [49, 50, 51] 

 

5.2. MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA  
 

Segundo o Estatuto do Medicamento, qualquer medicamento que não preencha 

nenhuma das condições dos MSRM pode ser classificado como MNSRM, desde que 

tenha alguma indicação terapêutica que conste na lista de situações passiveis de 

automedicação. Estes medicamentos podem ser vendidos quer em Farmácias quer em 

locais de venda livre autorizados e não são comparticipados, sendo o seu PVP sujeito ao 

regime de preços livres. [6, 52, 53]  

Os MNSRM destinam-se ao tratamento de transtornos não graves e de curta 

duração. Na FCG os mais solicitados são antigripais, analgésicos, anti-inflamatórios, 

antiácidos, laxantes, antitússicos e expetorantes. Apesar de não necessitarem de receita 

médica, o uso destes medicamentos não está livre de repercussões na nossa saúde e, 

por isso, a sua dispensa deve ser sempre acompanhada por um aconselhamento 

farmacêutico em prol da promoção do seu uso racional. 
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5.2.1. Indicação Farmacêutica  
 

A indicação farmacêutica define-se como o ato profissional pelo qual o farmacêutico 

se responsabiliza pela seleção de um medicamento não sujeito a receita médica e/ou 

indicação de medidas não farmacológicas, com o objetivo de aliviar ou resolver um 

problema de saúde considerado como um transtorno menor ou sintoma menor, entendido 

como problema de saúde de carácter não grave, autolimitante, de curta duração, que não 

apresente relação com manifestações clínicas de outros problemas de saúde. [5] 

Em primeiro lugar, para além do motivo de queixa do utente, o farmacêutico deve 

questioná-lo acerca de outros sintomas, problemas de saúde, outros medicamentos que 

já toma e alergias medicamentosas prévias. Depois de analisar esta informação, o 

farmacêutico pode prosseguir para a seleção do MNSRM ou para o encaminhamento do 

utente para o médico, se necessário. Se o farmacêutico decidir aconselhar e dispensar 

um medicamento, deve sempre ter em atenção a seleção da SA, a dose, a FF, a 

frequência de administração e a duração do tratamento, adequando a terapêutica ao 

utente. Ao utente deve ser dada toda a informação relativa à posologia e duração do 

tratamento e, sempre que possível, devem ser aconselhadas medidas terapêuticas não-

farmacológicas que podem ajudar a complementar o tratamento. [5] 

 
5.2.2. Automedicação  

 
A automedicação consiste na instauração de um tratamento medicamentoso por 

iniciativa própria do doente, sendo que o doente assume a responsabilidade pela escolha 

do tratamento. [5] A automedicação sofreu um incremento nos últimos anos e é uma 

prática corrente hoje em dia, em parte devido à acessibilidade do consumidor à 

informação sobre os medicamentos e também devido à abundância de campanhas 

publicitárias de MNSRM. Contudo, esta prática não é inócua e pode acarretar 

consequências que resultam da utilização inadequada dos medicamentos que podem 

advir de uma cultura farmacoterapêutica insuficiente. [52] 

Nas situações passíveis de automedicação, o papel do farmacêutico passa por 

orientar o uso do medicamento solicitado, tentando contribuir para uma indicação 

adequada segundo o uso racional do medicamento. [5, 53] 

 

5.3. MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS E ESTUPEFACIENTES  
 

Os MPE atuam diretamente sobre o sistema nervoso central (SNC), podendo atuar 

como depressores ou estimulantes, e podem funcionar como analgésicos e antitússicos, 

mas também em doenças do foro psiquiátrico ou oncológico, traduzindo assim a sua 
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grande aplicabilidade. A controvérsia no uso destes medicamentos é devido ao risco de 

causarem habituação e dependência, quer física quer psíquica. [54] 

Estes produtos são alvo de uma atenção especial por parte das autoridades 

competentes devido ao seu uso ilegítimo para fins recreativos. Estão sujeitos a regras 

diferentes dos restantes medicamentos todas as plantas, medicamentos e substâncias 

referidas nas tabelas I-A, I-B, I-C, II-A, II-B, II-C, III, IV, V e VI que constam no DL n.º 

15/93, de 22 de Janeiro. [55, 56] 

 
5.3.1. Regras de aquisição, dispensa e registo  

 
No que respeita à aquisição, os MPE têm um procedimento diferente dos restantes 

medicamentos. A fatura da encomenda vem sempre acompanhada por uma requisição 

(original e duplicado), onde consta a identificação da Farmácia e do fornecedor, quais os 

medicamentos enviados e as quantidades, bem como a data e o número da requisição. 

Quando finalizamos a encomenda no SI, ele solicita a introdução do número da 

requisição e é automaticamente atribuído um número de registo de entrada. Ao final do 

mês, os originais são arquivados na Farmácia e os duplicados são rubricados e 

carimbados pela DT e enviados para o fornecedor. 

Relativamente à dispensa, só podem ser dispensados mediante a apresentação do 

modelo de receita médica especial legalmente instituído e onde não podem constar 

outros medicamentos. [57, 58] Aquando da dispensa, o SI requere o preenchimento 

obrigatório de determinados dados como o nome do médico prescritor; o nome e morada 

do doente; o nome, idade, morada e nº e data de emissão do bilhete de identidade do 

adquirente ou validade do cartão de cidadão. No fim da venda, o documento de faturação 

é impresso normalmente no verso da receita, e é impresso um documento de 

psicotrópicos que é anexado a uma fotocópia da receita. [54, 55]  

O INFARMED é o responsável pela supervisão e fiscalização dos MPE e, todos os 

meses recebe das Farmácias o registo das saídas. Trimestralmente, as Farmácias 

devem enviar o registo de entradas dos MPE e, anualmente, o balanço com os registos 

de entrada e de saída. As Farmácias ficam também obrigadas a guardar em arquivo, 

durante 3 anos, em papel ou em suporte informático, uma reprodução das receitas de 

MPE, ordenadas por ordem de aviamento. [54, 55, 58] 

 

5.4. PREPARAÇÕES OFICINAIS E MAGISTRAIS  
 

Uma fórmula magistral é qualquer medicamento preparado numa Farmácia de 

oficina que é destinado a um doente específico e é preparado segundo uma receita 

médica. Já um preparado oficinal é qualquer medicamento que é preparado segundo as 
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indicações da Farmacopeia ou do FGP, destinado aos doentes assistidos por essa 

Farmácia. [6] 

A evolução da Indústria Farmacêutica está associada a um decréscimo da 

necessidade de produção de manipulados. Ainda assim continuam a existir situações em 

que é necessária uma individualização da terapêutica, onde estas fórmulas ocupam 

lugar. [48] 

Durante o meu estágio apenas tive a oportunidade de participar na preparação de 

um manipulado, nomeadamente uma Solução de Minoxidil a 5%, preparada de acordo 

com a prescrição médica daquele utente, cuja ficha de preparação e de cálculo de preço 

se encontram em anexo (ver anexos IV e V). 

 

5.5. PREPARAÇÕES EXTEMPORÂNEAS  
 

Preparações extemporâneas são preparadas apenas no momento da dispensa, 

devido à sua instabilidade uma vez reconstituídas. O mais comum em FC é a preparação 

de suspensões orais de antibióticos com água purificada, a partir do pó da embalagem. 

Na dispensa propriamente dita, devemos informar o utente das condições de 

conservação, do prazo de validade após a reconstituição e lembrar que é necessário 

agitar antes de cada toma, uma vez que se trata de uma suspensão. 

 

5.6. PRODUTOS COSMÉTICOS E DERMOFARMACÊUTICOS   
 

Produtos cosméticos são, essencialmente, preparações destinadas a ser colocadas 

em contacto com as partes superficiais do nosso corpo a fim de as limpar, perfumar, 

modificar o seu aspeto e proteger, mantendo-as em bom estado. O seu fabrico, controlo, 

segurança e cumprimento da legislação é da inteira responsabilidade do fabricante, 

importador ou responsável pela introdução dos produtos no mercado. Os produtos 

dermofarmacêuticos podem conter na sua formulação princípios ativos que acabam por 

penetrar e conseguir atuar nas camadas mais profundas da pele. [59 – 62] 

Este tipo de produtos normalmente não é comparticipado e é muitas vezes prescrito 

por médicos nas mais variadas condições dermatológicas, como por exemplo o acne e a 

psoríase. Contudo, nesta área, a procura autónoma de produtos que melhor se adequam 

a cada utente é cada vez maior, e, por isso, o farmacêutico deve manter-se atualizado, 

sendo capaz de prestar os cuidados devidos e, assim, garantir a satisfação do cliente. 

Ao longo do meu estágio tive sempre o cuidado de me manter atualizada e 

informada acerca deste tipo de produtos de forma a fornecer informações acertadas e 

adequadas a cada utente. 
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5.7. PRODUTOS HOMEOPÁTICOS  
 

A Homeopatia caracteriza-se por tratar doentes por intermédio de substâncias 

altamente diluídas, capazes de produzir numa pessoa saudável sintomas semelhantes 

aos da doença a tratar, ou seja, semelhante cura semelhante, e medicamentos 

homeopáticos são obtidos a partir de matérias-primas homeopáticas, de acordo com a 

Farmacopeia Europeia, e podem conter vários princípios. [6, 63, 64] 

O stock deste tipo de produtos na FCG é diminuto, uma vez que também não existe 

procura que justifique um aumento dessas quantidades. 

 

5.8. GÉNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E DIETÉTICA  
 

Os géneros alimentícios que estão destinados para uma alimentação especial são 

aqueles que se distinguem dos alimentos normais devido à sua composição ou processo 

de fabrico diferentes, sendo adequados às necessidades especiais de um público-alvo. 

Destinam-se a pessoas cujo processo de assimilação ou o metabolismo se encontra 

comprometido, a pessoas com condições fisiológicas diferentes e que beneficiam da 

ingestão controlada de determinadas substâncias dos alimentos. [65] 

A FCG tem um leque variado deste tipo de produtos, desde leites e farinhas 

adequados às várias etapas de crescimento do bebé, até produtos de dietética como 

cereais, tostas, barras energéticas, gelatinas e suplementos de emagrecimento. 

 

5.9. PRODUTOS FITOTERAPÊUTICOS  
 

Os produtos fitoterapêuticos ou “medicamentos à base de plantas” são 

regulamentados pelo DL n.º 176/2006, de 30 de Agosto, incluindo as suas condições de 

fabrico e distribuição. [6] 

Durante o estágio apercebi-me que o público em geral procura produtos deste tipo 

para as mais variadas situações, como para emagrecimento, transtornos digestivos, 

problemas hepáticos e transtornos psíquicos (stress, insónias e também ansiedade). 

Grande parte do público continua com a noção errada de que produtos naturais não 

possuem efeitos adversos e contra-indicações e cabe ao farmacêutico analisar cada caso 

de forma cuidada para avaliar se de facto o produto é ou não adequado. 

 

5.10. SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS  
 

Os suplementos nutricionais são fontes concentradas de determinadas substâncias 

e destinam-se a complementar o regime alimentar normal e não substituem um regime 

alimentar equilibrado. [66, 67] 
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Hoje em dia há uma procura maior deste tipo de produtos e cada vez há mais 

novidade e variedade. Na FCG há um stock alargado destes produtos, sendo que os 

mais procurados são para emagrecer, para a fadiga física e psicológica e também 

suplementos com as substâncias Condroitina e Glucosamina, que têm obtido bons 

resultados junto aos doentes com problemas nas articulações. 

 

5.11. PRODUTOS E MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO  
 

Medicamento de uso veterinário é toda e qualquer substância, individualmente ou 

em associação, que possui propriedades curativas ou preventivas em animais e que 

exerce uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica. O DL n.º 148/2008, de 29 de 

Julho, estabelece o regime jurídico dos medicamentos de uso veterinário e o DL n.º 

237/2009, de 15 de Setembro, estabelece as normas às quais o fabrico, a autorização de 

venda, a comercialização e a publicidade destes produtos devem obedecer. A dispensa 

de medicamentos veterinários sujeitos a receita médico-veterinária e medicamentos 

veterinários preparados extemporaneamente só podem ser cedidos mediante a 

apresentação da receita. [68, 69] 

Os produtos mais procurados pelos utentes para uso veterinário são os 

antiparasitários e anticoncecionais, normalmente para cães e gatos. Excecionalmente 

aparecem outros casos, como antibióticos e antieméticos orais para cães, e um caso em 

que vieram perguntar à Farmácia qual a dose correta de Terramicina para ser 

administrada em pombos. A FCG dispõe de um compêndio, onde se encontram 

organizadas fichas de aconselhamento veterinário para os mais variados casos, desde 

intoxicações com chocolate em cães até casos comuns de aconselhamento de 

antiparasitários. 

 

5.12. DISPOSITIVOS MÉDICOS  
 

Os dispositivos médicos (DM) são instrumentos de saúde e são destinados a serem 

utilizados para fins comuns aos dos medicamentos na prevenção, diagnóstico e 

tratamento de uma doença. Contudo, a grande diferença é que os DM devem 

desempenhar a sua função através de mecanismos que não envolvam nenhuma ação 

farmacológica, metabólica ou imunológica. [70] 

A todos os responsáveis pelo fabrico, distribuição e comercialização dos DM, e às 

Autoridades Competentes, é imposto um conjunto de obrigações e procedimentos que é 

definido pelo DL n.º 145/2009, de 17 de Junho. A legislação aplicável aos DM prevê um 

controlo dos DM adquiridos (a lista deve ser reportada ao INFARMED), e também um 

elevado nível de proteção e segurança para os seus utilizadores. [70, 71, 72] 
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A FCG dispõe de vários tipos de DM, desde material ortopédico (incluindo meias de 

descanso e de compressão), material para casos de urostomia e ostomia e muito mais.  

 

6. Outros cuidados de saúde prestados na Farmácia  
 

Ao longo do tempo, verificou-se uma evolução nas Farmácias a nível da prestação 

de cuidados de saúde, e deixaram de ser apenas locais de venda de medicamentos, 

transformando-se em espaços de saúde reconhecidos pelos utentes. Os cuidados de 

saúde que podem ser prestados e que são uma mais-valia numa Farmácia encontram-se 

definidos pela Portaria n.º 1429/2007, de 2 de Novembro. [73] 

A FCG tem ao dispor dos seus utentes um vasto conjunto de serviços e em 

colaboração com outros profissionais de saúde, utiliza ainda as restantes instalações do 

2º piso para consultas de Podologia, de Nutrição ou marcação de massagens localizadas 

ou de relaxamento. Existe ainda a oportunidade de fazer um rastreio à visão gratuito. 

 

6.1.  PROGRAMAS DE PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE  
 

A educação para a saúde é de extrema importância, não só nas escolas como na 

população em geral. O conceito de promoção da saúde é um conceito mais abrangente 

que acaba por se sobrepor. Trata-se de um processo ativo que pretende alertar a 

população para comportamentos de risco e complicações resultantes de estilos de vida 

não saudáveis. [74] O farmacêutico tem um papel privilegiado na transmissão desta 

informação, devido à relação próxima com o utente, sendo capaz de sensibilizar para a 

aquisição de estilos de vida mais saudáveis. 

Durante o meu estágio, e em colaboração com a equipa da FCG, tive a 

oportunidade de organizar e participar no Dia Mundial da Diabetes, realizando um rastreio 

gratuito à porta da Farmácia, do qual falarei mais à frente neste relatório. Houve uma 

grande adesão por parte dos utentes e um grande interesse em descobrir mais acerca 

das complicações desta doença que afeta cerca de 12,4% da população. [75] 

 

6.2. DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS FISIOLÓGICOS E BIOQUÍMICOS  
 

A determinação destes parâmetros é o serviço mais requisitado na Farmácia e é de 

extrema importância no controle de parâmetros que têm impacto na qualidade de vida 

dos utentes. Para a determinação dos níveis de glicémia é usado um aparelho próprio de 

leitura (como o Freestyle® ou OneTouch®), que possui tiras específicas para a medição. A 

medição do colesterol total e dos triglicerídeos é feita com um aparelho Accutrend®GCT e 

a do ácido úrico com o MultiSure™. A amostra de sangue é recolhida por punção capilar 
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e todo o material perfurante ou com sangue é depois separado em contentores próprios 

para o efeito. 

Na FCG a medição da PA é feita com a máquina do gabinete ou com a que se 

encontra na área de atendimento ao público. Os valores de referência estão num quadro 

resumo no anexo VI, elaborado por mim e afixado no gabinete de atendimento. [76 – 79] 

Todos os utentes recebem um cartão com o registo dos parâmetros (ver figura 10) 

e conselhos mediante os resultados dos testes. Durante o estágio tive a oportunidade de 

realizar este tipo de testes várias vezes, sendo capaz de aconselhar corretamente os 

utentes no que respeita a medidas não farmacológicas e incentivar a adesão à 

terapêutica.  

 
 
 

 
 

6.2.1. Testes de gravidez  
 

A FCG também realiza testes de gravidez. Estes testes são baseados no método 

imunocromatográfico de pesquisa da hormona gonadotrofina coriónica humana (hCG). A 

leitura do resultado é muito simples e é apenas visual, sendo o teste positivo no caso de 

aparecer uma banda na zona de teste ao lado da de controlo. [80] O teste é entregue ao 

utente selado num envelope com um cartão com o resultado próprio para o efeito.  

