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Resumo 
 

No âmbito da unidade curricular estágio do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, 

realizei 9 meses de estágio, 4 dos quais em Farmácia Comunitária, na Farmácia Bessa, em 

Cucujães. 

Este relatório pretende retratar os 4 meses de estágio em Farmácia Comunitária e divide-se em 

duas partes fundamentais. 

Na primeira parte são desenvolvidos dois casos de estudo, que surgiram no intuito de responder 

a alguns dos problemas mais comuns na população abrangida pela Farmácia Bessa, detetados na 

experiência de atendimento: os distúrbios de sono e as patologias ósseas osteoporose e 

osteoartrite. 

O primeiro tema abrange os distúrbios de sono em trabalhadores por turnos, a insónia e as 

opções terapêuticas disponíveis, com especial foco no problema do consumo abusivo de 

benzodiazepinas. Foi inspirado no caso de um trabalhador por turnos noturnos incapaz de se 

adaptar ao novo ritmo circadiano, que se dirigiu à farmácia para iniciar a toma de benzodiazepinas 

de forma a usufruir de um período de sono sustentado. Foi também baseado na constatação que 

muitos utentes da farmácia consumiam de forma abusiva benzodiazepinas sem terem, no entanto, 

os melhores cuidados relativos à higiene do sono. 

O segundo tema foi inspirado em dois casos de revisão farmacoterapêutica por mim realizada 

no sentido de promover um serviço na farmácia – O Medical Dispenser. Ambas as utentes sofriam 

de patologia óssea: a primeira de osteoporose e a segunda de osteoartrite. 

Sendo estas patologias ósseas bastantes comuns na população abrangida pela farmácia em que 

estagiei, considerei pertinente a sua abordagem de forma a munir-me de mais conhecimentos, no 

sentido de prestar um melhor aconselhamento ao utente. 

A segunda parte do relatório relata as atividades desenvolvidas durante o estágio, desde a 

receção de encomendas ao atendimento e aconselhamento ao utente, abordando também alguns 

aspetos legislativos com os quais foi necessário contactar. 

A componente de estágio permitiu a aquisição de experiências e conhecimentos que sem dúvida 

contribuíram de forma preciosa para a minha formação. 

O contacto próximo com o utente, a perceção da realidade da saúde em Portugal e a 

possibilidade de assumir um papel como agente promotor da saúde foram componentes muito 

desenvolvidas, que permitiram uma formação que passou da teoria à prática. 
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Parte I – Apresentação dos temas desenvolvidos 

Tema 1 – Distúrbios de Sono  

 

1. Apresentação do tema 

Este tema foi inspirado num caso, que surgiu durante o meu estágio, de um jovem trabalhador 

noturno que se dirigiu à farmácia para iniciar a terapêutica com benzodiazepinas de forma a 

adaptar-se ao novo ritmo circadiano, e na constatação de que muitos utentes da farmácia 

consomem abusivamente estes fármacos. 

São objetivos deste tema descrever o ciclo do sono e a sua regulação, destacar a importância 

do sono e os impactos da sua privação e propor medidas terapêuticas para trabalhadores por turnos 

e pacientes com insónia. São ainda debatidos os problemas relativos ao uso de benzodiazepinas. 

Como suplemento prático foi realizado o acompanhamento de uma utente trabalhadora por turnos 

numa empresa (Anexo II), desenvolvido um Poster com medidas de apoio para afixar na empresa 

(Anexo III) e elaborado um panfleto para os utentes (Anexo IV) e um guia de aconselhamento 

para a farmácia sobre benzodiazepinas (Anexo VI). 

 

2. O sono 

2.1. O ciclo do sono 

A transição da vigília para o sono caracteriza-se pela diminuição da atividade cerebral, 

frequência cardíaca, pressão sanguínea, atividade simpática e ritmo respiratório 1. O sono é 

constituído por ciclos de cerca de 90 minutos, que compreendem as fases NREM (non-rapid eye 

movement), correspondente a 75% do tempo de sono e que se divide por 4 estádios 2, e o sono 

REM (rapid eye movement). Estas fases do sono distinguem-se por análise do registo 

eletroencefalográfico e pela ocorrência de movimentos oculares rápidos que se verificam na fase 

REM 1. O sono inicia-se pelo estádio 1 da fase NREM 2, com substituição de ondas cerebrais α  

(típicas da vigília) 1 por ondas de menor frequência e maior voltagem. Neste estádio, ocorre 

diminuição da sensibilidade a estímulos sonoros, verificando-se resistência aos mesmos no 

estádio 2 da fase NREM 3, um estádio também envolvido na consolidação da memória 2.  

A estrutura do ciclo de sono altera-se durante o seu decurso, com aumento da duração do 

estádio 2 da fase NREM em detrimento dos estádios 3 e 4, que se verificam principalmente no 

início da noite e estão associados a sono profundo e à atividade delta 2. O sono NREM tem ainda 

influência na secreção endócrina, nomeadamente na secreção da hormona do crescimento 2.  

O sono REM caracteriza-se pelo rápido movimento ocular, ausência de tónus muscular e 

aumento da frequência cardíaca, pressão sanguínea, atividade simpática e ritmo respiratório 1. 

Participa na consolidação da memória e a sua duração aumenta ao longo de uma noite de sono 2.  
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2.2. Regulação do sono 

O ciclo de sono-vigília é regulado por um sistema neuronal amplamente distribuído 1,2. A 

transição das fases entre o sono NREM e REM envolve alterações em vários parâmetros 

fisiológicos 4. 

2.2.1. Processo Homeostático 

O processo homeostático produz uma sonolência progressiva ao longo da vigília 1 e visa 

regular a duração e intensidade do sono 4. Consiste num sistema de ativação/inibição que permite 

a regulação recíproca entre as vias excitatórias ascendentes do tronco encefálico, hipotálamo e 

prosencéfalo basal e as vias que envolvem a libertação de ácido gama-aminobutírico (GABA), as 

vias GABAérgicas da área pré-ótica ventrolateral (VLPO) e do núcleo pré-ótico mediano 

(MnPN).  

A VLPO localiza-se no hipotálamo anterior e encontra-se sob o controlo do núcleo 

supraquiasmático (NS). Consiste numa densa rede neuronal com projeções eferentes 

GABAérgicas e galanérgicas responsáveis pela inibição das vias de sinalização excitatórias 

ascendentes 1. Esta via é inibida pelos neurotransmissores noradrenalina e serotonina. 

O processo de excitação tálamo-cortical é efetuado por projeções de neurónios colinérgicos, 

monoaminérgicos, serotoninérgicos, hipocretino/orexinérgicos e histaminérgicos 4,5. Distinguem-

se diferentes vias excitatórias 2,5: uma composta por neurónios colinérgicos que se projetam até 

ao tálamo e outra composta por neurónios hipocretinérgicos/orexinérgicos que se projetam do 

hipotálamo lateral para o tronco encefálico de onde partem neurónios monoaminérgicos 

destinados ao córtex cerebral 4. 

Neurónios hipocretino/orexinérgicos enviam projeções excitatórias para neurónios corticais, 

promovendo a vigília 5. A hipocretina/orexina assegura a manutenção do estado de vigília, do 

sono NREM e REM e a coordenação da atividade dos sistemas excitatórios 4. 

Na vigília, os neurónios GABAérgicos da VLPO e MnPN são inibidos por neurónios das vias 

excitatórias ascendentes. Após a vigília prolongada verifica-se a ativação dos neurónios 

promotores do sono e inibição dos neurónios excitatórios.  

Na privação do sono, ocorre também o aumento dos níveis de adenosina e dos recetores A1 no 

prosencéfalo basal e VLPO 5. Os níveis de adenosina diminuem ao longo de uma noite de sono 

4,5. Esta inibe os neurónios excitatórios do prosencéfalo basal, e tem efeito excitatório na VLPO, 

potenciando a transição vigília-sono. Vários estudos sugerem que a adenosina promove a 

desinibição dos neurónios da VLPO através dos recetores A1 e a ativação dos mesmos neurónios 

por ativação de recetores A2. 

Os neurónios do MnPN e da VLPO exercem papéis distintos: os primeiros são mais ativados 

em resposta à maior necessidade de sono, promovem as transições vigília-sono 5 e conduzem às 

alterações homeostáticas necessárias ao sono 4; os segundos estão envolvidos na consolidação e 

manutenção da profundidade do sono 5.  
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Para a manutenção do sono contribuem também impulsos do tronco encefálico inferior (como 

a sensação de saciedade) e influências de outros centros reguladores do ritmo circadiano 2. 

2.2.2. Transições NREM-REM 

     Transições entre as fases NREM e REM parecem resultar de interações entre neurónios REM–

off monoaminérgicos e neurónios REM–on colinérgicos e glutamatérgicos5. Os neurónios 

colinérgicos apresentam projeções excitatórias que causam movimento ocular rápido e inibitórias 

que inibem o tónus muscular.  

2.2.3. Ritmo Circadiano 

O ritmo circadiano é determinado por neurónios pacemaker que se encontram no NS, no 

hipotálamo1, e cuja sincronização varia ao longo de um período de 24h 4. Estes neurónios regulam 

os ciclos de sono-vigília 2. A região ventrolateral do NS recebe projeções aferentes da retina, do 

folheto intergeniculado talâmico (FIT) e dos núcleos mediano e dorsal da rafe 4. 

O trato retinohipotalâmico (TRH) tem origem num conjunto de neurónios ganglionares da 

retina e termina maioritariamente no NS. Medeia a estimulação luminosa e permite a 

sincronização entre o NS e os ciclos de luz e escuro. Apresenta axónios colaterais que se projetam 

para o FIT, formando uma via indireta de conexão ao NS. Em resposta à estimulação luminosa 

ocorre libertação do neurotransmissor excitatório glutamato no NS (Figura 1).  

O FIT é constituído por neurónios que libertam neuropéptido Y e GABA que se projetam para 

o NS e permitem a regulação não luminosa e luminosa do ritmo circadiano (Figura 1). O 

neuropéptido Y parece diminuir a latência do sono 6. 

Dos núcleos de rafe partem projeções serotoninérgicas que modulam efeitos luminosos e não 

luminosos no ritmo circadiano 4. Inibem a libertação de glutamato pelo TRH no NS à noite e a 

privação do sono aumenta a atividade destes neurónios. 

 

Figura 1. Vias aferentes (setas preenchidas) e eferentes (setas ponteadas) do NS. Legenda: 5-HT: 

serotonina; NPY: neuropéptido Y. 

As vias eferentes do NS regulam o ritmo circadiano e projetam-se para o hipotálamo, VLPO, 

tálamo e prosencéfalo basal. O NS projeta-se para o hipotálamo dorsomedial, do qual partem 

projeções excitatórias para regiões hipotalâmicas onde de encontram os neurónios 

hipocretino/orexinérgicos e neurónios GABAérgicos que se projetam para a VLPO 7.  

Os sistemas promotores da vigília também exercem influência no NS 4. 
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A adenosina atua no ritmo circadiano impedindo o input luminoso do TRH no NS à noite, 

mediando o sono. 

A melatonina é secretada pela glândula pineal. Promove o sono pela inibição neuronal do NS 

8 e desinibição da VLPO 9. É maioritariamente secretada durante a noite, participa na consolidação 

dos ciclos circadianos 2 e apresenta ações antioxidantes e anti-inflamatórias.  

 

3. O papel do sono e o impacto da sua restrição 

3.1. O sono e o processo de memória 

     A memorização compreende a aquisição de informação (codificação), reorganização da 

informação em circuitos neuronais (consolidação), potenciação da memória armazenada 

(repetição) 10 e integração 11. A consolidação parece compreender o sinergismo entre processos de 

repetição e processos de ativação/inibição sináptica 3. 

3.1.1. Hipótese de Repetição 

Consiste na troca bidirecional de informação entre o hipocampo, local de aquisição de 

informação e o neocórtex, relacionado com o armazenamento da informação 3. Permite 

reorganizar traços de memória através da reativação e repetição de padrões neuronais 

relacionados com uma determinada aprendizagem ou experiência. Ocorre nos estádios 1 e 2 da 

fase NREM 10. A repetição de padrões de atividade neuronal nos estádios 1 e 2 promove a 

potenciação sináptica durante a fase REM, o que pode explicar o papel do sono na consolidação 

da memória declarativa e na integração de nova informação na adquirida 12.  

O fluxo de informação do hipocampo e neocórtex é inibido na vigília pela elevada atividade 

colinérgica10. 

3.1.2. Hipótese da ativação/inibição sináptica 

Esta hipótese descreve um fenómeno local ocorrido no sono de onda lenta, verificado nos 

estádios 3 e 4 3, durante o qual ocorre uma redução da força sináptica aplicada a um neurónio, 

evitando a sobrecarga sináptica nos circuitos neuronais neocorticais e límbicos que resulta numa 

diminuição da função cognitiva, dificuldade de concentração e fadiga 13. Neste processo, pode 

atingir-se o limiar para sinapses de menor estimulação sináptica, com promoção da memorização 

dos traços mais fortes. 

Este processo fundamenta-se nas diferenças verificadas entre o estado de vigília e o sono: - 

durante a vigília o ambiente neuromodulador é propício à aquisição de nova informação, 

ocorrendo a indução de genes relacionados com a potenciação de longo-termo (LTP). Ocorre o 

aumento da força sináptica e alterações morfológicas ao nível da matéria cinzenta que são 

necessárias ao processo de aprendizagem. 

Alterações deste processo durante o sono potenciam padrões de oscilações lentas, dos quais 

resulta a diminuição da força sináptica para um nível ideal que é atingido após a 4 a 5 fases 

NREM. A expressão de genes relacionados com a LTP é diminuída e verifica-se uma maior 
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atividade de ondas lentas, tanto maior quanto a LTP ocorrida durante a vigília. Esta hipótese é 

sustentada por evidências estruturais, moleculares e eletrofisiológicas. 

Pensa-se que a consolidação da memória envolva os fenómenos descritos nas duas hipóteses 

3. A memória cortical parece estar organizada em redes formadas durante sono. Na vigília ocorre 

codificação de nova informação, com fluxo de informação do neocórtex para o hipocampo, que 

armazena temporariamente a memória 10. Oscilações lentas típicas do sono de onda lenta vão 

promover a reativação da memória no hipocampo, com transferência de informação para o 

neocórtex onde ocorre a repetição, plasticidade e reorganização da memória, um processo 

favorecido durante os estádios 1 e 2 da fase NREM. Nos estádios 3 e 4, terá lugar o fenómeno 

que conduz a alterações na plasticidade dos circuitos neuronais e desaparecimento de eventuais 

sinapses menos ativas, com consolidação de memória e disponibilização de neurónios para nova 

aprendizagem.  

3.2. O sono e a aprendizagem 

A aprendizagem requer o armazenamento da informação codificada, integração nas redes 

neuronais existentes e disponibilidade das estruturas relacionadas com a aprendizagem para nova 

codificação 14. A formação de memória depende de alterações neuronais verificadas em resposta 

a estímulos. O sono após o processo de aprendizagem permite a consolidação da memória, com 

armazenamento de memória a longo prazo. Permite aperfeiçoar as capacidades adquiridas na 

vigília através de uma atividade motora mais eficaz, que está dependente da duração do sono de 

onda lenta durante o qual ocorre ativação hipocampal. 

Durante a fase REM ocorrem fenómenos que potenciam a plasticidade neuronal e a LTP. A 

memória pode ser declarativa (episódica ou semântica) ou não-declarativa (relacionada com o 

desenvolvimento de capacidade processual, com o saber fazer). 

A privação de sono tem impacto negativo ao nível da codificação e consolidação da memória. 

A retenção da memória é influenciada por uma componente emocional e em caso de restrição 

do sono a memorização de estímulos negativos é favorecida em relação à de estímulos positivos 

ou neutros 11, explicando a maior incidência de quadros de depressão perante a restrição de sono. 

O sono tem um papel revelante antes da aprendizagem, uma vez que prepara as estruturas 

cerebrais envolvidas na codificação. Estudos em animais evidenciaram que a privação do sono 

provoca alterações celulares e moleculares que diminuem a atividade hipocampal 11,15. A privação 

de sono diminui a excitabilidade neuronal no hipocampo e afeta a ocorrência de LTP 15.  

Problemas de aprendizagem resultantes da privação de sono podem dever-se à diminuição da 

transferência de informação do hipocampo para o neocórtex, por acumulação de fatores que 

inibem o funcionamento neuronal e a codificação hipocampal ou por um nível de codificação que 

excede a capacidade de armazenamento da memória a curto prazo no hipocampo. 

A privação do sono diminui o metabolismo em regiões cerebrais importantes para a atenção e 

processamento de informação 16. Afeta a perceção visual e auditiva e a função executora. Esta 
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última contribui para a concentração, capacidade de planeamento, repressão de ações 

inapropriadas e flexibilidade de pensamento. Um estudo realizado por Randazzo et al 17 comparou 

o desempenho escolar dos 10 aos 14 anos, entre o grupo de controlo e o grupo de indivíduos que 

dormiram 5 h, tendo-se verificado a deterioração da função cognitiva, da flexibilidade verbal e da 

capacidade de aprendizagem de novos conceitos no grupo com menor período de sono 18. 

3.3. O sono e a componente psicológica 

A privação de sono pode resultar em quadros depressivos e ansiosos 16,19. Indivíduos privados 

de sono são geralmente mais focados em si mesmos, exibem menor autoestima, menor controlo 

de impulsos e intolerância 16. A privação de sono conduz à alteração do funcionamento cerebral 

19: após 24h de vigília, verifica-se a diminuição significativa do metabolismo da glucose no córtex 

pré-frontal, região envolvida na regulação emocional e controlo comportamental. Num estudo 

realizado em indivíduos privados de sono durante 2 dias, verificou-se sintomatologia típica de 

quadros depressivos, ansiosos e paranoicos. Estes indivíduos demonstraram sentimentos de 

frustração, tristeza, desconfiança, hostilidade e sentimento de injustiça em relação aos outros. 

3.4. O sono e o metabolismo 

A privação de sono conduz a alterações metabólicas e endócrinas 20. O sono de onda lenta 

participa na regulação hormonal, regulação do metabolismo da glucose e na diminuição da 

pressão sanguínea, frequência cardíaca, atividade simpática e aumento do tónus vagal 21.  

A privação do sono parece potenciar o desenvolvimento de obesidade, Diabetes mellitus tipo 

2 (DMT2) e síndrome metabólico, aumenta os níveis de grelina e diminuí os níveis de leptina. 

Estas hormonas atuam ao nível do centro do apetite e a sua desregulação potencia o aumento da 

ingestão de alimentos. A grelina é libertada ao nível do estômago, tem ação promotora do apetite 

e durante o sono participa na manutenção da homeostasia metabólica 22. Modula a libertação da 

hormona de crescimento, que regula a glicémia durante o jejum noturno evitando a hipoglicémia 

por inibição dos efeitos da insulina. A leptina deriva do tecido adiposo e reduz a ingestão de 

alimentos. O aumento dos níveis de grelina potencia o aumento da ingestão de alimentos com alto 

teor calórico, contribuindo para a obesidade. 

Durante o sono de onda lenta, verifica-se a inibição da libertação hormonal pelo eixo 

hipotálamo-pituitária-suprarrenal, resultando na diminuição dos níveis de cortisol e no aumento 

da libertação de prolactina e hormona de crescimento 21. Na privação de sono, ocorre diminuição 

do feedback negativo deste eixo e aumento do cortisol 20. 

Um estudo comparativo entre indivíduos submetidos a períodos de sono de 4 e 8h, revelou que 

nos primeiros se verificaram níveis superiores de sonolência, atividade simpática e cortisol ao 

final da tarde. O aumento da atividade simpática exerce ação inibitória nas células β-pancreáticas, 

diminuindo a produção de insulina, e afeta negativamente as funções cardíaca e renal e a 

regulação da pressão arterial, podendo promover o desenvolvimento de quadros de hipertensão. 
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A redução dos períodos de sono conduz à diminuição da tolerância à glucose e 

insulinorresistência, fatores de risco para o desenvolvimento de DMT2.  

3.5. O sono, a imunidade e a inflamação: vias para patologia cardíaca 

A privação do sono causa alterações em vários marcadores sistémicos imunitários e 

inflamatórios 23. O aumento dos níveis de cortisol e catecolaminas em caso de privação de sono 

parece potenciar a maior mobilização de leucócitos para a circulação, verificando-se leucocitose 

e desenvolvimento de um estado pró-inflamatório 9.  

A maior atividade simpática potencia o aumento da pressão arterial, fomentando a produção 

endotelial de mediadores inflamatórios 23.  

Em indivíduos submetidos a períodos de sono de 6h por noite durante 7 dias verificou-se o 

aumento dos níveis de IL-6 24. Os neutrófilos, monócitos e IL-6 estão envolvidos no processo 

aterosclerótico 23.  

O estado pró-inflamatório e aumento da pressão arterial são fatores de risco cardiovascular. 

 

4. Revisão de alguns distúrbios de sono e possíveis intervenções 

4.1. Trabalhadores por turnos  

Os trabalhadores por turnos (TPT) exibem horários laborais atípicos, das 14 às 24h ou mesmo 

durante a noite 25. Nesta condição podem ocorrer desordens de sono por desregulação do ritmo 

circadiano, caracterizadas por sonolência excessiva durante o turno laboral e insónia no horário 

permitido para o sono, fadiga e alterações de humor 26. A fadiga causa declínio cognitivo e 

favorece a ocorrência de acidentes de viação e laborais.  

Horários de sono irregulares resultam na desregulação dos níveis de cortisol e melatonina 27. 

A secreção de cortisol, que aumenta pela manhã e diminui ao final do dia, é influenciada pelo 

ritmo circadiano 9. Em TPT, os períodos de sono atípicos e muitas vezes reduzidos potenciam a 

desregulação do eixo hipotálamo-pituitária-suprarrenal. Estudos em trabalhadores noturnos 

revelaram níveis de cortisol inferiores aos esperados para a vigília diurna durante o período 

laboral, e níveis superiores ao esperado durante o período permitido para o sono 27.  

Nesta população verificam-se alterações no metabolismo, na secreção de melatonina, na 

resposta imunitária e inflamatória e maior stress oxidativo 9. Apresentam níveis aumentados de 

marcadores inflamatórios e diminuição das células natural killer (NK), com aumento do estado 

pró-inflamatório e menor resposta de defesa. 

O aumento do stress oxidativo pode resultar da inadaptação ao novo ritmo circadiano. A 

secreção de melatonina é suprimida, com impacto negativo na defesa antioxidante devido à 

capacidade captadora de radicais livres que a melatonina apresenta.  
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Os TPT estão mais suscetíveis ao stress oxidativo, potenciador de doença aterosclerótica, e à 

produção de espécies reativas de oxigénio (ROS). As ROS podem causar dano no DNA, com 

aumento do risco de carcinogénese, favorecido pela diminuição de células NK (Figura 2).  

 

Figura 2. Impactos negativos da restrição do sono e desregulação circadiana. Adaptado 23.  

4.1.1. Medidas Adaptativas 

Nos TPT é importante promover a adaptação ao novo ritmo, combater a insónia e promover 

períodos de sono antes e depois do turno laboral. Um período de sono adequado assegura o bom 

desempenho laboral, com diminuição da sonolência e fadiga 25. Neste sentido são apresentadas as 

seguintes estratégias:  

 Higiene do sono: consiste na definição de horários regulares de sono depois do turno e na 

criação de um ambiente propício ao mesmo (Secção 4.2.1). 

 Educação para o sono: é importante que elementos que partilhem a mesma casa 

compreendam a importância de garantir um período de sono tranquilo aos TPT. 

 Planeamento de pequenos períodos de sono (de 20 minutos a 2 horas) antes do turno: 

permitem aumentar os níveis de alerta e desempenho no trabalho e limitam a privação do 

sono 27. Estes pequenos sonos também são úteis entre turnos, caso exista possibilidade. 

 Fototerapia: para ajuste do ritmo circadiano propõe-se a exposição à luz brilhante durante as 

primeiras 6h de turno e a proteção da luz no final do turno 26. A exposição à luz brilhante 

durante o turno favorece o desempenho e diminui a sonolência. Após o turno noturno, a 

exposição à luz contribui para a inadaptação ao ritmo circadiano, devendo ser evitada 25. 

 Cafeína: a ingestão de cafeína antes do turno laboral permite um maior estado de alerta. Deve 

ser consumida até 7h antes do período programado para o sono.  

 Promover a saúde, diminuindo o risco cardiovascular e stress oxidativo: através da prática 

de exercício físico 25 e de uma alimentação cuidada (Anexo I), rica em antioxidantes (frutas 

e vegetais ricos em vitaminas C e E) e com consumo de lípidos controlado 9.  

4.1.2. Terapia Farmacológica 

Fármacos hipnóticos podem ajudar em casos de insónia nos TPT. O triazolam (0,25 a 0,5 mg) 

demonstrou eficácia na insónia diurna 26. Já o zolpidem teve efeitos negativos no período 
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subsequente ao sono. Apesar de benéficos na insónia, o uso destes fármacos a longo prazo não é 

aconselhado.  

Pensa-se que a administração de melatonina antes do sono diurno permita melhorar a sua 

qualidade e ajustar o ritmo circadiano 28. O efeito da melatonina exógena depende de baixos níveis 

endógenos de melatonina 26,29. O uso de melatonina exógena 30 minutos antes do período de sono 

diurno melhora a sua eficácia 29. Fisiologicamente, a melatonina atinge o pico plasmático máximo 

por volta das 2-3h da manhã 30. A administração da sua forma exógena pode permitir o 

realinhamento circadiano em TPT 27. Em função do realinhamento pretendido pode optar-se pela 

administração de melatonina ao final da tarde e exposição à luz brilhante pela manhã ou pela 

exposição à luz brilhante à noite e administração de melatonina pela manhã  26. 

 O modafinil é um promotor da vigília indicado na narcolepsia. Em alguns países está aprovado 

em TPT para aumento do estado de alerta durante o turno laboral 28, o que não se aplica a Portugal 

31.  

4.2. Insónia 

Caracteriza-se pela ocorrência de dificuldade em iniciar ou manter o sono pelo menos há 1 

mês, acordar frequentemente durante a noite e/ou muito cedo pela manhã e ainda pela sensação 

de sono não reparador 32. Tem impacto negativo no dia-a-dia, causando declínio emocional, social 

e cognitivo, fadiga e deterioração do humor 33. A restrição de sono constitui um risco para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares, quadros de depressão, desregulação metabólica e 

imunitária 34, e para a ocorrência de acidentes rodoviários e laborais 30. 

 A insónia pode ser primária ou secundária. A primeira constitui cerca de 25% dos casos de 

insónia crónica; a insónia secundária é responsável por 75% dos casos 33. Na insónia crónica 

verificam-se tipicamente sinais de hiperexcitação. Constituem fatores de risco para a insónia 

crónica doenças psiquiátricas e o envelhecimento. 

Episódios de insónia aguda/transiente resultam de fatores como o stress e problemas pessoais 

cuja resolução permite restaurar o sono normal 32. Desordens crónicas devem-se à inadaptação à 

insónia transiente e são potenciadas por fatores que a perpetuam, como tempos prolongados na 

cama para forçar o sono e preocupação relativa à incapacidade de iniciar ou manter o sono. Podem 

verificar-se após cessação do estímulo inicial. 

A insónia primária correlaciona-se com um nível excitatório aumentado durante 24h e consiste 

numa desordem cognitivo-comportamental e de foro neurobiológico.  

Na componente cognitiva-comportamental inserem-se pensamentos e preocupações sobre 

variados assuntos, incluindo o receio da dificuldade em adormecer e do impacto dessa condição 

no dia seguinte 35. Estes desencadeiam um estado de stress e ansiedade, ficando o individuo mais 

atento a estímulos internos (como a dor) e externos, com aumento da atividade cognitiva.  

A componente neurobiológica caracteriza-se por níveis aumentados de monoaminas, cortisol, 

hipocretina/orexina e diminuição dos níveis de adenosina e de serotonina 32. Pensa-se que exista 
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alguma suscetibilidade genética envolvida na componente neurobiológica da insónia primária, 

sendo necessários mais estudos para identificar os genes envolvidos. 

A hiperexcitação resulta num estado de insónia devido a uma maior ativação cognitiva, 

somática e cortical. A excitação cortical promove o maior processamento sensorial, que faz com 

que o indivíduo seja mais facilmente afetado por estímulos, com comprometimento do início do 

sono e da sua manutenção. Potencia também um maior processamento informativo, levando a que 

muitos indivíduos experimentem a sensação de estarem acordados, durante o sono. 

Em indivíduos com insónia verificam-se alterações metabólicas típicas de hiperexcitação 

como o aumento de catecolaminas e cortisol circulantes, temperatura corporal, frequência 

cardíaca 33 e atividade simpática 32. A insónia parece causar uma diminuição do volume 

hipocampal, com impacto ao nível da memória declarativa e processual. 

O estado de hiperexcitação parece relacionado com concentrações diminuídas de GABA a 

nível cerebral. Verifica-se ativação simultânea da VLPO e dos sistemas promotores da vigília, 

pelo que este estado se deve presumivelmente à incapacidade de inibir os sistemas excitatórios.  

O tratamento deve ter por base medidas cognitivo-comportamentais e farmacológicas. 

A insónia secundária pode resultar de desordens médicas ou psiquiátricas (depressão, 

ansiedade, dor crónica), abuso de substâncias ou de desordens de sono primárias 34. O tratamento 

deve basear-se na resolução da desordem primária e na terapia cognitivo-comportamental. 

A nicotina, cafeína e álcool parecem ter um papel importante no desenvolvimento de insónia. 

Verificou-se uma diminuição da qualidade do sono, aumento do tempo requerido para 

adormecer, sono fragmentado e sensação de sono não reparador em indivíduos fumadores 

comparativamente a não fumadores 36. Nos fumadores ocorre uma diminuição do sono de onda 

lenta proporcional à concentração plasmática do metabolito da nicotina. Através do efeito 

mediado pelos recetores nicotínicos, ocorre estimulação do sono REM e inibição do sono NREM, 

com impacto na qualidade do sono. 

A cafeína apresenta rápida absorção, com picos de concentração plasmática 30 a 75 minutos 

após ingestão e tempo de semivida de 3 a 7h 37. A ingestão repetida de cafeína durante o dia leva 

à acumulação dos seus metabolitos, com aumento do tempo necessário para a sua clearance. O 

seu consumo deve ser evitado pelo menos 7h antes de deitar. A ingestão de cafeína pode provocar 

a diminuição do tempo total de sono, aumento do seu período de latência e diminuição da duração 

dos estádios 3 e 4 do sono NREM, importantes para o processo de memória. 

O consumo de álcool contribui para a fragmentação do sono na segunda metade da noite e para 

a diminuição do tempo total de sono, exercendo um impacto negativo neste processo 38. 

O envelhecimento é também um fator de risco para a insónia, uma vez que nos idosos se 

verifica uma redução dos neurónios da VLPO, o que pode estar na origem da redução dos períodos 

de sono 1. 
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4.2.1. Tratamento não farmacológico da insónia 

 A terapia cognitivo-comportamental melhora os fatores que contribuem para a insónia 35. 

Consiste na adoção de um conjunto de comportamentos e condições que favorecem o sono e 

podem ser benéficos no tratamento da insónia primária e secundária 39. 

Regra geral, recomenda-se que indivíduos com insónia permaneçam na cama o tempo 

estimado para o período de sono normal, evitando períodos de permanência prolongados que 

conduzem a sono fragmentado. É importante a adoção de horários regulares de deitar e acordar 

para a consolidação do ritmo circadiano. Quando um indivíduo se deita muito cedo, verifica-se 

um estado de excitação inadequado ao sono. Já quando este se deita tardiamente, o seu período 

de sono é geralmente encurtado devido ao ritmo circadiano normal. 

O ambiente deve ser adequado ao repouso: escuro, silencioso, confortável e com temperatura 

adequada. Deve evitar-se o consumo de álcool e cafeína nas 6 39 e 7h 25, respetivamente, antes de 

deitar, devendo também evitar-se o consumo de nicotina 39. Deve evitar-se o uso de computadores 

e a execução de atividades com grande esforço cognitivo pelo menos 1h antes de deitar. A luz 

suprime a produção de melatonina, pelo que a sua emissão direcionada ao olho por monitores 

perto da hora de deitar é desaconselhada. 

A prática de exercício físico tem efeito benéfico no sono. Se realizada ao final da tarde permite 

aumentar a fadiga e diminuir o período de latência do sono. A sua prática regular parece aumentar 

o sono de onda lenta, diminuir o período requerido para iniciar o sono e aumentar a sua qualidade 

40. Deve ser evitado nas 4h que precedem o deitar devido ao aumento da atividade simpática.  

Recomenda-se a elaboração de uma lista de preocupações e assuntos pendentes, de forma a 

evitar pensar nos mesmos no período destinado ao sono 39.  

Deve evitar-se o uso do quarto para atividades como a leitura e ver televisão. Pequenos sonos 

durante o dia (benéficos, por exemplo, em TPT) são desaconselhados em indivíduos com insónia 

noturna pois diminuem a necessidade de dormir. Antes de deitar deve diminuir-se a ingestão de 

bebidas e evitar refeições pesadas 38. 

Forçar o sono aumenta a probabilidade de insónia, pelo que se deve evitar a permanência no 

quarto quando não se consegue adormecer, devendo optar-se pela realização de pequenas 

atividades, como tomar um banho quente ou ler, até sentir sonolência 39. A fim de controlar o 

estado de hiperexcitação pode recorrer-se ao relaxamento muscular e meditação. 

Existem evidências que a acupuntura e a acupressão possam ser benéficas no tratamento da 

insónia, através do seu efeito modulador da libertação de serotonina, dopamina e opióides 

endógenos 41. No entanto, para a acupuntura não existem evidências científicas claras dos seus 

efeitos benéficos na insónia primária e secundária 42. Esta tem como vantagem os seus reduzidos 

efeitos adversos. 

Uma revisão sistemática do uso da medicina alternativa no tratamento da insónia constatou o 

efeito benéfico da acupressão, yoga e Tai Chi 41.  
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5. Recomendações Alimentares - prevenir para não remediar  

Indivíduos com distúrbios de sono apresentam risco cardiovascular aumentado, pelo que 

adoção de boas práticas alimentares é fortemente aconselhada. Em anexo encontra-se uma lista 

elaborada com recomendações base (Anexo I).  

 

6. Abordagens farmacológicas no tratamento da insónia  

Um fármaco sedativo produz efeito calmante, com depressão do sistema nervoso central 

(SNC) mínima para obtenção do efeito pretendido 43. Um hipnótico produz sonolência e visa a 

manutenção do sono, com depressão mais profunda do SNC.  

6.1. Benzodiazepinas (BZD) e zolpidem 

As BZD estão indicadas na insónia, ansiedade, desordens de pânico, convulsões, espasmos 

musculares, tratamento do alcoolismo 43 e nas primeiras semanas de terapêutica com 

antidepressivos 44. São fármacos seguros para uso inferior a 4 semanas 45. As BZD hipnóticas 

diminuem o período de latência do sono e aumentam a sua duração 30. 

O zolpidem é um hipnótico não benzodiazepínico com rápido início de ação e maior afinidade 

para a subunidade α1 do recetor GABAA.  

As BZD e o zolpidem ligam-se a um local alostérico do recetor GABAA no SNC, funcionando 

como agonistas deste recetor que consiste num canal iónico de cloreto ativado pelo GABA. A 

ligação do GABA aumenta o influxo de cloreto, inibindo a vigília e promovendo o sono 46. Os 

recetores GABAA são compostos por 5 subunidades de diferentes famílias (α,β,γ ,δ,ε,π,θ) e 

isoformas (como α1-6, β1-3, γ1-3) 47. No SNC, 43% destes recetores são formados por 2α1, 2β2, 1γ2. 

O local de ligação das BZD no recetor GABAA ocorre nas subunidades α e γ.  

As subunidades α1 medeiam efeitos sedativos e anticonvulsivantes e são responsáveis pela 

amnésia anterógrada e dependência. As subunidades α2, α3 e α5 medeiam ações miorrelaxantes e 

a subunidade α2 tem efeito ansiolítico. No Anexo V encontra-se um quadro com o resumo dos 

efeitos mediados pelas subunidades α do recetor GABAA e das BZD com afinidade para essas 

subunidades.  

Para além da dependência física e psicológica, o uso continuado destes fármacos pode resultar 

em declínio psicomotor e cognitivo, deterioração da memória, aumento da sonolência e da 

propensão a quedas e desenvolvimento de tolerância, pelo que o seu uso deve ser confinado a 

curtos períodos 45. É desaconselhado o uso de mais do que um agente benzodiazepínico no 

tratamento da ansiedade e insónia bem como a sua utilização por períodos superiores a 12 semanas 

na primeira situação e a 4 na segunda, já compreendendo o processo de retirada do fármaco 44. A 

utilização por tempos superiores requer avaliação médica.  

Uma das principais limitações do uso destes fármacos consiste nos efeitos produzidos no dia 

seguinte como sedação residual, dor de cabeça, vertigens e diminuição do estado de alerta 30. 

Podem causar confusão (especialmente nos idosos), fraqueza muscular, visão turva e amnésia 
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anterógrada 46. Existem evidências do aumento de acidentes rodoviários relacionados com o uso 

destes fármacos 48 e de episódios de sonambulismo em alguns utilizadores de BZD 30. 

Os seus efeitos na memória podem dever-se ao facto de aumentarem a duração do estádio 2 

do sono NREM e de diminuírem o sono de ondas lentas (estádio 4) e o sono REM 43. 

A descontinuação destes fármacos deve ser gradual, com diminuição progressiva da dose de 

15 em 15 dias, de forma a evitar os efeitos de retirada que incluem estados de ansiedade, insónia, 

pesadelos, diminuição da concentração, depressão e fraqueza 46.  

Neste processo pode recorrer-se à substituição da BZD em questão por uma com maior tempo 

de semivida como o diazepam, uma vez que a eliminação gradual permite um quadro sintomático 

mais moderado 45. A conversão da dose de uma BZD na dose equivalente de diazepam encontra-

se na Tabela 3 (Anexo VI). As BZD com longo tempo de semivida acumulam-se quando 

administradas repetidamente, requerendo monitorização principalmente em pacientes com 

comprometimento da função hepática e renal. 

Idealmente deve usar-se a menor dose efetiva pelo menor tempo possível e, se praticável, em 

dias alternados. O paciente deve ser informado dos efeitos aditivos e sinérgicos com outros 

depressores do SNC. Deve considerar-se que hipnóticos de curta duração têm maior potencial de 

causar dependência, e que os de longa duração geralmente provocam efeitos no dia seguinte (um 

quadro com a classificação das BZD pode ser encontrado no Anexo VI).  

O uso destes fármacos deve ser evitado na gravidez. A metabolização de grande parte das BZD 

e do zolpidem depende do CYP3A4 pelo que indutores (carbamazepina, rifampicina) ou 

inibidores (cetoconazol, claritomicina, ritonavir) podem afetar a sua concentração 49. 

Portugal é um dos países europeus onde o consumo de BZD é maior 50. Atendendo ao seu 

impacto e ao elevado consumo principalmente pelos idosos, é da responsabilidade do 

farmacêutico assegurar o uso racional destes fármacos e alertar a população para os riscos 

envolvidos na sua toma continuada, propondo medidas alternativas e de descontinuação da 

terapêutica, no sentido de promover a saúde física e mental dos pacientes. 

6.2. Melatonina 

A melatonina é um hipnótico 29 que aumenta a qualidade do sono sem os efeitos adversos 

associados às BZD 30. Apresenta baixa toxicidade e está indicada para a insónia primária a partir 

dos 55 anos, com evidências de eficácia na indução do sono, diminuição do período de latência e 

melhoria do estado de alerta matinal.  

O pico plasmático ocorre cerca de 2h após a administração 29. É comercializada em Portugal 

na forma farmacêutica de libertação prolongada - Circadin® (2 mg de melatonina) 51, sendo a sua 

administração indicada 2h antes de deitar. Existe também sob a forma de suplemento alimentar 

na formulação Valdispert Noite® (que contém 1 mg de melatonina). A suplementação com 

melatonina pode ajudar na retirada de BZD, dado que estas inibem a libertação de melatonina 52.  
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6.3. Valeriana officinalis 

 O ácido valerénico dos seus extratos tem efeito ansiolítico por ação no recetor GABAA
 53. 

Devido à variabilidade da concentração nas preparações deste composto e uma vez que estas não 

são reguladas pela U.S. Food and Drug Administration (FDA), os seus efeitos podem não ser 

consistentes 54. Em Portugal, a Valeriana officinalis está indicada em perturbações nervosas 

ligeiras e no alívio temporário da dificuldade em adormecer 55.  

6.4. Anti-histamínicos 

Os anti-histamínicos H1 de 1ª geração, como a doxilamina, apresentam efeitos sedativos. São 

muitas vezes utilizados como promotores do sono 56 uma vez que o bloqueio da ação da histamina 

nos recetores H1 no SNC propicia o sono de onda lenta (estádio 4 da fase NREM) 57. Podem 

conduzir a efeitos anticolinérgicos (boca seca, prisão de ventre, retenção urinária, visão turva), 

declínio cognitivo e psicomotor por depressão do SNC 56 e perturbações de memória 44. 

 

Conclusão 

Utilizei os conhecimentos adquiridos neste trabalho para promover junto de uma trabalhadora 

por turnos noturnos medidas de adaptação ao novo ritmo circadiano, como a utilização de óculos 

escuros quando abandona o trabalho, e de promoção de um período de sono adequado. 

Os conhecimentos adquiridos foram também utilizados no sentido de alertar os utentes para os 

riscos associados ao uso prolongado de BZD, para promover medidas de higiene do sono e para 

tentar implementar processos de retirada de BZD. No entanto, muitos utentes revelaram-se 

refratários ao aconselhamento, referindo que já utilizam estes fármacos há anos e que “existem 

vícios piores”. 

É requerido um esforço adicional da comunidade farmacêutica para conseguir mudar a atitude 

dos utentes face a este problema. 

 

Tema 2 – Osteoporose e Osteoartrite: patofisiologia e opções terapêuticas 

 

1. Apresentação do tema 

Este tema surgiu da necessidade de compreender a fisiopatologia envolvida na osteoporose e 

osteoartite e as opções terapêuticas disponíveis. Esta ideia foi baseada no grande número de idosos 

afetados por estas patologias ósseas e na revisão farmacoterapêutica realizada a duas pacientes 

idosas, uma com osteoporose e outra com osteoartite, no sentido de promover um serviço da 

farmácia - o Medical Dispenser®. A componente prática deste trabalho teve como objetivos 

averiguar possíveis causas iatrogénicas relacionadas com os sinais e sintomas apresentados pelas 

pacientes e detetar problemas relacionados com o uso do medicamento. Neste sentido, foi avaliada 

a terapêutica de cada paciente, identificadas possíveis interações e efeitos adversos (Anexos IX e 
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XI), foi preparado um blister com a medicação semanal no Medical Dispenser (Anexo X) e foi 

realizado o devido aconselhamento.  

 

2. Caracterização das pacientes em estudo 

a) Senhora M, de 80 anos, com DMT2 não controlada, osteoporose e fibrilação auricular. 

Encontra-se medicada com a associação de metformina e vildagliptina, ranelato de estrôncio, 

ácido fólico e ferro, mirtazapina, carvedilol, ácido acetilsalicílico, gliclazida e Cystine B6® 

(suplemento alimentar). O caso de estudo consta no Anexo IX. 

b) Senhora O, de 76 anos, hipertensa, com quadro depressivo, problemas de circulação venosa e 

automedicada para a dor resultante de osteoartrite nos joelhos. Caiu recentemente devido a 

tonturas. Encontra-se medicada com cloxazolam, associação de losartan e hidroclorotiazida, 

bisoprolol, escitalopram e com o venotrópico Cyclo 3®. Para a dor devida à osteoartrite, toma 

etoricoxib ou tramadol associado a paracetamol. O caso de estudo consta no Anexo XI. 

 

3. O osso e a remodelação óssea 

O esqueleto é formado por osso cortical (80 %) e trabecular (20%). O osso é composto por 50 

a 70% de conteúdo mineral (maioritariamente cristais de hidroxiapatite), 20 a 40% de matriz 

orgânica, 5 a 10% de água e 3% de lípidos 58. A matriz orgânica é formada por colagénio tipo I e 

pequenas quantidades de colagénio tipo III e V, fibrilas estabilizadoras da matriz extracelular e 

proteínas reguladoras da mineralização e proliferação dos osteoblastos.  

A remodelação óssea é fundamental para a reparação de danos ósseos e prevenção de fraturas. 

Nela participam os osteoblastos e osteoclastos, que medeiam, respetivamente, a formação e 

reabsorção ósseas. Estes exercem ações coordenadas através do recetor de ativação do fator 

nuclear k-B (RANK) e seu ligante (RANKL) 59. O RANKL é produzido pelos osteoblastos e 

linfócitos T ativados originários da medula óssea. Liga-se ao RANK expresso à superfície dos 

osteoclastos e seus percursores, promovendo a formação de osteoclastos maduros, funcionais e 

multinucleados e a reabsorção óssea pelos osteoclastos maduros. 

Na remodelação óssea, os precursores dos osteoclastos originam pré-osteoclastos 

multinucleados que se ligam à matriz óssea 58. Formam-se compartimentos de reabsorção, onde 

os oscleoclastos criam um pH ácido, que favorece a dissolução do conteúdo mineral do osso, e 

libertam enzimas responsáveis pela digestão da matriz orgânica. Deste processo resultam lacunas 

ósseas e a libertação de osteócitos, monócitos, pré-osteoblastos e do fator de transformação do 

crescimento β (TGF-β). O TGF-β inibe a libertação de RANKL pelos osteoblastos, inibindo a 

osteoclastogénese e a reabsorção óssea. A reabsorção óssea é também inibida pelos estrogénios, 

que estimulam a produção da proteína osteoprotegerina (OPG) pelos osteoblastos 60, que se liga 

ao RANKL. 
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A reabsorção óssea é seguida de deposição de colagénio tipo I pelos osteoblastos, também 

responsáveis pela libertação de cálcio e fosfato 58. 

Os osteócitos suportam a estrutura e metabolismo ósseos e encontram-se na matriz óssea. 

Estão conectados a células de revestimento da superfície óssea que podem diferenciar-se em 

osteoblastos em resposta à hormona paratiróideia (PTH) ou a forças mecânicas. Os osteócitos 

determinam a localização da remodelação óssea 59, um processo modulado pelos estrogénios, 

testosterona, cálcio, PTH e 1,25 – dihidroxivitamina D 61.  

A 1,25-dihidroxivitamina D regula o cálcio e fosfato séricos, promove a absorção intestinal de 

cálcio e contribui para a mineralização óssea e para a diferenciação dos osteoblastos 58.  

Osteócitos, osteoblastos, precursores dos osteoblastos e algumas células da medula óssea 

expressam recetores dos estrogénios 59. Os estrogénios inibem a libertação de citocinas 

inflamatórias responsáveis pela osteoclastogénese, pela sobrevivência prolongada dos 

osteoclastos e pela inibição da génese e atividade dos osteoblastos. 