 

6.2.2. Testes de infeção urinária  
 

Em caso de sintomas como dor, ardor ou urgência ao urinar, especialmente em 

pessoas com infeções urinárias recorrentes, a FCG disponibiliza testes para a deteção 

destas infeções. O teste baseia-se na utilização de tiras que são mergulhadas na urina do 

utente. A avaliação dos resultados é simples sendo a leitura feita usando a escala de cor 

fornecida comparando-a com as zonas reativas do teste. Estas tiras podem detetar a 

densidade e o pH da urina e também a presença de leucócitos, nitritos e sangue. [81] 

  

Figura 10 – Cartão de registo de parâmetros da FCG 
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6.3. ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS E VACINAS NÃO INCLUÍDAS NO PNV  
 

As Farmácias, de acordo com o disposto na Portaria n.º 1429/2007, de 2 de 

Novembro, podem prestar serviços como a administração de medicamentos injectáveis 

(como o Voltaren®, por exemplo) e de vacinas não incluídas no PNV (como a vacina da 

Gripe, que muitos utentes optam por tomar na Farmácia), e também prestação de 

primeiros socorros e tratamento de feridas. Isto acontece desde que exista na Farmácia 

um espaço destinado ao efeito e profissionais de saúde devidamente habilitados, 

condições que a FCG reúne. [73] 

 

6.4. VALORMED E RECOLHA DE RADIOGRAFIAS  
 

A VALORMED é a sociedade responsável pela recolha e gestão dos resíduos de 

embalagens de medicamentos vazias e medicamentos fora de uso ou cujo PV já foi 

ultrapassado. A criação deste sistema de gestão de resíduos veio consciencializar a 

população para a especificidade do medicamento enquanto resíduo e veio dar resposta a 

problemas de saúde pública, evitando que estes resíduos fiquem acessíveis como os 

resíduos urbanos normais, tornando o processo de recolha e tratamento seguro. [82] 

As Farmácias de oficina têm um papel crucial em fazer chegar esta mensagem à 

população em geral e em incentivar as pessoas a deixarem na Farmácia as embalagens 

e medicamentos fora de uso. Quando o contentor está cheio, é fechado e selado 

devidamente. Seguidamente, o contentor é pesado, e esse peso é anotado na sua ficha, 

sendo também necessário preencher o nº de identificação da Farmácia e o responsável 

pelo fecho deve rubricar no local para o efeito. 

A FCG participa neste projeto e durante o meu estágio estava ainda a participar na 

“Grande Corrida de Sacos”, cujo objetivo é sensibilizar as crianças em idade escolar do 

1º ciclo do ensino básico para o correto encaminhamento das embalagens vazias e fora 

de uso para a Farmácia, evitando assim consequências a nível ambiental. [83] 

Para além da recolha de medicamentos e embalagens, a FCG faz também, em 

momento oportuno, recolha de radiografias usadas que decorre de uma parceria com a 

Assistência Médica Internacional (AMI) para a angariação de fundos para fins 

humanitários. [84] 

 

6.5. FARMACOVIGILÂNCIA  
 

A Farmacovigilância pode ser descrita como a atividade de saúde pública que tem 

por objetivo a identificação, quantificação, avaliação e prevenção dos riscos associados 

ao uso dos medicamentos em comercialização, permitindo o seguimento dos possíveis 
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efeitos adversos dos medicamentos. [5] Permite assim otimizar a experiência da utilização 

de medicamentos, aumentando a qualidade e a segurança e minimizando as reações 

adversas a medicamentos (RAM). Os objetivos são a identificação de RAM e a 

notificação das mesmas ao Sistema Nacional de Farmacovigilância, que estabelece 

ainda a responsabilidade dos titulares de Autorizações de Introdução no Mercado (AIM), 

dos profissionais de saúde e das restantes autoridades de saúde, numa tentativa de zelar 

pela saúde pública. [6, 85, 86] 

A notificação das RAM pode ser feita por qualquer profissional de saúde e, agora, 

também já pode ser feita por utentes através do Portal RAM. Cabe ao farmacêutico 

consciencializar o utente para a importância de reportar possíveis RAM.  

 

7. Contabilidade e gestão na Farmácia  
 

7.1. PROCESSAMENTO DE RECEITUÁRIO E FATURAÇÃO  
 

O processamento do receituário e a faturação são feitos ao longo do mês e no fim 

do mês, respetivamente, para que a Farmácia possa receber o valor correspondente às 

comparticipações de todos os medicamentos que constam nas receitas.  

A faturação inicia-se quando na dispensa de um MSRM se escolhe o organismo ao 

qual este vai ser faturado, servindo o verso da receita para a impressão do documento de 

facturação. Dentro de cada organismo, o SI atribui um número sequencial a cada receita, 

sendo que cada lote é constituído por 30 receitas. Os planos de comparticipação mais 

comuns são o 01 - SNS e o 48 - SNS Regime para Pensionistas. Existem ainda situações 

de complementaridade em que é necessário imprimir dois documentos de faturação, um 

para cada organismo. 

Na FCG, à medida que as receitas vão sendo faturadas é feita a correção do 

receituário. Neste processo são conferidos todos os dados da receita e se correspondem 

aos da dispensa. No decorrer deste processo poderão ser detetados erros que podem 

implicar a impressão de um novo documento de faturação ou até contactar o utente, daí 

que seja da máxima importância realizar a correção diariamente. Uma vez corrigidas, as 

receitas são ordenadas por ordem crescente, dentro do lote e organismo correspondente. 

Quando o lote fica completo, procede-se à emissão do Verbete de identificação do lote, 

com o qual se conferem os preços das receitas. Este papel é enrolado em volta das 

receitas do lote correspondente. Este processo de “fechar” lotes ocorre ao longo do mês, 

para que no fim do mês se possa fechar a faturação de forma rápida e eficiente.No fim do 

último dia do mês, os lotes por fechar, mesmo os que não atingiram as 30 receitas, são 

fechados informaticamente. [21, 87] 
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Os lotes pertencentes ao SNS (como o 01, 48 e outros mais pequenos como o DS) 

são organizados por ordem crescente num caixote, e enviados para o Centro de 

Conferência de Faturas (CCF) junto com uma cópia do Resumo de Lotes (para cada sub-

organismo) e da Fatura mensal em duplicado, que é relativa ao total de receitas de todos 

os sub-organismos do SNS nesse mês, devidamente carimbadas e rubricadas. Segue 

juntamente um original e duplicado da Nota de Crédito. [21, 22, 87, 88] 

Quando a entidade responsável não é o SNS (como é o caso do SAMS ou Caixa 

Geral de Depósitos), o procedimento de “fechar” lotes mantém-se, mas as receitas são 

depois enviadas para a ANF, que se encarrega de distribuí-las pelos organismos 

respetivos. Neste caso seguem três cópias do Resumo de Lotes e o original, duplicado e 

triplicado da fatura. 

Quando são detetados erros ou não conformidades, as receitas são devolvidas à 

Farmácia acompanhadas de um documento que justifica o motivo da devolução e a 

Farmácia pode tentar corrigir a situação e processar a receita, tendo 60 dias para o fazer. 

Com base na informação das não conformidades detetadas, cabe à Farmácia emitir a 

respetiva nota de crédito, se estivermos perante uma devolução, ou de débito, em caso 

de retificação da correção do receituário. [88] 

 

7.2. FORMAÇÃO CONTÍNUA DOS RECURSOS HUMANOS  
 

Um dos deveres do farmacêutico é o “dever de atualização técnica e científica” 

onde considerando a constante evolução das ciências farmacêuticas e médicas, o 

farmacêutico deve manter atualizadas as suas capacidades técnicas e científicas para 

melhorar e aperfeiçoar constantemente a sua atividade, por forma que possa 

desempenhar conscientemente as suas obrigações profissionais perante a sociedade. [8] 

Na FCG há várias oportunidades de participar em formações e durante o meu 

estágio tive a oportunidade de participar em algumas, nomeadamente a formação da 

Pharmanord explicando toda a gama dos suplementos BioActivo, formação Pierre Fabre 

da Avéne e formação Pierre Fabre Oral Care e Pedi Relax®. 

 

8. Relacionamento com entidades e utentes  
  
Uma Farmácia nunca está isolada da comunicação com entidades como a ANF, o 

INFARMED, a Ordem dos Farmacêuticos, entidades fiscais e afins, que contribuem para 

uma constante atualização da informação necessária para as Boas Práticas na atividade 

farmacêutica. O bom relacionamento com estas entidades permite o bom funcionamento 

da Farmácia, contudo, é o bom relacionamento com os utentes que permite à Farmácia 

prosperar.  
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É a nossa missão primar pela qualidade no ato farmacêutico promovendo sempre o 

uso racional do medicamento. Para isso, é essencial sabermos adaptar o nosso discurso, 

a nossa postura e a nossa linguagem ao utente, respeitando sempre a sua privacidade e, 

claro, o sigilo profissional.  

Na FCG há um atendimento cuidado e personalizado dos utentes e há um espírito 

saudável de entreajuda entre os profissionais de saúde. Mais do que conhecimentos 

técnicos e científicos, a minha experiência de estágio na FCG ensinou-me muito no que 

diz respeito à forma de lidar com os utentes. 

 

9. Marketing e Promoção da Farmácia  
 

O tipo de marketing praticado com os produtos de saúde e de cosmética e o 

impacto que tem no público vai afetar uma grande fatia do volume de vendas e da 

margem de lucro da Farmácia. Por isso é importante inventar estratégias apelativas e 

originais para cativar a atenção do público, desenvolver campanhas promocionais e ter 

em especial atenção a disposição dos produtos na Farmácia.  

Durante o estágio tive várias oportunidades de por em prática várias estratégias, 

desde fazer montras atrativas até fazer cartazes informativos de campanhas ou 

descontos da Farmácia.  

 

10.  Conclusão  
 

O estágio em Farmácia Comunitária permitiu-me ter uma visão completamente 

diferente do alcance do Farmacêutico ao fazer este tipo de trabalho.  

Penso que consegui familiarizar-me com a estrutura da FCG com alguma facilidade 

e que consegui adaptar-me rapidamente aos seus métodos e rotinas de trabalho. Tive 

sempre disponível para aprender e, por isso, consegui executar as várias atividades de 

forma autónoma desde cedo, desenvolvendo assim as competências técnicas, científicas 

e deontológicas que é suposto aprendermos nesta área de atividade farmacêutica. 

Tive a sorte de me integrar numa equipa de profissionais bastante dinâmica e com 

quem foi possível aprender imenso ao longo destes 4 meses de estágio. A oportunidade 

de estagiar em Farmácia Comunitária tornou-se extremamente gratificante e 

enriquecedora, permitindo-me crescer tanto a nível profissional como pessoal e sei que 

com esta experiência adquiri conhecimentos e competências que farão de mim a boa 

profissional que espero ser. 
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11.  Caso de estudo  
 

11.1. INTRODUÇÃO 
 

Este caso de estudo relata a minha experiência enquanto farmacêutica estagiária. 

Mais do que descrever as atividades da FC, assunto sobre o qual me debruço durante o 

relatório, o meu caso de estudo consiste nas atividades que realizei e que me permitiram 

marcar a diferença, explorando a prática da informação ao utente.  

 

11.2. MARCAR A DIFERENÇA ENQUANTO FARMACÊUTICA ESTAGIÁRIA 
 

A principal responsabilidade do farmacêutico é para com a saúde e o bem-estar do 

utente. Para isso devemos promover o direito a um tratamento com qualidade, eficácia e 

segurança, que passa não só pelo aconselhamento para o uso racional dos 

medicamentos e a monitorização dos doentes, mas também por assegurar a máxima 

qualidade desses serviços através de uma constante atualização a nível científico, ético e 

legal. [5] 

O que nos vai diferenciar vai ser a qualidade dessa informação e a eficácia da 

comunicação, uma vez que a simples transmissão de informação não é suficiente. A 

forma como esta vai ser recebida e assimilada é essencial para a sua compreensão e 

para a motivação do doente. Quando queremos transmitir alguma informação ao utente, 

esta deve ser simples, clara e de fácil compreensão e devemos recorrer, se necessário, a 

frases orientadas para a ação, com a finalidade de despertar a atenção do doente. 

Devem sempre ser desenvolvidos esforços no sentido de educar o utente, quer para a 

prevenção de doenças, quer para a maximização dos resultados clínicos, respeitando 

sempre a sua capacidade de decisão. Tudo isto se encontra no âmbito dos Cuidados 

Farmacêuticos. Hoje em dia, podemos definir Cuidados Farmacêuticos como um conjunto 

de processos clínicos que englobam a cedência, a indicação e a revisão da terapêutica, o 

seguimento farmacoterapêutico, a farmacovigilância, a promoção do uso racional do 

medicamento, e, neste contexto e não menos importante, a educação para a saúde, 

todos eles processos centrados na qualidade da saúde do utente. A educação para a 

saúde é talvez a área dos Cuidados Farmacêuticos na qual melhor se enquadra este 

caso de estudo. Trata-se de um processo ativo e dinâmico em que o objetivo é 

consciencializar a população para a prevenção de doenças e para a adoção de medidas 

e de estilos de vida mais saudáveis. [5, 6, 74, 89 – 91] 

Neste sentido, como podemos marcar a diferença enquanto profissionais de saúde 

é a questão que devemos colocar a nós próprios. Penso que o farmacêutico tem 
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oportunidade e o motivo para realizar campanhas de sensibilização e foi isso que tentei 

fazer ao longo do estágio.  

No Dia Mundial da Diabetes, dia 14 de Novembro, organizei, em colaboração com a 

equipa da FCG, um rastreio gratuito à porta da Farmácia (ver figuras 11 e 12). Esta ação 

tinha como objetivo primário o rastreio dos níveis de glicémia da população em geral (não 

era apenas destinado a pessoas com Diabetes) e avaliação desses valores. A avaliação 

consistia na comparação dos resultados com os valores de referência, que podem variar 

consoante a pessoa se encontre em jejum ou após uma refeição (ver anexo VI), e 

tentávamos sempre no fim prestar algum tipo de aconselhamento mediante os resultados 

obtidos. 

 

 

 

 

 

Esta ação visava também a consciencialização da população para este tipo de 

iniciativas e, em especial, para a prevalência da Diabetes na população portuguesa. 

Sabe-se que hoje em dia esta doença afeta cerca de 12,9% da população, sendo que 

apenas 7,3% dos casos se encontram diagnosticados. Há uma diferença significativa 

entre a prevalência da Diabetes nos homens e nas mulheres e há também uma 

correlação direta entre o aumento da prevalência e o avanço da idade (ver figura 13). É 

também conhecida a sua relação com o excesso de peso, sendo que uma pessoa obesa 

apresenta um risco três vezes superior de vir a desenvolver Diabetes, e, infelizmente, 

sabemos que em Portugal há cada vez mais problemas de saúde relacionados com o 

estilo de vida adotado pela grande maioria das pessoas. [75, 92, 93] 

 

 

Figura 11 – Rastreio gratuito no Dia 

Mundial da Diabetes 

 

Figura 12 – Rastreio gratuito no Dia 

Mundial da Diabetes 
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O número de novos casos de Diabetes tem vindo a aumentar nos últimos 10 anos e 

continua a assumir um papel significativo nas causas de morte, apesar de estar longe de 

ser a responsável pela maioria das mortes em Portugal (ver tabela 3). 

 

Tabela 3 – Óbitos por Diabetes em Portugal, de 2007 a 2012. Adaptado de Diabetes: 

factos e números - 2013 [93] 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nº de óbitos 4 392 4 267 4 603 4 744 4 536 4 867 

% da Diabetes no total de 

óbitos 
4,2% 4,1% 4,4% 4,5% 4,4% 4,5% 

 

 

Estes dados constituem também um problema para o SNS devido aos seus 

encargos acrescidos com estes doentes. Comparativamente a 2011 verificou-se um 

aumento de 9,3% no número de utentes com Diabetes registados e o número de 

consultas no SNS passou de 1 877 259 em 2011 para 2 202 224 em 2012. [75, 93] 

O consumo de medicamentos no tratamento da Diabetes também tem vindo a 

aumentar significativamente ao longo dos últimos anos, tendo aumentado cerca de 24% 

em Portugal, entre 2000 e 2010. Isto deve-se não só ao aumento da prevalência da 

doença, mas também ao aumento do número e proporção das pessoas tratadas bem 

Figura 13 – Prevalência da Diabetes em Portugal, por sexo e escalão etário, no 

ano de 2011. [93] 
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como o aumento das dosagens usadas nos tratamentos. O custo dos medicamentos da 

Diabetes – antidiabéticos orais e insulinas - também tem aumentado representando cerca 

de 17 milhões de euros de encargos diretos para os utentes. Contudo, o valor suportado 

pelo SNS é muito superior uma vez que para além dos fármacos serem dispendiosos, 

nomeadamente as terapias com insulinas, existem também custos acrescidos com tiras-

teste e lancetas, necessárias para a auto-monitorização de muitos doentes (ver tabela 4).  

A Diabetes, só no ano de 2012, representou um custo direto de 1 250 – 1 500 

milhões de euros (mais de 50 milhões de euros face ao ano anterior) para o SNS, o que 

corresponde a cerca de 8-9% da Despesa em Saúde nesse ano. [93] 

 

Tabela 4 – Custos da Diabetes (em milhões de euros), em Portugal, de 2010 a 2012. 

Adaptado de Diabetes: factos e números - 2013 [93] 

 2010 2011 2012 

Medicamentos 208,2 M. 222,3 M. 226,0 M. 

Medicamentos - SNS 182,7 M. 204,6 M. 208,8 M. 

Tiras-Teste 56,4 M. 54,0 M. 46,0 M. 

Tiras-Teste - SNS 47,9 M. 45,9 M. 38,7 M. 

 

 

Muitos dos participantes desconheciam estes dados e mostraram-se interessados e 

curiosos perante a apresentação de algumas destas informações.  

Para publicitar a ação fiz um cartaz (anexo VII) e um panfleto com alguns dados 

para ser fornecido às pessoas (anexo VIII). Com o objetivo de aumentar a adesão à 

iniciativa e para melhor compreensão da doença e dos seus números em Portugal, 

realizei uma apresentação com alguns gráficos e vídeos que foi projetada na Farmácia 

durante o dia (ver anexo IX). 