Na medula óssea, células mesenquimais podem originar osteoblastos e adipócitos, por duas 

vias distintas 62. A via de sinalização Wnt é composta por mediadores que inibem os indutores da 

formação de adipócitos, parecendo estar envolvida na promoção da formação dos osteoblastos 

em detrimento dos adipócitos 63. Inibidores da via Wnt promovem patologia óssea 62,64. 

3.1. A remodelação óssea no envelhecimento 

Com o envelhecimento verifica-se uma diminuição das hormonas sexuais circulantes 59.  

Na mulher pós-menopausa ocorre diminuição dos níveis de estrogénio com promoção da 

reabsorção óssea. 

No Homem, verifica-se a diminuição de hormonas sexuais livres por aumento de uma proteína 

de ligação que pode estar envolvida na perda óssea. Verifica-se ainda diminuição do estradiol. 

O envelhecimento parece favorecer a ativação de fatores que contribuem para a via de 

formação de adipócitos a partir das células mesenquimais da medula 62, com senescência dos 

precursores osteoblásticos. A perda óssea no envelhecimento resulta ainda da diminuição da 

absorção intestinal de cálcio e do défice em vitamina D 59. 

 

4. Osteoporose 

É uma doença que se caracteriza por baixa densidade óssea (DO), deterioração da 

microarquitectura do osso, diminuição da força óssea e risco aumentado de fratura 61.  

O diagnóstico baseia-se na presença de fratura ou nos valores de T-score. Estes valores são 

calculados com base no desvio padrão em relação ao valor médio de densitometria óssea para a 

população jovem adulta de referência e permitem o diagnóstico de osteopenia (T-score ≤ -1e ≥-

2,5) e osteoporose (T-score ≤ -2,5) 64. 

Fatores de risco de osteoporose incluem: idade avançada, sexo feminino, raça caucasiana, 

sedentarismo, baixa exposição solar, risco de queda potenciado por Diabetes mellitus não 
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controlada (devido a neuropatia periférica ou a alterações visuais devido a retinopatia diabética) 

65 e outros fatores apresentados na Tabela 4 (Anexo VII). 

A osteoporose pode ser primária (do tipo 1 ou 2) ou secundária 61.  

A osteoporose primária do tipo 1 verifica-se entre os 50-70 anos. Afeta o osso trabecular 

podendo originar fraturas principalmente nas vértebras e no pulso. As fraturas vertebrais são as 

mais comuns e estão associadas a grande morbilidade 59. 

 A osteoporose primária do tipo 2 verifica-se em pessoas com idade superior a 70 anos sendo 

a principal causa de fraturas na anca 61, que estão associadas a grande morbimortalidade:- 20% 

dos indivíduos acabam por falecer no ano posterior à fratura e cerca de 33% necessitam de 

internamento em lar 59.  

O risco de fratura aumenta após a ocorrência de uma fratura prévia 61, sendo importante a 

prevenção de quedas. Por estas razões, o tratamento da osteoporose assume particular relevância. 

A osteoporose secundária pode resultar de desordens endócrinas e gastrointestinais, do uso de 

certos fármacos (glucocorticoides) e de outros fatores apresentados na Tabela 5 (Anexo VII) 61. 

4.1. Tratamento da Osteoporose 

Os objetivos terapêuticos consistem na prevenção das fraturas e manutenção ou melhoria da 

DO e função física 64. Recomenda-se uma ingestão diária adequada de cálcio (1200 mg), vitamina 

D (800 UI) e proteínas, prática regular de exercícios de fortalecimento muscular, cessação 

tabágica, consumo moderado de álcool e estratégias de prevenção de quedas. 

Existem diferentes opções terapêuticas para a osteoporose. A escolha deve ser adaptada ao 

risco de fratura óssea e outras características do paciente. Deve aumentar-se o consumo de cálcio 

e vitamina D. São preferíveis fontes naturais de cálcio, dado que a suplementação apresenta 

efeitos gastrointestinais e pode propiciar o desenvolvimento de cálculos renais e enfarte do 

miocárdio. 

O recurso a agentes farmacológicos deve ser considerado em mulheres pós-menopausa com 

fratura da anca ou vertebral; valor de T-score correspondente a osteoporose na região lombar, 

anca e colo do fémur ou valor de T-score correspondente a osteopenia associado a risco de fratura 

a 10 anos de 20% para fraturas major (vertebrais, do fémur proximal, rádio distal ou úmero 

proximal) ou 3% para fratura da anca.  

4.1.1 Agentes farmacológicos para a osteoporose 

4.1.1.1.Terapêutica Hormonal 

Consiste na administração de estrogénios ou da associação de estrogénio e progestagénio. É a 

primeira linha de tratamento em mulheres com menopausa há menos de 10 anos e sintomáticas, 

seguindo-se os bifosfonatos e o raloxifeno 64. 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária

  

 
18 Sara Cristina da Silva Marques 

4.1.1.2.Bifosfonatos 

 Adequam-se a indivíduos com mais de 60 anos e T-score inferior a -1,8. Devem ser 

administrados com estômago vazio e requerem que o paciente permaneça na posição vertical pelo 

menos nos 30 minutos após administração 60. Os bifosfonatos inibem os osteoclastos e promovem 

a sua apoptose, exercendo um efeito inibidor na reabsorção 62.O uso prolongado potencia a 

acumulação de microdanos ósseos, tendo sido reportados, de forma rara, casos de osteonecrose 

no maxilar e aumento de fraturas atípicas do fémur em pacientes que tomavam doses elevadas.  

4.1.1.3. Raloxifeno 

É um agonista dos recetores de estrogénio a nível ósseo e hepático 64. É uma opção terapêutica 

válida em casos de intolerância aos bifosfonatos, em casos de insuficiência renal e na ausência de 

história de tromboembolismo.  

4.1.1.4.Denosumab 

É um anticorpo monoclonal bloqueador do RANKL. Pode ser considerado por tempo limitado 

em idosos que não aderem à terapia com bifosfonatos e em pacientes com a função renal 

diminuída. Reduz o risco de fratura vertebral e não vertebral. 

4.1.1.5.Teriparatida  

É um agente anabólico e é adequada para o tratamento de pacientes com T-score inferior a -3, 

para um período inferior a 2 anos.  

4.1.1.6. Ranelato de estrôncio 

Reduz a incidência de fraturas vertebrais e não vertebrais 62, e está indicado para o tratamento 

da osteoporose pós-menopausa e osteoporose no homem 66. Diminui a osteoclastogénese, 

promove a apoptose dos osteoclastos e diminui a sua atividade e adesão ao osso. Promove o 

aumento de OPG e a formação de osteoblastos a partir das células mesenquimais da medula óssea. 

Em Portugal, é comercializado sob a forma de Osseor® e Protelos®, com uso restrito a 

pacientes não passíveis de outras terapêuticas e mediante monitorização cardiovascular regular 67. 

Está contraindicado em pacientes com história de doença cardíaca isquémica, doença arterial 

periférica, doença cerebrovascular e hipertensão não controlada, pois aumenta incidência de 

enfarte do miocárdio 68. A terapêutica hormonal, teriparatida e os bifosfonatos risendronato e 

alendronato revelaram eficácia na redução de fraturas vertebrais e não vertebrais 64.  

Os agentes terapêuticos para a osteoporose apresentam efeitos secundários consideráveis, pelo 

que monitorização da terapêutica assume especial importância.  

A DO dos pacientes deve ser avaliada regularmente, e estes devem aumentar a ingestão de 

cálcio e vitamina D e realizar exercícios de fortalecimento. Caso seja necessário, pode considerar-

se o tratamento com um bifosfonato. 
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5. Osteoartrite 

A osteoartrite (OA) caracteriza-se por destruição da cartilagem, alterações no osso subcondral 

e inflamação articular 69. É atribuída a fatores mecânicos e inflamatórios 69,70. A dor por 

mobilização da articulação é um sintoma característico 71.  

A cartilagem é maioritariamente formada por colagénio tipo II e agrecano 72. O aumento da 

pressão articular (por extensão, compressão ou cisalhamento) pode ser detetado por recetores 

mecânicos presentes nas células da articulação, resultando na expressão de mediadores 

inflamatórios responsáveis pela degradação da cartilagem 70. Produtos de degradação da 

cartilagem estimulam a expressão de mediadores inflamatórios, com produção de 

metaloproteinases da matriz (MPM) pelos condrócitos. As MPM participam na degradação da 

cartilagem, tal como os mediadores inflamatórios sistémicos e locais. Estes potenciam a 

infiltração de macrófagos, causam inflamação e dor.  

A nível articular, citocinas inflamatórias como a IL-1β e o fator de necrose tumoral α (TNF-

α) potenciam a apoptose dos condrócitos, inibem a síntese de matriz, induzem a expressão de 

MPM e a produção de IL-6. A IL-6 é responsável por alterações ao nível do osso subcondral 73. 

A lesão mecânica diminui a lubrificação da articulação, com aumento da fricção e apoptose 

dos condrócitos 69. Para os mecanismos fisiopatológicos desta doença podem ainda contribuir 

alterações epigenéticas 69, o stress oxidativo 70 e défice de estrogénios. 

A OA tem maior incidência no joelho 66. A abordagem terapêutica da OA no joelho deve 

considerar medidas farmacológicas e não farmacológicas, seguindo um algoritmo terapêutico 

(Anexo VIII). A primeira linha de tratamento deve ter por base a avaliação por um ortopedista e 

a utilização de produtos ortopédicos para diminuição do stress articular, retardando a progressão 

da doença. A prática de exercício aeróbio e de fortalecimento muscular deve ser considerada.  

Caso estas medidas sejam insuficientes devem implementar-se medidas farmacológicas 

seguindo o algoritmo referido anteriormente de forma adaptada à resposta do paciente.  

Inicialmente recomenda-se a terapia contínua com sulfato de glucosamina e/ou sulfato de 

condroitina. Estes permitem a melhoria dos sintomas, diminuem a progressão da doença e a sua 

administração é segura para o paciente. Em casos agudos, pode recorrer-se à administração de 

paracetamol até 3 g/dia. Caso os sintomas não estejam controlados, recomenda-se a adição à 

terapêutica de anti-inflamatórios não esteróides (AINEs) tópicos, não salicilados.  

Se a dor não for controlada com as recomendações anteriores, deve iniciar-se a administração 

oral de AINEs, que devem ser evitados em insuficientes renais e associados à toma de um inibidor 

da bomba de protões. Os AINEs aumentam o risco cardiovascular, sendo o naproxeno o que 

apresenta menor risco. Em etapas subsequentes, mais graves, pode considerar-se a administração 

de tramadol, um agonista opióide fraco de ação central mas tendo em conta os efeitos de tolerância 

e dependência 71 e o facto dos seus efeitos secundários poderem limitar a adesão à terapêutica 66. 
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Pode ainda ser considerada a administração de duloxetina. Casos mais severos requerem injeção 

medicamentosa intra-articular ou procedimentos cirúrgicos. 

 

6. Contextualização para as pacientes em estudo 

A senhora M e a senhora O são duas idosas com patologia óssea. A abordagem terapêutica em 

ambas as pacientes deve basear-se nos critérios teóricos apresentados, na presença de outras 

patologias e na medicação realizada. 

A avaliação farmacoterapêutica encontra-se detalhada em anexo (Anexos IX e XI) e assume 

especial relevância dado tratarem-se de pacientes idosas. 

Os idosos, indivíduos com idade igual ou superior a 65 anos, são os mais suscetíveis à 

ocorrência de eventos adversos associados a fármacos (EAF) 74, que consistem numa resposta 

prejudicial em doses apropriadas para o utente, que não se deve a falha na terapêutica, 

envenenamento ou overdose planeada 75 e que contribuem para um grande número de 

hospitalizações 76. 

A maior suscetibilidade dos idosos deve-se a alterações farmacocinéticas e farmacodinâmicas 

relacionadas com o envelhecimento. Em termos farmacocinéticos, verificam-se alterações na 

absorção 77, diminuição da albumina 78 e alteração do volume de distribuição corporal (VD). 

Ocorre diminuição do VD hidrófilo e aumento do VD lipófilo, alterações no metabolismo e 

alterações na eliminação renal de fármacos e seus metabolitos.  

A nível farmacodinâmico esta suscetibilidade deve-se a modificações na ativação de recetores, 

nos processos pós-ativação, nas membranas e na função homeostática 78. 

Na avaliação farmacoterapêutica realizada foram consultados critérios padrão estabelecidos 

para a identificação de fármacos potencialmente inapropriados (FPI) em idosos, como os critérios 

de Beers 79 e os STOPP e START 80. Os critérios STOPP dizem respeito a prescrições de FPI em 

idosos e os START a prescrições necessárias em determinadas condições.  

A avaliação realizada permitiu a identificação de fármacos utilizados para a patologia óssea 

inadequados face aos quadros clínicos apresentados. 

 

Conclusão 

Este trabalho de revisão capacitou-me de um melhor aconselhamento em duas patologias 

frequentes nos idosos, a osteoporose e a osteoartirte. O farmacêutico pode desempenhar um papel 

importante na saúde através da deteção de erros relacionados como o uso do medicamento, 

podendo contribuir para a diminuição de eventos adversos associados a fármacos e para o número 

de hospitalizações. 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária

  

 
21 Sara Cristina da Silva Marques 

Parte II – Descrição das atividades desenvolvidas 
 

Introdução 

Ao longo de 9 semestres, o Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas proporcionou a 

aquisição de conhecimentos científicos e éticos no âmbito da saúde. Diversas unidades 

curriculares visaram a formação de um futuro farmacêutico conhecedor de mecanismos 

fisiopatológicos e opções terapêuticas disponíveis, bem como do circuito do medicamento. 

Sendo o dever do farmacêutico estar ao serviço da saúde dos utentes 81, o estágio curricular 

assume toda a pertinência, permitindo a aprendizagem de competências inerentes ao ato 

farmacêutico.  

O meu principal objetivo era adquirir ao longo do estágio os conhecimentos e experiências 

que me permitissem transitar de uma estudante de mestrado na área do medicamento e saúde para 

uma profissional de saúde capaz de interagir com o utente e lhe dispensar toda a informação, 

promovendo a saúde e o uso racional do medicamento. 

Durante 4 meses estagiei na Farmácia Bessa, onde me foi possível o contacto com áreas como 

a gestão na farmácia, dispensa e aconselhamento ao utente, regras de receituário e faturação e 

serviços de saúde ao dispor do utente nesta farmácia. 

 São esses conhecimentos e aprendizagens que pretendo descrever ao longo deste relatório. 

Capítulo I – Farmácia Bessa 

1. Localização e enquadramento 

A Farmácia Bessa (FB) foi fundada em 1907 e localiza-se na Avenida João Pinto Bessa nº520, 

na freguesia de Cucujães, pertencente ao município de Oliveira de Azeméis, no distrito de Aveiro.  

Tem uma localização privilegiada, próxima da escola EB1 do Picoto, da extensão em Cucujães 

do centro de saúde de Oliveira de Azeméis e do lar de idosos Fundação Manuel Brandão.  

Recentemente adquiriu uma imagem renovada, usufruindo de um novo e cuidado espaço. 

A sua antiguidade e qualidade é fator de confiança para o utente, que revê na equipa 

características de excelência.  

O horário de atendimento ao público realiza-se de segunda a sexta-feira das 8:30h às 19:30h, 

aos sábados das 8:30h às 13h e das 14h às 19h, e quinzenalmente ao domingo das 9h às 12:30h e 

das 14:30h às 19h. A FB não realiza atendimento noturno e intercala a sua atividade aos feriados 

e aos domingos com outra farmácia da freguesia de Cucujães. 

2.Instalações, equipamentos e organização da farmácia 

2.1.Espaço físico exterior 

A farmácia encontra-se identificada com inscrição “Farmácia Bessa”, de acordo com o artigo 

28º do Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de Agosto 82. No seu exterior constam a cruz das 

Farmácias Portuguesas® e uma cruz luminosa. Estão indicados o horário de funcionamento, 
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direção técnica, proprietário e serviços farmacêuticos prestados, bem como a informação relativa 

às farmácias em serviço permanente do município de Oliveira de Azeméis. 

Encontra-se ao nível da rua, por onde ocorre o acesso dos utentes, com instalações acessíveis 

a indivíduos com mobilidade reduzida para o piso 0 e para o piso -1 através do elevador. A fachada 

apresenta um design atrativo e profissional (Figura 14, anexo XII). Possui uma montra de 

exposição de produtos e informação para o utente, elaborada pela equipa da farmácia ou pelos 

profissionais das marcas dos produtos publicitados não comparticipados pelo Sistema Nacional 

de Saúde (SNS) 83. 

2.2. Espaço físico interior 

A farmácia é um estabelecimento de prestação de cuidados de saúde que deve centrar a sua 

atividade nas necessidades e bem-estar do utente 84, dispondo de instalações que permitam o 

correto e seguro acondicionamento e preparação dos medicamentos e de uma área de atendimento 

que disponibilize ao utente todo o conforto, segurança e privacidade. 

A FB é composta por dois pisos. O piso 0 apresenta uma zona de atendimento ao público, 

uma zona de receção e conferência de encomendas contínua com o armazém principal (robot, 

frigorífico e armários), biblioteca, e gabinete de medição de parâmetros bioquímicos e 

fisiológicos e administração de injetáveis e vacinas não previstas no plano nacional de vacinação. 

No piso -1 encontram-se o laboratório, os gabinetes de prestação de serviços, o armazém de 

grandes quantidades, o gabinete de conferência de receituário e contabilidade, a direção técnica, 

a sala comum e as instalações sanitárias. 

2.2.1 Zona de atendimento ao público 

A zona de atendimento ao público (Figura 15, Anexo XII) é ampla e composta por 5 balcões 

de atendimento, afastados entre si de forma a garantir a privacidade do utente, que assim se sente 

mais confortável para expor as suas questões de saúde e dúvidas face ao uso do medicamento. 

Cada balcão está equipado com um computador (que dispõe do programa Sifarma 2000®, do 

gadget para realização instantânea de encomendas à Cooprofar e do programa relativo ao sistema 

de senhas de vez), leitor ótico, sistema de multibanco e impressora de receitas e faturas.  

Atrás dos balcões de atendimento existem duas saídas do robot, o CashGuard® e lineares e 

gavetas onde se encontram diversos produtos, geralmente designados de uso familiar ao utente, 

como os suplementos alimentares, antigripais e medicamentos homeopáticos. 

Esta zona compreende ainda uma zona de espera, distante da de atendimento, onde se 

encontram cadeiras para os utentes e uma zona destinada ao entretenimento das crianças. Ao 

longo da zona de espera estão expostos em lineares diversos produtos como os de dermofarmácia 

e cosmética, puericultura e higiene corporal e uma gôndola com produtos promocionais ou 

adequados à época sazonal. O tensiómetro e balança encontram-se também neste espaço. 

A zona de atendimento contém um dispensador de senhas de vez e monitores que assinalam o 

número da senha de atendimento, de forma a garantir um ambiente calmo e ordeiro.  
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2.2.2. Zona de receção e conferência de encomendas 

Esta é uma zona contínua ao armazém principal e nela ocorre a receção das encomendas. 

Está equipada com um computador com o programa Sifarma 2000®, leitor ótico, impressora 

e impressora de etiquetas. Neste local são também realizadas encomendas, devoluções, marcação 

de preços e controlos do stock e validade, bem como o arquivo de faturas e notas de devolução 

de distribuidores e notas de encomendas diretas.  

2.2.3. Armazém principal 

Consiste numa sala onde se encontram o robot, frigorífico e armários interiores, onde são 

garantidas as condições de iluminação, temperatura, humidade e ventilação ideais à conservação 

dos medicamentos. Dispõe de termohigrómetro que mede e regista a humidade e temperatura da 

sala e do frigorífico. O robot armazena a grande maioria dos medicamentos e produtos existentes 

na farmácia e dispõe de um dispositivo que mede a temperatura e humidade. Produtos não 

armazenáveis no robot devido à sua forma são guardados nos armários interiores ou, caso sejam 

destinados a esse fim, expostos em lineares na zona de atendimento. 

2.2.4. Biblioteca  

A biblioteca da farmácia deve estar organizada e atualizada, disponibilizando ao farmacêutico 

a informação necessária 84. Na FB constam fontes bibliográficas como o Prontuário Terapêutico, 

Formulário Galénico Português, Formulário Galénico Português 2007 (para manipulados de uso 

pediátrico), Simposium Terapêutico 2014, Índice Nacional Terapêutico, Farmacopeia Portuguesa, 

legislação vigente e pequenos manuais de apoio. Todos os computadores dispõem de internet. 

2.2.5. Gabinetes de Atendimento Personalizado 

Existem três destes gabinetes: um localiza-se no piso 0 e destina-se à realização de testes de 

parâmetros bioquímicos ou fisiológicos. Os outros dois, no piso -1 destinam-se às consultas de 

dermocosmética, nutrição, fisioterapia, acupuntura, psicologia e podologia. 

 São salas ventiladas que permitem ao utente um atendimento sem perturbações 84. 

2.2.6. Laboratório 

O laboratório da FB é um local reservado que apresenta as condições ideais de manipulação 

de medicamentos seguindo as Boas Práticas da Farmácia (BPF). Dispõem de uma fonte de gás, 

agitador mecânico (Unguator®), balança analítica, banho termostatado, pedra de pomadas, hotte, 

termómetro, alcoómetro de Gay-Lussac, tamizes nº 120 e 80 e Medical Dispenser®. 

2.2.7. Armazém de grandes quantidades 

Neste encontram-se medicamentos ou produtos não passíveis de armazenamento no armazém 

principal devido à sua forma ou por serem adquiridos em grandes quantidades para 

aconselhamento ao utente na farmácia (por exemplo, produtos destinados à reposição dos lineares 

na zona de atendimento). O acondicionamento realiza-se em prateleiras seguindo o critério First 
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Expired, First Out (FEFO). Este é um local restrito, que dispõem de um dispositivo que mede a 

temperatura e humidade e de luminosidade e ventilação controladas. 

3. Recursos Humanos 

Na FB existem 3 farmacêuticas, uma técnica de farmácia e dois técnicos auxiliares de farmácia 

com anos de experiência, cumprindo o artigo 23º do Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de Agosto 

82. As tarefas e responsabilidades estão distribuídas pelos diferentes elementos. 

A FB conta ainda com os serviços de uma nutricionista, de um podologista, de um 

fisioterapeuta e de uma psicóloga. Esta equipa é muito valorizada pelos utentes, dado o seu grande 

profissionalismo, conhecimento e preocupação constante com a saúde do utente. 

Todos os dias um representante da Orgafarma® dirige-se à farmácia para conferir o receituário 

e detetar eventuais erros, que ficam registados e são analisados para melhoria da qualidade na FB. 

 

Capítulo II – Gestão na Farmácia 

A farmácia é um espaço de saúde com uma componente comercial associada, pelo que o seu 

sucesso depende de uma gestão que garanta a satisfação do utente e uma atividade sustentável. 

A farmácia deve assegurar um stock de medicamentos e produtos de saúde adequado às 

necessidades do utente 84, evitando a rutura de stocks. Esta tarefa exige a definição de stocks, a 

realização de contratos com fornecedores e escolha das melhores condições comerciais, gestão de 

prazos de validade, inventário, controlo das entradas e saídas de produtos e das condições de 

aprovisionamento. Um bom sistema informático permite agilizar estes processos. 

1.Sistema Informático 

A informatização contribuiu para a melhor organização e gestão dos setores comerciais, 

facilitando o arquivo e acesso à informação e permitindo um maior controlo das atividades 

realizadas. Na FB estão disponíveis dois sistemas informáticos que auxiliam o processo de gestão: 

o Sifarma 2000® e o Cashguard®. O Cashguard® consiste num sistema de gestão de caixa. 

O Sifarma 2000® é um software informático destinado a facilitar a atividade farmacêutica, 

permitindo rastrear todo o percurso dos medicamentos e produtos desde que entram na farmácia. 

É útil na gestão de stocks e produtos, no controlo de entradas e vendas na farmácia, na criação, 

receção e conferência de encomendas, na emissão de lotes e faturação mensal, na gestão de 

devoluções e prazos de validade e no apoio ao atendimento e venda. 

As referências na farmácia estão registadas no sistema informático através do seu código 

nacional do produto (CNP) e para cada uma existe uma ficha de produto no Sifarma 2000®, na 

qual constam também o stock máximo e mínimo definidos, stock atual, fornecedor preferencial, 

histórico de compras e vendas e PVP. Sempre que um produto é rececionado ou vendido na 

farmácia, o seu stock existente é atualizado.  
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O sistema informático possui uma base de dados com os produtos existentes no mercado e 

permite a pesquisa por princípio ativo, nome comercial ou grupo homogéneo. 

2. Gestão de stocks 

A gestão de stocks deve garantir que a farmácia dispõem da quantidade mínima necessária 

para fazer face às necessidades dos utentes 84, evitando o seu excesso bem como a falta de 

produtos ou medicamentos que pode resultar na insatisfação e perda do utente. 

Os distribuidores grossistas permitem um acesso facilitado aos produtos e medicamentos, 

podendo na maior parte das vezes rececionar-se ao final do dia um produto solicitado da parte da 

manhã, possibilitando à farmácia dispor de um stock mais limitado. 

Na definição dos níveis de stock devem ser considerados numerosos fatores como o 

conhecimento profundo do mercado e da população-alvo, vendas médias mensais, variações 

sazonais nas vendas, produtos de elevada rotatividade, campanhas publicitárias vigentes (que 

suscitam no utente uma maior procura), perfis de prescrição médica e o histórico de vendas na 

ficha do produto.  

O histórico de vendas de um produto reflete as flutuações nas vendas e deve ser consultado 

regularmente de forma a proceder-se ao ajuste do stock máximo (quantidade máxima que deve 

constar na farmácia) e mínimo (quantidade mínima que deve constar na farmácia).  

A gestão de stocks compreende ainda os inventários, controlo dos prazos de validade e deve 

também considerar a entrada e saída de produtos do mercado ou a indisponibilidade temporária 

do laboratório, devendo no último caso, serem asseguradas alternativas para o utente. Tal 

verificou-se durante o meu estágio para o Ilvico®, um dos medicamentos mais procurados pelos 

utentes e indisponível até Março de 2015, razão pela qual se procedeu ao reforço do stock de 

Antigrippine® e Cêgripe®. 

Na FB, o stock máximo e mínimo de uma referência corresponde à quantidade necessária, 

respetivamente, para duas e uma semana. A FB recebe encomendas dos distribuidores diariamente 

às 9h, 16h e 19h, que permitem suprir eventuais necessidades e garantir um stock adequado. 

3. Escolha do fornecedor e critérios de aquisição 

As farmácias só podem adquirir medicamentos a fabricantes e distribuidores grossistas 

autorizados pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produto de Saúde I.P.(INFARMED, 

I.P.) 85.  

Os produtos ou medicamentos adquiridos devem cumprir requisitos legais e de qualidade 84, 

sendo necessário algum cuidado na escolha do fornecedor.  

Na FB a escolha dos fornecedores baseia-se em diversos parâmetros, sendo a qualidade dos 

produtos e serviços disponibilizados o critério chave. Para além deste parâmetro, são ainda 

considerados a disponibilidade oferecida para o esclarecimento de dúvidas, as condições e 

eficácia no transporte, a facilidade do processo de devolução e encomenda, o preço de venda à 

farmácia (PVF), descontos comerciais, condições de pagamento e possíveis bonificações. 
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A FB procura sempre responder às necessidades e expectativas dos utentes continuando a 

apostar em produtos inovadores de qualidade e adaptados à população alvo.  

As encomendas realizam-se a dois distribuidores grossistas, a Cooprofar e a Alliance 

Healthcare, e a alguns laboratórios no caso das encomendas diretas. 

Para os distribuidores grossistas são encaminhadas as encomendas diárias de medicamentos 

ou produtos urgentes ou em falta em pequenas quantidades. 

A FB realiza encomendas diretas a laboratórios, que ocorrem geralmente para grandes 

quantidades e permitem boas condições comerciais. Estas verificam-se para alguns medicamentos 

genéricos, como os da Alter®, Ratiopharm®, Generis®, Actavis® e Zentiva®, para produtos de 

parafarmácia e para outros produtos que justifiquem a aquisição em grandes quantidades. As 

encomendas diretas são também realizadas para produtos rateados, quando necessário. 

Os laboratórios dos medicamentos genéricos escolhidos como “de preferência” na FB têm por 

base parâmetros de qualidade, antiguidade e o vasto portfólio de medicamentos que garantem. 

Encomendas de pequenas quantidades de produtos e medicamentos podem ser solicitadas 

diretamente ao laboratório perante indisponibilidade no distribuidor, de forma a suprir as 

necessidades dos utentes, apesar das condições comerciais não serem tão vantajosas. 

Na aquisição de medicamentos, deve considerar-se ainda a necessidade da farmácia em dispor 

de pelo menos 3 medicamentos com a mesma substância ativa, forma farmacêutica e dosagem, 

dos 5 mais baratos de cada grupo homogéneo 86. 

Durante o meu estágio, realizei encomendas telefónicas de produtos rateados, tendo em 

consideração o seu stock, de forma a garantir a disponibilidade dos mesmos na farmácia 

4. Encomendas e aprovisionamento 

4.1 Realização de encomendas 

As encomendas diárias realizam-se aos distribuidores grossistas e as encomendas de maiores 

dimensões aos laboratórios, regra geral, mensalmente (exceto para os rateados). Têm em conta 

para cada produto as vendas médias mensais, oscilações sazonais e de procura, os stocks máximo 

e mínimo definidos, a procura pontual, eventuais bonificações e condições comerciais. 

Diariamente, são encomendadas as referências necessárias às necessidades da farmácia, como 

os produtos solicitados pelo utente que não têm stock na farmácia ou os produtos que se encontram 

abaixo do stock mínimo. Estas, ao contrário das encomendas diretas, são compostas por pequenas 

quantidades de variadas referências. 

Quando um produto tem stock disponível inferior ao stock mínimo, a proposta de encomenda 

é feita automaticamente pelo Sifarma 2000®, na qual constam também os produtos com 

encomenda forçada durante o atendimento e os produtos em falta nas encomendas anteriores. 

Na FB, realizam-se 3 encomendas diárias (às 13h, 16:30h e 19h), pelo que em três momentos 

do dia, a pessoa responsável pela realização da encomenda acede à sugestão gerada e avalia-a 
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com base no seu conhecimento da farmácia, podendo acrescentar ou retirar referências a esta 

proposta, que depois de avaliada segue informaticamente para o fornecedor definido. 

Existem situações em que a encomenda é realizada via telefone, como acontece para os 

produtos rateados, que apresentam um procedimento de encomenda próprio no distribuidor. 

As encomendas são posteriormente entregues na farmácia no horário definido.  

Os produtos de frio devem ser transportados em condições de temperatura ideais. Os produtos 

controlados devem vir acondicionados em sacos lacrados, com a inscrição “Produto controlado”. 

Isto acontece, por exemplo, para os produtos de elevado PVF como o ácido zolendrónico.  

4.2. Receção e conferência de encomendas 

Cada encomenda faz-se acompanhar da respetiva fatura, onde devem constar os dados 

referentes à farmácia (nome, morada, número de identificação fiscal (NIF)) e ao fornecedor 

(nome, morada, NIF), data e hora de entrega e a discriminação dos produtos enviados e em falta. 

Para cada produto devem ser referidos o CNP, a designação, a quantidade pedida pela farmácia 

e enviada pelo fornecedor, o PVF, eventuais descontos ou bónus, imposto de valor acrescentado 

(IVA), preço unitário e total e ainda o número da caixa em que o produto foi transportado. Deve 

sempre averiguar-se que a encomenda vem dirigida à FB. 

A receção de encomendas é realizada a partir do pedido de encomenda no Sifarma 2000® no 

separador “Receção de encomendas”. 

Devem ser averiguados a integridade e bom estado de conservação dos produtos recebidos, a 

existência de produtos com condições especiais de conservação (os produtos de frio devem ser os 

primeiros a armazenar), a concordância entre os produtos pedidos e os enviados pelo distribuidor 

em CNP, designação e quantidade, a concordância entre os produtos enviados e faturados pelo 

fornecedor, prazo de validade e IVA, preço de venda ao público (PVP) se este estiver marcado, 

existência de bónus ou descontos na fatura, produtos em falta e preço total da encomenda. 

Deve garantir-se que os produtos recebidos cumprem os requisitos de qualidade da farmácia e 

os requisitos legais, segundo as BPF 84. Produtos com embalagem danificada ou em inadequadas 

condições devem ser devolvidos no tempo previsto (72h). 

O prazo de validade de um produto deve estar atualizado na sua ficha do produto no Sifarma®, 

quando este não consta no robot, ou no robot, através dos quais é possível o rastreio do prazo de 

validade para a gestão de devoluções. 

O PVP deve ser averiguado dada a sua constante atualização, de forma a garantir que o PVP 

marcado corresponde ao PVP registado informaticamente. 

É necessário proceder ao cálculo do preço de venda quando este não vem marcado, tendo em 

consideração o PVF, margem de comercialização e a taxa de IVA. 

Para o cálculo do preço total da fatura é necessário introduzir o PVF para cada referência, os 

descontos (se aplicável), eventuais bónus e o PVP (se aplicável). 

Na entrada informática dos produtos deve indicar-se o local do seu armazenamento. 
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Terminado este processo, a entrada dos produtos fica informaticamente registada, com ajuste 

do stock existente. As faturas são depois rubricadas pelo operador e arquivadas. 

Produtos em falta serão transferidos para a próxima proposta de encomenda. Estes produtos, 

em especial os rateados, podem ter impacto na imagem que a farmácia transmite ao utente. Assim, 

a análise atenta do perfil de um produto que está vários dias em falta no distribuidor permite uma 

resposta rápida da farmácia, como a sua encomenda direta ao laboratório para fazer face às 

necessidades dos utentes. 

No primeiro mês do meu estágio, dediquei-me principalmente à receção de encomendas o que 

me permitiu compreender estes procedimentos e familiarizar-me com os nomes comerciais, tão 

utilizados pelos utentes, antes de me iniciar no atendimento. Ao longo do estágio continuei a 

dedicar-me a esta tarefa, que percebi ser vital para o bom funcionamento do atendimento: - é na 

receção de encomendas que é possível controlar os produtos em falta e agir em conformidade, 

evitando a rutura de stock e a insatisfação do utente. 

4.2.1. Psicotrópicos, estupefacientes e benzodiazepinas 

Estes medicamentos estão sujeitos a um controlo mais rigoroso. O sistema informático atribui-

lhes um número de registo de entrada, registando as suas entradas e saídas na farmácia. A 

encomenda destes medicamentos pode fazer-se acompanhar de uma guia de requisição de 

psicotrópicos e estupefacientes ou de um guia de requisição de benzodiazepinas, conforme o caso, 

nas quais consta um número de requisição que é registado informaticamente, ou pode ocorrer um 

envio mensal da listagem dos psicotrópicos e estupefacientes enviados à farmácia e da listagem 

referente às benzodiazepinas, com os respetivos números de requisição. 

É necessário fazer corresponder informaticamente as entradas e saídas mensais destes 

medicamentos, com envio trimestral para o INFARMED I.P. da listagem das entradas de 

psicotrópicos e estupefacientes. 

4.3. Devoluções e reclamações 

Na receção de encomendas podem ser detetados erros nos produtos pedidos, a presença de 

produtos enviados pelo fornecedor que não satisfazem as condições de integridade requeridas e 

outras situações que motivam a devolução dos produtos rececionados. Estes devem ser devolvidos 

ao fornecedor respetivo através do separador “gestão de devoluções” no Sifarma 2000®, indicando 

o produto e quantidade a devolver e o motivo de devolução (erro no pedido, embalagem 

danificada, etc). A informação segue através do sistema informático para a autoridade tributária 

e é emitida uma nota de devolução em triplicado.  

Podem também originar as devoluções ordens de retirada de medicamentos ou lotes do 

mercado e produtos ou medicamentos com prazo de validade a terminar.  

Se as devoluções forem aceites pelo fornecedor, este emite uma nota de crédito ou procede ao 

envio de produtos com prazo de validade alargado ou em conformidade. Caso contrário, os 

produtos em questão são devolvidos à farmácia e constituem uma “quebra de stock”. 
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Na receção de encomendas pode ser detetada a presença de produtos faturados não enviados 

pelo fornecedor ou vice-versa. Neste caso, deve proceder-se à reclamação via telefónica e ser 

acordada uma resolução, como a emissão de uma nota de crédito ou reenvio dos produtos. 

Durante o meu estágio, procedi à devolução de produtos danificados, pedidos por engano e 

com prazo de validade a caducar e pude resolver problemas relativos a produtos faturados em 

falta. 

4.4. Armazenamento 

Os medicamentos e produtos existentes na farmácia devem ser armazenados em condições de 

luz, humidade, temperatura e ventilação adequadas 84. 

Na FB, os medicamentos que exigem temperaturas de 2º a 8º C são armazenados no frigorífico, 

que dispõe de um dispositivo de medição e registo de temperatura. 

Na FB, a maioria dos medicamentos e produtos são armazenados no robot, que lhes 

proporciona condições de luz, temperatura, ventilação e humidade adequadas, e consiste num 

local seguro e restrito, adequado a medicamentos que exijam maior controlo como 

estupefacientes, psicotrópicos e medicamentos com elevado custo de aquisição. O robot constitui 

uma importante ajuda na minimização de erros de dispensa e permite a minimização do tempo de 

atendimento do farmacêutico, com rápido acesso ao medicamento ou produto desejado. 

Produtos cujas dimensões não permitam o armazenamento no robot são armazenados no 

armazém de grandes dimensões. Neste armazém são também guardados os produtos para 

reposição daqueles considerados como de aconselhamento na farmácia, que devem estar “à vista” 

do utente na zona de atendimento.  

Produtos de dermofarmácia e cosmética, puericultura, higiene corporal, higiene oral e 

fitoterapêuticos são arrumados nos lineares da zona de atendimento seguindo o critério FEFO. 

Alguns medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) de grande rotatividade e que não 

requerem um controlo rigoroso são armazenados nas gavetas atrás dos balcões de atendimento, 

permitindo o seu fácil acesso pelo farmacêutico durante o atendimento (por exemplo, o 

paracetamol de 1g). 

Produtos veterinários são armazenados num setor isolado dos de uso humano, na zona de 

atendimento.  

Matérias-primas para venda são armazenadas nos armários interiores do armazém principal. 

Fazem-se acompanhar dos seus boletins de análise, que são arquivados juntamente com os 

registos de entradas e saídas de matérias-primas na farmácia. 

Todos os setores de armazenamento dispõem de dispositivos que medem a temperatura e a 

humidade e de condições ideais de iluminação e ventilação. 

4.5. Controlo dos prazos de validade 

O prazo de validade é registado informaticamente quando um produto não armazenado no 

robot é rececionado, ou diretamente no software do robot se armazenado neste, o que facilita o 
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controlo dos prazos de validade. Mensalmente, é emitida uma lista com os produtos e 

medicamentos com prazo de validade a terminar nos próximos três meses. O prazo de validade 

destes produtos será conferido e aqueles cujo prazo de validade termine dentro do tempo referido 

são segregados e enviados para o fornecedor respetivo, acompanhados de uma nota de devolução.  

 

Capítulo III – Produtos existentes na Farmácia 

 Os produtos que podem ser disponibilizados na farmácia encontram-se regulamentados 85 e 

são apresentados de seguida. 

1. Medicamentos sujeitos a receita médica e Medicamentos não sujeitos a receita médica 

O medicamento é definido como “toda a substância ou associação de substâncias 

apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em seres 

humanos ou dos seus sintomas ou que possa ser utilizada ou administrada no ser humano com 

vista a estabelecer um diagnóstico médico ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica 

ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas” 83. 

Os MSRM são todos aqueles que possam constituir um risco para a saúde do doente quando 

utilizados sem vigilância médica para o fim a que se destinam; que possam constituir um risco 

para a saúde se usados frequentemente e em quantidades consideráveis para fins diferentes 

daquele a que se destinam; que contêm substâncias ou preparações que necessitem de uma 

avaliação da sua atividade e reações adversas, ou os que se destinam à administração parentérica. 

Só devem ser dispensados perante receita médica, exceto em casos de força maior devidamente 

justificados 82. A dispensa deve respeitar a prescrição médica e a legislação em vigor 

85.Medicamentos que não se inserem nos critérios anteriores designam-se por Medicamentos não 

sujeitos a receita médica (MNSRM), e estão geralmente destinados a transtornos menores 83.  

2. Produtos de cosmética e higiene corporal 

Um produto cosmético consiste numa substância ou preparação “destinada a ser posta em 

contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano (…) com a finalidade de, exclusiva 

ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado 

ou de corrigir os odores corporais” 87. 

Estes produtos são bastante procurados na FB e são um fator importante para os utentes que 

procuram na farmácia a indicação mais adequada para a sua situação, como por exemplo no 

combate às alterações relativas ao envelhecimento, acne, psoríase e alopecia. 

O farmacêutico deve ter uma boa formação em dermofarmácia e cosmética e conhecer as 

gamas disponíveis para proporcionar ao utente um aconselhamento de qualidade. 

Durante o meu estágio pude contactar com algumas gamas destes produtos, de forma a adquirir 

algumas bases no aconselhamento adaptado, por exemplo, a diferentes tipos de pele. 
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3. Produtos e medicamentos homeopáticos 

Um medicamento homeopático é obtido “a partir de substâncias denominadas stocks ou 

matérias-primas homeopáticas, de acordo com um processo de fabrico descrito…” 83. A 

homeopatia defende que uma substância capaz de produzir determinados sintomas num indivíduo 

saudável terá propriedades curativas num indivíduo doente com sintomas semelhantes, se 

administrada em grandes diluições 88. Baseia-se no tratamento adaptado aos sintomas descritos 

pelo utente e no uso de elevadas diluições que garantem a não toxicidade das substâncias 

utilizadas. Quando maior a diluição, maior a potenciação e eficácia. 

A homeopatia pretende assim ativar o organismo contra um fenómeno patológico vigente 

Durante o meu estágio pude contactar com alguns destes medicamentos e com a receita de um 

homeopata. Tive alguma formação que me permitiu iniciar a sua dispensa, tendo verificado a 

satisfação dos utentes pelos rápidos efeitos proporcionados, especialmente com Rux 

toxicodendron em casos de herpes labial, Apis mellifica nos edemas e picadas de inseto e com 

Arnica montana nas contusões. 

4. Produtos e medicamentos de uso veterinário 

Os medicamentos de uso veterinário (MUV) são substâncias ou composições para uso animal 

destinados a fins curativos ou preventivos de doenças ou sintomas, ao diagnóstico ou à correção 

de processos fisiológicos 89. A dispensa de medicamentos de uso humano para administração 

animal requer a apresentação da prescrição do médico veterinário, e não é comparticipada. 

Existem MUV que não necessitam de receita médica, e são dos mais dispensados na FB como 

os antiparasitários intestinais e de uso externo e os anticoncecionais.  

Esta é uma área na qual seria útil os farmacêuticos obterem formação. A FB dispõe de um 

protocolo que permite o contacto com médicos veterinários sempre que necessário. 

5. Preparações oficinais e magistrais (Manipulados) 

Um medicamento manipulado consiste numa preparação personalizada que visa responder às 

necessidades terapêuticas de um paciente específico tendo em conta as suas características e a 

fisiopatologia. São medicamentos importantes a nível pediátrico, permitindo o ajuste da dose, e 

compreendem qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal 90. 

A fórmula magistral consiste no medicamento preparado em farmácia comunitária ou 

hospitalar que cumpre uma receita médica destinada a um doente específico.  

Um preparado oficinal consiste na preparação de um medicamento segundo indicações 

farmacopeicas ou de um formulário, em farmácia comunitária ou hospitalar, destinado aos 

pacientes assistidos por essa farmácia ou por esse serviço farmacêutico. A prescrição e preparação 

dos medicamentos manipulados é regulada pelo Decreto-Lei n.º 95/2004, de 22 de Abril. 

O farmacêutico deve assegurar a qualidade e segurança destas preparações, bem como o 

cumprimento das boas práticas de manipulação, reguladas pela Portaria n.º 594/2004, de 2 de 

Junho. A preparação de manipulados deve realizar-se por operadores com competência técnica e 
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experiência, sob supervisão da direção técnica ou do farmacêutico adjunto 91, em instalações 

adequadas à preparação, acondicionamento, rotulagem e controlo das preparações e com 

superfícies de fácil limpeza. Os aparelhos de medida devem ser calibrados periodicamente. 

Todos os procedimentos e operações relativos à manipulação devem ser registados e 

arquivados na farmácia pelo menos durante 3 anos. Nas fichas de preparação devem constar a 

denominação do medicamento manipulado, os dados do doente e do prescritor, o número de lote 

atribuído ao manipulado, a sua composição (matérias-primas utilizadas, quantidade e número de 

lote), modo de preparação, controlos efetuados e descrição do acondicionamento.  

Os boletins de análise das matérias-primas devem ser arquivados e devem satisfazer as 

exigências da monografia respetiva.  

Na FB, todas as fichas de preparação são arquivadas juntamente com a cópia da receita que 

lhes deu origem. Cada manipulado tem um número de registo sequencial interno. A farmácia 

dispõem de um dossier onde constam as normas de laboratório e o regulamento dos manipulados. 

São preparados alguns medicamentos manipulados, como a solução de Joulie, a solução de 

ácido acético a 2%, entre outros. Os medicamentos manipulados cuja preparação não seja possível 

na FB são reencaminhados para uma farmácia capacitada. 

Durante o meu estágio pude participar na preparação de alguns manipulados sob supervisão, 

e rever e aplicar os cálculos do preço dos manipulados. 

6. Produtos fitoterapêuticos 

Produtos fitoterapêuticos são compostos por substâncias derivadas de plantas 92. Na FB, estes 

produtos encontram-se expostos na zona de atendimento, sendo os produtos de maior procura os 

que se destinam ao emagrecimento, insónia, hiperuricemia e obstipação.  

7. Produtos dietéticos e produtos para alimentação especial 

Géneros alimentícios para alimentação especial apresentam um objetivo nutricional específico 

e diferem dos correntes devido ao seu processo de fabrico ou composição 93. Compreendem desde 

leites de transição e papas para bebé, a géneros alimentícios adequados ao controlo de peso, 

alimentos para diabéticos e alimentos sem glúten. 

A alimentação especial visa responder a necessidades de grupos específicos de indivíduos, 

como aqueles com perturbações metabólicas, que necessitem de ingestão controlada de certos 

componentes alimentares ou no grupo dos lactentes e crianças saudáveis de 1 a 3 anos de idade. 

As substâncias passíveis de adição, as condições de pureza e utilização encontram-se 

legisladas, bem como a sua rotulagem, que deve indicar as características nutricionais (exceto 

para lactentes e crianças de tenra idade), os elementos especiais da sua composição qualitativa e 

quantitativa ou o processo especial de fabrico, o valor energético e o teor de proteínas, glícidos e 

lípidos. Não devem mencionar qualquer ação na prevenção, tratamento ou cura de doenças. O 

farmacêutico deve estar habilitado a aconselhar devidamente. Para o lactente é fundamental a 
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indicação de um leite de composição adaptada à idade e às suas necessidades, de forma a garantir 

um bom desenvolvimento quando o leite materno é uma opção indisponível ou inviável.  