A ação decorreu ao longo de todo o dia e contou ao todo com a participação de 

cerca de 150 pessoas. A maioria das pessoas que participaram no rastreio eram 

saudáveis, não apresentavam antecedentes de Diabetes na família, e apenas realizaram 

o teste por curiosidade ou porque apresentavam algum dos fatores de risco mencionados 

na apresentação. Houve também vários participantes já diagnosticados com Diabetes e 

que aproveitaram para fazer o controlo dos valores de glicémia.  

No caso das pessoas saudáveis que quiseram apenas participar no rastreio, eram 

feitas algumas questões sobre o seu estilo de vida diário, como os hábitos alimentares e 

a prática de desporto, a fim de ser prestado um melhor aconselhamento no fim. A estes 
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participantes, e dependendo das suas respostas, eram sempre explicados, 

resumidamente, os fatores de risco e algumas medidas preventivas no que toca ao estilo 

de vida e à realização de exames de saúde periódicos. 

De um modo geral, os resultados obtidos no rastreio encontravam-se dentro dos 

valores de referência recomendados, em jejum e pós-pandriais, quer em pessoas 

saudáveis, quer em pessoas já diagnosticadas. Recordo apenas dois casos de pessoas 

já diagnosticadas e com terapia farmacológica em que os valores se encontravam 

bastante elevados, em que questionamos se a pessoa se estava a sentir bem. Ambos 

apresentavam algumas queixas de cansaço e tonturas. Num dos casos o excesso de 

açúcar devia-se aos excessos alimentares cometidos no dia anterior no aniversário de 

um familiar. No outro caso, um senhor com cerca de 70 anos, os valores descontrolados 

já eram recorrentes mesmo na auto-monitorização que fazia em casa, pelo que 

aconselhamos o utente a marcar uma consulta médica para revisão da terapêutica. De 

facto, no mês seguinte, quando o utente retornou à Farmácia a sua terapia tinha sido 

modificada e iniciou o tratamento com três antidiabéticos orais diferentes (Metformina + 

Gliclazida + Acarbose). 

Às pessoas com Diabetes que participaram, era sempre explicada a importância de 

fazerem exames de saúde periódicos, adotarem estilos de vida saudáveis (prática diária 

de desporto, aumento do consumo de fibra, diminuição do consumo de gorduras e 

açúcares, moderação no consumo de hidratos de carbono, etc.) e estarem atentos para 

as principais complicações da doença, dando especial atenção ao pé diabético, onde o 

farmacêutico pode ter um maior grau de atuação na prevenção de problemas.  

As condições que podem surgir nos pés de um diabético advêm de danos nas 

artérias, nos nervos e/ou nos tendões e podem resultar em doenças vasculares 

periféricas (má circulação; pode dificultar a deteção de lesões), neuropatias (perda da 

sensibilidade), infecções e deformações. A melhor forma de evitar estas situações é 

aconselhar o doente a manter o pé saudável. Assim, o farmacêutico, deve aconselhar 

acerca da higiene (temperatura da água; uso de sabão neutro; secar bem os pés, 

incluindo espaços interdigitais; hidratar e observar se existe alguma lesão), do uso de 

calçado confortável e de meias sem costuras, e do tratamento adequado das unhas e das 

calosidades. [94] 

Tomei também a iniciativa de realizar um panfleto informativo acerca deste tema, 

contudo já existia na Farmácia este material para ser fornecido aos utentes e acabou por 

ser útil na realização do rastreio. 

A adesão foi de facto maior que o esperado - esgotamos por completo o material 

que tínhamos disponível para a realização do rastreio -, e as pessoas mostraram-se 
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muito recetivas à informação que íamos transmitindo. O material necessário à realização 

do rastreio (lancetas, tiras de medição e aparelhos) foi conseguido através de uma 

parceria com a marca FreeStyle®, dos laboratórios Abbott, por intermédio da delegada 

responsável. 

Num trabalho futuro seria interessante obter autorização para recolher mais dados 

no rastreio para realizar um estudo mais aprofundado acerca dos níveis de glicémia 

dessa amostra da população, analisando hábitos e estilos de vida. 

Provada a adesão dos utentes à informação nestes moldes, decidi realizar um 

vídeo para estar em constante reprodução na Farmácia, que compila informações de 

medidas preventivas e medidas não-farmacológicas coadjuvantes no tratamento de 

doenças cardiovasculares, osteoporose e também na gripe e constipação, que atingiu o 

seu auge nos meses em que estive a estagiar na Farmácia (ver anexo X). 

Para além do vídeo com informações úteis acerca das doenças supramencionadas, 

decidi aprofundar o tema das doenças cardiovasculares e explorar os temas da dermatite 

da fralda e da qualidade de sono face ao aumento do consumo de psicofármacos. O 

resultado foi a organização da informação sob a forma de panfletos, uma forma de 

resumir a mensagem e ao mesmo tempo captar a atenção do utente, como demonstrado 

nos exemplos seguintes. 
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Exemplo 1 – Doenças Cardiovasculares: um desafio aos sistemas de saúde  
 

As doenças cardiovasculares (DCV) continuam a ser, nos dias de hoje, um dos 

maiores desafios aos sistemas de saúde. Isto justifica-se pelo aumento da sua 

prevalência e pela quantidade de recursos que têm de ser mobilizados para os 

tratamentos deste tipo de doenças. As DCV devem-se, essencialmente, à acumulação de 

gordura nas paredes dos vasos sanguíneos, e continuam a ser responsáveis por uma 

grande parte das mortes em Portugal (cerca de 40%), apesar do valor ter vindo a diminuir 

ao longo das últimas duas décadas (ver figura 14).  [95 – 97] 

 

 

 

 

Paralelamente à sua importância no número de óbitos em Portugal (continuam a 

ser a maior causa de morte), é importante lembrar que são também uma das causas 

maioritárias de incapacidade no nosso país, diminuindo substancialmente a qualidade de 

vida e o número de anos de vida (ver figura 15). Apesar de se verificar um notório 

decréscimo, relevante a nível social, e, por isso, uma redução da mortalidade prematura, 

Figura 14 – Percentagem de óbitos pelas principais causas de morte no total das 

causas de morte em Portugal (1988-2011). [97]  
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os anos de vida perdidos devido à ocorrência de DCV continuam a atingir valores muito 

elevados. [97] 

 

 

 

 

Mesmo doentes com fatores de risco controlados vêem a sua qualidade de vida 

diminuída. São várias as pessoas que, para manter os parâmetros sob controlo, fazem 

medicação oral diária com anti-hipertensores, antidislipidémicos, antiarrítmicos, 

vasodilatadores, anticoagulantes e antitrombóticos, de forma isolada ou em conjunto, 

uma vez que é muito comum existirem co-morbilidades.  

Os custos destes medicamentos, tendo em conta o número de pessoas em 

Portugal a fazer esta medicação diariamente, desafia o equilíbrio dos sistemas de saúde. 

Contudo, nos últimos quatro anos tem-se verificado um decréscimo dos custos 

associados a esta medicação, quer para o utente (ver figura 16) quer para o SNS (ver 

figura 17). [95 – 97] Este decréscimo está diretamente relacionado com a diminuição dos 

custos, em geral, dos medicamentos. Contudo, se a adoção de medidas não-

farmacológicas e de estilos de vida mais saudáveis prevalecessem, podia haver uma 

diminuição das doses e da medicação necessária, e consequentemente uma diminuição 

dos encargos com a medicação. Estas medidas podem ter um verdadeiro impacto na 

qualidade de vida de um doente polimedicado a nível do aparelho cardiovascular.   

 

Figura 15 – Anos potenciais de vida perdidos por Doenças do Aparelho Circulatório 

(anos) em Portugal (2006-2010). [97]  
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Figura 16 – Vendas de medicamentos no SNS (PVP) em Portugal Continental 

(2007 – 2011) – Subgrupos selecionados dos Grupos Farmacoterapêuticos 

Aparelho cardiovascular e Sangue. [97] 

Figura 17 – Vendas de medicamentos no SNS (encargos do SNS) em Portugal 

Continental (2007 – 2011) – Subgrupos selecionados dos Grupos 

Farmacoterapêuticos Aparelho cardiovascular e Sangue. [97] 
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Portanto, no âmbito dos Cuidados Farmacêuticos, o farmacêutico deve promover 

iniciativas para dar a conhecer os fatores de risco e também é fundamental criar 

estratégias de intervenção para conseguir contrariar esta tendência. O farmacêutico, pela 

sua relação próxima ao doente, tem assim um papel privilegiado e ao mesmo tempo uma 

oportunidade para transmitir informações com impacto epidemiológico. O farmacêutico 

pode assumir um papel junto de pessoas não doentes, promovendo a educação para a 

saúde; em pessoas em risco de desenvolver DCV, controlando os fatores de risco e 

aconselhando escolhas mais saudáveis; em pessoas com DCV, na monitorização dos 

parâmetros com impacto no risco cardiovascular e no aconselhamento de medidas não-

farmacológicas coadjuvantes (ver figura 18). [95] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A maior parte das DCV resulta de fatores de risco que são, na sua maioria, 

modificáveis. Por isso, se conseguíssemos controlar os fatores de risco, tínhamos em 

mãos uma arma poderosa para a redução das complicações das DCV. Os fatores de 

risco são vários, entre eles o sedentarismo, a falta de atividade física, uma alimentação 

desequilibrada, o stress e o tabagismo, que são, infelizmente, hábitos recorrentes para 

uma grande parte da população. A hipertensão arterial, a idade, a hipercolesterolemia, a 

Figura 18 – Diferentes etapas das DCV em que o farmacêutico pode intervir usando 

estratégias e abordagens distintas. [95] 
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obesidade e a diabetes mellitus 2 são também fatores de risco, alguns não modificáveis, 

com um grande peso no desenvolvimento de DCV. [96, 98 – 100] As medidas preventivas 

devem ter lugar ao longo da nossa vida, mas para pessoas com história familiar de DCV 

devem começar precocemente. Essencialmente, podemos destacar as seguintes 

medidas preventivas: 

 

 Deixar de fumar, ou não fumar de todo. O tabagismo encontra-se associado a 

cerca de 50% das causas de morte evitáveis sendo que a cessação tabágica é 

considerada, isoladamente, a medida preventiva mais importante para prevenir as 

DCV; [96, 98 – 100] 

 Praticar exercício físico moderado (30-60 minutos) com regularidade, reduz o 

risco de DCV por si só e ajuda a controlar outros fatores de risco como PA 

elevada, colesterol elevado, obesidade e stress; [96, 98 – 100] 

 Privilegiar o consumo de legumes, vegetais, fruta, peixes gordos ricos em ómega-

3 e cereais, e reduzir o consumo de sal, açucares e álcool, resulta numa 

alimentação mais saudável; [96, 98 – 100] 

 Controlar regularmente a pressão arterial, os níveis de açúcar e de gorduras no 

sangue, e a partir dos 40-50 anos, devem ser aconselhados exames periódicos de 

saúde. [96, 98 – 100] 

 

No vídeo que já mencionei, incorporei mini-vídeos que exemplificam práticas e 

escolhas saudáveis. Para além do vídeo, optei por fazer um panfleto que reúne 

comportamentos de risco, estilos de vida saudáveis vs. não saudáveis e medidas não 

farmacológicas coadjuvantes no tratamento das DCV, que se encontram disponíveis para 

distribuir ao público na Farmácia, no gabinete de atendimento personalizado, e sempre 

que se realizarem ações de sensibilização neste âmbito (ver anexo XI). 

Este trabalho foi bem recebido na Farmácia e teve uma boa adesão por parte dos 

utentes. Os que se mostravam mais interessados na leitura do panfleto eram utentes com 

alguns fatores de risco (valores de colesterol elevados, excesso de peso, etc.), e 

acabavam por colocar algumas questões mais relacionadas com os hábitos alimentares e 

com a regularidade da prática de exercício físico. 
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Exemplo 2 – Dermatite da fralda: evitar em vez de tratar  

 

Durante o primeiro ano de vida do bebé, e por vezes até depois, a dermatite da 

fralda é um dos problemas mais frequentes e chegam à Farmácia vários casos por dia de 

pais preocupados, que procuram o melhor aconselhamento para a saúde da pele do seu 

bebé.  

A dermatite da fralda (DF) consiste numa reação inflamatória que está localizada e, 

normalmente restrita, à zona da pele do bebé que está em contacto com a fralda, 

podendo atingir a zona das coxas, nádegas, períneo, e até a parte inferior da barriga do 

bebé, sob a forma de lesões e manchas avermelhadas. [101] 

Existem algumas condições patológicas graves que podem causar a DF, mas, 

geralmente, o seu aparecimento deve-se a fatores mais comuns, isoladamente ou em 

conjunto, como a oclusão causada por fraldas demasiado justas e/ou desajustadas ao 

bebé, causando fricção; o aumento da humidade também pode provocar irritação na pele; 

o contacto prolongado com fezes e/ou urina também pode potenciar o aparecimento da 

DF; os resíduos químicos e detergentes presentes nas fraldas; os sabões, loções e 

cremes usados podem não ser adequados e podem ser irritantes para a pele do bebé. 

Existem ainda outros fatores minoritários que podem condicionar o aparecimento da DF, 

como o facto das bactérias do cólon produzirem amónia, elevando o pH cutâneo e 

tornando o ambiente propício à infeção. Normalmente, e com o tratamento adequado, a 

DF não é grave. Contudo, se a situação se agravar ou se permanecer após 7 dias de 

tratamento, o farmacêutico deve encaminhar a situação para o médico. [101, 102] 

A DF é uma daquelas condições que pode ser evitada se os pais forem educados 

nesse sentido. Assim, existe uma série de informações que podemos transmitir aos pais, 

enquanto farmacêuticos, que já demonstraram ser úteis na prevenção da DF, como por 

exemplo: 

 

 Mudança frequente da fralda do bebé, pelo menos seis vezes ao dia, de 

preferência após as refeições; [101] 

 Para quem preferir o uso de fraldas de pano, não devem ser usadas coberturas 

plásticas; [101] 

 As fraldas usadas devem ser absorventes, transpiráveis e não oclusivas; [101 – 104] 

 Uma boa higiene consiste em lavar suavemente entre cada muda da fralda, 

certificando que a pele está seca antes de colocar a fralda lavada; [101] 

 Deve ser usado um protetor da pele que crie uma barreira protetora sobre a  
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pele do bebé, quer na profilaxia quer durante o tratamento. O creme ou a pomada 

devem ser aplicados de forma a cobrir na perfeição toda a área afetada. Existem 

vários produtos no mercado com um ou mais princípios ativos, como o óxido de 

zinco, o talco, a vaselina e lanolina; [101, 104] 

 Evitar produtos protetores da pele que tenham na sua constituição benzocaína, 

bicarbonato de sódio e/ou ácido bórico, pois podem potenciar reações alérgicas e 

já há relatos de toxicidade descritos para os dois últimos; [101, 104] 

 Evitar o uso de sabões e toalhetes de limpeza com álcool e outras substâncias 

irritantes para a pele; [101, 103] 

 No caso das fraldas de algodão, não devem ser lavadas com detergentes que 

possam ser irritantes pois podem agravar a DF ou até causar uma dermatite de 

contacto. [101 – 104] 

 

Dependendo da gravidade da situação, o farmacêutico tem a responsabilidade de 

saber aconselhar corretamente o utente, sendo várias as fontes de informação 

disponíveis.  

O farmacêutico deve também saber diferenciar as situações em que deve 

aconselhar apenas um produto destinado à muda da fralda (ideal na prevenção da DF), 

ou quando é necessário um produto para diminuir e reverter já algumas reações da pele 

do bebé como a irritação e a vermelhidão. 

No âmbito dos Cuidados Farmacêuticos, os conselhos úteis que podemos dar aos 

pais sobre a DF encontram-se resumidos no panfleto em anexo (ver anexo XII), que 

tomei a iniciativa de fazer, para ser entregue quando os pais vão à Farmácia à procura de 

uma solução eficaz para o rabinho do seu bebé.  

A ideia deste trabalho surgiu na Farmácia e a realização deste panfleto provou ser 

útil como complemento ao aconselhamento prestado na venda de produtos protetores 

para a muda da fralda. Os pais, em geral, mostraram-se muito recetivos à informação, 

pois apesar de serem sempre prestados conselhos no ato da venda, o panfleto serve 

para poderem consultar essa informação mais tarde ou em caso de alguma dúvida. 
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Exemplo 3 – O perfil do consumo de psicofármacos vs. qualidade de sono em 

Portugal  

 

O consumo de psicofármacos em Portugal, nomeadamente antidepressivos, 

ansiolíticos e hipnóticos, tem vindo a aumentar nos últimos anos, quando comparado com 

outros países desenvolvidos da Europa, sendo que Portugal está, desde há muito, entre 

os países da Europa com maior consumo por habitante destes medicamentos. [105] 

Como referido no último relatório para a saúde da Organização para a Cooperação 

e Desenvolvimento Económico (OCDE), o consumo de fármacos antidepressivos nos 

países desenvolvidos aumentou cerca de 10% só na última década, incluindo Portugal. 