8. Artigos de puericultura  

Os artigos de puericultura destinam-se aos cuidados do bebé e da criança. Na FB existe uma 

grande variedade destes produtos, com os quais pude contactar durante o meu estágio e assim 

melhorar a minha capacidade de indicação. 

9. Dispositivos médicos 

Um dispositivo médico é “qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material 

ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação, incluindo o software (…) necessário para o 

bom funcionamento do dispositivo médico”, que visa alcançar um efeito no corpo humano sem 

recurso a meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos 94. Destinam-se ao diagnóstico, 

prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma condição, a um efeito anatómico ou 

fisiológico ou ao controlo da conceção. 

São regulados pelo Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de Junho e podem ser classificados de 

classe I (de baixo risco), IIa (risco médio baixo), IIb (risco médio alto) e III (alto risco) 95. São 

exemplos de dispositivos médicos que se podem encontrar na FB os sacos para ostomia e 

canadianas (da classe I),canetas de insulina (da classe IIb), testes de gravidez e tiras de teste para 

a glicémia. Os dispositivos médicos adaptados aos requisitos gerais apresentam a inscrição “CE” 

e o número de identificação do organismo responsável pela avaliação da conformidade 94.  

Este estágio contribuiu para os meus conhecimentos sobre dispositivos médicos. Na FB, 

muitos utentes procuram sacos, filtros e placas adesivas de ostomia. O conhecimento nesta área é 

importante de forma a perceber o que o utente procura e a evitar erros na dispensa. 

 

Capítulo IV – Dispensa de Medicamentos e outros produtos na Farmácia. 

Aconselhamento Farmacêutico 

Uma relevante componente realizada no estágio consistiu na dispensa de medicamentos. Este 

é um ato farmacêutico que requer um vasto conhecimento acerca do medicamento, das suas 

indicações, efeitos adversos, posologia e interações. É um desafio diário, que coloca à prova os 

conhecimentos científicos adquiridos ao longo do mestrado integrado no aconselhamento ao 

utente, na resposta às suas dúvidas e questões, no intuito de promover sempre um uso seguro e 

racional do medicamento, visando a minimização de eventos adversos e maximização da ação 

farmacológica dos medicamentos em causa 84. 

Esta é uma componente de estágio que exige a interação com o utente e o desenvolvimento de 

métodos de comunicação que permitam a compreensão da informação a transmitir. 

O Sifarma 2000® é fundamental neste processo e permite um melhor aconselhamento, uma 

vez que disponibiliza informação científica relevante sobre o medicamento, como o grupo 
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terapêutico em que se insere, a sua indicação terapêutica, posologia, fórmula farmacêutica, 

possíveis interações, efeitos secundários e contraindicações. Durante atendimento, o sistema 

alerta para a presença de interações leves, moderadas e graves entre os medicamentos 

dispensados. 

A dispensa incluiu a cedência de medicamentos perante a avaliação e interpretação de uma 

prescrição médica, e a indicação farmacêutica.  

1. Dispensa de MSRM  

1.1. Validação da prescrição médica e interpretação farmacêutica 

O ato farmacêutico integra a interpretação e avaliação das prescrições médicas 81.  

Os MSRM devem ser dispensados mediante receita médica, que pode ser renovável, especial 

e restrita 92.  

A receita médica renovável destina-se a medicamentos para determinadas patologias ou para 

tratamentos prolongados, que podem ser adquiridos mais do que uma vez sem necessidade de 

nova prescrição. 

A receita médica especial compreende medicamentos que contenham, em dose sujeita a receita 

médica, uma substância classificada como estupefaciente ou psicotrópico ou cuja utilização 

anormal possa originar abuso, toxicodependência ou utilização ilegal. Destinam-se às substâncias 

que mereçam um maior controlo e vigilância. 

A receita médica restrita destina-se a medicamentos de uso exclusivo hospitalar, aos 

destinados a determinadas patologias ou a pacientes de ambulatório cujo tratamento exija 

vigilância especial. 

A dispensa de medicamentos sujeitos a receita médica segue condições específicas, reguladas 

pela Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de maio 96. O estágio é o primeiro contacto que um estudante 

de ciências farmacêuticas tem com as regras de receituário. Este conhecimento é fundamental 

para evitar erros que possam afetar as comparticipações inerentes, sendo necessário conhecer os 

requisitos de receituário para cada organismo. 

1.1.1. Regras de receituário  

A prescrição deve ser realizada eletronicamente (Figura 16, Anexo XIII), sendo exceções que 

suportam a prescrição manual corretamente assinaladas pelo prescritor, como a falência do 

sistema informático, a inadaptação do prescritor à prescrição eletrónica validada pela ordem 

profissional, a prescrição ao domicílio (exceto em lares) e noutros casos admitidos até 40 receitas 

por mês. 

A prescrição médica deve ser realizada nos impressos legalmente previstos e sem rasuras. 

As receitas têm validade de 30 dias após a data de prescrição ou de 6 meses no caso das 3 vias 

de uma receita renovável, e devem estar assinadas pelo prescritor e indicar a data da prescrição. 
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As receitas são válidas quando apresentam o número de receita, indicação do local de 

prescrição e identificação do médico prescritor, os dados referentes ao utente (nome, número de 

utente ou de beneficiário de subsistema) e a entidade financeira responsável. 

Os medicamentos devem ser prescritos por denominação comum internacional da substância 

ativa, dosagem e forma farmacêutica, dimensão da embalagem e número de embalagens. Podem 

ser prescritos até 4 medicamentos por receita e nunca mais de 2 embalagens do mesmo 

medicamento, exceto nos casos de dose unitária, em que podem ser prescritas até 4 embalagens. 

Quando não exista medicamento genérico ou na impossibilidade de substituição de um 

medicamento por outro do mesmo grupo homogéneo, a prescrição pode realizar-se por designação 

comercial. O segundo caso carece de justificação pelo prescritor, que deverá assinalar uma das 

seguintes exceções: exceção a) para medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito; 

exceção b) para intolerância ou reação adversa a um medicamento com a mesma substância ativa 

mas de diferente designação comercial, devendo a prescrição indicar “reação adversa prévia”; 

exceção c) em medicamentos para tratamento de duração estimada superior a 28 dias. 

Caso aplicável, pode constar o regime especial de comparticipação e o despacho referente. 

A receita manual tem critérios de validação semelhantes aos da eletrónica, não sendo, no 

entanto, admitida mais do que uma via e realizando-se a identificação do prescritor com recurso 

a vinhetas identificativas, assim como a identificação do local de prescrição, se aplicável. Devem 

estar indicados a especialidade médica, o contacto do prescritor e o motivo de prescrição manual.  

Se a receita avaliada se encontrar dentro dos critérios regulamentados, pode proceder-se à 

dispensa dos medicamentos ao utente. Este deve ser informado do medicamento de preço mais 

baixo que cumpre a prescrição e pode optar pelo medicamento que deseja dentro do mesmo grupo 

homogéneo, caso não se verifiquem as exceções a) e b). Caso se verifique a exceção c), o utente 

pode optar pelos medicamentos que apresentem preço inferior ao prescrito. O critério de opção 

do utente é muito importante: - existem utentes que não querem medicamentos genéricos e outros 

que querem sempre do mesmo laboratório.  

Caso se verifiquem irregularidades na validação da prescrição, a receita deve ser devolvida ao 

utente com explicação das irregularidades detetadas. 

1.2. Dispensa de Estupefacientes e psicotrópicos 

Os estupefacientes e psicotrópicos constituem benefícios terapêuticos em várias doenças 97, 

mas devido às suas propriedades podem causar dependência física e psicológica perante o uso 

inapropriado e ser alvo de atos ilícitos, razões que fundamentam a sua regulamentação própria e 

controlo apertado, com requisitos específicos de prescrição e dispensa. 

Assim, têm de ser prescritos em receitas que cumpram os requisitos de validação já descritos 

96 nas quais não constem outros medicamentos. É necessário o preenchimento de um formulário 

que permita a identificação do adquirente, com o seu nome, morada, idade e número de 

documento de identificação através de um documento com fotografia (cartão de cidadão, bilhete 
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de identidade ou passaporte se cidadão estrangeiro). São também necessários o nome do prescritor 

e o nome e morada do utente caso não seja este o adquirente.  

A dispensa não pode ser realizada a menores de idade ou portadores de demência 98. 

A cópia da receita deve ser arquivada na farmácia durante 3 anos, juntamente com o 

documento de psicotrópicos emitido no momento da dispensa 99. 

O controlo de receituário de estupefacientes e psicotrópicos é realizado pelo INFARMED I.P, 

ao qual a farmácia deve enviar mensalmente o registo das saídas de psicotrópicos e 

estupefacientes. Trimestralmente, é enviada uma listagem das entradas ao INFARMED I.P. e no 

final de cada ano é enviado o balanço das entradas e saídas de psicotrópicos e estupefacientes e o 

registo referente às BZD  

1.3. Regimes de comparticipação de medicamentos 

O preço dos medicamentos dos utentes do SNS pode ser comparticipado pelo estado, caso 

estes sejam comparticipáveis e mediante apresentação da prescrição médica no modelo previsto 

100. Existe um regime geral de comparticipação e um regime especial de comparticipação. 

A comparticipação é baseada em escalões que têm por base os grupos e subgrupos 

farmacoterapêuticos, variando em função das indicações terapêuticas do medicamento, sua 

utilização, entidades que o prescrevem e determinadas patologias 101. Cada escalão representa 

uma percentagem de comparticipação sobre o PVP dos medicamentos, de 90% para o escalão A, 

69% para o escalão B, 37% para o escalão C e 15% para o escalão D. 

Os medicamentos manipulados comparticipados têm uma redução de 30% no seu custo 100. 

O regime especial de comparticipação destina-se a pensionistas com rendimentos anuais 

dentro do previsto para este regime de comparticipação e a utentes com determinadas patologias. 

Para estes pensionistas, a receita indica como regime de comparticipação a letra “R”. Nestes casos 

a comparticipação aumenta em 5% para o escalão A, em 15% para os escalões B,C e D, e é de 

95% para os medicamentos com PVP igual ou inferior ao do 5º mais barato do grupo homogéneo.  

O regime de comparticipação especial destinado a determinadas patologias requer a indicação 

do diploma correspondente pelo prescritor. Medicamentos de caráter imprescindível estabelecido 

legislativamente são totalmente comparticipados. 

Os medicamentos comparticipados pelo SNS que pertençam a grupos homogéneos estão 

sujeitos ao sistema de preços de referência, que visa definir o valor máximo comparticipado 

atendendo ao escalão ou regime de comparticipação para um dado grupo homogéneo. O preço de 

referência de um grupo homogéneo consiste na média dos 5 PVPs mais baratos do mercado dentro 

desse grupo. 

Para além do SNS, existem outros organismos de comparticipação e seguros. 

1.4. Conferência de receituário e faturação 

No final da dispensa com receita médica, os dados referentes são impressos no verso da receita. 

Estes incluem a identificação da farmácia, número de venda, data, identificação interna do 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária

  

 
37 Sara Cristina da Silva Marques 

operador, o plano de comparticipação aplicado, o número da receita, o número de lote e o número 

da receita dentro do lote (Figura 17, Anexo XIII). Para cada medicamento dispensado é 

apresentada a sua descrição, o CNP, número de unidades, PVP, preço de referência, valor da 

comparticipação e valor a pagar pelo utente. Constam ainda outras informações. 

A conferência de receituário é realizada na FB por um representante da OrgaFarma®, que 

deteta e regista os erros de receituário, que serão posteriormente corrigidos. 

Após conferência do receituário e correção de eventuais erros, as receitas são separadas por 

organismos de comparticipação e organizadas por lotes. Cada plano de comparticipação terá os 

seus lotes respetivos, cada um constituído por 30 receitas.  

O fecho do lote é realizado quando este está completo, à exceção do último, e é acompanhado 

pela emissão do verbete de identificação do lote, onde constam diversos dados como o nome, 

código e carimbo da farmácia, mês e ano respeitantes, organismo de comparticipação, número 

sequencial do lote, número de receitas do lote, importância total do lote, valor total da 

comparticipação e valor total pago pelo utente. Quando todos os lotes estão fechados, são emitidos 

o resumo dos lotes e a fatura mensal ao organismo. 

Os lotes e documentos respetivos relativos ao SNS seguem até ao 4º dia do mês seguinte ao 

referente na faturação para o Centro de Conferência de Faturas do SNS. 

As receitas de outros organismos de comparticipação são enviadas para a Associação Nacional 

de Farmácias (ANF), que as reencaminha para os respetivos organismos e paga à farmácia o valor 

da comparticipação referente, valor esse que será posteriormente retribuído à ANF. 

Durante o estágio pude participar no fecho dos lotes para faturação, o que permitiu a perceção 

destes procedimentos e um maior contacto com os diferentes organismos de comparticipação. 

Esta é uma área que permite detetar os erros realizados ao aviar uma receita, promovendo um 

maior cuidado no momento do atendimento e dispensa. 

2. Dispensa de MNSRM  

Na dispensa de MNSRM é importante inferir acerca da situação do utente e a indicação mais 

adequada, averiguando eventuais alergias ou interações medicamentosas com outros fármacos 84 

O acesso facilitado pode potenciar o uso abusivo, pelo que a indicação farmacêutica assume 

especial relevância.  

3. Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes 

No sentido de promover um maior autocontrolo da diabetes, o estado comparticipa aos utentes 

do SNS e subsistemas públicos, 85% do valor de PVP das tiras-teste de controlo da glicémia, 

cetonemia e cetonúria e em 100% as lancetas, agulhas e seringas dos indivíduos diabéticos perante 

prescrição médica 102. Os preços máximos destes produtos está fixado legislativamente. 
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4. Aconselhamento Farmacêutico 

O farmacêutico deve garantir o uso seguro e racional do medicamento pelo utente, 

disponibilizando-lhe toda a informação necessária, desde a correta posologia e modo de 

conservação, aos cuidados a ter na sua administração, como por exemplo a aplicação cuidadosa 

dos queratolíticos indicados nas verrugas e cravos, com proteção da pele circundante 84. Deve 

ainda promover medidas não farmacológicas, alertando para os seus benefícios. 

Deve procurar identificar problemas relacionados com o uso do medicamento, especialmente 

em idosos, de forma a evitar potenciais eventos adversos. 

Durante o meu estágio, constatei o uso abusivo pelos utentes de BZD e laxantes por contacto. 

Detetei que muitos utentes, na presença de um sintoma ou situação verificados anteriormente, 

procuram o medicamento prescrito que solucionou a questão. No entanto, deve considerar-se que 

muitas vezes a solução prescrita baseia-se num conjunto de medidas farmacológicas de primeira 

linha que não resultaram naquela situação e que, numa recidiva, devem ser de novo consideradas. 

Exemplos clássicos são a procura de codeína pelo utente porque lhe foi prescrita no passado e 

proporcionou o efeito desejado e não obtido na altura com os emolientes ou dextrometorfano. 

Para além de questionar o utente sobre os seus sintomas, é importante tentar inferir o que pode 

estar na origem dos mesmos: durante o meu estágio detetei que uma utente, automedicada com 

antitússicos se encontrava sob a toma de perindopril. 

A FB centra o seu atendimento na saúde e bem-estar do utente. Os utentes são sempre 

inquiridos sobre os seus sintomas e se já tentaram medidas farmacológicas de primeira linha. 

Mesmo no que concerne aos suplementos de emagrecimento, a prática é aconselhar o utente à 

marcação de uma consulta de nutrição na farmácia, que proporciona um plano alimentar adaptado. 

 

Capítulo VI : Outros cuidados de saúde prestados na Farmácia Bessa 

1. Medição de parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

1.1 Determinação do peso e altura corporal 

A FB dispõem na zona de atendimento ao público de uma balança eletrónica que permite a 

determinação do peso e altura e cálculo do índice de massa corporal.  

1.2.Determinação da pressão arterial 

Estima-se que 2 milhões de portugueses sejam hipertensos e que destes apenas 50% saiba que 

sofre da patologia 103. Dados estes números e os riscos inerentes à hipertensão, a determinação 

deste parâmetro na farmácia assume especial relevância. 

O tensiómetro na FB encontra-se na zona de atendimento. O utente que pretenda determinar 

os seus valores de pressão arterial é aconselhado a repousar 5 a 10 minutos antes da determinação, 

após a qual é realizada a interpretação dos seus resultados. Na presença de valores elevados 

(Tabela 7, anexo XIV) 104, é aconselhado a repetir a medição 3 dias seguidos e à mesma hora 103. 
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1.3. Determinação da glicémia 

O diagnóstico precoce da desregulação dos valores de glicémia (Tabela 8, anexo XIV) evita o 

desenvolvimento de complicações crónicas. A determinação deste parâmetro deve ocorrer após 

um jejum de 8h ou 2h após a refeição 105. Na FB, esta determinação é principalmente realizada 

por não diabéticos que procuram inferir acerca do seu controlo glicémico. Durante o meu estágio, 

realizei estas determinações: - dos utentes por mim analisados, nenhum revelou hiperglicemia. 

Dois, no entanto, revelaram anomalia da glucose em jejum, razão pela qual os aconselhei à 

monitorização regular da glicémia, a uma alimentação cuidada e à prática de exercício físico. 

1.4. Determinação do colesterol total, triglicerídeos e ácido úrico 

Níveis elevados de colesterol e triglicerídeos são fatores de risco cardiovascular, pelo que 

níveis adequados (Tabela 9, anexo XIV) devem ser atingidos 104.  

A hiperuricemia caracteriza-se por níveis de ácido úrico superiores a 6 mg/dl nas mulheres e 

a 7 mg/dl nos homens 106, e resulta geralmente de uma alimentação inadequada e na ingestão de 

bebidas alcoólicas, podendo desencadear gota. Na FB, realiza-se a determinação deste parâmetro 

e estão disponíveis guias de aconselhamento alimentar para o utente com hiperuricémia.  

A determinação do colesterol total, triglicerídeos e ácido úrico é realizada a partir do 

equipamento Reflotron Plus, da Roche®. Durante o meu estágio, pude realizar estas 

determinações aos utentes e aconselhá-los no sentido dos melhores hábitos alimentares, cessação 

alcoólica e prática de exercício físico. Esta é uma área que permite um aconselhamento peculiar, 

pela promoção das medidas não farmacológicas implícita e pelo maior contacto com o utente. 

1.5. Análise de urina tipo II 

A FB dispõem de um aparelho de análise semi-quantitativo – Urysis 1100, da Roche®, que 

possibilita a análise de nitritos, leucócitos, eritrócitos e cetonas da urina, permitindo despistar 

infeções do trato urinário, de grande incidência na população, e Diabetes mellitus. 

1.6. Teste de gravidez 

O teste de gravidez baseia-se na determinação na urina da hormona gonadotrofina coriónica 

humana (hCG) 107. A determinação baseia-se num imunoensaio cromatográfico recorrendo a um 

anticorpo monoclonal anti –hCG e a um anticorpo anti-hCG acoplado a um marcador colorido. 

Deve ser realizada pela manhã. Na realização deste teste é importante perceber há quanto tempo 

ocorreu a relação sexual, para evitar falsos negativos por níveis de hCG abaixo do limite de 

sensibilidade do teste. Durante o estágio realizei este teste a uma utente. É uma área em que o 

farmacêutico deve apresentar especial sensibilidade face às expectativas dos utentes. 

2. Consultas de especialização 

A FB dispõem de consultas de nutrição, fisioterapia, acupuntura, psicologia e podologia que 

visam responder aos maiores problemas e necessidades da população abrangida. 
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3. Farmacovigilância 

A farmacovigilância visa melhorar a qualidade e segurança dos medicamentos através da 

identificação, avaliação e prevenção dos riscos associados ao seu uso 84. É missão do farmacêutico 

detetar e comunicar suspeitas de reações adversas a medicamentos (RAM), através do 

preenchimento de um formulário específico no portal RAM 108. 

O farmacêutico deve procurar perceber os sinais e sintomas apresentados pelo utente, a sua 

duração e perfil evolutivo, procurar estabelecer uma relação temporal entre a toma de um 

medicamento e a apresentação dos sintomas e inferir sobre outros medicamentos administrados, 

desempenhando um papel responsável e promotor da saúde 84.  

O controlo da segurança dos medicamentos que se encontram no mercado nacional é realizado 

pelo Sistema Nacional de Farmacovigilância (SNF) 109. 

Estas notificações já se realizaram na FB e foram comigo partilhadas, de forma a ter 

conhecimento de como proceder e de ser uma melhor profissional de saúde. 

4. VALORMED® 

A VALORMED® é uma sociedade sem fins lucrativos responsável pela gestão de resíduos de 

embalagens de medicamentos e medicamentos fora de uso 110. A FB colabora com esta causa, 

dispondo de um contentor da VALORMED® na zona de atendimento. No entanto, o que faz a 

verdadeira diferença é a promoção desta gestão dos resíduos de medicamentos ao balcão. Durante 

o meu estágio, procurei ativamente promover a adoção destes comportamentos pelo utente, 

relembrando-o da importância de tratar os resíduos dos medicamentos como resíduos especiais. 

Conclusão 

Durante o meu estágio foi-me permitida a aprendizagem das regras referentes ao receituário, 

dos critérios de gestão na farmácia, o contacto com uma vasta gama de produtos que visam o 

conforto e bem-estar do utente e ainda pude reforçar os conhecimentos respeitantes ao 

medicamento, sua posologia, indicação e efeitos adversos.  

O contacto com o utente superou as minhas expectativas. Ao longo do estágio, promovi o uso 

de medidas não farmacológicas para a hipercolesterolemia, a higiene do sono para a insónia, tentei 

implementar programas de retirada de BZD e alertei o utente para os riscos inerentes ao uso 

abusivo de alguns fármacos. 

Assim, pude afirmar-me naquilo que um dia pretendo ser: - uma farmacêutica responsável e 

promotora da saúde e bem-estar do utente, com aconselhamento centrado na prevenção primária 

da doença.  

Este estágio demonstrou-me que o farmacêutico pode efetivamente ter um papel ativo na saúde 

e que é um elo fundamental do SNS, e motivou-me no sentido de exercer o ato farmacêutico com 

a maior dignidade e responsabilidade, tal como lhe é merecido.  
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ANEXOS 

 

Anexo I – Recomendações Alimentares 

 

As gorduras trans formam-se em processos de hidrogenação e estão envolvidas no processo 

aterosclerótico 111. Podem ser encontradas na margarina e outras gorduras usadas para a produção 

de bolos e bolachas. A sua presença pode ser notada nos rótulos quando estes indicam presença 

de óleos hidrogenados ou parcialmente hidrogenados.  

Devem preferir-se alimentos cujo rótulo apresente percentagem de gorduras saturadas e trans 

inferiores a 5% da dose diária para 2000 kilocalorias. 

A gordura ingerida diariamente deve corresponder a 25-35% das calorias totais diárias 112, e 

produtos ricos em gorduras saturadas, gorduras trans, colesterol e açúcar adicionado devem ter 

ingestão limitada, uma vez que contribuem para o risco cardiovascular. 

A ingestão diária de colesterol deve ser inferior a 200 mg por dia 111. Este está presente em 

produtos de origem animal, especialmente na gema de ovo, camarão, manteiga e queijo. 

As gorduras mono e polinsaturadas contribuem para níveis adequados de colesterol. As 

monoinsaturadas estão presentes, por exemplo, no azeite e óleo de girassol. O ómega-3 é uma 

gordura polinsaturada presente no salmão, atum, cavala, nozes e sementes de linhaça e contribui 

para a prevenção da aterosclerose. 

Produtos ricos em fibra solúvel como cereais de aveia, lentilha, feijão, cevada, vegetais e frutas 

contribuem para a menor absorção intestinal de colesterol, pelo que o seu consumo deve ser 

favorecido (10 a 25 gramas/dia). 