Estes valores colocam o nosso país em sexto lugar relativamente ao consumo destes 

medicamentos. [105, 106] 

Entre 2000 e 2012, de acordo com o INFARMED, ocorreu um aumento drástico do 

consumo de psicofármacos, expresso através da dose diária definida (DDD), que 

corresponde à dose média diária de manutenção do fármaco em adultos, considerando a 

sua indicação principal, a via de administração privilegiada e expressa em quantidade de 

principio ativo, e da DDD por 1000 habitantes/dia (DHD), que indica, em medicamentos 

administrados cronicamente, a proporção da população que recebe diariamente 

tratamento com determinado medicamento em determinada dose média. A DHD é 

calculada através da seguinte equação: [107] 

 
 
 
 
 

Em Portugal, as perturbações mais comuns são as de ansiedade, seguidas das 

perturbações depressivas, o que corresponde aos grupos de fármacos com maiores 

índices de consumo. Quando comparado com outros países, Portugal tem um consumo 

de antidepressivos superior ao da Itália e da Noruega, mas muito semelhante ao da 

Dinamarca. O aumento mais acentuado destes fármacos foi em 2002, devido ao 

alargamento do regime de comparticipação especial, quando prescrito por médicos de 

outras especialidades. Relativamente aos ansiolíticos, sedativos e hipnóticos, a 

proporção do consumo em Portugal é inequivocamente superior ao dos outros países. A 

nível de antipsicóticos não existem grandes diferenças, exceto na Itália, como podemos 

ver na figura 19. [107, 108] 
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Em Portugal, ao longo dos anos, o aumento mais evidente é no consumo de 

antidepressivos, já referido, e no consumo de antipsicóticos, como podemos ver na 

figura 20. Contudo, o consumo de ansiolíticos, sedativos e hipnóticos apesar de ter 

aumentado de modo menos acentuado é o grupo com maior utilização, e a evolução do 

seu consumo ao longo dos anos pode ser vista na figura 21. [107,108] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Comparação entre países dos níveis de utilização de Psicofármacos, 

usando a DHD, por subgrupo terapêutico, no ano de 2012. [107] 

Figura 20 – Evolução dos psicofármacos, por subgrupo terapêutico, expressa em 

DHD, entre 2000 e 2012. [107] 
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Dentro deste último grupo, os fármacos mais utlizados são indubitavelmente as 

benzodiazepinas, potenciais fármacos de abuso, sendo internacionalmente recomendado 

que não sejam utilizados por períodos superiores a 4 semanas. Não só esta orientação é 

ignorada em Portugal, como as benzodiazepinas mais consumidas, com uma tendência 

crescente, são o Alprazolam e o Lorazepam (como podemos ver na tabela 5), que pela 

sua potência ansiolítica e tempo de ação, estão entre as de maior risco de indução de 

tolerância e dependência. [107 – 111] 

O facto de Portugal possuir um dos maiores níveis de consumo destes fármacos a 

nível Europeu, já chamou a atenção e veio realçado no International Narcotic Board, que 

aconselhou Portugal a analisar as suas práticas no que toca à prescrição e ao uso de 

benzodiazepinas. [106,107;111,112] 

 

 

 

 

Figura 21 – DDD por mil habitantes, associada a medicamentos ansiolíticos, sedativos 

e hipnóticos, por mês, em Portugal, de 2009 a 2012. [108] 
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O grande aumento do consumo destes medicamentos pode estar relacionado com 

uma maior acessibilidade aos mesmos a nível económico, com a sua utilização 

inadequada/prolongada e com a aprovação do seu uso em novas patologias, isto é, 

novas indicações terapêuticas. Contudo, se o aumento destes valores for apenas um 

sinónimo de que os tratamentos são mais prolongados do que o indicado ou que estes 

medicamentos estão a ser utilizados para fins que não estão aconselhados, estamos 

perante um problema de saúde pública que deve ser alvo de uma intervenção por parte 

das entidades responsáveis, que tem obrigatoriamente de passar por um controlo mais 

apertado da sua prescrição e venda. [107, 108, 110] 

Exemplos bem presentes são os estados de ansiedade generalizada e 

perturbações de pânico, em que muitos doentes fazem tratamentos com 

benzodiazepinas, apesar dos antidepressivos serem considerados a abordagem mais 

Tabela 5 – Prescrições no SNS de Psicofármacos – Ansiolíticos, Sedativos e Hipnóticos – 

por n.º de embalagens, por DCI, em Portugal Continental, de 2007 a 2012. Adaptado de 

Saúde mental em números – 2013 [108] 

DCI 

Nº de embalagens 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Alprazolam 2.208.290 2.179.887 2.280.686 2.394.980 2.384.299 2.201.035 

Bromazepam 1.207.555 1.190.058 1.196.396 1.197.970 1.171.508 1.042.078 

Cloxazolam 416.853 392.309 413.288 414.653 411.079 366.353 

Diazepam 1.146.901 1.115.754 1.130.220 1.114.100 1.071.868 974.234 

Estazolam 503.534 468.362 187.425 231.213 250.240 233.130 

Loflazepato de 

Etilo 
341.414 363.010 361.846 403.436 426.400 419.136 

Lorazepam 1.888.586 1.869.183 1.909.169 1.972.538 1.947.305 1.766.087 

Oxazepam 290.477 273.936 239.162 180.344 221.321 215.510 

Triazolam 176.813 161.132 160.816 151.254 102.830 91.992 

Valeriana 366.866 330.408 309.474 126.312 1.095 132 

Zolpidem 980.308 974.065 1.078.175 1.096.842 1.089.029 1.053.804 
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adequada no tratamento a longo prazo (superior a 4 semanas). Isto significa que, 

provavelmente, existem doentes que deviam estar sob tratamento com antidepressivos e, 

na realidade, estão a ser tratados com benzodiazepinas por longo prazo. [110, 111] 

As benzodiazepinas até são fármacos com um bom perfil de segurança e eficácia, 

quando administrados por curtos períodos de tempo e na mínima dose eficaz, nas 

indicações para as quais estão aprovadas. No entanto, o seu uso durante longos 

períodos de tempo resulta em habituação, tolerância e dependência que se traduzem em 

síndromes de privação quando o tratamento é interrompido. O uso crónico destes 

fármacos, para além do risco de dependência, também é prejudicial para as capacidades 

psicomotoras do doente, estando também comprovada a sua relação com um aumento 

do risco de fraturas e de acidentes de viação. [107 – 113] 

Este aumento do consumo reflete-se não só nas despesas dos utentes mas 

também nos encargos do SNS. Entre 2000 e 2011, as despesas dos utentes com 

psicofármacos mantiveram-se constantes, enquanto que os encargos do SNS 

aumentaram bastante, devido ao alargamento do regime especial de comparticipação 

pela Portaria n.º 543/2001, de 30 de Maio. A variação dos custos suportados pelo SNS e 

pelo utente ao longo dos anos pode ser vista na tabela 6. [107, 108]  

A partir de 2010, com a eliminação do regime especial de comparticipação, os 

encargos do SNS com estes medicamentos diminuíram e houve um aumento repentino 

dos encargos dos utentes. Já em 2012, observou-se uma diminuição tanto dos encargos 

do SNS como dos utentes, como podemos ver na figura 22. [107, 108, 114] 

 

Tabela 6 – Custo médio por embalagem dos Psicofármacos (PVP e encargos do 

SNS), em Portugal Continental, de 2007 a 2011. Adaptado de Saúde mental em 

números – 2013 [108] 

PVP (em euros) Encargos do SNS (em euros) 

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 

13.62 14.45 14.43 15.04 13.45 9.31 10.30 10.72 11.16 7.86 
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Numa tentativa de diminuir o impacto do consumo destes fármacos e dos custos 

associados, situações como o uso prolongado destes fármacos devem ser 

desencorajadas. O principal fator que pode justificar o uso impróprio das benzodiazepinas 

é o desconhecimento dos utentes da relação risco/benefício a longo prazo. O 

farmacêutico pode ter aqui um papel relevante, avaliando as diferentes situações para as 

quais a medicação está a ser utilizada, e até mesmo intervir de forma adequada, 

explicando ao utente os riscos a longo prazo. [107, 110] 

Para além do uso prolongado, há também um uso inadequado dos psicofármacos. 

Por exemplo, hoje em dia, há um grande consumo de benzodiazepinas para o tratamento 

da insónia, devido aos seus efeitos hipnóticos, mas como a tolerância para estes efeitos 

se desenvolve rapidamente, este tipo de tratamento deve ser de curta duração, o que 

nem sempre acontece. Contudo, a atitude terapêutica correta nestes casos não passa só 

pela prescrição destes fármacos, mas sim pela implementação de medidas não-

farmacológicas coadjuvantes e de terapias cognitivas complementares. O problema é que 

este último tipo de terapias demora a surtir o efeito desejado e não se encontra acessível 

à maioria da população. Muitos utentes acabam por recorrer à solução mais fácil e 

imediata, sem medir as repercussões que pode ter a longo prazo, e o problema é que os 

transtornos associados à qualidade de sono são mais comuns do que se pensa. Cerca de 

47% da população tem problemas relacionados com o sono, nomeadamente dificuldade 

em adormecer, acordar várias vezes durante a noite ou de manhã cedo e levantar para ir 

à casa-de-banho. As consequências mais comuns de uma fraca qualidade de sono são 

Figura 22 – Evolução das despesas com psicofármacos, dos utentes e do SNS, entre 

2000 e 2012, em Portugal. [107] 
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cansaço ao acordar e sonolência diurna, que podem prejudicar as atividades do dia-a-dia. 

Para evitar que isto aconteça há uma percentagem da população, 11-14%, que recorre 

de forma permanente ou frequente a “medicação para dormir”. Contudo, o abuso na 

duração destes tratamentos é mais comum do que o desejável. Assim, nestes casos, 

deve ser avaliada a necessidade da medicação e sempre que possível, devem ser 

encorajadas medidas não-farmacológicas. [110; 115, 116] 

Os profissionais de saúde devem ser reeducados no que toca à prescrição, 

dispensa e utilização destes fármacos, de forma a prevenir e reduzir a prevalência do seu 

consumo tanto lícita como ilicitamente. Essencialmente, o farmacêutico deve sempre 

realizar uma comunicação eficaz na dispensa destes medicamentos e a informação dada 

ao utente é fundamental para o uso racional dos mesmos, principalmente daqueles que 

conhecemos efeitos de tolerância. O desconhecimento da necessidade e dos cuidados 

específicos a ter na terapêutica contribuem para o seu fracasso e este vai contribuir para 

o desperdício de recursos e acréscimo dos encargos com os cuidados de saúde, 

originando um ciclo vicioso. [5] 

Associado a esta temática, elaborei um panfleto relativo à qualidade de sono, com 

conselhos úteis sobre, por exemplo, o que devemos evitar fazer antes de dormir, que se 

encontra no anexo XIII. 

A realização deste trabalho provou ser muito útil e muito esclarecedor uma vez que 

na Farmácia também ninguém tinha a noção destes números relativos aos 

psicofármacos. Os utentes manifestaram interesse na temática abordada no panfleto, 

contudo mostraram-se apreensivos no que toca ao abandono da “medicação para 

dormir”, tendo surgido algumas questões por parte destes acerca disso mesmo. 

 

11.3. CONCLUSÕES  

 
Com estes três exemplos tentei demonstrar diferentes áreas em que o 

farmacêutico pode atuar de diferentes maneiras, dentro do âmbito dos Cuidados 

Farmacêuticos. Com estas iniciativas tentei melhorar a qualidade da informação que 

chega ao utente bem como a sua capacidade de compreensão, sempre com o 

objetivo de educar para a saúde e promover o uso racional dos medicamentos. 
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ANEXO I – Planta da Farmácia 
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ANEXO II – Verificação dos campos técnicos e clínicos de uma receita 
[12, 

13, 20]
 

  

A receita só pode ser 
aceite se o número da 

receita for visível. 

Data de prescrição e se está dentro 
da validade. A receita é válida por 
30 dias, a contar da data de 
prescrição, ou pode ser renovável 
com PV de 6 meses desde a data de 
prescrição, para as três vias. 

Assinatura do prescritor 

A receita tem de estar assinada, 
no local para o efeito, pelo 
prescritor. 

Apresentação dos medicamentos prescritos 
por DCI da SA, dosagem, FF, dimensão e 
número de embalagens; se aplicável, pode 
aparecer a designação comercial do 
medicamento; se aplicável, aparecem também 
aqui as exceções previstas na legislação e a 
identificação dos despachos que estabelecem 
o regime especial de comparticipação de 
medicamentos. Há ainda um campo destinado 
à indicação da posologia. 

Nas receitas 
electrónicas, pode 
ser apresentado 
sob a forma de 

CNPEM ou o 
código do próprio 

medicamento. 

Indicação do local 
de prescrição 

(código de barras 
ou vinheta) 

Identificação 
obrigatória do 

médico prescritor: 
nome, 

especialidade, 
contato e respetivo 
código de barras ou 

vinheta. 

Nome e número 
de utente ou de 
beneficiário de 

subsistema 

Entidade 
responsável e 

regime de 
comparticipação 
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ANEXO III – Regimes especiais de comparticipação de medicamentos  

 

Patologia Âmbito Comparticipação Legislação 

ARTRITE 

REUMATÓIDE E 

ESPONDILITE 

ANQUILOSANTE 

Metotrexato 

Escalão B (69 %), 

quando prescrito por 

médicos especialistas 

em reumatologia e em 

medicina interna 

Despacho n.º 14123/2009, 

de 12/06, alterado pelo 

Despacho n.º 12650/2012, 

de 20/09 

DOENÇA DE 

ALZHEIMER 

Lista de medicamentos 

em anexo ao Despacho 

n.º 13020/2011, de 20 de 

Setembro 

Escalão C (37%), 

quando prescrito por 

médicos neurologistas 

ou psiquiatras 

Despacho n.º 13020/2011, 

de 20/09 

DOENÇA 

INFLAMATÓRIA 

INTESTINAL 

Lista de medicamentos 

em anexo ao Despacho 

n.º 1234/2007, de 29 de 

Dezembro  

Escalão A (90%), 

quando prescritos por 

médico especialista 

de gastrenterologia, 

cirurgia geral, medicina 

interna e pediatria 

Despacho n.º 1234/2007, 

de 29/12, alterado pelos 

Despachos n.º 19734/2008, 

de 15/07, n.º 15442/2009, 

de 1/07, n.º 19696/2009, de 

20/09, n.º 5822/2011 de 

25/03, nº8344/2012 de 

12/06 

DOR CRÓNICA NÃO 

ONCOLÓGICA 

MODERADA A FORTE 

Lista de medicamentos 

em anexo ao Despacho 

n.º 10280/2008, de 11 de 

Março 

Escalão A (90%) 

Despacho n.º 10280/2008, 

de 11/03, alterado pelos 

Despachos n.º 22187/2008, 

de 19/09, n.º 30993/2008, 

de 21/11, n.º 3286/2009, de 

19/01, n.º6230/2009, 17/02, 

12220/2009, de 14/05, n.º 

5726/2010, de 18/03, n.º 

12458/2010, de 22/07, n.º 

5825/2011, de 25/03 

DOR ONCOLÓGICA 

MODERADA A FORTE 

Lista de medicamentos 

em anexo ao Despacho 

n.º 10279/2008, de 11 de 

Março 

Escalão A (90%) 

Despacho n.º 10279/2008, 

de 11/03, alterado pelos 

Despachos n.º 22186/2008, 

de 19/08, n.º 30995/2008, 

de 21/11, n.º 3285/2009, de 

19/01, n.º 6229/2009, de 
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17/02, n.º 12221/2009, de 

14/05, Declaração de 

rectificação n.º 1856/2009, 

de 23/07, Despacho n.º 

5725/2010, de 18/03, n.º 

5824/2011, de 25/03, n.º 

57/2014, de 19/12/13 

HEMOFILIA 
Medicamentos 

comparticipados 
100% 

Despacho n.º 11 387-

A/2003, de 23 de Maio 

HEMOGLOBINOPATIAS 
Medicamentos 

comparticipados 
100% 

Despacho n.º 11 387-

A/2003, de 23 de Maio 

LÚPUS 
Medicamentos 

comparticipados 
100% 

Despacho n.º 11 387-

A/2003, de 23 de Maio 

PARAMILOIDOSE Todos os medicamentos 100% 
Despacho n.º 4521/2001, 

de 31 de Janeiro 

PROCRIAÇÃO 

ASSISTIDA 

MEDICAMENTE 

Lista de medicamentos 

em anexo ao Despacho 

n.º 10910/2009, de 22 de 

Abril 

Escalão B (69%), 

quando prescritos por 

médicos especialistas 

em infertilidade 

Despacho n.º 10910/2009 

de 22/04, alterado pela 

Declaração de Rectificação 

n.º 1227/2009, de 30/04, e 

pelos Despachos n.º 

15443/2009, de 1/07, n.º 

5643/2010, de 23/03, n.º 

8905/2010, de 18/05, n.º 

13796/2012, de 12/10, n.º 

56/2014,  de 19/12/13 

PSICOSE MANÍACO-

DEPRESSIVA 

Priadel  

(carbonato de lítio) 

Escalão A (90%), 

quando prescrito por 

médicos psiquiatras ou  

neurologistas  

Despacho n.º 21 094/99, de 

14 de Setembro 

PSORÍASE 

Medicamentos s 

queratolíticos e 

antipsoriáticos tópicos e 

sistémicos 

Escalão A (90%) Lei n.º 6/2010, de 7 de Maio 
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ANEXO IV – Ficha de preparação da Solução de Minoxidil a 5% 
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ANEXO V – Ficha de cálculo do preço da Solução de Minoxidil a 5% 
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ANEXO VI – Quadro resumo dos valores de referência dos parâmetros 

determinados na FCG 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORES DE REFERÊNCIA 

 

 

  

 
Em jejum Ocasional 

Colesterol <190 mg/dl ---------- 

Triglicerídeos <150 mg/dl ---------- 

Glicémia <110 mg/dl <200 mg/dl 

Ácido Úrico 
Mulher: 2.4 a 6 
Homem: 3.4 a 7 

---------- 

 Não diabéticos Diabéticos 

Pressão arterial 
100-140 mmHg 

60-90 mmHg 
130 mmHg 
80 mmHg 
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ANEXO VII – Cartaz “Dia Mundial da Diabetes” 
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ANEXO VIII – Panfleto “Dia Mundial da Diabetes” 
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ANEXO VIII – Panfleto “Dia Mundial da Diabetes” 
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ANEXO IX – Imagens sequenciais da apresentação do Dia Mundial da 

Diabetes 
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       ANEXO X – Imagens sequenciais do vídeo realizado durante o estágio 
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ANEXO X – Imagens sequenciais do vídeo realizado durante o estágio 
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ANEXO XI - Panfleto Doenças Cardiovasculares  
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ANEXO XI – Panfleto Doenças Cardiovasculares  
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ANEXO XII – Panfleto Dermatite da fralda 
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ANEXO XII – Panfleto Dermatite da fralda 
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ANEXO XIII – Panfleto Qualidade de sono 
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ANEXO XIII – Panfleto Qualidade de sono 
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Resumo 

 

A formação de um farmacêutico só está completa após um período de estágio, nu-

ma ou mais áreas, que visa complementar e consolidar os conhecimentos adquiridos ao 

longo dos cinco anos de curso e também preparar a nível técnico, científico e deontológi-

co os estudantes em vias de sair para o mercado de trabalho. É neste âmbito que se en-

quadra este estágio em Farmácia Hospitalar no Hospital Pedro Hispano da Unidade Local 

de Saúde de Matosinhos, E.P.E, durante dois meses, de Setembro de 2013 a Outubro de 

2013. 