Recomenda-se a diminuição ou mesmo abolição do consumo de álcool devido ao seu elevado 

teor calórico e por conduzir ao aumento dos triglicerídeos 112. 

O sal é fator de risco para o desenvolvimento de hipertensão. O seu uso na confeção pode ser 

diminuído através do uso de limão e especiarias. Produtos como bacon, presunto, ketchup e 

molhos devem ter consumo limitado. De forma a diminuir a quantidade de sal, pode adotar-se a 

lavagem dos produtos em conserva antes de os cozinhar.  

Recomenda-se a ingestão de quantidades adequadas de diferentes tipos de alimentos, como:  

 o correspondente a 3-4 chávenas de arroz e massa, já cozidos, por dia, farináceos ricos em 

fibras, devendo preferir-se os integrais; 

 4 a 5 porções de vegetais por dia, correspondendo cada porção a uma chávena de vegetais 

crus ou meia se cozidos (exemplo: tomate, cenoura, batata, brócolos, espinafres e couve);~ 

 4 a 5 porções de fruta por dia;  

 2 ou 3 porções, por dia, de produtos láteos pobres em gorduras, correspondendo cada 

porção a 224 g de leite, um copo de iogurte ou 42 g queijo;  
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 2 porções, no máximo, de carnes magras (frango, peru, coelho) ou peixe, correspondendo 

cada porção a 84 g de carne/peixe já cozinhados e livres de gorduras ou pele. Não ingerir 

mais que uma porção de carne por dia. Evitar produtos de charcutaria 113 e preferir 

grelhados, cozidos, assados ou estufados com pouca gordura aos fritos. Na fritura preferir 

o azeite 112.  

A sopa deve estar presente ao almoço e ao jantar 113, devendo a sua confeção apresentar pouca 

ou nenhuma batata caso o prato principal contenha alguma fonte de hidratos de carbono (como 

massa, arroz ou batata) 114.  

Devem realizar-se 5 a 6 refeições por dia: - 3 principais e 2 a 3 intercalares 112.  

O consumo moderado de chá, café, cacau, nozes, avelas e amêndoas exerce um efeito protetor 

devido ao seu conteúdo em antioxidantes.  

O exercício físico ajuda ao controlo da glicémia, hipertensão, colesterol e contribui para a 

perda de peso. Deve optar-se por atividades prazerosas, 30 minutos por dia. Este tempo pode ser 

distribuído ao longo do dia, por exemplo 10 minutos 3 vezes ao dia. Deve consultar-se o médico 

antes do início da prática regular de exercício físico em casos de idade superior a 50 anos e 

sedentarismo, problemas cardíacos, ou diabetes, osteoporose, obesidade ou hipertensão. 
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Anexo II – Acompanhamento a utente trabalhadora por turnos. Apresentação do caso e 

guia de tratamento aplicado à paciente 

 

1ª Entrevista - 3 de Outubro de 2014 

A paciente “X” de 35 anos dirige-se à farmácia para comprar um champô para o filho. 

Apresenta-se com um ar cansado, e em conversa revela ser trabalhadora por turnos numa 

multinacional, com turno laboral das 22:50h às 6:10h (2ª a 5ª feira) e das 22:50 às 6:50h (de sexta-

feira para sábado). Após o período de trabalho aproveita para adiantar algumas tarefas domésticas 

e tratar do filho até serem horas de o levar à escola, por volta das 9h. Após deixar o filho na escola, 

vai passear o cão, também à sua guarda. A partir das 17:30h até à hora de entrada no trabalho, 

dedica-se ao filho. 

Revela dormir cerca de 2 a 3 h por dia, por não conseguir dormir no período em que não está 

a trabalhar. Revela que não tem muito tempo para dormir e diz “ter muitas coisas na cabeça”. 

Segue este hábito de restrição de sono desde que iniciou este turno, em janeiro de 2014. Revela 

que a luz do dia quando sai do trabalho “não a faz querer dormir” e parece que lhe causa “choque 

nos olhos”. Aproveita as horas em que o filho está na escola para tratar de questões do dia-a-dia. 

Inquirida sobre o seu desempenho no trabalho, diz que “entra muda e sai calada” pois é um 

“meio em que não se pode confiar em ninguém e em que toda a gente quer fazer mal aos outros”. 

Refere ainda que por vezes é “má para as pessoas” quando se intrometem na sua vida. 

Diz que não sente ter maior tendência para cometer erros apesar do período de sono ser 

reduzido e que só revela alguma sonolência a partir das 3h, período após o intervalo. Revela que 

quando sai do trabalho essa sonolência é atenuada devido à luz e às coisas que tem para fazer. 

Acredita que a sua dificuldade em adormecer possa também dever-se às dores que tem devido a 

tendinites. Os únicos fármacos administrados por esta paciente são o ibuprofeno e a nimesulida 

quando sente mais dor. Diz que não conta com a ajuda da medicina no trabalho por falta de 

confiança.   

Comentário: após a pesquisa bibliográfica que realizei, compreendi que na base deste 

distúrbio de sono está a questão do trabalho por turnos. Sinais claros de restrição do sono são a 

fadiga e a desconfiança face aos que com ela trabalham. 

 

2ª Entrevista - 6 de Outubro de 2014 

Comentário: Na 2ª entrevista pretendi explorar o período de sono em concreto, avaliar 

possíveis impactos da privação do sono a nível metabólico, psicológico e cognitivo e propor 

algumas medidas com o objetivo de prevenir ou tratar possíveis consequências desta condição. 

Tive ainda como objetivo sensibilizar a doente para os riscos da privação do sono e do trabalho 
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por turnos. Foi-lhe disponibilizado um guião com medidas a adotar para melhorar o seu problema 

de saúde. 

Avaliação Geral 

A utente não tem um período regular de sono durante a semana, dormindo 2 a 3 h por dia, 

entre a realização de tarefas que tem a seu cargo. Também não tem um período regular e fixo de 

sono ao fim-de-semana, revelando que sai do trabalho ao sábado às 7h e sente que não consegue 

adormecer. Não apresenta uma alimentação equilibrada, e refere que se sair nervosa do trabalho, 

por questões relacionas com possíveis “injustiças” é capaz de estar sem comer até às 19h (hora a 

que janta). Consome meio maço de tabaco por dia; nos piores dias um maço. Não bebe álcool 

nem pratica exercício físico pois revela que o seu trabalho já exige muito. 

 

Avaliação do impacto metabólico, psicológico e cognitivo: 

1) Metabólico 

 

A determinação analítica revelou que os valores de colesterol, glicémia e pressão arterial 

se encontram dentro dos intervalos normais. Não refere aumento de peso depois de iniciar 

esta atividade nem maior sensação de fome. 

 

2) Psicológico 

A utente releva intolerância face aos que a rodeiam. Diz que só sente empatia pelos 

familiares e revela um perfil desconfiado em relação aos outros. Admite impulsividade e 

perda de ponderação nos últimos tempos. Revela-se cansada. 

3) Cognitivo  

 

Em termos cognitivos, a paciente garante que a sua capacidade de aprendizagem não foi 

afetada pelo período de sono reduzido. Revela que tem tido muitas “quebras de tensão” e que 

tem sofrido de algum desequilíbrio. Admite memorizar mais facilmente episódios negativos, 

em detrimento dos positivos. Tem também sentido maior dificuldade em distinguir certos 

sons, revelando que necessita, por vezes, que lhe que repitam na empresa a informação dada 

via auricular. Admite que tem agora maior dificuldade em memorizar a longo prazo, tendo 

adotado a estratégia de apontar tudo num livro para não se esquecer. 

 

Comentário Final: A paciente não apresenta impacto metabólico relacionado com a 

restrição do sono. A capacidade de memorização e audição parecem ter sofrido algum 

declínio. Em termos de impacto psicológico, dos parâmetros estudados apenas se deteta uma 

maior desconfiança, menor tolerância, maior cansaço. A utente parece estável, embora 

extremamente cansada e abatida. Revela um perfil muito desconfiado, tendo ficado relutante 
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na 2ª parte da entrevista, na recetividade ao guia de tratamento apresentado com algumas 

medidas a adotar para melhorar a sua condição. 

 

 

ADAPTAÇÃO /GUIA DE TRATAMENTO 

1- Definir e programar um horário de sono adequado e implementar medidas que o propiciem; 

Considerar a toma de Valdispert® Noite (de manhã);  

2- Explicação dos problemas relacionados com a desregulação circadiana e restrição do sono; 

3- Higiene do sono; 

4- Medidas alimentares. 

5- Avaliar o impacto da dor devida às tendinites e sugerir medidas. 

 

1- Definir e programar um horário de sono adequado 115: 

 

Figura 3. Esquema proposto a esta utente. 

 6:10h – 10h: sair do trabalho e colocar óculos de sol*; ao chegar a casa, tomar uma 

refeição leve. Realizar as tarefas domésticas necessárias até às 10h da manhã. Antes das 

10h, elaborar uma lista de assuntos pendentes e por resolver. Não ingerir café, álcool ou 

fumar a partir das 24h. Considerar a toma de 1 mg de melatonina* pouco depois das 9 h 

da manhã (o recomendado será 1-2h antes do período desejado para o sono116. Neste caso 

deve considerar-se a administração após deixar o filho na escola, por volta das 9h, quando 

é possível permanecer em casa sem exposição à luz (Num estudo realizado, a 

administração de melatonina para promover o sono diurno foi eficaz 30 minutos antes de 

deitar 117).  

 10h-16h – dormir. Preparar um ambiente confortável, escuro e insonoro. Desligar o 

telemóvel. 

 16h às 21h – ocupar-se das tarefas domésticas e do filho. Tentar fazer uma caminhada de 

30 minutos ou ginásio** enquanto o filho está nas atividades extracurriculares. Tentar 

jantar por volta das 19h. 

 22h – beber um café e deitar-se de seguida para um pequeno sono. 
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 23h – fazer uma refeição antes de ir para o trabalho. 

 23:50h às 3h – 1ª parte do turno. Não ingerir café, álcool ou fumar a partir das 24h. 

Dependendo do tempo do intervalo, pode experimentar um pequeno sono de 20 minutos. 

 3h – 6:10h ou 3h-6:50h (à sexta-feira) - 2ª parte do turno. 

Notas:  

*a utilização de óculos de sol e 1 mg de melatonina são medidas para realinhamento circadiano. 

Neste caso adequam-se visto que o turno noturno ocorre durante 5 dias consecutivos. 

**prevenção dos distúrbios metabólicos. 

 

2- Explicação dos problemas relacionados com a desregulação circadiana e restrição do sono 

O sono contribui para a formação da memória e reorganização da informação adquirida 

durante o dia. A sua restrição tem um impacto negativo ao nível da formação da memória e no 

processo de aprendizagem no dia seguinte. O sono tem uma importância fundamental a nível 

psicológico; a privação do sono potencia quadros depressivos e sentimentos de incompreensão, 

injustiça e ansiedade. Pode potenciar a desconfiança e hostilidade e causar declínio nos 

relacionamentos com as outras pessoas. Além disso, o sono é muito importante a nível da 

regulação metabólica. A privação do sono pode precipitar o desenvolvimento de doenças como a 

hipertensão, Diabetes mellitus tipo 2 e obesidade. Na privação do sono, verifica-se ainda um 

aumento do estado pró-inflamatório, que potencia a ocorrência de aterosclerose. 

Nos trabalhadores noturnos ocorre uma supressão da produção de melatonina, verificando-se 

maior stress oxidativo, responsável pelo dano celular. É por isso fundamental ajustar o ritmo 

circadiano, através de várias medidas como a utilização de óculos de sol durante o dia e a toma 

de melatonina, adotar um período de sono adequado (6 h) e ter cuidado com a alimentação. 

 

3- Higiene do sono 

 Informe os seus familiares da importância de ter um sono adequado. Desligue o telefone 

e peça para que não a procurem durante o período estabelecido para o sono; 

 Crie um ambiente propício para dormir: escuro, silencioso, confortável, com temperatura 

adequada; 

 Não beba café nem álcool pelo menos 7 h antes do período definido para o sono; 

 Elabore uma lista dos assuntos que tem pendentes, para não pensar neles enquanto tenta 

adormecer; 

 Não ingerir refeições pesadas nem muitos líquidos pelo menos 3 h antes de se deitar; 

 Tente relaxar antes de tentar adormecer: não pense em nada, inspire e expire profunda e 

lentamente. 
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 Tente diminuir o consumo de nicotina diário, e evite-o de manhã, após o turno, para 

conseguir adormecer algumas horas depois. 

 

4- Medidas alimentares (Anexo I) 

5- Avaliar o impacto da dor devida às tendinites e sugerir medidas 

As tendinites correspondem a inflamação do tecido mole que envolve os músculos e 

articulações 118. Na sua origem podem estar movimentos repetidos no trabalho, ou adoção de uma 

má postura. O tratamento inclui repouso, gelo (diminui inflamação e dor) compressão e elevação 

e anti-inflamatórios não esteroides via tópica ou oral. A fisioterapia e acupuntura podem ser boas 

opções terapêuticas. 

 

Comentário final: a paciente comprometeu-se a tentar adotar este plano. Não considera ser 

possível não pensar em nada antes de adormecer. Revelou já ter o hábito de fazer um pequeno 

sono antes de ir trabalhar, pelo que este deve ser mantido. Aderiu à utilização de óculos de sol 

quando abandona o trabalho. Não foi aplicada suplementação em melatonina, pelo menos nesta 

fase. 
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Anexo III - Poster a afixar numa empresa com trabalhadores em turno noturno 

 

 

Figura 4. Poster sobre o aconselhamento a trabalhadores noturnos. 
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Anexo IV – Panfleto (de 3 colunas) para o utente: tema BZD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Interior do panfleto. 
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Figura 6. Exterior do panfleto. 
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Anexo V – Subunidades α do recetor GABAA : efeitos mediados e exemplos de BZD com 

afinidade para as mesmas 

 

Tabela 1. Quadro resumo dos efeitos mediados pelas diferentes subunidades α do recetor 

GABAA e exemplos de BZD com afinidade para as mesmas. Adaptado de 45,47. 

Subunidades 

α do  

recetor 

GABAA 
47 

Efeitos terapêuticos 
47 

Efeitos adversos 47 Exemplos de BZD com 

afinidade 45 

α1 Sedação, anti-

convulsivante, 

Amnésia anterógrada, 

dependência 

Clonazepam, diazepam, 

midazolam, zolpidem* 

α2 Ansiolítico, 

relaxante muscular 

 Clonazepam, diazepam 

α3 Relaxante muscular  Clonazepam, diazepam, 

midazolam 

α 5 Relaxante muscular Amnésia anterógrada Diazepam, midazolam 

 

*NOTA: O zolpidem apresenta maior afinidade para as subunidades α1. A sua afinidade para as 

subunidades α2 e α3 depende da subunidade γ do recetor GABAA em questão. Considerando que o 

tipo de recetor GABAA predominante no SNC é 2α1, 2β2, 1γ2, compreende-se a importância da 

afinidade para a subunidade α1, dada a sua relevância no processo de dependência. 
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Anexo VI: Aconselhamento na farmácia – assunto BZD 

 

 

Foram consultados os dados do INFARMED,I.P. no sentido de classificar as BZD por duração 

de ação e ação sedativa e hipnótica 126. A retirada destes fármacos deve ser lenta e gradual de 

forma a evitar os sintomas da síndrome de abstinência. Não existem evidências que suportem o 

uso de mais do que uma BZD:- converter a dose da BZD(s) utilizada(s) na dose equivalente em 

diazepam (tabela 3): - como se trata de uma BZD com longo tempo de semivida vai diminuir os 

efeitos de abstinência 127.Este esquema resulta até uma dose correspondente a 30 mg por dia 128. 

Tabela 3. Equivalentes a 10 mg diazepam. 

Fármaco  Dose (mg) 

Loprazolam 127 1 

Lorazepam 127 1 

Oxazepam 127 30 

Temazepam 127 20 

Zolpidem 127 20 

Clordiazepóxido 127 30 

Alprazolam l28 1 

Tabela 2. Organização das BZD por efeito ansiolítico e hipnótico e duração de ação Legenda: 

*referente a metabolitos ativos 

. Benzodiazepinas ansiolíticas 

Duração 

de ação 
 

Pico de concentração 

plasmática (horas) 

Tempo de 

semivida 

(horas) 

Metabolitos 

ativos 

Intermédia 

Alprazolam 45 1 a 2 12 a 15 não 

Oxazepam 119 2 a 3 4 a 15 não 

Bromazepam 119  2 20** sim 

Lorazepam 45 2,5 10 a 20 não 

Longa 

Clobazam 45 0,5 a 4 35; até 80* sim 

Diazepam 119 0,5 a 1,5 20 a 100  sim 

Clonazepam 119 0,5 a 1 30 a 40 não 

Clorazepato 

dipotássico 120 
0,7 a 1,5 2h; 48* sim 

Cloxazolam 121 2 a 3* 66 sim 

Halazepam 122 2 14; 76 a 90 * sim 

Mexazolam 123 1 a 2 130 a 200 sim 

Benzodiazepinas hipnóticas 

Curta 

Brotizolam 124 < 1 3 a 8 não 

Midazolam 45 0,5 a 1 1 sim 

Triazolam 125 2 1,5 a 5,5  

 
Temazepam 25 1 8 a 15 não 

Loprazolam 119 2 a 5 8 não 

Longa Flurazepam  119 0,5 a 2 2; 47 a 100* sim 

Benzodiazepine-like  

 Zolpidem119 0,5 a 1 2 a 4 não 
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Figura 7. Flyer de apoio à farmácia – BZD. 

Comentário: no sentido de dar resposta a eventuais dúvidas resultantes do panfleto para a 

comunidade, segue um flyer em formato A5 de apoio na farmácia, para consulta em caso de 

eventuais pedidos de aconselhamento sobre BZD e/ou formas de proceder à sua retirada. 
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Anexo VII – Fatores de risco de Osteoporose 

 

Tabela 4. Fatores que podem contribuir para a patogénese da osteoporose. 

História familiar de fratura da anca 64, idade avançada, hipertiroidismo ou 

hiperparatiroidismo, doença celíaca ou má absorção intestinal, índice de massa corporal 

inferior a 20, uso de glucocorticoides ou anticonvulsivantes, artrite reumatóide, doença 

hepática crónica, baixa DO, tabagismo, baixo aporte de cálcio e vitamina D na dieta, baixa 

exposição solar, menopausa precoce, transplante de órgãos, Diabetes mellitus tipo I, doença 

pulmonar obstrutiva crónica, sedentarismo ou imobilização prolongada, polimorfismos no 

recetor da vitamina D 59, défice de estrogénios, alterações em fatores de crescimento locais e 

sistémicos, anormalidades no colagénio. 

 

Tabela 5. Fatores de risco de osteoporose secundária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Desordens endócrinas    Síndrome de Cushing 61, hipogonadismo, hipertiroidismo, 

hiperparatiroidismo, Diabetes mellitus tipo I 64 

Desordens gastrointestinais 

61 

Doença celíaca e outras desordens de absorção, cirrose biliar 

primária, doença hepática crónica, doença inflamatória 

intestinal, cirurgia bariátrica. 

Fármacos que podem 

conduzir a osteoporose 

secundária 61  

Uso de glucocorticoides via oral ou inalatória, análogos da 

hormona libertadora de gonadotropina, anticonvulsivantes, 

citotóxicos, inibidores da bomba de protões, 

tiazolidinedionas, antidepressivos, antagonistas da dopamina, 

inibidores da aromatase, antiandrogénios, terapia crónica com 

opióides analgésicos. 

Outras causas Artrite reumatóide 61, transplante de órgãos, mieloma 

múltiplo, hipercalciúria idiopática, mastocitose, imobilização 

prolongada 64, doença pulmonar obstrutiva crónica, 

menopausa precoce. 
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Anexo VIII – Algoritmo para o tratamento de Osteoartrite no joelho. 

 

 

Figura 8. Algoritmo para o tratamento da osteoartrite no joelho. Retirado de 66. 
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Anexo IX - Caso de estudo da senhora M 

 

A senhora M, de 80 anos, dirigiu-se à farmácia para dispensa da nova medicação para a DMT2. 

Apresentava algumas dúvidas em relação à decisão médica de alteração da medicação 

antidiabética, afirmando que os seus níveis de glicémia nas determinações em casa estão sempre 

“bem” e que quando realiza análises clínicas em laboratório, os valores estão “sempre mal”. O 

valor de glicémia em jejum nas últimas análises efetuadas foi de 153 mg/dl. 

A senhora M estava a fazer metformina 1000 mg, que foi substituída por Eucreas® (1000 mg 

de metformina e 50 mg de vildagliptina) e glimepirida de 2 mg que foi substituída pela gliclazida 

a 60 mg de libertação modificada. 

Devido ao risco de duplicação da medicação, uma vez que ainda tinha em casa as embalagens 

referentes à medicação anterior, e tratando-se de um caso em que o correto uso do medicamento 

assume especial importância, foi realizado o seu acompanhamento, com avaliação da medicação 

utilizada, estudo de possíveis interações medicamentosas e relação dos sinais e sintomas 

apresentados com possíveis efeitos secundários à medicação. Foi elaborado um guia de tratamento 

(Seção 2.6) para melhor compreensão da nova terapêutica instituída e a medicação para uma 

semana foi dispensada com recurso ao Medical Dispenser (Anexo X), no sentido de promover 

este serviço na farmácia e facilitar a tarefa da paciente. 

1) Avaliação de sinais e sintomas da senhora M para determinação do seu estado geral. 

 

 

 

 

 

 

 

A determinação dos valores de glicémia pós-prandial a 8 e 9 de outubro foram de, 

respetivamente, 214 e 180 mg/dl. A avaliação do pé diabético realizada à senhora M positiva e 

considerada de baixo risco. Em termos de tensão arterial, apresentava um perfil oscilante, 

alternando valores preocupantes (de 160/90 mmHg) com valores normais (120/80 mmHg). 

 

2) Avaliação da medicação em vigor 

2.1. Esquema farmacoterapêutico seguido pela senhora M:  

 Eucreas®:- 1 comprimido antes do almoço e 1 antes do jantar;  

 Folifer®: Ácido fólico e ferro (1mg + 90 mg): - 1 antes do jantar; 

 Mirtazapina de 15 mg: -1 comprimido à noite; 

 Carvedilol 6,25 mg: - metade de um comprimido ao almoço e á noite; 

Sinais e sintomas apresentados pela senhora M 

- sudorese generalizada,  

- dores nos pés “como se estes estivessem a arder”, 

- cansaço, desânimo e esquecimento, 

- alopecia. 
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 Ácido acetilsalicílico, 100 mg: - 1 comprimido depois do almoço; 

 Gliclazida, 60 mg, comprimidos de libertação modificada: 1 em jejum; 

 Osseor® (Ranelato de estrôncio, 2 g): 1 ao almoço; 

 Cystine B6® (suplemento alimentar): 2 ao almoço. 

 

2.2. Avaliação propriamente dita 

2.2.1. Contexto Geral 

A desregulação dos valores de glicémia por longos períodos potencia o desenvolvimento de 

complicações macro e microvasculares 129, sendo necessário o tratamento efetivo DMT2. Numa 

fase inicial, deve adotar-se uma alimentação equilibrada e prática de exercício físico, e pode 

considerar-se a implementação de metformina.  

Numa segunda etapa, está bem validada a associação à metformina de uma sulfonilureia (SU) 

ou insulina basal. Em caso de falha no controlo glicémico, numa terceira etapa pode considerar-

se a descontinuação da SU e a associação de metformina e insulina basal 130 ou a terapia com 3 

antidiabéticos orais (ADO) 131. Verifica-se maior sinergismo entre ADO com diferentes 

mecanismos de ação 130. 