Durante o estágio tive a oportunidade de contatar com as várias áreas que consti-

tuem a Farmácia Hospitalar desde os vários sistemas de distribuição de medicamentos, à 

validação de prescrições médicas, aos procedimentos que envolve a manipulação de 

preparações estéreis de citotóxicos e para administração parentérica, à manipulação de 

preparações não estéreis, até ao atendimento interno e ao público, passando pela pres-

tação de cuidados farmacêuticos.  

Neste relatório vão ser relatadas as atividades por mim desenvolvidas ao longo do 

estágio e que foram de grande importância para completar a minha formação quer a nível 

profissional, quer a nível pessoal. 
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1. Introdução  
 

O estágio curricular proporciona aos estudantes um primeiro contacto com o mundo 

do trabalho permitindo assim a consolidação do que foi aprendido ao longo dos cinco 

anos de curso. 

A experiência de estágio em Farmácia Hospitalar, apesar de serem apenas dois 

meses, contribui em muito para enriquecer e alargar os conhecimentos até então obtidos, 

uma vez que nos dá a oportunidade de contactar com uma série de fármacos e 

patologias que não são comuns em Farmácia Comunitária, bem como práticas 

farmacêuticas que são exclusivamente hospitalares. 

O Farmacêutico Hospitalar (FH) desempenha uma grande variedade de atividades 

rotativas como a preparação de citotóxicos, dispensa de medicamentos em ambulatório, 

validação de prescrições médicas, entre outras. 

É importante dizer que o Farmacêutico é o “especialista do medicamento” tendo por 

isso um papel fundamental na dispensa do medicamento e, cada vez mais, na promoção 

do seu uso racional. Graças aos Farmacêuticos que me acompanharam durante o meu 

estágio penso que aprendi e compreendi o funcionamento e o fundamento das várias 

áreas da Farmácia Hospitalar e o conteúdo deste relatório resume a minha aprendizagem 

e crescimento quer a nível profissional quer a nível pessoal. 

 

2. Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULSM), E.P.E.  
 

“Valor primordial da vida e dignidade da pessoa humana, atitude de serviço, atenção e 

cortesia, compaixão e respeito, competência e eficiência.” [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Vista do exterior da ULSM, E.P.E. 
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A ULSM, E.P.E. (figura 1) foi a primeira Unidade Local de Saúde (ULS) a ser criada 

em Portugal no ano de 1999 – hoje em dia existem 8 ULS no nosso país. 

A ULSM é uma instituição pública integrada no Serviço Nacional de Saúde (SNS) 

que visa a prestação de cuidados primários e continuados de saúde à população do 

concelho de Matosinhos e a prestação de cuidados de saúde às populações residentes 

na área de influência. Pretende assegurar as atividades de saúde pública e os meios 

necessários à autoridade de saúde no concelho de Matosinhos, e participar na formação 

pré e pós-graduada de profissionais do setor mediante os acordos com as entidades 

competentes. Tem cerca de 183.583 utentes inscritos mas cuida quase do dobro da 

população por ser também uma referência para os concelhos de Vila do Conde e Póvoa 

de Varzim.  

A ULSM integra o Hospital Pedro Hispano (HPH), os Cuidados de Saúde Primários 

– Agrupamento de Centros de Saúde de Matosinhos (ACES-M) constituído pelos Centros 

de Saúde (CS) de Matosinhos, Leça da Palmeira, Senhora da Hora e S. Mamede de 

Infesta, Centro de Diagnóstico Pneumológico (CDP), o Serviço de Atendimento a 

Situações Urgentes (SASU), Unidade de Saúde Pública (USP), e os Cuidados 

Continuados, nomeadamente a Unidade de Convalescença [1,2] (anexo I). 

 

2.1.  SERVIÇOS FARMACÊUTICOS (SF) 
 

O Decreto-Lei n.º 44 204, de 2 de Fevereiro de 1962, que detém o regulamento 

geral da Farmácia Hospitalar define como “o conjunto de atividades farmacêuticas 

exercidas em organismos hospitalares ou serviços a eles ligados para colaborar nas 

funções de assistência que pertencem a esses organismos e serviços e promover a ação 

de investigação científica e de ensino que lhes couber.” [3]  

Os SF têm assim como objeto o conjunto de atividades de Farmácia Hospitalar 

sendo que a sua direção tem de ser obrigatoriamente assegurada por um Farmacêutico 

Hospitalar (FH). São os SF Hospitalares que asseguram a terapêutica medicamentosa 

aos doentes bem como a qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos e integram 

equipas de cuidados de saúde e promovem ações de investigação científica e de ensino. 

[4] 

São funções dos SF Hospitalares: 

 A gestão, desde a aquisição, armazenamento, e distribuição de medicamentos e 

produtos farmacêuticos; 

 Implementação e monitorização da política de medicamentos que é definida no 

Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM) e pela Comissão de 

Farmácia e Terapêutica (CFT); 
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 A gestão de medicamentos em fase experimental e dos dispositivos utilizados 

para a sua administração e necessários à realização dos ensaios clínicos; 

 A produção de medicamentos; 

 A participação em Comissões Técnicas; 

 A Farmácia Clínica, a Farmacovigilância e a prestação de Cuidados 

Farmacêuticos; 

 Disponibilizar a informação de medicamentos; 

 O desenvolvimento de ações de formação. [3,4] 

  

2.1.1. Localização e horário de funcionamento   
 

Os SF no HPH estão inteiramente localizados no piso -1 e obedecem aos 

pressupostos que constam no Manual de Farmácia Hospitalar (MFH). [4] Encontram-se 

numa área fisicamente adjacente à do Aprovisionamento. 

O horário de funcionamento é diferente para o atendimento interno (AI) e para o 

atendimento a utentes em regime de ambulatório ou consulta externa (CE).  

O atendimento interno assegura o fornecimento de medicação aos serviços clínicos 

(SC) e a doentes em internamento. Funciona se segunda-feira a sexta-feira das 8h30 às 

17h30, em equipa completa e em horário contínuo; das 17h30 às 20h com um 

farmacêutico (escalado rotativamente), um técnico de diagnóstico e terapêutica (TDT) e 

um assistente operacional (AO) que inicia o turno às 18h; das 20h às 24h com um 

farmacêutico tarefeiro e um AO. Aos sábados o AI funciona das 9h às 17h e os domingos 

são assegurados, no mesmo horário, por dois farmacêuticos tarefeiros e um AO. Das 17h 

às 24h encontra-se sempre um farmacêutico em regime de prevenção. 

A CE funciona de segunda-feira a sexta-feira das 8h30 às 17h30, em horário 

contínuo. 

  

2.1.2. Organização do espaço físico e funcional dos SF  
 

A organização do espaço dos SF cumpre o estipulado no Artigo 6º do Decreto-Lei 

n.º 44 204, de 2 de Fevereiro de 1962, e é organizado segundo as seguintes áreas: 

 Gabinete da Diretora dos SF; 

 Gabinete dos Farmacêuticos; 

 Gabinete dos TDTs; 

 Unidade de Preparação de Estéreis (UPE); 

 Unidade de Preparação de Citotóxicos (UPC); 

 Unidade de Preparação de Não Estéreis (UPNE) ou laboratório; 

 Zona de receção de encomendas; 
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 Armazém geral dos medicamentos; 

 Zona de distribuição clássica; 

 Zona de validação farmacêutica de prescrições médicas da distribuição individual 

diária de dose unitária (DIDDU); 

 Zona de preparação de DIDDU; 

 Sala de reembalamento; 

 Sala de armazenamento de estupefacientes e psicotrópicos; 

 Frigorífico aberto e frigorífico fechado; 

 Zona de atendimento interno; 

 Zona de consulta externo. 

 

Para melhor compreensão da organização do espaço dos SF pode ser consultado o 

anexo II. 

 
2.1.3. Recursos Humanos  

 
Os recursos humanos são os pilares na prestação de qualquer serviço. É 

importante que sejam suficientes em quantidade e em qualidade para o bom 

funcionamento dos SF. Pertencem aos SF a Dr.ª Sofia Pinto, diretora dos SF, nove FH 

(Dr.ª Ana Durães, Dr.ª Ana Maria Santos, Dr.ª Ana Ribeiro, Dr.ª Carla Campos, Dr.ª 

Cecília Mimoso, Dr.ª Dália Folha, Dr.ª Graça Guerreiro, Dr.ª Joana Osório, Dr. Pedro 

Campos), nove TDT (Cristina Soares, Diana Mendes, Eugénia Pinto, Leonor Figueiredo, 

Lídia Pimentel, Luísa Martinho, Marta Lourenço, Rita Alves, Rita Pilar) e oito AO – (Carla 

Possante, Cláudia Magalhães, Eugénio Pires, Margarida Cunha, Maria José Trigó, Paula 

Neves, Paulo Basto, Tozé Pessoa). 

 

3. Administração e Gestão dos SF da ULSM  

 
A gestão do medicamento é uma das competências dos SF hospitalares e garante 

o seu correto uso e dispensa. Acomoda várias fases que vão desde a seleção e 

aquisição dos produtos farmacêuticos, passando pelo seu armazenamento e terminado 

na distribuição com consequente administração ao doente. [4] 

A gestão de stocks deve ser efetuada de forma a minimizar os erros e perdas, 

evitando os desperdícios e os excessos de determinados produtos em stock, tornando 

mais eficaz e menos dispendioso todo esse o processo da gestão de medicamentos. 
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3.1. APROVISIONAMENTO  
 
O Aprovisionamento, situado numa área adjacente à dos SF, é responsável pelo 

seguimento das notas de encomenda elaboradas diariamente pela Diretora dos SF, 

garantindo a melhor relação qualidade/preço. 

 

3.2. SISTEMA INFORMÁTICO (SI) 
 

O sistema usado nos SF é o Sistema de Gestão Integrado do Circuito do 

Medicamento (SGICM) da Companhia Portuguesa de Computadores – Healthcare 

Solutions (CPC/HS). Este programa permite a gestão dos produtos farmacêuticos, gestão 

de compras, gestão de requisições, execução operacional (distribuição em ambulatório, 

em DIDDU e citotóxicos), entre outros.  

Trata-se de uma ferramenta de comunicação com os SC (pedidos eletrónicos 

efetuados pelos enfermeiros), permitindo a validação das prescrições de doentes 

internados e permite um acesso rápido à informação de qualquer produto farmacêutico 

(consulta da ficha do artigo). 

 

3.3. GESTÃO DE EXISTÊNCIAS  
 

Em 2008 foi realizada na ULSM uma alteração no que toca ao sistema de gestão 

de stocks: foi implementado o sistema Kaizen, do japonês “mudança para melhor”, que 

veio ajudar na planificação e na previsão das necessidades dos SF bem como na 

racionalização dos custos e dos stocks em armazém, nos SC e centros de saúde (CS). 

 
3.3.1. Sistema Kaizen  

 
Os SF, com vista a uma maior organização do espaço físico e consequente 

aumento da produtividade e segurança, regem-se pela política japonesa dos “5 S’s”:  

 Seiton - que corresponde à arrumação do material no respetivo lugar;  

 Seiso - que corresponde ao zelo pela limpeza da área de trabalho;  

 Seiketsu - que corresponde à padronização de todas as tarefas; 

 Shitsuke - que corresponde à promoção do trabalho em equipa;  

 Seiri – que corresponde à noção de evitar o desnecessário.  

Este sistema tem como objetivo melhorar a gestão dos medicamentos e produtos 

farmacêuticos e veio substituir nos SC o antigo sistema de reposição de stocks onde era 

feita uma contagem física dos produtos o que tornava o processo mais demorado e mais 

suscetível de erro humano. Neste novo sistema é então usado um kanban, do japonês 

placa ou cartão, para cada produto que contém informações como o código, a 

designação comum internacional (DCI) da substância ativa (SA), forma farmacêutica e 
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dosagem), local de armazenamento (podendo ser indicado pela cor); a quantidade a 

encomendar e o ponto de encomenda – que corresponde ao nível de stock em que se 

deve proceder a uma nova encomenda de forma a evitar ruturas. O kanban é assim 

colocado na embalagem que marca o ponto de encomenda (figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – O ciclo do Kanban. a) Exemplo de um Kanban, com a indicação do respetivo 

código, DCI, localização, ponto de encomenda e quantidade a encomendar; b) Kanban 

colocado no respetivo ponto de encomenda; c) Chegado ao ponto de encomenda os 

Kanbans são retirados e colocados em local próprio “artigos a encomendar”; d) Depois de 

realizada a encomenda os Kanbans ficam organizados, por ordem alfabética, na receção 

a aguardar a entrega da respetiva encomenda. São então colocados de volta nos 

respetivos produtos e arrumados no local identificado no Kanban. 

 

 

Segunda a norma de Pieking, os produtos são retirados sempre de cima para baixo, 

da frente para trás, da esquerda para a direita, e, ao atingir o ponto de encomenda, o 

kanban é retirado e colocado num local próprio (figura 1 c)), sendo posteriormente 

recolhido pelo AO e levado para o gabinete da Diretora onde é feita a encomenda. Após 

fazer a encomenda, todos os kanbans são colocados na receção por ordem alfabética, 

até à chegada dos respetivos produtos, sendo depois colocados na embalagem 

correspondente retomando o ciclo. 

Nos SC do HPH este sistema foi implementado maioritariamente segundo o 

“sistema das duas caixas” podendo também existir kanbans (soros ou embalagens de 

maior dimensão). As quantidades para cada SC são previamente acordadas de forma a 

garantir 24h de consumo sem falhas nos stocks. Vão ser utilizados os produtos até as 

primeiras caixas ficarem vazias ou o kanban ser retirado, que são depois colocados em 

local definido e recolhidos pelos AO. Uma vez nos SF é feita a reposição do stock. A 

reposição é diária e às 9h são recolhidas as caixas vazias e repostas as caixas cheias 

recolhidas no dia anterior. 

a) b) d) c) 
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Evita-se assim a existência de stocks elevados, proporcionando maior rotatividade 

e menor desperdício de medicamentos. Este sistema permitiu uma redução dos stocks 

em cerca de 35%. [5] 

 

3.4. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS  
 

O processo de seleção de medicamentos do formulário de cada hospital é da 

responsabilidade do FH e deve ter sempre em conta o Formulário Hospitalar Nacional de 

Medicamentos (FHNM) mas sobretudo as necessidades terapêuticas dos doentes a tratar 

do hospital em questão porque existem também medicamentos que apesar de 

necessários não se encontram no FHNM. Neste caso é necessário incluir estes 

medicamentos na adenda ao FHNM, sendo esta uma responsabilidade da CFT. A CFT 

toma estas decisões sempre com base nas necessidades terapêuticas e segundo 

critérios fármaco-económicos. [4] 

 
3.4.1. Encomendas  

 
O pedido de encomenda é realizado pela Diretora dos SF, Dr.ª Sofia Pinto, 

seguindo normalmente as quantidades indicadas nos kanbans. Contudo, os pontos de 

encomenda dos kanbans são revistos e ajustados de acordo com os consumos dos 

últimos meses de forma a evitar gastos desnecessários ou ruturas de stocks quando há 

um aumento da necessidade de determinado medicamento. Os produtos mais caros são 

ainda alvo de uma análise mais atenta para se perceber a necessidade ou não da sua 

compra. Posteriormente o pedido de encomenda é enviado ao Serviço de 

Aprovisionamento que envia uma nota de encomenda ao fornecedor. 

 
3.4.2. Receção e conferência das encomendas  

 
Na sua grande maioria as encomendas são rececionadas pelos AO, excetuando as 

que contêm medicamentos psicotrópicos, estupefacientes, hemoderivados, citotóxicos e 

medicamentos destinados a ensaios clínicos (EC) que são conferidas por um 

farmacêutico. O processo de recepcionar e conferir a encomenda implica comparar a 

fatura com a nota de encomenda (NE), conferir a presença de boletins de análise e 

certificados emitidos pelo INFARMED – no caso dos hemoderivados, por exemplo - 

assinar a nota de entrega e registar a entrada do produto (com indicação dos lotes, 

quantidades e validades). [4] 
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3.4.3. Armazenamento  

 
Após receção da encomenda segue-se o armazenamento que deve obedecer às 

normas impostas no MFH de forma a garantir as condições mínimas necessárias de 

espaço, temperatura, luz, humidade e segurança. [4] Os parâmetros de temperatura 

(<25ºC) e humidade (<60%) são regularmente monitorizados e registados. 