O controlo metabólico da DMT2, definido pela Direção-Geral da Saúde, deve guiar-se pelos 

valores apresentados na Tabela 6: 

Tabela 6. Controlo Metabólico para a Diabetes Mellitus tipo 2 131. 

Controlo Glicémico 

Outros parâmetros 

Pressão arterial 
<130/80 mm Hg 

<125/75 mm Hg * 

Glicémia pré-prandial 90-130 mg/dl LDL-colesterol ≤ 100 mg/dl 

Glicémia pós-prandial <140 mg/dl HDL-colesterol 
> 40 mg/dl (homem) 

> 46 mg/dl (mulher) 

HbA1c ≤ 6,5% Triglicerídeos <150 mg/dl 

Legenda: *insuficiência renal ou proteinúria superior a 0,3 g na urina de 24h; HbA1c: 

hemoglobina glicada. 

 

A senhora M apresentou nas últimas determinações valores de hemoglobina glicada de 7,3%. 

Este é um indicador da glicémia média nos últimos 3 meses, permitindo inferir sobre o controlo 

glicémico 131, não atingido nesta paciente. 

 

2.2.2. Medicação utilizada pela paciente 

A Metformina é uma biguanida e a primeira linha de tratamento para DMT2 não controlada 

pela dieta e exercício 129. É geralmente bem tolerada 130. A sua eficácia em monoterapia a longo-

prazo é geralmente limitada, sendo necessária a adição de outro antidiabético 129. Parece diminuir 

o risco aterosclerótico e complicações macrovasculares. Aumenta a sensibilidade hepática à 
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insulina, inibe a gluconeogénese, melhora a captação e utilização da glucose periférica 131 e 

diminui a absorção intestinal de glucose 132. 

A Vildagliptina: é um inibidor da enzima dipeptidil peptidase IV 129., impedindo assim a 

degradação das incretinas peptídeo-1 semelhante ao glucagon (GLP-1) e polipeptídeo 

insulinotrópico dependente da glucose (GIP) secretadas pela mucosa intestinal. Estas incretinas 

diminuem os níveis de glicémia pós-prandial na presença de valores elevados, participando na 

regulação da glicémia: -estimulam a produção e secreção de insulina pelas células β-pancreáticas. 

O GLP-1 diminui a secreção de glucagon, com diminuição da libertação de glucose hepática. A 

vildagliptina não induz hipoglicémia nem aumento de peso e melhora os triglicerídeos e colesterol 

total.  

Neste caso, a administração de Eucreas® no tratamento de DMT2 justifica-se pelo insuficiente 

controlo da glicémia com a dose máxima de metformina associada a uma SU 132. A toma é 

recomendada duas vezes ao dia, de manhã e ao final da tarde, durante ou a seguir à refeição. A 

consulta do resumo das características do medicamento (RCM) não demonstrou qualquer 

limitação à sua aplicação nesta doente. 

As Sulfonilureias (SU) como a gliclazida e a glimepirida estimulam a secreção de insulina 

129 e aumentam a sua sensibilidade periférica 131. Apresentam risco de hipoglicémia e de aumento 

de peso 129. A gliclazida é uma SU com curta duração de ação, ao contrário da glimepirida, 

apresentando menor risco de hipoglicémia.  

Segundo o RCM, a dose de início da terapêutica com gliclazida é de 30 mg 133. Na senhora M 

isto não se verificou. O risco de hipoglicémia pode ser potenciado pelo uso de outros ADO e 

carvedilol. 

Uma vez que a senhora M faz uma SU, as autodeterminações da glicémia são relevantes 130. 

A terapia com 3 ADO está prevista pela Direção-geral de Saúde 131. Os ADO realizados pela 

senhora M têm mecanismos de ação distintos, como é recomendado. 

Quanto ao Osseor®, este é um fármaco de comportamento misto utilizado no tratamento da 

osteoporose e, conforme abordado no Tema 2 deste relatório, está contraindicado nesta paciente, 

devido aos fatores de risco cardiovasculares apresentados (valores de tensão arterial oscilantes). 

Além disso, a utente apresenta história de fibrilação auricular. 

Efeitos adversos possíveis relatados no RCM como a perda de memória, alopecia e dor nas 

extremidades 134 são sinais e sintomas apresentados pela paciente. 

A fibrilação auricular é uma arritmia cardíaca com alguma prevalência nos idosos com 

ocorrência potenciada em caso de DMT2 135. Apresenta riscos, como a falência cardíaca, 

tromboembolismo sistémico e acidente vascular cerebral (AVC) isquémico. A maior preocupação 

consiste na prevenção do último, potenciado na senhora M pela idade avançada e DMT2. O 

carvedilol é um bloqueador β prescrito a esta utente devido à fibrilação auricular. A aspirina® na 
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dose de 100 mg é recomendada para prevenção de AVC isquémico, mas pode potenciar 

hipoglicémia perante o uso de SU 136. 

As parestesias sentidas pela senhora M podem ser efeito secundário da toma de mirtazapina 

ou devidas à neuropatia periférica. A mirtazapina aumenta a transmissão serotoninérgica e 

noradrenérgica 137. É um fármaco seguro e geralmente bem tolerado para a depressão moderada a 

severa. Não apresenta efeitos cardiovasculares relevantes, um fator importante no caso da senhora 

M. Dentro dos efeitos secundários possíveis, pode causar fadiga e sudação podendo ser a causa 

destes sintomas e sinais na paciente. Apresenta poucas interações com outros fármacos e é 

geralmente um fármaco seguro, eficaz e bem tolerado pelos idosos. 

A senhora M também toma Folifer® e Cystine B6® para combate à alopécia. O Folifer® 

apresenta ácido fólico e o Cystine B6® vitamina B6, componentes que ajudam ao crescimento 

capilar 138. O cabelo é composto por diversos aminoácidos como a glicina, ácido glutâmico e 

metionina, para os quais o ácido fólico é importante, bem como arginina e cistina, presentes no 

Cystine B6®. 

 

2.3. Fatores passíveis de alteração na terapêutica 

 A toma de Osseor deve verificar-se 2h após o jantar 134. Deve ser descontinuado. 

 Considerar a possibilidade da mirtazapina ser responsável pela sudação e parestesias. 

 

2.4. Recomendações dietéticas  

A glicémia deve ser mantida o mais próxima possível do normal, deve assegurar-se um perfil 

lipídico adequado e pressão arterial controlada 139. O exercício aumenta a sensibilidade à insulina. 

Recomenda-se um padrão alimentar rico em vegetais, legumes, produtos láteos com baixo teor 

em gordura, e alimentos ricos em fibra. Alimentos como as lentilhas, feijão e aveia contribuem 

para o melhor controlo glicémico. Limitar a ingestão de gordura saturada e trans e colesterol. 

O peixe é benéfico devido ao seu teor em ómega-3, útil na diminuição do risco cardiovascular. 

A monitorização da glicémia pode permitir realizar os ajustes alimentares necessários de forma a 

atingir os valores de glicémia desejados.  

 

2.5. Contacto Médico 

A 20 de Outubro de 2014, a médica da senhora M foi contactada, tendo-lhe sido referida a 

preocupação relativa ao Osseor® e a possibilidade da mirtazapina ser responsável pelas parestesias 

manifestadas pela utente. 

A médica revelou que a prescrição de Osseor® foi motivada por um pedido da senhora M, que 

já realizava esta medicação pelo menos desde 2009 (o acompanhamento por esta médica é 

recente). Os riscos associados ao Osseor® não foram considerados no momento da prescrição. 

Após exposição do caso, a suspensão deste medicamento ficou delineada. 
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 A médica desconhecia as parestesias reveladas pela doente mas acredita que sejam resultantes 

de neuropatia periférica. 

 

2.6. Conclusão 

A utilização de Osseor® será suspensa na próxima consulta da senhora M.  

A mirtazapina poderá ser responsável pela excessiva sudação, pelo que a sua utilização é 

passível de reavaliação. Dada a toma de SU e carvedilol, a monitorização da glicémia nesta utente 

é particularmente importante.  

Foi preparado um guia terapêutico para a utente (Seção 2.7) de forma a evitar erros 

relacionados com o uso do medicamento. De forma promocional foi-lhe dispensada a medicação 

para uma semana no Medical Dispenser® (Anexo X), ação que a doente considerou benéfica. 

Da análise dos critérios padrão, destacam-se a indicação da mirtazapina como um fármaco a 

usar com precaução em idosos, pelos critérios de Beers 79. Os critérios STOPP alertam para a 

possibilidade de os bloqueadores β mascararem sintomas de hipoglicémia em diabéticos 80. Já os 

critérios START reforçam o uso de aspirina na presença de fibrilação auricular crónica, o aumento 

da ingestão de cálcio e suplementação em vitamina D na osteoporose e a terapia anti-plaquetária 

na presença de Diabetes mellitus e fatores de risco cardiovasculares. Estes critérios padrão 

permitiram numa análise rápida, tirar ilações acerca de FPI na senhora M e acerca de fármacos 

potencialmente necessários. 

Seria benéfico avaliar a DO da senhora M, implementar medidas alimentares que permitam 

uma maior ingestão de cálcio, realizar suplementação com vitamina D, promover exercícios de 

fortalecimento muscular e, caso a determinação da DO assim o exija, implementar a terapêutica 

com bifosfonatos. 
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2.7. Guia terapêutico disponibilizado à senhora M 

 

 

Figura 9. Esquema traçado para a senhora M. 
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Recomendações 

 É importante a monitorização da glicémia em jejum e cerca de 2h após o almoço, 

para verificar o impacto que a alimentação seguida tem nos níveis de açúcar no 

sangue, bem como para despistar possíveis faltas de açúcar.  

 A glicémia em jejum deverá estar compreendida entre 90 e 130 mg/dl. 

 A glicémia 2h após a refeição deverá ser inferior a 140 mg/dl.  

Alimentação 140 

 Faça várias refeições diárias (tente comer de 3 em 3 horas); 

 Opte por uma alimentação rica em vegetais, legumes, produtos 

láteos com baixo teor em gordura e alimentos ricos em fibra. 

 Prefira alimentos com pouca gordura (peixe, frango sem pele, 

peru, coelho, vegetais, cereais, leguminosas, produtos láteos magros). 

 Evite enchidos e produtos de charcutaria, queijos curados e molhos como o ketchup. 

 Diminua o sal utilizado na confeção pela utilização de ervas aromáticas, especiarias, 

sumo de limão, vinagre, tomate, cebola, etc. Antes de cozinhar produtos enlatados, passe-

os por água, para reduzir o sal. 

 Aumente o consumo de leguminosas, como o grão, feijão, ervilhas, favas e lentilhas. 

 Evite cozinhar a elevadas temperaturas, como acontece na fritura. 

 Opte por cozidos, estufados e assados com pouca gordura, e grelhados. 

 Atenção ao consumo de ovos (não mais que 3 por semana). 

 Nas refeições principais tente ter no prato uma fonte de proteína (como a carne ou 

peixe), vegetais e batata ou arroz ou leguminosas. Saladas são boa opção a acompanhar. 

 Reduza o consumo de carne vermelha (vaca, vitela, borrego, cabrito): prefira o peixe. 

Não é recomendada, a cada refeição, uma porção significativa de carne ou peixe: devem 

ser porções de cerca de 100 gramas (a porção não deve ultrapassar a palma da mão). 

 Evite produtos de pastelaria (bolos e folhados); nestes casos, o pão é melhor opção. 

 As caminhadas são muito importantes. 

Saber agir na hipoglicémia (falta de açúcar) 141 

Pode verificar-se hipoglicémia, por exemplo, se passar muito tempo sem comer. 

É importante reconhecer os sintomas: suor excessivo, tremores, fraqueza, palidez, fome, 

dificuldade de concentração, irritabilidade, agressividade, entre outros. A determinação do 

açúcar no sangue nestes casos é inferior a 60 mg/dl.  

Como agir: tomar um copo de água com 2 pacotes de açúcar. Esperar 2-3 minutos e se não 

melhorar repetir este passo. Quando melhorar, pode comer umas bolachas de água e sal ou 

um pão. 
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Anexo X- Medical Dispenser 

 

O Medical Dispenser da Fagor® é um método semiautomático de dispensa de medicação 

semanal. Inclui uma máquina de carregamento semiautomático de medicamentos para um blister 

semanal, que os distribui para cada dia pelos compartimentos pequeno-almoço, almoço, jantar e 

noite, indicados de forma escrita e gráfica (Figura 13). 

Dispõem de um software de gestão a partir do qual é criada a ficha do utente (Figura 10), com 

os seus dados biográficos e os relativos à terapêutica (fármaco, dose e posologia, médico 

prescritor e seu contacto). Este software exige a caracterização organolética dos fármacos 

utilizados pelo utente (tamanho, cor e forma), bem como da dose e posologia (Figura 11). 

No momento de preparação, os dados são transferidos do software para a máquina de 

preparação, que solicita ao operador a introdução no blister de cada fármaco individualmente. É 

solicitada a confirmação que o operador tem exatamente o fármaco indicado pela máquina no 

momento de preparação, para minimização de erros. Após confirmação, o operador terá apenas 

de introduzir uma unidade por cada rotação do dispositivo, que gere os medicamentos incluídos. 

Este é um serviço que permite ao farmacêutico aceder a toda a medicação utilizada pelo utente, 

avaliá-la de forma crítica, detetar erros na toma da medicação e minimizá-los pela 

disponibilização, no blister, da medicação na posologia correta para o momento do dia indicado. 

A Farmácia Bessa pretendia a promoção deste serviço através da realização deste trabalho, 

dado o investimento realizado e a falta de adesão da população. 

No entanto, verifiquei que mesmo disponibilizando este serviço gratuitamente, muitos utentes 

não se revelaram interessados, preferindo ter o controlo sobre “as suas embalagens”. Dos utentes 

para os quais este serviço foi prestado, só a senhora M o considerou benéfico. 

 Na minha opinião, este serviço constitui uma mais-valia e pode mudar o contexto da 

farmácia atual, atribuindo ao farmacêutico um aspeto mais cuidador e observador do utente, e 

permitindo a diminuição de erros de duplicação e relacionados com o uso dos medicamentos. 
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Figura 10. Ficha com os dados do utente no sofware informático do Medical Dispenser 

Figura 13. Blister preparado no Medical Dispenser. 

Figura 11. Caracterização do 

medicamento a incorporar no blister, 

exigida pelo sofware informático do 

Medical Dispenser. 

Figura 12. Preparação do Medical Dispenser. 
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Anexo XI – Caso de estudo da senhora O 

 

A senhora O, de 76 anos, é hipertensa, tem problemas de circulação venosa, apresenta quadro 

depressivo e sofre de osteoartite nos joelhos. Toma meio comprimido de cloxazolam de 2 mg 

todas as noites, antes de deitar. Ao pequeno-almoço toma 1 comprimido da associação Losartan 

(100 mg) com Hidroclorotiazida (25 mg) e 1 comprimido de bisoprolol a 5 mg, de Cyclo 3® (um 

venotrópico) e de Escitalopram a 10 mg. Quando sente muita dor devido à osteoartrite, toma 1 

comprimido de etoricoxib a 90 mg (medicação que lhe foi prescrita) ou 1 comprimido da 

associação tramadol (37,5 mg) com paracetamol (325mg) (medicação prescrita ao marido), 

dependendo do que tem em casa. Caiu recentemente. Diz que sentiu uma tontura ao levantar que 

lhe provocou desequilíbrio. Esta doente foi sugerida para revisão terapêutica devido a anteriores 

problemas relacionados com o uso do medicamento. 

 

1. Avaliação Geral: A medicação da senhora O foi analisada pela consulta do RCM para cada 

fármaco utilizado.  

 Cloxazolam 142: Pode agravar a depressão. Aumenta a propensão a quedas, especialmente 

em idosos. São efeitos secundários frequentes tonturas, dor de cabeça e hipotensão 

ortostática. O cloxazolam pode aumentar o efeito do antidepressivo e do tramadol. 

 Escitalopram 143: Inibidor seletivo da recaptação da serotonina. São efeitos secundários 

associados a dificuldade em adormecer, tonturas, dor muscular e nas articulações, hipotensão 

ortostática e risco aumentado de queda. O uso concomitante de AINEs aumenta o risco de 

hemorragia. 

 Losartan e Hidroclorotiazida 144: Tonturas e vertigens são relatados frequentemente. A 

utilização concomitante de AINEs pode diminuir o efeito anti-hipertensor. Verifica-se risco 

de hipotensão potenciado pelo uso concomitante de clozaxolam e escitalopram.  

 Paracetamol e Tramadol 145: as tonturas são efeitos secundários possíveis. Interações 

possíveis com BZD, escitalopram e anti-hipertensor.  

 Bisoprolol 146: possíveis interações com AINEs e anti-hipertensores. 

 Etoricoxib 147: AINE seletivo para a ciclooxigenase-2, reduz a dor e inflamação nas 

articulações na osteoartrite, para a qual a dose máxima indicada corresponde a 60mg, dose 

inferior à realizada pela senhora O. Não está aconselhado em problemas de circulação 

venosa. O tratamento prolongado aumenta o risco de AVC, principalmente para doses 

elevadas. 

 Cyclo 3® 148: venotrópico indicado para as pernas pesas e dolorosas. Não apresenta interações 

com a restante medicação da senhora O. 
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2. Conclusão 

O episódio de queda deveu-se a uma tontura, possivelmente devido a um caso de hipotensão 

ortostática, potenciada nos idosos sob a toma de medicação anti-hipertensora 74.  

A senhora O apresenta como fatores potenciadores de hipotensão a toma de anti-hipertensor, 

cloxazolam, escitalopram e bisoprolol. 

As tonturas são potenciadas em idosos também pelo uso BZD de longo tempo de semivida, 

como o cloxazolam. As BZD de longo tempo de semivida são contraindicadas em idosos com 

risco e história de queda 79,80, pelo que deve ser considerada a retirada gradual deste fármaco. 

Inibidores da recaptação da serotonina requerem alguma monitorização em idosos. 

A senhora O é uma utente com dor severa causada pela osteoartrite. Pela abordagem teórica 

realizada no Tema 2 pode compreender-se a utilidade da suplementação com sulfato de 

glucosamina e/ou sulfato de condroitina como terapia contínua e o uso de AINEs tópicos não 

salicilados para a dor. Na necessidade de AINEs via oral deve preferir-se o naproxeno, de menor 

risco cardiovascular. O recurso à fisioterapia poderá ser considerado. O etoricoxib não está 

indicado devido aos problemas de circulação venosa.  

O Medical Dispenser foi disponibilizado à senhora O, que revelou problemas de adaptação, 

preferindo orientar-se “pelas suas caixas”. 
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Anexos XII - Instalações Farmácia Bessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Instalações exteriores da Farmácia Bessa 

Figura 15. Zona de Atendimento da Farmácia Bessa 
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Anexos XIII – Receita Eletrónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome do Prescritor 

Código do prescritor 

Figura 16. Modelo de Receita eletrónica (frente). 
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Figura 17. Modelo de Receita eletrónica (verso). 
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Anexos XIV – Valores de alguns parâmetros biológicos determinados na FB 

 

Tabela 7. Níveis de pressão arterial sistólica e diastólica (em mmHg) e correspondente 

classificação 149. 

Classificação 
Tensão arterial sistólica 

(mmHg) 

Tensão arterial 

sistólica (mmHg) 

Normal 120-129 80-84 

Normal-alto 130-139 85-89 

Hipertensão de Grau 1 140-159 90-99 

Hipertensão de Grau 2 ≥160 ≥100 

 

Tabela 8. Critérios de avaliação da Glicémia e interpretação de resultados 105. 

Critérios de avaliação da Glicémia e interpretação de resultados 

Diagnóstico Diabetes mellitus 

a)Glicémia de jejum ≥ 126 mg/dl; 

b) Sintomas clássicos e glicemia 

ocasional ≥ 200 mg/dl 

c)Glicemia ≥ 200 mg/dl às 2 h na prova 

de tolerância à glicose oral com 75g de 

glicose; 

d) Hemoglobina glicada A1c ≥ 6,5%. 

Anomalia da glucose em jejum Glicémia de jejum ≥ 110 e < 126 mg/dl 

 

Tolerância Diminuída à Glicose 

 

Glicemia ≥ 140 e < 200 mg/dl às 2h na 

prova de tolerância à glicose oral com 

75g de glicose 

 

 

Tabela 9. Valores recomendados de colesterol total, colesterol – LDL, colesterol – HDL e 

triglicerídeos 104. 

 Valores Recomendados 

Colesterol Total < 190 mg/dl 

Colesterol LDL < 115 mg/dl 

Colesterol HDL 
> 40 mg/dl no homem 

> 50 mg/dl na mulher 

Triglicerídeos < 150 mg/dl 
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1) INTRODUÇÃO 

Os Serviços Farmacêuticos hospitalares representam um pilar dos cuidados de saúde 

prestados no meio hospitalar, constituindo uma das áreas de maior visibilidade da profissão 

farmacêutica. O papel do farmacêutico dentro de um hospital engloba atividades 

diversificadas e de grande responsabilidade, sendo o seu parecer bastante valorizado. 

Assim, integra uma equipa multidisciplinar que visa o bem-estar e a saúde do doente. 

Neste estágio, com a duração de 8 semanas, pretende-se enquadrar o papel do 

farmacêutico a nível hospitalar e complementar as competências teórico-práticas 

adquiridas durante o nosso percurso académico. 

O facto do Centro Hospitalar de São João ser um dos maiores hospitais do país e 

englobar todas as valências possíveis dos Serviços Farmacêuticos hospitalares, permite 

uma experiência muito mais abrangente e enriquecedora. 

Neste relatório são descritas, de forma sucinta, as funções do farmacêutico no Centro 

Hospitalar de São João e as atividades desenvolvidas neste contexto, assim como a nossa 

experiência e perceções enquanto estagiárias. No final deste relatório apresentámos 

trabalhos que nos foram solicitados durante o estágio, e que constituíram motivo de 

pesquisa bibliográfica, assim como uma perspetiva pessoal. 

 

2) ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO HOSPITALAR DE SÃO JOÃO 

O Centro Hospitalar de São João (CHSJ) é um centro hospitalar de referência na 

região norte. Em 2005, o Hospital São João passou a Entidade Pública Empresarial e, 

posteriormente, ao abrigo do Decreto-Lei n.º30/2011 de 2 de março, agregou o Hospital de 

Nossa Senhora da Conceição em Valongo, dando origem ao CHSJ (1) (2). 

A coordenação do CHSJ é da responsabilidade do Conselho de Administração (CA) 

que é apoiado por diferentes comissões: Comissão de Ética para a Saúde (CES), Comissão 

de Farmácia e Terapêutica (CFT), Comissão de Controlo de Infeção, Comissão da 

Qualidade e Segurança do Doente, Comissão de Coordenação Oncológica, Comissão 

Técnica de Certificação da Interrupção da Gravidez e, finalmente, a Comissão Hospitalar 

de Transfusão. 

2.1) COMISSÃO DE ÉTICA PARA A SAÚDE 

A CES trata-se de um órgão consultivo, multidisciplinar e independente. A sua 

função é zelar pelo cumprimento de padrões de ética no ensino e exercício da medicina, 

garantir a dignidade e integridade humana e salvaguardar o exercício do consentimento, 
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procedendo à análise e reflexão sobre temas da prática médica que envolvam questões de 

carater ético (3). 

2.2) COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA  

A CFT é constituída no máximo por seis membros, igual número de médicos e 

farmacêuticos, atuando como órgão de ligação entre os serviços médicos, os Serviços 

Farmacêuticos (SFA) e a Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica (CNFT). 

À CFT compete-lhe elaborar adendas ou exclusões ao Formulário Hospitalar 

Nacional de Medicamentos (FHNM), partilhar com a CNFT os protocolos de utilização e 

pareceres sobre medicamentos não incluídos no FHNM, tendo em vista não só a eficácia 

do tratamento do doente mas também a contenção de custos e racionalidade na gestão de 

stocks (4). 