Os SF da ULSM obedecem a estas normas de armazenamento e encontram-se 

organizados da seguinte forma: 

 Os medicamentos no armazém geral estão arrumados em prateleiras de modo a 

haver circulação de ar entre eles mas não contacto direto com o chão, e estão 

dispostos segundo a forma farmacêutica e a ordem alfabética da DCI. Existe 

ainda a “zona dourada” onde, segundo os mesmos critérios, se encontram os 

medicamentos que são dispensados mais frequentemente em DIDDU. 

 Os medicamentos que requerem refrigeração estão armazenados em duas 

câmaras frigoríficas com sistema de controlo da temperatura incorporado; 

 Os estupefacientes, psicotrópicos e medicamentos de EC são armazenados numa 

sala específica que se encontra sempre fechada e cujo acesso é restrito aos 

farmacêuticos; 

 Benzodiazepinas, anestésicos, medicamentos de interrupção voluntária da 

gravidez (IVG) e dispositivos intra-uterinos (DIU) encontram-se no armazém geral 

mas em armários fechados; 

 Os medicamentos citotóxicos (CTX) estão armazenados em armários na UPC por 

ordem alfabética de DCI e existe também um frigorífico para os CTX que exigem 

refrigeração (ex.: Epirrubicina); 

 Medicamentos fornecidos gratuitamente aos utentes com enquadramento legal 

(ver anexo III), encontram-se na sala de CE onde estão organizados em armários 

separados de acordo com a patologia e só depois por ordem alfabética de DCI; 

 Os injetáveis de grande volume (IGV) encontram-se organizados em paletes ou 

armários num local próximo à receção. 

 
3.4.4. Controlo dos prazos de validade  

 
O controlo dos prazos de validade (PV) é absolutamente necessário para garantir a 

segurança dos medicamentos fornecidos pelos SF. Durante o meu período de estágio 

tive a oportunidade de o fazer, quer no armazém dos SF quer nos stocks de alguns 

serviços do hospital. 
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No fim de cada mês faz-se a recolha de todos os medicamentos cuja validade 

termina, mas o controlo dos PV é feito diariamente, colocando alertas para aproximação 

do PV. 

Quando imprimimos a lista de medicamentos com aproximação do PV temos de 

confirmar se realmente existe stock, dando prioridade aos produtos de maior stock ou de 

maior impacto económico. Quando não existe stock os lotes são inativados. Se existir 

entra-se em contato com os fornecedores para tentar devolução ou crédito e tenta-se que 

esses produtos farmacêuticos sejam consumidos no hospital (SC de maior consumo ou 

propor aos médicos em alternativa a outros). Em último caso, pode-se tentar que outro 

hospital consuma à consignação. É importante verificar se nos SC os produtos 

farmacêuticos também são retirados. 

Se ainda assim existirem produtos farmacêuticos fora da validade, estes vão ser 

transferidos para um armazém distinto do habitual – Armazém FPM, e, posteriormente, 

procede-se ao abate com justificação. Existem sempre alguns medicamentos que sofrem 

este processo uma vez que a devolução não é aceite, como é o caso dos medicamentos 

convertidos em unidose, reembalados ou de Autorização de Utilização Especial (AUE). 

 

3.4.5. Empréstimos  
 

São várias as razões pelas quais pode ser necessário recorrer a pedidos de 

empréstimo a outros hospitais (diretamente ou por intermédio de delegados de 

laboratórios farmacêuticos). Isto acontece quando há, por exemplo, ruturas de stocks 

devido a atrasos na entrega da encomenda ou quando a necessidade de consumo é 

subitamente maior que o stock habitual desse medicamento (Exemplo: uso de atropina 

em perfusão de 24h num doente que deu entrada a uma sexta-feira com intoxicação por 

organofosforados). Esta situação aconteceu durante o meu período de estágio onde a 

quantidade que era preciso fornecer ao doente durante o fim-de-semana ultrapassava o 

stock existente e a nova encomenda não chegava a tempo. 

Os pedidos de empréstimo são efetuados por telefone diretamente aos SF do 

respetivo hospital e, caso o pedido seja aceite, é enviada a documentação que comprova 

o pedido de empréstimo. Os empréstimos podem também ser concedidos a outros 

hospitais que se encontram também em situações de rutura ou não existência de stock. 

Aquando da chegada da encomenda e da reposição do stock faz-se o pagamento do 

empréstimo. Existe um farmacêutico responsável pelos empréstimos e todos os registos 

de entrada e saída de mercadoria são arquivados nos SF. 
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4. Sistemas de distribuição na ULSM  
 

Assegurar a distribuição correta dos medicamentos aos utentes é uma das tarefas 

mais importantes e tem como principais objetivos garantir o cumprimento da prescrição 

médica, racionalizar a distribuição de medicamentos, garantir a administração correta e 

diminuir os erros relacionados com a medicação (erro de dose, via de administração 

errada, medicamentos não prescritos, duplicação de prescrição, etc.) [4] 

A distribuição dos medicamentos na ULSM é sempre que possível supervisionada 

de alguma forma por um farmacêutico e é feita segundo quatro diferentes sistemas: 

Distribuição clássica; DIDDU; Cedência de medicamentos em regime de ambulatório; 

Distribuição de medicamentos sujeitos a legislação especial. 

 

4.1. DISTRIBUIÇÃO CLÁSSICA  
 

A distribuição clássica foi o primeiro sistema a ser utilizado a nível hospitalar e 

consiste no fornecimento dos medicamentos por reposição dos stocks que existem nos 

SC, sendo que as quantidades variam consoante as necessidades de cada serviço. [4] 

É levada a cabo pelo AO e TDT.  

Apresenta desvantagens devido à acumulação de stocks que pode levar a um 

aumento dos custos associados devido ao término dos prazos de validade, e é um 

processo mais moroso. 

 
4.1.1. Distribuição por rotas  

 
Inicialmente, para haver a reposição dos stocks nos SC, um AO tinha de se dirigir 

ao SC para contar os produtos em falta, regressar aos SF para o TDT preparar o que 

estava em falta e voltar ao SC para repor o stock. Após a implementação do método 

Kaizen passou a usar-se o “sistema de duas caixas” para cada produto farmacêutico e 

apenas quando termina a primeira caixa é que esta é recolhida por um AO para ser 

reabastecida pelos TDT e ser devolvida ao SC na rota do dia seguinte. Cada SC tem um 

farmacêutico responsável que se deve dirigir ao serviço com alguma frequência para se 

certificar das condições de armazenamento dos produtos e conferir os prazos de 

validade.  

 
4.1.2. Distribuição aos centros de saúde  

 
Como já foi mencionado, fazem parte da ULSM os CS da zona de Matosinhos [2] e 

por isso é da responsabilidade dos SF do HPH garantir a dispensa correta de 

medicamentos e outros produtos farmacêuticos necessários (como é o caso dos DIU) aos 

CS. Tal como os SC, os CS já funcionam segundo o método Kaizen e a distribuição dos 
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produtos é assegurada por um sistema de rotas que se repete todas as semanas. Os 

TDT preparam as malas destinadas aos CS (figura 2) e os medicamentos que 

necessitam de refrigeração são transportados em malas térmicas. Cada FH tem CS pelos 

quais é responsável e deve deslocar-se mensalmente para avaliar as condições de 

armazenamento, verificar os stocks e os prazos de validade. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 – Malas destinadas aos CS. As malas contêm várias caixas com medicação e 

alguns produtos farmacêuticos com kanban. 

 
 

4.2. DISTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL DIÁRIA EM DOSE UNITÁRIA  
 

A DIDDU corresponde à distribuição diária dos medicamentos, em doses unitárias, 

para cada doente de cada serviço, para um período de 24 horas excetuando o fim-de-

semana em que a medicação é distribuída para períodos de 48 ou 72 horas. Um sistema 

de distribuição como este acaba por aumentar a segurança da terapêutica dos doentes 

(diminuindo interações e erros relacionados com a medicação), uma vez que o 

medicamento completa um circuito que é validado pelos três principais grupos de 

profissionais de saúde: médicos → farmacêuticos → enfermeiros. Outra das suas 

vantagens é o facto de permitir uma redução dos custos e dos desperdícios, o que é 

bastante importante tendo em conta o contexto sócio-económico atual. [4] 

Para cada doente existe uma prescrição médica que o acompanha durante o tempo 

do internamento e que pode ser alterada diariamente ou ocasionalmente consoante as 

necessidades do doente após avaliação médica. Nessa prescrição, para além dos dados 

do doente, consta toda a informação acerca da medicação (doses, forma farmacêutica, 

via de administração, frequência para as 24 horas). Assim, compete ao FH validar, isto é, 

conferir toda a informação desta prescrição antes da medicação ser preparada para ser 

enviada para os serviços. A validação de uma prescrição médica vai eliminar erros 

relacionados com a medicação como por exemplo a duplicação da terapêutica (visto que 
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na prescrição também consta a medicação que o doente traz de casa), interações entre 

os diferentes medicamentos, contra-indicações, inadequação da dose ou da via de 

administração (como é o caso dos pacientes com sonda, por exemplo). Caso se verifique 

algum erro deste tipo podem existir duas soluções: se for apenas um desconhecimento 

do médico – exemplo de uma prescrição com Bisoprolol 5 mg, em que está prescrito ½ 

comprimido de 10 mg, quando existem comprimidos de 5 mg – pode ser rapidamente 

resolvido pelo farmacêutico, caso contrário é necessário entrar em contacto com o 

médico para esclarecer a situação. 

Pelas 8h30 são tirados os mapas de distribuição de medicamentos (agrupado por 

cama), após validação farmacêutica das prescrições pendentes na sala de validação da 

DIDDU (ver figura 4). Até às 12h30 são impressas, após validação farmacêutica, as 

alterações de medicação ao mapa geral ou inicial – mapa de distribuição alterado. Os 

TDT efetuam nas malas já preparadas (ver figura 5) as alterações, retirando os 

medicamentos suspensos pelo médico (ou clínico) e adicionando os medicamentos a 

iniciar. As alterações também podem incluir mudança dos horários de toma, frequência e 

dose. 

Ao 12h30 procedem-se às últimas validações e os serviços são “fechados”, isto é, 

as malas são fechadas e toda a medicação é debitada ao doente associado ao SC de 

internamento. As malas com a medicação para as 24h seguintes são entregues pelos AO 

que recolhem as malas da medicação entretanto consumida. Os medicamentos não 

consumidos são revertidos, entram novamente no stock dos SF e são armazenados em 

local próprio. 

Até ao dia seguinte, às 16h30, 20h e 23h30, são enviadas alterações ao mapa 

geral, em pacotes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Figura 4 – Sala de validação da DIDDU. 

 

Figura 5 – Zona de preparação de DIDDU. 

. 



Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 
Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 

 

 

Vanda Filipa Oliveira e Silva | Setembro – Outubro de 2013           Página 13 de 37 

4.3. OMNICELL  
 

O Omnicell® (figura 6) é um armazém avançado que está localizado fora dos SF, 

mais concretamente no serviço de Emergência OBS e é um sistema automatizado de 

dispensa de medicamentos, ao qual só têm acesso os farmacêuticos e os enfermeiros do 

serviço.  

Existe apenas um em toda a ULSM pois trata-se de um equipamento de nova 

tecnologia sendo por isso bastante dispendioso. Apesar dessa desvantagem e de não ter 

capacidade de armazenar produtos de frio, tem uma série de vantagens como por 

exemplo o facto de reduzir os desperdícios por acumulação de stocks, permitindo um 

maior controlo do consumo dos medicamentos e níveis de stock. [5] Ainda assim, a maior 

vantagem do Omnicell® é a segurança, pois o enfermeiro só consegue aceder à 

medicação prescrita para aquele doente.  

Diariamente é gerada informaticamente uma lista dos produtos que é necessário 

repor e cujo stock é inferior a 50% (de manhã e aos fins de semana) ou a 25% (à tarde). 

Em horário estabelecido a lista é emitida nos SF e o TDT é responsável pelo aviamento 

dos medicamentos que dela constam. A reposição é feita por um farmacêutico que no 

processo confirma os stocks e corrige se necessário os prazos de validade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Modelo semelhante ao Omnicell® da ULSM. [6] 

 
 

4.4. DISTRIBUIÇÃO A UTENTES EM REGIME DE AMBULATÓRIO  
 

Este sistema de distribuição, também apelidado de consulta externa (CE), permite 

aos doentes fazerem o tratamento adequado e continuado em casa, diminuindo os custos 

inerentes ao internamento bem como o risco de contrair alguma infeção nosocomial 

durante esse tempo. [4] Porém, apenas são dispensados em ambulatório de forma 

gratuita (comparticipação 100%) os medicamentos que estão abrangidos pela legislação 
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– que constam no anexo III [7] – ou os que têm autorização especial do Conselho de 

Administração (CA). 

Existem procedimentos que têm de ser respeitados pelo FH na dispensa da 

medicação em ambulatório, pois na sua maioria são medicamentos muito dispendiosos 

para o SNS e com uma série de efeitos secundários possíveis para o utente, e por isso 

segue-se um esquema semelhante ao representado no anexo IV. 

Após a receção da prescrição médica, esta deve ser validada pelo FH recorrendo à 

informação disponível no sistema informático e às prescrições anteriores, recolhendo 

sempre informações junto do doente acerca do cumprimento do plano terapêutico e de 

eventuais efeitos indesejáveis da medicação. Deve também ser feito, sempre que 

possível, um levantamento da medicação que o doente toma sem ser a que é fornecida 

nos SF. No caso dos doentes seguidos em consulta de Infeciologia (VIH+, HBV+ ou 

HCV+), para além da prescrição médica, estes devem fazer-se acompanhar pelo cartão 

de Infeciologia fornecido na primeira consulta onde devem constar a data e carimbo de 

cada dispensa bem como a rubrica do FH responsável. Assim, é possível fazer um 

controlo mais apertado da adesão ao esquema terapêutico destes doentes. Após feita 

esta análise é fornecida a medicação para 30 dias (salvo exceções onde deve constar 

autorização do CA: caso dos doentes que emigram ou se ausentam por longos períodos 

de tempo). No final o doente tem sempre de assinar o documento emitido pelo FH, onde 

consta toda a informação do doente e da medicação dispensada, apresentando sempre 

um documento válido de identificação. [8,9] 

Todo este processo de dispensa da medicação acaba por ser muito diferente do 

que o que acontece em Farmácia Comunitária uma vez que estamos a lidar com 

patologias crónicas e que geram diferentes graus de incapacidade nos doentes e com 

doentes que em geral estão mais fragilizados ou mais suscetíveis a variações de humor 

devido a todo o preconceito que ainda existe ou mesmo aos medos inerentes a certas 

patologias (como é o caso da Esclerose Múltipla – EM). Acho que só depois do tempo 

que passei neste serviço é que consegui ter a real perceção da dimensão dos casos que 

existem no nosso país de VIH, HCV e EM, principalmente. É difícil por vezes fazer uma 

separação emocional do papel que desempenhamos ao vermos a quantidade de jovens 

com estas doenças e já sem força de vontade. Contudo, o nosso papel enquanto 

farmacêuticos é fazer o melhor possível para que os doentes entendam a importância da 

adesão à terapêutica e das melhorias na sua qualidade de vida, o que por vezes é difícil 

pois alguns dos esquemas terapêuticos são complexos e apresentam alguns efeitos 

secundários por vezes graves. 
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Nos SF, existe uma sala destinada à CE (figura 7), onde se encontram 

armazenados a grande maioria dos medicamentos que são aqui dispensados (figura 8), 

que assegura um maior nível de privacidade para ser possível conversar com os doentes. 

É também na consulta externa que se faz a recolha de contentores contendo seringas e 

canetas dos doentes que são entregues posteriormente às entidades responsáveis pelo 

tratamento deste tipo de resíduos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4.4.1. Venda de medicamentos a doentes ou entidades  
 

De acordo com a lei - Decreto-Lei n.º 44 204 e Decreto-Lei n.º206/2000 - não está 

autorizada a venda de medicamentos ao público excetuando as seguintes situações: 

quando na localidade não existe farmácia particular, quando em situação de emergência 

os medicamentos necessários estão esgotados nas farmácias comunitárias e quando as 

farmácias pertencem à Santa Casa da Misericórdia e já possuem alvará de venda ao 

público. [2,10] No segundo caso, os utentes devem reunir 3 carimbos e assinaturas de três 

farmácias diferentes que comprovem a indisponibilidade do(s) medicamento(s). No 

decorrer do meu estágio, esta situação aconteceu algumas vezes, nomeadamente com 

uma prescrição de Micofenolato de mofetil e com três prescrições de papéis 

medicamentosos de Pirimetamina e Sulfadiazina para recém-nascidos.  

Por vezes os medicamentos também são vendidos a entidades, como é o caso do 

protocolo com o Instituto da Droga e Toxicodepêndencia (IDT), onde mediante o pedido 

da enfermeira responsável e a validação da Administração Regional de Saúde (ARS) os 

SF vendiam a medicação necessária. Atualmente já não é realizado este protocolo pois a 

ARS-Norte fornece a medicação. 

 

Figura 7 – Gabinete de atendimento 

externo. 

Figura 8 – Zona de armazenamento dos 

fármacos dispensados em ambulatório. 
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4.5. CONSULTA INTERNA  
 

O AI dos SF (figura 9) destina-se à dispensa de medicamentos quando os sistemas 

de distribuição supra mencionados em 4.1.1 e 4.2 não asseguram as necessidades dos 

utentes internados nos SC (prescrições ou alterações após envio das malas e antes do 

envio das alterações). Os enfermeiros e AO trazem uma requisição ou receita em papel 

que contém toda a informação do doente e da medicação pedida. Após confirmação do 

da medicação na ficha do doente, esta é fornecida e é dada saída informaticamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Gabinete de atendimento interno. 

 
Outro tipo de situação que exige a dispensa no AI a um enfermeiro ou AO (desde 

que em cofre), é o caso dos medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, dos 

hemoderivados ou dos medicamentos de justificação obrigatória, como é o caso do 

Sugamadex e do Durolane. 

Quando há prescrições de consultas externa de DIU e protocolos de IVG, também 

são dispensadas no AI e a medicação dos protocolos de analgesia domiciliária também é 

fornecida pela consulta interna. 

 

4.6. DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A LEGISLAÇÃO ESPECIAL  
 

Estes medicamentos necessitam de condições especiais de segurança por serem 

usados em situações muito específicas, por serem usados para fins ilícitos ou devido aos 

seus efeitos secundários. 

 
4.6.1. Anti-infeciosos  

 
O sucesso no tratamento das doenças infeciosas em meio hospitalar, 

nomeadamente por via parentérica, depende do uso racional dos medicamentos. Apesar 

de hoje em dia termos uma larga gama de antimicrobianos disponíveis, nem sempre são 
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eficazes devido à má gestão que é feita da sua utilização, aumentando os níveis de 

resistências. [11]  

Em DIDDU, quando o antimicrobiano prescrito faz parte da lista de justificação 

obrigatória (exemplo: Voriconazol), é necessário que o médico preencha a justificação 

para poder dispensar esse medicamento. Já em SC que não têm DIDDU (como é o caso 

do Serviço de Medicina Intensiva – SMI) é necessário preencher uma justificação de 

medicação extra-formulário. A validação das prescrições com antimicrobianos é feita no 

máximo para 10 dias de tratamento. 

 
4.6.2. Eritropoietinas  

 
A eritropoietina ou epoetina (recombinante) existe no mercado sob quatro formas: 

epoetina alfa, epoetina beta, epoetina zeta e darbepoetina alfa (que é a mais dispensada 

na ULSM, uma vez que o seu t½ é superior e por isso possibilita uma menor frequência 

de administração) e é usada no tratamento das anemias associadas a estados de IRC, 

quimioterapia e outros tratamentos. [11] Devido aos custos desta terapêutica a gestão da 

sua aplicação é feita por critérios rigorosos e a prescrição, distribuição e comparticipação 

é regulamentada pela legislação em vigor. [4, 12, 13, 14] A sua distribuição apenas é gratuita 

quando a prescrição é feita em consultas da especialidade e centros de diálise, devendo 

constar na receita a indicação de “Doente renal crónico”. [15] 

 
4.6.3. Hemoderivados  

  
A dispensa deste tipo de medicação – albumina humana 20%, cola de fibrina e 

imunoglobulinas – apenas é feita mediante o preenchimento de uma requisição com duas 

vias (uma arquivada nos SF e outra arquivada no processo clínico do doente – ver anexo 

V) que contém a identificação do hospital, do serviço requisitante, do doente, do médico 

prescritor, data, nome do medicamento, forma farmacêutica, dose, via de administração e 

justificação clínica. Cabe ao farmacêutico avaliar a requisição, confirmar o preenchimento 

de todos os dados, consultar o certificado de autorização do INFARMED, preencher o 

resto da requisição com o nome do medicamento, o lote, a quantidade, o laboratório de 

origem e o n.º do certificado e dispensar o hemoderivado. Quando não é administrado 

num período de 24 horas deve ser devolvido aos SF. 

A requisição, distribuição e administração de medicamentos derivados do plasma 

humano também tem legislação própria para facilitar uma eventual investigação de 

causalidade entre a sua administração e a deteção de doenças infeciosas. [16] 
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4.6.4. Psicotrópicos e Estupefacientes  

 
Este tipo de medicação possui uma janela terapêutica estreita e por isso está 

sujeita a um controlo apertado e a legislação própria, nomeadamente a estabelecida pelo 

Decreto-Lei n.º15/93 de 22 de Janeiro, pelo Decreto n.º 61/94 de 12 de Outubro, pela Lei 

n.º45/96 de 3 de Setembro, e a Portaria n.º981/98 de 8 de Junho. [17,18,19,20] As medidas 

mais rigorosas em relação a este tipo de fármacos também se devem ao seu abuso que 

causa tolerância e dependência, e por isso de 3 em 3 meses é enviado para o 

INFARMED uma relação do consumo de psicotrópicos e estupefacientes em cada serviço 

a fim de controlar a sua utilização. 

Nos SC existe um stock destes medicamentos que está armazenado num cofre de 

acesso restrito ao qual apenas têm acesso enfermeiros e médicos. Quando é necessário 

recorrer ao uso destas substâncias é anotada a dose administrada num livro de registo 

de psicotrópicos e estupefacientes (ver modelo no anexo VI), onde também consta o 

nome do doente, o medicamento administrado, o enfermeiro que administra e o médico 

responsável. Assim, quando este livro de registo é entregue nos SF, é possível fazer a 

soma das quantidades gastas de cada medicamento para ser feita a reposição dos 

stocks. Estes medicamentos são levantados no AI pelos enfermeiros ou transportados 

pelos AO para os Serviços em cofres fechados e identificados com o nome do SC e não 

através das rotas habituais.  

 
4.6.5. Medicamentos Extra-formulário  

 
No FHNM constam os medicamentos que se julgam necessários em ambiente 

hospitalar e que são selecionados por uma comissão técnica do INFARMED, constituindo 

assim um importante apoio no trabalho dos profissionais de saúde a nível hospitalar. [11] 

Quando é necessário um medicamento que não se encontra no FHNM, é 

necessário uma justificação clínica em impresso próprio que é enviada à CFT que avalia 

a necessidade, a relação risco-benefício e os custos desse medicamento. No fim é 

emitido o parecer acerca da inclusão do medicamento em adenda ao FHNM, que, após 

aprovação, é remetido ao INFARMED nos termos do despacho n.º5542/2004, de 26 de 

Fevereiro. [21] 

Certo tipo de medicação necessita de uma Autorização de Utilização Excecional 

(AUE), por não possuir Autorização de Introdução no Mercado (AIM) em Portugal, que 

deve ser apresentada ao INFARMED e toda a documentação deve ser guardada no 

mínimo 5 anos. Estes medicamentos são usados em situações clínicas muito específicas. 

[22, 23] 
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5. Farmacotecnia  
 

A Farmacotecnia faz parte dos SF e corresponde à preparação de formulações e 

medicamentos que são necessárias para alguns doentes e que não são comercializados 

na forma farmacêutica pretendida. As principais preparações englobam a 

reconstituição/diluição de medicamentos citotóxicos (CTX), preparações para nutrição 

parentérica, preparações que exigem condições de assepsia, manipulação de 

especialidades farmacêuticas comercializadas e acondicionamento de medicamentos em 

dose unitária (reembalagem). A existência da Farmacotecnia nos hospitais permite 

assegurar uma maior qualidade e segurança na preparação dos medicamentos, uma 

maior resposta às necessidades de certos grupos de doentes e uma melhor gestão dos 

custos e desperdícios. [24] 

 

5.1. PREPARAÇÕES ESTÉREIS  
 

Para garantir as condições necessárias à manipulação em ambiente asséptico, as 

preparações têm de ser realizadas em salas próprias, onde a entrada do pessoal e do 

material é limitada e se faz através de antecâmaras, e cujas características se encontram 

descritas na Portaria n.º 42/92 de 23 de Janeiro.  

A UPE da ULSM está dividida em três zonas (antecâmara e vestuário, adufa para 

transferir o material e sala de preparação) e está equipada com uma câmara de fluxo 

laminar horizontal (CFLH) para proteger a preparação (ver figura 10). [4, 25] 

Sempre que estas preparações são feitas é efetuado um controlo de esterilidade, 

através de uma alíquota de uma das preparações, que é posteriormente enviada para o 

Serviço de Microbiologia. 

Infelizmente, durante o meu período de estágio, a UPE estava encerrada devido a 

uma contaminação microbiológica, pelo que os FH tinham de se deslocar à UPE do 

Hospital São João para fazer as preparações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – UPE do HPH. 
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5.1.1. Nutrição parentérica para recém-nascidos pré-termo (RNPT) 
 

A maioria das preparações que são feitas na UPE são bolsas de nutrição 

parentérica para RNPT ou prematuros e são preparadas exclusivamente por 

farmacêuticos.  

Após a validação da prescrição são feitos os cálculos das quantidades de cada 

componente a adicionar à mistura e é tudo registado numa ficha de preparação, onde 

devem constar os constituintes, lotes e validades, e o procedimento a seguir. Nos rótulos 

das bolsas deve sempre constar o nome da mãe (Filho de: …) e o n.º do processo do 

bebé, bem como a constituição da mistura, data de preparação e ritmo de perfusão. Os 

componentes são então adicionados à bolsa numa ordem específica para evitar a 

formação de precipitados (primeiro a solução de aminoácidos e a seguir devem ser 

adicionados os catiões monovalentes (Na+, K+), depois o fosfato, o magnésio e só no final 

o cálcio). [26] Normalmente, para cada bebé, são sempre feitas duas preparações: a bolsa 

com aminoácidos, eletrólitos, vitaminas hidrossolúveis e oligoelementos e uma seringa 

opaca com os lípidos e vitaminas lipossolúveis. 

 
5.1.2. Preparação de Citotóxicos  

 
Os CTX são fármacos usados nos tratamentos de quimioterapia (QT) administrados 

diariamente no Hospital de Dia (HD). A preparação destes fármacos é exclusivamente 

feita por farmacêuticos, com formação prévia na área, numa sala equipada para este 

efeito com uma antecâmara, adufa e sala de preparação (figuras 11 e 12) com pressão 

de ar negativa e uma câmara de fluxo laminar vertical (CFLV). Há uma preocupação 

acrescida em proteger o operador durante a manipulação destes fármacos devido ao seu 

potencial carcinogénico, mutagénico e teratogénico. [4, 31] 

De forma a padronizar os procedimentos existe um esquema a ser seguido na 

validação farmacêutica das prescrições como podemos ver no anexo V. Existe sempre 

um farmacêutico de apoio, fora da câmara, que fica responsável pela validação, 

preparação dos tabuleiros com material e fármacos necessários, verificação dos cálculos 

e rótulos, inspeção do aspeto visual do produto final e pela libertação do produto. As 

preparações são depois transportadas por um AO até ao HD e devem ir devidamente 

rotuladas com a seguinte informação: nome e n.º processo do doente, data, fármaco, 

dose e volume medido, o injetável de grande volume (IGV) usado e respetivo volume, o 

volume final e as assinaturas dos farmacêuticos responsáveis pela preparação e 

libertação do produto. 

No fim de todas as preparações, tal como na UPE, é sempre feito um controlo de 

esterilidade que segue para o Serviço de Microbiologia e um registo do tempo passado 
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dentro da câmara e das doses de CTX com que o farmacêutico operador contactou, bem 

como do número de doentes e de preparações. 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. PREPARAÇÕES NÃO-ESTÉREIS  
 

Da UPNE resultam os medicamentos manipulados que são necessários quando 

algum medicamento não está disponível no mercado ou não existe numa forma 

farmacêutica específica, isto é, quando há necessidade de personalização da terapêutica 

ou de preencher nichos que não são explorados pela indústria farmacêutica. [27] 

Estas preparações são normalmente feitas por um TDT, sob supervisão de um 

Farmacêutico, na sala destinada a este efeito (figura 13), e é sempre tudo registado em 

fichas de preparação que são depois arquivadas nos SF. Apenas quando as preparações 

envolvem medicamentos estupefacientes ou psicotrópicos é que a manipulação é feita 

por um Farmacêutico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Sala de preparação não-estéreis ou laboratório. 

 

Figura 11 – Unidade de preparação de 

citotóxicos (UPC). A antecâmara situa-se depois 

da porta da imagem. 

 

Figura 12 – Sala de preparação de CTX, 

onde se pode ver a câmara de preparação 

de CTX. 
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Todos os procedimentos respeitantes à preparação dos manipulados são 

regulamentados pela Portaria n.º 594/2004 de 2 de Junho – “Boas práticas a observar na 

preparação de medicamentos manipulados em Farmácia de Oficina e Hospitalar” - e 

pelos Decretos-Lei n.º90/2004 de 20 de Abril e n.º95/2004 de 22 de Abril. [4; 27 - 30] 

O colutório para mucosite destinado aos doentes oncológicos e a preparação de 

papéis medicamentosos para ajuste de doses em recém-nascidos são alguns dos 

manipulados que são feitos com frequência. 

 

5.3. REEMBALAGEM DE DOSES UNITÁRIAS SÓLIDAS  
 

A reembalagem prova a sua utilidade quando é necessário fracionar um 

medicamento para obter a dose desejada ou quando é necessário abrir um frasco para 

distribuir os comprimidos/cápsulas de forma unitária. Este processo deve assegurar a 

proteção mecânica do medicamento, bem como a sua estanquicidade e proteção da luz e 

do ar, de forma a preservar a sua integridade e atividade farmacológica correta. [32] 

O reembalamento fica a cargo dos TDT e é efetuado automaticamente por um 

aparelho na sala que se destina a esse efeito. Para cada medicamento reembalado é 

preenchido um documento com o nome, dose, lote, n.º do lote de reembalagem e prazo 

de validade, que é, normalmente, 6 meses após o reembalamento. 

 

6. Outras atividades dos SF 
 

6.1. COMISSÕES TÉCNICAS  
 

Existem várias comissões clínicas das quais o FH pode fazer parte cujo objetivo é 

disciplinar e racionalizar o uso dos medicamentos e salvaguardar a saúde pública, como 

são a Comissão de Farmácia e Terapêutica, Comissão de Ética para a Saúde, Comissão 

de Catástrofe, Comissão de Controlo de Infeção Hospitalar e Higiene e a Comissão de 

Antimicrobianos. [2] 

 
6.1.1. Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT)  

 
Desta comissão, para além do Diretor clínico e médicos, fazem parte três 

farmacêuticos (normalmente a Diretora dos SF e outros dois FH) e tratam de assuntos 

como o controlo do cumprimento do FHNM, elaboram as adendas necessárias para a 

ULSM, definem que fármacos deverão estar disponíveis em cada unidade, dão o seu 

parecer acerca da prescrição de medicamentos na ULSM e dos custos da respetiva 

terapêutica e pronunciam-se sobre a aquisição de novos medicamentos e/ou produtos 

farmacêuticos. [2] 
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6.2. FARMÁCIA CLÍNICA  
 

A prestação de cuidados farmacêuticos e a intervenção farmacêutica centrada no 

doente são a base da farmácia clínica. A colaboração dos FH com os restantes 

profissionais de saúde possibilita a otimização da terapêutica, com uma consequente 

diminuição dos erros e desperdícios. [4]  

O FH tem a função de assegurar o correto uso do medicamento de forma a diminuir 

o tempo de internamento e otimizar os resultados da saúde dos doentes, tornando a sua 

intervenção uma mais valia em qualquer SC.  

A ULSM tem tentado evoluir nesse sentido permitindo que o FH participe na 

elaboração de planos terapêuticos e que visite os SC da sua responsabilidade tentando 

intervir e auxiliar os restantes profissionais de saúde. 

 

6.3. INFORMAÇÃO SOBRE MEDICAMENTOS  
 

Médicos, enfermeiros e mesmo utentes colocam frequentemente questões aos FH 

dos SF relacionadas com os medicamentos – doses, modos de administração, interações 

medicamentosas, etc. – e, como “especialista do medicamento”, cabe ao Farmacêutico 

conseguir fornecer informação fidedigna.  

Existem assim várias ferramentas às quais recorremos em caso de necessidade 

nomeadamente o FHNM, o Prontuário Terapêutico, o site do INFARMED, o site da 

Agência Europeia do Medicamento (EMA), o PubMed para pesquisa de artigos e os sites 

Drugs e Medscape que possuem ferramentas de pesquisa direcionadas para as 

interações entre fármacos e também algumas plantas. 

Durante o meu estágio usei praticamente todas estas fontes numa base diária, 

sempre com o intuito de esclarecer dúvidas e também quando me eram direcionadas 

questões para pesquisar sobre determinados assuntos, como por exemplo interações 

medicamentosas ou mecanismos de ação de alguns fármacos.  

Para além disto os FH dos SF estão em constante aprendizagem e renovação de 

conhecimentos uma vez que, sempre que oportuno realizam-se formações sobre 

produtos farmacêuticos novos no mercado ou atualizações de produtos já existentes. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de participar em algumas formações sobre 

material de penso e apresentação de alguns fármacos e respetivos resultados clínicos 

como o Zytiga® (Janssen-Cilag), Gilenya® (Novartis) e o Zinforo® (AstraZeneca). 
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6.4. FARMACOVIGILÂNCIA  
 

Farmacovigilância é definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como o 

conjunto de atividades relacionadas com a deteção, avaliação, compreensão e prevenção 

de reações adversas a medicamentos (RAM) e tem como principais objetivos aumentar a 

segurança no uso de medicamentos e melhorar a prestação cuidados ao utente e 

também gerar informação fiável para a avaliação do perfil de risco-beneficio de certos 

fármacos. [33] 

Em Portugal, o Sistema Nacional de Farmacovigilância foi criado em 1992, pelo 

Despacho n.º.107/92 de 27 de Junho, sendo regulamentado pelo Decreto-Lei 

n.º.242/2002 de 5 de Novembro e o INFARMED é a entidade responsável. O FH também 

integra a estrutura do Sistema Nacional de Farmacovigilância e tem o dever de reportar e 

notificar RAMs. [4] 

Durante o meu período de estágio tive a oportunidade de reportar uma RAM em 

conjunto com o FH responsável relativa ao uso do fármaco EXXIV® (Bial) que consistia 

numa reação de hipersensibilidade na zona do pescoço, membros inferiores e abdominal. 

Fizemos a notificação através do site da Unidade de Farmacovigilância do Norte (UFN) e 

é oportuno consultar primeiro o formulário [34] para ver que tipo de informação é 

necessário recolher acerca do doente, do medicamento e da reação propriamente dita. 

 

6.5. ENSAIOS CLÍNICOS 
 

A realização de ensaios clínicos (EC) é essencial para a aprovação e lançamento 

de novos medicamentos para o mercado. Trata-se de um processo demorado uma vez 

que pode levar anos a reunir todas as condições de eficácia e segurança para que o 

medicamento seja comercializado. Por se tratar de um processo experimental levado a 

cabo no ser humano, existe uma lei rigorosa que regulamenta o decorrer destes ensaios, 

nomeadamente a Lei n.º46/2004, de 19 de Agosto. [35] 

O papel do FH nos EC baseia-se na receção, armazenamento e dispensa dos 

medicamentos do ensaio, ocupando também o papel de monitor do EC. No circuito do EC 

existe ainda um promotor (pessoa/entidade responsável pela realização, gestão e 

financiamento do EC) e um investigador/médico que deve reunir as condições requeridas 

para o EC avançar. O médico é também responsável por reunir um grupo de doentes que 

encaixem no perfil do ensaio, que devem assinar a declaração de consentimento para 

participar, explicando sempre os benefícios e possíveis riscos.  

Para o EC prosseguir é necessário que seja aprovado pela Comissão de Ética para 

a Investigação Clínica, pela Comissão de Ética para a Saúde e pelo CA e que seja 

monitorizado pelo INFARMED. [35,36,37] 
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6.6. VISITA AOS SERVIÇOS CLÍNICOS (SC)  
 

Durante o meu estágio tive oportunidade de visitar alguns SC com o FH 

responsável nomeadamente Emergência OBS, Exames Especiais de Gastroenterologia, 

Cirurgia I e Ginecologia onde verificámos os stocks, recolhemos os produtos em excesso 

e controlamos PV (registo de todas as validades e recolha de medicamentos fora do PV). 

 

7. Conclusão  
 

Ao longo do estágio é fácil ir reparando nas principais diferenças da Farmácia 

Hospitalar comparativamente à Farmácia Comunitária (FC): existe uma maior intervenção 

na terapêutica do doente, e, por isso, uma maior responsabilidade por parte do 

Farmacêutico, e adquirem-se outro tipo de conhecimentos sobre patologias e terapias 

com as quais nunca teríamos contacto em FC. 

Posso dizer que se não fosse pela grande ajuda e capacidade de integração da 

equipa dos SF teria sido impossível chegar ao fim destes dois meses e dizer que 

consegui compreender o funcionamento de uma Farmácia Hospitalar e que consegui 

assimilar o conhecimento que me foi transmitido.  

No meu ponto de vista, ao longo do curso de Ciências Farmacêuticas, somos muito 

direcionados para a prática de FC e por isso acho importante complementar o estágio 

com a passagem pela FH para conseguirmos alargar o nosso leque de conhecimentos e 

de experiência apesar de ser por um período de tempo curto. 

Assim, penso que a minha passagem pela FH foi essencial na compreensão e 

valorização do papel do Farmacêutico. Esta experiência foi sem dúvida uma mais-valia 

para a minha formação profissional e será sempre um modelo a ter em conta quando 

exercer a minha profissão no futuro. 
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8. Caso de estudo 1  

 

8.1. INTRODUÇÃO  
 

Neste caso de estudo serão abordadas as principais dificuldades encontradas no 

que diz respeito à prestação de cuidados farmacêuticos e à capacidade de intervenção 

farmacêutica em relação aos doentes de Infeciologia. 

 

8.2. CUIDADOS FARMACÊUTICOS EM AMBULATÓRIO NO ÂMBITO DA INFECIOLOGIA  
 

A falta de motivação e o desânimo são uma constante na maioria dos pacientes de 

Infeciologia, o que se reflete nos níveis de adesão à terapêutica. A questão que ainda se 

coloca é que, para além de serem doenças complexas, são doenças que acarretam 

consequências a nível social como o isolamento e a discriminação e que muitas vezes 

podem acabar em comportamentos extremistas. Uma questão importante para estes 

doentes é a privacidade, é importante que esta informação se mantenha salvaguardada 

do seu ambiente de trabalho, por exemplo. Apesar do preconceito e da vergonha que 

ainda existe, é importante que dentro das quatro paredes do gabinete de atendimento o 

FH esteja sempre disposto a escutar e encorajar o doente que está do outro lado.  

O principal obstáculo é muitas vezes a complexidade do tratamento (toma diária de 

vários comprimidos e de mais do que um medicamento) que conduz a uma adesão 

subóptima ao tratamento, o que gera consequências individuais e sociais uma vez que há 

um decréscimo da possibilidade de sucesso clínico a longo prazo e um aumento de 

estirpes resistentes e dos custos com a terapêutica. [38, 39]  

Até 2020, com o crescimento do impacto das doenças crónicas, prevê-se que a 

adesão à terapêutica seja apenas de 50% nos países desenvolvidos, sendo que 6-20% 

não aviam as prescrições médicas e dos que aviam 30-50% não cumprem o esquema 

terapêutico, atrasando ou omitindo tomas. [40] 

A adesão à terapêutica e o seu consequente impacto na saúde dos doentes é uma 

prioridade e por isso é essencial que o FH defina estratégias de promoção eficientes 

assuma uma postura de intervenção educacional para o doente.  

Existem métodos diretos e métodos indiretos de monitorizar os níveis de adesão à 

terapêutica dos doentes. Dentro dos métodos diretos temos os valores/controlo analítico 

da carga vírica e linfócitos TCD4+, que podem ser consultados no processo clínico do 

doente, e a toma observada direta (TOD) por parte de um profissional de saúde ou por 

alguém responsável próximo do doente. Nos métodos indirectos temos a auto-avaliação 

da adesão que é relatada pelo doente (aqui o farmacêutico pode tentar perceber se o 
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doente conhece os seus medicamentos e se a posologia descrita coincide com a 

prescrita), a entrega das embalagens vazias aquando do levantamento seguinte, e 

através dos registos de levantamento de medicamentos dos SF e do cartão de 

infeciologia (ver anexo VIII). [38]  

Em doentes já anteriormente sinalizados pela consulta de Infeciologia como “não 

cumpridores” é feito um esforço na CE para consciencializar o doente. Assim, pude 

observar durante o estágio casos pontuais em que o FH testou doentes perguntando se 

aquela era a sua medicação quando na verdade tinha propositadamente colocado a 

medicação errada, com a finalidade de ver se o doente seria capaz de detetar o erro 

sozinho. Ao perguntar ao doente de que forma tomava a medicação, muitas vezes a 

resposta era diferente do esquema terapêutico correto. Assisti ainda a um caso de uma 

doente que tinha por hábito omitir doses, e foi aplicada a técnica da TOD quando ia às 

consultas. Se o doente demonstrar não compreender o esquema posológico, é 

necessário um esforço maior e adoção de diferentes estratégias por parte do 

farmacêutico para que as trocas e omissões de doses passem a ser mínimas ou 

inexistentes. 

Outro dos motivos que pode levar a uma adesão subóptima é o impacto negativo 

ou aparecimento de efeitos adversos que normalmente interferem na qualidade de vida 

dos doentes, e que os leva a omitir doses ou a cessar repentinamente a terapêutica. Um 

dos casos em que os efeitos adversos são claramente notórios e os doentes ficam 

desmotivados é na terapêutica da Hepatite C (HCV).  

Este regime terapêutico consiste na combinação do Interferão α peguilado 

(PegIntron®) com a Ribavirina. O PegIntron® por si só causa efeitos muito semelhantes a 

estados gripais podendo também estar associado o cansaço, a depressão e a perda de 

apetite. São muitos os doentes que administram o injetável propositadamente à sexta-

feira pois sabem que no fim-de-semana vão sofrer maior impacto destes sintomas. Já a 

Ribavirina causa normalmente uma secura da boca incomodativa e recorrente, podendo 

também causar depressão. Se a terapêutica clássica do HCV já é agressiva para o 

doente, quando esta falha e já não há resposta, como em casos da presença do genótipo 

1 e 4, a terapêutica tripla que é aplicada tem efeitos com impacto negativo ainda maior. 

Aos fármacos já mencionados é adicionado o Boceprevir (Victrelis®). É responsável por 

grande parte dos efeitos secundários que os doentes manifestam, sendo que os seus 

efeitos mais comuns (sintomas gripais, perda de peso, boca e pele seca, paladar 

estranho, diarreias, enjoos, vómitos, fraqueza, ansiedade, depressão, falta de ar, entre 

outros) são muito frequentes e afetam mais do que 1 em 10 pessoas. [41, 42, 43]  
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É importante advertir os doentes para a ocorrência destes efeitos secundários e 

reforçar a importância da adesão à terapêutica. O maior problema da adesão à 

terapêutica é que o HCV é uma doença silenciosa em muitos doentes e só quando 

começam o tratamento é que se sentem mal. Alguns doentes chegam mesmo a queixar-

se que é o tratamento que os faz sentir doentes. 

É importante que o FH saiba reconhecer estes sintomas e fornecer as informações 

necessárias para ajudar o doente a minimizar estes efeitos. Por exemplo, no caso de 

mal-estar, náuseas, vómitos e/ou diarreia deve-se aconselhar o doente a evitar refeições 

ricas em gordura ou picantes e a preferir refeições ricas em arroz, cenouras, pão torrado, 

banana e batata, e no caso do sabor metálico e da secura da boca deve evitar alimentos 

e odores fortes, e deve ingerir sumos de fruta 30 minutos antes da refeição e molhar 

frequentemente a boca com água.  

É importante que o doente compreenda que com algumas medidas não 

farmacológicas a sua qualidade de vida pode ser melhorada, e apesar desta terapêutica 

também ser responsável pela perda de apetite, é essencial explicar ao doente a 

importância de uma alimentação equilibrada uma vez que a eficácia do tratamento pode 

ficar comprometida se o Boceprevir e a Ribavirina não forem tomados com alimentos. [44] 

Existem de facto variáveis que podem interferir com a adesão à terapêutica como 

as supramencionadas, contudo mesmo quando a adesão à terapêutica é perto dos 100% 

existem ainda outros fatores que podem interferir com a sua eficácia e até mesmo com a 

sua segurança.  

O farmacêutico deve estar atento a outros aspetos como a automedicação e o uso 

de produtos de medicina alternativa ou substâncias ilícitas, que hoje em dia é muito 

comum. Existem vários exemplos destes casos, nomeadamente doentes que recorrem a 

chás para ajudar a combater outros problemas de saúde, como é o caso do chá de 

Hipericão ou erva de S. João para o combate da depressão e também o caso de duas 

pacientes que recorriam a uma mistura de chás da ervanária para combater o colesterol. 

Outro exemplo é o caso de doentes que se automedicam com fármacos ansiolíticos que 

podem interagir com a terapêutica anti-retrovírica devido à metabolização pelo CYP3A4, 

podendo causar hipersedação ou diminuição da eficácia da terapêutica. [38, 45]  

O papel do farmacêutico é também alertar o doente para os perigos que a 

automedicação, o consumo de drogas e certos produtos naturais como os chás podem 

representar para a sua saúde e colocar em causa a eficácia do seu tratamento. 
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8.3. CONCLUSÕES  
 

O mais importante que retirei das minhas vivências no atendimento em ambulatório 

é a necessidade que muitos destes doentes têm de serem encorajados a continuar com o 

tratamento apesar da sua complexidade e cronicidade. Acabamos assim por lutar juntos 

contra a doença, sendo o nosso papel o mais fácil: transmitir a informação e a confiança 

no tratamento que muitos destes doentes não têm.  

Pensei em reunir todas as informações que podemos dar ao doente de medidas 

não-farmacológicas e conselhos que pudessem ajudar a moderar o impacto dos efeitos 

adversos destas terapias sob a forma de panfletos informativos. No entanto não segui 

com o projeto. Tendo em conta a natureza destas patologias deduziu-se que os doentes 

pudessem não estar interessados em levar a informação nesse suporte acessível a 

qualquer pessoa. 

Sabemos que o farmacêutico assume um papel essencial na promoção de 

estratégias de adesão à terapêutica e do uso racional do medicamento, e que por isso 

pode ter um papel de peso perto dos doentes. Neste caso de estudo constam apenas 

algumas medidas e alguns exemplos que tive a oportunidade de registar ao longo do meu 

período de estágio, contudo a ação do farmacêutico só consegue ir até certo ponto e 

cabe ao doente a decisão de se encontrar a meio do caminho. 
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9. Caso de estudo 2  

 

9.1. INTRODUÇÃO  
 

Ao longo deste caso de estudo será abordada a valorização da capacidade de 

intervenção farmacêutica por parte do FH e a sua importância no circuito do 

medicamento. 

 

9.2. A VALORIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO FARMACÊUTICA 
 

É um facto que a responsabilidade da prescrição dos medicamentos cabe aos 

médicos mas também é um facto que até esses medicamentos serem administrados ao 

doente passam “pelas mãos” de outros profissionais de saúde que acabam por ser 

responsáveis por outras etapas do circuito do medicamento. Ao farmacêutico, sendo o 

especialista do medicamento, cabe a função de avaliação e validação da prescrição 

médica, e é precisamente nesta etapa que, por vezes, são detetados erros que é 

necessário corrigir de forma a não haver repercussões na terapia do doente. 

O primeiro exemplo não decorreu ao longo do meu período de estágio, contudo 

serviu de exemplo para que de futuro e em situações excecionais, os profissionais de 

saúde estejam atentos não só ao medicamento prescrito mas também à sua composição, 

isto é, aos excipientes do produto. Neste caso o doente era um candidato a transplante 

de fígado e encontrava-se em absentismo etílico, e na prescrição médica constava uma 

dose diária de Ciamemazina (Tercian®) que contém Etanol na concentração de 97,4 

mg/ml na sua constituição. [46] Após a deteção desse excipiente na composição, o médico 

foi informado, agradeceu a intervenção e a medicação foi alterada para comprimidos de 

Ciamemazina (figura 14). 

 

 

 

 

Figura 14 – Excerto da prescrição corrigida contendo Ciamemazina em 

comprimidos. 
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Outro exemplo, muito comum, é quando o utente para além da medicação prescrita 

pelo médico hospitalar da especialidade faz também a medicação prescrita pelo médico 

de família, podendo ocorrer interações entre os vários medicamentos, por vezes graves, 

ou até a duplicação da terapêutica. Neste caso a doente tinha uma prescrição de 

Oncologia (ver figura 15) que incluía o Tamoxifeno, e quando questionada acerca de 

outros medicamentos que tomava referiu o Citalopram, prescrito pela médica de família. 

Numa breve pesquisa foi possível confirmar que de facto existe uma interação entre os 

dois fármacos, sendo que a administração de Inibidores Seletivos da Recaptação de 

Serotonina (SSRIs) pode diminuir a eficácia do tratamento com Tamoxifeno e pode 

potenciar o aumento do intervalo QT, resultando num ritmo cardíaco irregular, que pode 

ter consequências graves. [47, 48] Com a aprovação do médico oncologista, a terapêutica 

com Citalopram foi suspensa e a doente foi revista pelo médico de família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por fim, mas não menos importante, o caso de um recém-nascido com diagnóstico 

de Toxoplasmose, cuja prescrição teve de ser retificada após intervenção farmacêutica. 

Para o tratamento desta doença no recém-nascido, constava na prescrição a medicação 

adequada, nomeadamente Pirimetamina e Sulfadiazina (ver figura 16). [49] Contudo, a 

Pirimetamina pode causar uma depleção de folatos no organismo uma vez que é um 

antagonista do ácido fólico, e atua por inibição competitiva da enzima dihidrofolato 

redutase (DHFR), e por isso deve ser coadministrada com um suplemento de folatos. Na 

prescrição médica foi incluído um suplemento de Ácido Fólico que iria ser pouco eficaz 

uma vez que a DHFR se encontra inibida pela Pirimetamina e há uma inibição da 

transformação em Tetra-hidrofolato (THF). 

Figura 15 – Excerto da prescrição de Oncologia contendo o Tamoxifeno. 
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Assim, no tratamento da toxoplasmose deve ser administrado um suplemento de 

Folinato de cálcio em vez de ácido fólico. [50] A prescrição do bebé foi posteriormente 

alterada pelo médico que agradeceu a intervenção. 

 

 

 

 

 

 

9.3. CONCLUSÕES  
 
A valorização da capacidade de um FH questionar e avaliar qual a melhor 

estratégia terapêutica é importante. Através destes exemplos é possível concluir como a 

intervenção farmacêutica foi importante para evitar repercussões na saúde do doente e 

otimizar o regime terapêutico. Estes exemplos acabam por resumir um pouco daquilo que 

é o dia-a-dia de um FH na validação de prescrições médicas e a responsabilidade que 

recai sobre este profissional de saúde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 16 – Excerto da prescrição inicial contendo o esquema posológico da 

Pirimetamina + Sulfadiazina + Ácido Fólico. 
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ANEXO II – Organização espaço físico e funcional dos SF 
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ANEXO III – Lista de medicamentos fornecidos em Farmácia Hospitalar  
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ANEXO III - Lista de medicamentos fornecidos em Farmácia Hospitalar 

(continuação) 
[7]
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ANEXO IV – Esquematização do processo de dispensa da medicação na 

consulta externa 

 Consulta externa 

 Prescrição médica 

 Serviços Farmacêuticos 

 Receção da prescrição 

 Dispensa pela farmácia hospitalar 

 Medicamentos com 
suporte legal 

 Medicamentos de en-
saio clínico 
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 Regime terapêutico 

 

 Monitorização clínica e 
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 Informação educação do doente 
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 Contactar médico 

Sim 



Vanda Filipa Oliveira e Silva | Setembro – Outubro de 2013      

  

  

ANEXO V – Via da requisição de hemoderivados que é arquivada nos SF 
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ANEXO VI – Modelo do livro de registo e requisição de medicamentos 

psicotrópicos e estupefacientes 
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ANEXO VII – Esquematização da validação de prescrições médicas nos 

CTX 
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