Por sua vez, a CNFT tem como funções a elaboração e atualização do FHNM e dos 

protocolos de utilização de medicamentos; a monitorização do cumprimento dos mesmos e 

a análise de utilização de medicamentos não abrangidos pelo FHNM, através do reporte 

realizado pelas CFT dos diferentes hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Deve 

ainda assegurar a partilha de informação entre as CFT destes hospitais e elaborar 

estratégias de promoção da utilização racional do medicamento. Desta forma, a CNFT 

encontra-se articulada com as CFT, de forma a uniformizar os formulários hospitalares dos 

diferentes hospitais do SNS (5). 

 

3) CONTEXTUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS 

Os SFA hospitalares visam apoiar a ação médica, assegurar a terapêutica 

medicamentosa e a qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos. Além disso, integrar 

as equipas de cuidados de saúde e promover ações de investigação científica e de ensino.  

A funcionar durante 24 horas, os SFA do CHSJ são dirigidos pelo Dr. Paulo Carinha, 

responsável por todas as unidades pertencentes ao serviço, nomeadamente a Farmácia 

Central e Unidade de Ensaios Clínicos (UEC), localizadas no piso 01, a Unidade de 

Manipulação Clínica (UMC) no piso 1, a Unidade Centralizada de Preparação de 

Citotóxicos (UCPC), junto ao Hospital de Dia de quimioterapia e ainda a Unidade de 

Farmácia de Ambulatório (UFA), localizada junto às consultas externas.  

A equipa de profissionais dos SFA é constituída por 34 Farmacêuticos, 39 Técnicos 

de Diagnóstico e Terapêutica (TDT), 14 Assistentes operacionais (AO) e 7 

Administrativos. Os SFA apresentam como principais funções: 
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 Selecionar, adquirir, armazenar e distribuir medicamentos, produtos farmacêuticos 

e dispositivos médicos; 

 Aprovisionamento, armazenamento e distribuição dos medicamentos experimentais 

e dispositivos utilizados na sua administração para realização de Ensaios Clínicos (EC); 

 Produção de manipulados, análise de matérias-primas (MP) e produtos acabados; 

 Participação em Comissões Técnicas e na elaboração de protocolos terapêuticos; 

 Farmácia Clínica, Farmacocinética, Farmacovigilância e Cuidados Farmacêuticos; 

 Acompanhamento farmacoterapêutico e esclarecimento de dúvidas terapêuticas (6). 

Contudo, a atividade farmacêutica hospitalar mais visível consiste em garantir a cada 

doente o medicamento correto, adequado às suas necessidades clínicas, na dose apropriada 

e quantidade certa, durante um período de tempo adequado e ao menor custo. 

O programa informático usado nos SFA é o Sistema de Gestão Integrado do 

Circuito do Medicamento. Trata-se de uma ferramenta importante na organização 

hospitalar e que integra todo o circuito do medicamento: aquisição, distribuição, prescrição 

médica, validação e administração.  

Os SFA são departamentos com autonomia técnica e científica e, como tal, da sua 

correta organização e gestão depende a qualidade dos cuidados farmacêuticos prestados no 

hospital. Os SFA encontram-se em processo de certificação do seu sistema de gestão de 

qualidade, determinante para a melhoria da sua eficácia e eficiência e para a adequação 

constante da estrutura e recursos, garantindo o respeito pelas necessidades e expectativas 

dos utentes e dos profissionais. 

 

4) VALIDAÇÃO DAS PRESCRIÇÕES 

A validação da Prescrição Médica (PM) é um ato da competência do farmacêutico. A 

maioria dos serviços dispõe do módulo de prescrição eletrónica, que se aplica para Pyxis® 

e Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU). Por sua vez, a PM manual 

aplica-se na distribuição tradicional, particularmente na distribuição personalizada. Nas 

PM constam os dados do doente, os fármacos, formas farmacêuticas, posologias e ainda, 

no caso das PM eletrónica, observações relevantes do processo do doente. Estes aspetos 

são cuidadosamente analisados no processo de validação da PM. 

 O farmacêutico, como elemento integrante do circuito de distribuição do 

medicamento (Anexo I), deve confirmar se a terapêutica está de acordo com as normas de 

orientação clínica e com as indicações terapêuticas aprovadas no respetivo Resumo das 
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Características do Medicamento (RCM). No caso de medicamentos utilizados para 

indicações que não constem no RCM (off-label), é necessária a aprovação prévia da CES 

(7), seguida da autorização da Direção Clínica (DC). Para submissão à CES é preenchido o 

formulário de pedido de parecer e o de consentimento informado por parte do doente. 

Existem ainda medicamentos que necessitam de uma autorização prévia da DC, mesmo 

quando prescritos para a indicação prevista no respetivo RCM. 

No CHSJ, a validação das PM encontra-se limitada pelo desconhecimento do 

diagnóstico do doente. No sentido de colmatar essa lacuna alguns Serviços Clínicos (SC) 

permitem que o farmacêutico acompanhe semanalmente a visita clínica. Assim, é possível 

ao farmacêutico conhecer a história clínica, diagnóstico e estado atual de cada doente, 

auxiliando o processo de validação. Durante o estágio, tivemos a oportunidade de assistir a 

visitas clínicas dos serviços de Nefrologia e Pneumologia, o que complementou a análise 

das PM previamente realizada. 

5) GESTÃO 

A gestão dos SFA engloba a seleção do stock de medicamentos, alguns dispositivos 

médicos e outros produtos de saúde que devem existir no hospital; a seleção e realização 

de contratos com os laboratórios fornecedores; a receção e armazenamento de encomendas 

e a gestão de existências. O seu principal objetivo é assegurar o bom uso e dispensa de 

medicamentos. 

 

5.1) SELEÇÃO DO STOCK HOSPITALAR 

 A seleção dos medicamentos que devem constituir o stock hospitalar deve ser 

adequada às necessidades dos doentes e SC, tendo por base os medicamentos que constam 

no FHNM (8) e nas adendas privativas de aditamento ou exclusão, elaboradas pela CFT (9). 

 

5.2) SELEÇÃO DE FORNECEDORES E REALIZAÇÃO DE CONTRATOS 

 Definida a composição do stock hospitalar, torna-se necessária a seleção de 

fornecedores. A realização de contratos e emissão de notas de encomenda a fornecedores é 

da responsabilidade do serviço de aprovisionamento. 

No catálogo de aprovisionamento público da saúde dos Serviços Partilhados do 

Ministério da Saúde (SPMS) constam os fornecedores (10). Os procedimentos contratuais 

previstos são o ajuste direto, concurso público, concurso limitado por prévia qualificação, 

procedimento de negociação e diálogo concorrencial (11). 
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No CHSJ praticam-se, essencialmente, o ajuste direto, o concurso público e a 

negociação. No primeiro, a entidade adjudicante contacta diretamente um ou vários 

fornecedores com o intuito de aquisição de um bem ou serviço. Pode ser praticado até 

valores de aquisição de 75000 €. Para valores superiores recorre-se ao concurso público. 

Neste, o hospital preenche um formulário de candidatura em plataforma eletrónica. No 

caso do concurso ser lançado ao abrigo do catálogo, o anúncio fica disponível 

exclusivamente para os fornecedores do catálogo, podendo os eventuais interessados 

apresentar propostas. As condições de apresentação e receção de propostas, candidaturas e 

soluções encontram-se estabelecidas no Decreto-Lei 143-A/2008 de 25 de Julho. 

 

5.3) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO 

ESPECIAL 

Existem situações em que a aquisição de medicamentos pelo hospital carece de 

pedido de Autorização de Utilização Especial (AUE). A realização deste pedido necessita 

que, à semelhança da aquisição de medicamentos sem pedido de AUE, a entidade 

requerente seja uma instituição de saúde autorizada à aquisição de medicamentos; que não 

existam medicamentos similares em Portugal; a necessidade real do seu uso para 

determinada patologia e ainda a ausência de alternativas terapêuticas. Os pedidos de AUE 

podem ser de: 

 Importação: para medicamentos sem Autorização de Introdução no Mercado (AIM) em 

Portugal. Podem tratar-se de medicamentos que constam ou não no FHNM. No 

segundo caso é necessária justificação clínica, indicando as terapêuticas alternativas 

existentes no mercado e os motivos da sua inadequação, bem como justificação da 

necessidade de utilização (12). 

  Avaliação prévia: a introdução de medicamentos a nível hospitalar no SNS é precedida 

por uma avaliação do valor terapêutico e vantagem económica (13), realizada pela 

Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, IP (INFARMED) a pedido 

do titular de AIM. O hospital pode requerer um pedido de AUE para medicamentos 

que se encontrem nesta fase, para um doente específico (14). 

 

5.4) DEFINIÇÃO DE STOCKS NECESSÁRIOS, GESTÃO DE EXISTÊNCIAS E RECEÇÃO DE 

ENCOMENDAS 

A quantidade necessária de um produto nunca antes usado é estimada com base na 

casuística do hospital, de forma à atribuição de Indicadores de Gestão (IG) (15). Produtos 
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com consumo prévio são geridos com base em IG já definidos: stocks máximo e mínimo e 

Ponto de Encomenda (PE). O PE reflete o consumo previsível a 15 dias.  

Diariamente é gerada uma lista de produtos com stock inferior ao PE e para os quais 

não existam pedidos de compra ou notas de encomenda. A partir desta lista é emitido o 

pedido de compra, posteriormente validado e autorizado pelo farmacêutico responsável. 

Na receção de encomendas, o seu estado geral deve ser verificado, bem como a 

existência de produtos de frio. É necessário conferir a quantidade, o lote e validade do 

produto, assim como a concordância entre a nota de encomenda e o documento de entrega. 

 

6) DISPENSA E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

 

6.1) REPOSIÇÃO DE STOCK POR NÍVEIS 

A reposição de stock por níveis destina-se aos SC em que a implementação de 

DIDDU é inadequada. Assim, aplica-se quando a permanência do doente no SC é inferior a 

24 horas (16), como acontece no Serviço de Urgência (SU), e em SC onde constam doentes 

cuja terapêutica implementada não é constante. 

Desta forma, para cada um dos SC que segue este tipo de distribuição encontra-se 

determinado o conjunto de medicamentos e produtos que devem constar em stock. O stock 

ideal semanal para cada referência encontra-se definido através da análise dos consumos 

médios do último ano de cada serviço (17). Esta análise foi realizada conjuntamente pelos 

SFA, enfermeiro-chefe e diretor de cada SC (18). 

A reposição de stock por níveis pode subdividir-se em diferentes categorias (19): 

6.1.1) REPOSIÇÃO DE STOCK POR NÍVEIS AUTOMATIZADA – PYXIS
®: trata-se de um 

sistema disponível em 16 SC (17). Consiste num armazém avançado automatizado 

composto por gavetas, colunas e um frigorífico. Cada estação Pyxis® está ligada a uma 

consola central localizada nos SFA, o que permite a sua rastreabilidade. 

O sistema Pyxis® é composto por hardware e software sendo necessária a 

identificação no sistema (identificação biométrica e password) para acesso à medicação. 

Nestes armazéns avançados existem gavetas com diferentes níveis de segurança. As 

gavetas de elevado nível de segurança permitem aceder apenas ao medicamento pretendido 

e na quantidade prescrita. Isto verifica-se nas gavetas destinadas a estupefacientes e 

psicotrópicos. Nas gavetas de nível intermédio de segurança, a gaveta encontra-se dividida 

em pequenas gavetas destinadas a cada referência. Assim, o operador acede apenas à 

divisão da referência em questão, não existindo, no entanto, um controlo em relação à 
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quantidade que pode ser retirada. Nas gavetas de reduzido nível de segurança, o operador 

tem acesso a todo o conteúdo existente na gaveta.  

Diariamente, é gerada na consola central uma lista dos medicamentos cujo stock 

necessita de reposição (com valores iguais ou inferiores ao stock mínimo). A reposição é 

efetuada pelo TDT e AO, e deve ter em consideração o stock máximo para as referências 

em questão. Todos os medicamentos a repor devem ser unidose e identificados pela 

Denominação Comum Internacional (DCI), dose, prazo de validade e lote. 

No momento da reposição, o TDT deverá confirmar se o stock existente na estação 

Pyxis® corresponde ao indicado pelo software. Caso se verifiquem inconformidades 

relativas a estupefacientes e psicotrópicos, o farmacêutico responsável deverá ser 

contactado. 

Pode ocorrer que um doente internado num SC que disponha de Pyxis® necessite de 

medicamentos que não constem neste, os quais serão distribuídos via “Extra-Pyxis®”. 

Nestes casos, é gerado um mapa para 24 horas, identificado por doente, para cada SC. A 

medicação “Extra-Pyxis®” é colocada em sacos individualizados por doente, identificados 

com o nome do mesmo, número de cama e SC, e colocada em gavetas junto ao Pyxis®. 

A vantagem do sistema Pyxis® consiste essencialmente num controlo apertado de 

todas as movimentações das referências em stock (19). 

Neste sistema, a validação farmacêutica nem sempre precede a retirada da medicação 

pelo enfermeiro. 

6.1.2) ARMÁRIO DE URGÊNCIA: nos SC que dispõem de DIDDU existe um stock 

definido de medicamentos, que visa responder às necessidades dos doentes quando uma 

PM é realizada após o período de funcionamento da dose unitária. Uma vez por semana, o 

enfermeiro do serviço confere o stock existente e emite uma lista com o stock a repor, que 

será avaliada e validada pelos SFA (6). 

6.1.3) ARMAZÉM AVANÇADO: existe nos blocos operatórios e pretende responder a 

situações semelhantes às do Pyxis®, em SC em que a sua implementação não foi possível. 

Da mesma forma, existe um stock fixo e adequado às necessidades do SC (19), com 

reposição diária, não existindo validação farmacêutica prévia à sua administração.  

6.1.4) CARRO DE EMERGÊNCIA: existe em todos os SC e com a mesma composição. 

Consiste num carro lacrado que contém um desfibrilhador e medicação para situações de 

emergência, cuja composição é definida pela equipa de reanimação. A sua reposição deve 

ser solicitada de imediato e com a máxima brevidade. 
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6.1.5) ANTISSÉPTICOS, DESINFETANTES E INJETÁVEIS DE GRANDE VOLUME: requisição 

realizada pelo enfermeiro, via informática, em perfis pré-definidos. 

 

6.2) DISTRIBUIÇÃO PERSONALIZADA 

6.2.1) ANTI-INFECIOSOS 

Os anti-infeciosos incluem todos os medicamentos que se destinam à profilaxia e 

tratamento de infeções por microrganismos. Nestes incluem-se: antibacterianos, 

antifúngicos, antivíricos e antiparasitários (20).  

A sua distribuição personalizada pressupõe o uso racional e controlado deste grupo 

terapêutico. Nos antibacterianos, a distribuição personalizada visa combater as crescentes 

taxas de resistência bacteriana em Portugal, em especial a: S. aureus resistentes à 

meticilina (SAMR); Enterococcus resistentes à vancomicina; S.pneumoniae resistentes à 

penicilina; Enterobacteriaceae resistentes; P.aeruginosa e Acinetobacter baumanii 

resistentes aos carbapenemos (21). 

No CHSJ, a prescrição de anti-infeciosos rege-se pelo Manual de Antimicrobianos 

do CHSJ, e realiza-se via eletrónica ou através do preenchimento da requisição em papel - 

Folha de Requisição de Antimicrobianos (FRA) (Anexo II) (22). 

A duração da terapêutica rege-se por stop orders gerais que determinam a suspensão 

ao 7º dia completo de tratamento, excetuando-se o SU com stop orders de 24 horas. 

As prescrições eletrónicas são efetuadas de acordo com um procedimento 

estabelecido (IM088) e tendo em apreciação as normas clínicas. Nesta prescrição existem 

antimicrobianos de prescrição livre, restrita ou cuja prescrição carece de parecer da DC 

(Anexo III) e/ou CES. 

A prescrição manual requer sempre justificação clínica, sendo utilizada no SU, 

cuidados intensivos de infeciologia, hospital de dia, consultas e bloco operatório. A FRA 

deverá ser entregue nos SFA para validação, devidamente preenchida. Quando os 

antimicrobianos e/ou doses não estejam previstos para a indicação prescrita, o médico 

deverá prescrever em conformidade, justificando.  

Depois de validada a PM, o farmacêutico deverá proceder à dispensa da terapêutica, 

indicando o antimicrobiano, dose, via de administração e número de unidades a dispensar.  

No decorrer do estágio foi possível contactar com requisições do SU e hospital de dia 

de doenças infeciosas. No Anexo IV consta uma análise dos dados relativos às requisições 

de antimicrobianos pelo SU nos dias 24 e 25 de maio de 2014. 
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6.3) CIRCUITOS ESPECIAIS DE DISTRIBUIÇÃO 

6.3.1) ESTUPEFACIENTES E PSICOTRÓPICOS 

Os psicofármacos têm propriedades ansiolíticas, sedativas e hipnóticas, uma vez que 

causam uma depressão das funções do sistema nervoso central, sendo o grau da sua ação 

depressora dependente da dose administrada. Os estupefacientes utilizados em meio 

hospitalar são utilizados como analgésicos para aliviar dores mais intensas, podendo causar 

tolerância e dependência, e ser alvo de uso indevido e abusivo. Consequentemente, a 

distribuição destes fármacos exige um controlo especial (23). 

A nível hospitalar, a gestão dos stocks, encomendas, receção, armazenamento, 

distribuição, cedência, revertências e controlo dos estupefacientes e psicotrópicos 

representam uma grande responsabilidade para o farmacêutico. O Decreto de Lei nº15/93 

de 22 de janeiro define o “Regime Jurídico do tráfico e consumo de estupefacientes e 

psicotrópicos” (24). 

Nos SFA, os psicotrópicos e estupefacientes estão armazenados num cofre-armazém, 

organizados por ordem alfabética de DCI e dosagem, seguindo o modelo First Expire First 

Out (FEFO) e as entradas e saídas de medicamentos do cofre são devidamente registadas. 

Diariamente, o farmacêutico responsável, acompanhado pelo TDT, procede à contagem 

das substâncias que deram saída do cofre, comparando com o stock informático. 

Mensalmente, é feita a contagem de todos os estupefacientes e psicotrópicos do cofre, 

fazendo-se uma lista dos medicamentos cedidos, a qual é enviada para o INFARMED. 

O circuito deste tipo de medicamentos inicia-se com uma PM por doente; 

seguidamente a equipa de enfermagem procede à preparação e administração da medicação 

ao doente e regista o consumo no impresso, designado de Modelo 1509 do Instituto 

Nacional da Casa da Moeda (Anexo V). Cada impresso vem em duplicado, identificado 

pela DCI, forma farmacêutica, dosagem, podendo conter o registo da administração desse 

medicamento a vários doentes. Este deve estar devidamente preenchido com o nome do SC 

requisitante, nome do doente, cama/número de processo do doente, quantidade 

administrada, enfermeiro responsável pela administração, data e assinatura do diretor do 

serviço ou legal substituto e seu número mecanográfico. No canto superior direito existe 

ainda um espaço, que permite numerar o impresso, de forma sequencial, conforme a ordem 

de chegada dos impressos aos SFA, sendo esta numeração mensal. As requisições são 

validadas pelo farmacêutico, que as assina, data, coloca o seu número mecanográfico e 

procede ao débito de consumos por serviço, anexando a Guia de Satisfação de Pedidos do 

Serviço, com a quantidade a dispensar e preenchendo o registo de saídas diárias (Anexo 
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VI). Habitualmente, os medicamentos são debitados informaticamente ao serviço onde o 

doente se encontra, com a exceção da metadona e pensos transdérmicos (fentanilo e 

buprenorfina), que são debitados diretamente ao doente. Quanto aos pensos transdérmicos 

é necessária a autorização da DC; em relação à metadona, procede-se ao registo de saídas 

com a identificação do doente e do serviço requisitante. A prescrição de metadona é da 

responsabilidade do médico do Centro de Atendimento ao Toxicodependente (CAT), pelo 

que o médico responsável pelo doente nos serviços clínicos do CHSJ deverá contactar o 

CAT de forma a confirmar a prescrição e para que esta seja remetida por fax aos SFA, de 

forma a procederem à sua dispensa. 

 

6.3.2) HEMODERIVADOS 

Hemoderivados, Derivados do Sangue ou Plasma Humano, são medicamentos à base 

de componentes do sangue que englobam a albumina, os concentrados de fatores de 

coagulação e as imunoglobulinas (25). Tratam-se de proteínas plasmáticas de interesse 

terapêutico que, devido à sua complexidade estrutural, não podem ser sintetizadas por 

métodos convencionais, sendo obtidas a partir de plasma colhido de dadores saudáveis, 

utilizando processos tecnológicos adequados de fracionamento e purificação. 

Pela sua variabilidade enquanto produtos de origem biológica, cada lote deverá 

dispor de um Certificado Oficial Europeu de Libertação de Lote (COELL), reconhecido 

em toda a Comunidade Europeia. Caso o hemoderivado possua um COELL emitido por 

outro país, é necessário que o INFARMED emita um Certificado de Autorização de 

Utilização de Lote (CAUL), aprovando a sua utilização para fins terapêuticos (Anexo VII).  

O Despacho conjunto n.º 1051/2000 de 14 de setembro determina um procedimento 

uniforme de registo da requisição clínica, distribuição aos serviços e de administração dos 

hemoderivados, visando o estudo de uma eventual relação de causalidade entre a 

administração destes medicamentos e a deteção de doenças transmitidas pelo sangue. 

Desta forma, os hemoderivados seguem um circuito de distribuição especial, com 

base em legislação própria e num formulário específico de requisição, distribuição e 

administração de hemoderivados - o modelo nº1804 - em suporte de papel (Anexo VIII). 

O circuito destes medicamentos inicia-se com a PM, em que o clinico preenche os 

quadros A e B do formulário, sendo posteriormente rececionado, interpretado e conferido 

pelo farmacêutico. O farmacêutico deverá endereçar a requisição para autorização de 

dispensa pela DC no início de tratamento em ambulatório com antitripsina alfa e 

prescrições de imunoglobulina polivalente, sendo neste último também necessário anexar o 
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formulário de justificação para a prescrição de IgIV e o consentimento informado do 

doente. Também o deverá fazer nos casos de parecer positivo da CES a um pedido de 

utilização off-label, anexando o seu parecer (Anexo IX). 

Cabe então ao farmacêutico preencher o quadro C na via farmácia, no qual atribui 

um número de registo de distribuição sequencial à requisição, anual, e regista o 

hemoderivado prescrito por DCI, dosagem, quantidade dispensada, laboratório fornecedor, 

n.º de lote e de CAUL, finalizando com o registo informático. 

Os hemoderivados são identificados com o nome do doente, SC e as condições de 

conservação, sendo preparados pelo TDT e verificados pelo farmacêutico. A receção da 

medicação é devidamente registada na Via Farmácia, ficando a Via Serviço no processo 

clínico do doente, sendo da responsabilidade do enfermeiro o preenchimento do quadro D. 

Por motivos de ordem logística, foi criado um armazém avançado no serviço de 

imunohemoterapia, cuja distribuição dos hemoderivados, essencialmente fatores de 

coagulação, ocorre por reposição de stock. Recentemente, foi implementado neste serviço 

um programa informático que permite ao enfermeiro efetuar o registo e distribuição do 

hemoderivado, associado simultaneamente à sua administração. Contrariamente aos 

restantes serviços, os registos no modelo nº1804, em suporte de papel, deixam de 

acontecer, sendo que toda a informação relativa ao lote e número do CAUL do 

hemoderivado dispensado ficam automaticamente associados ao processo clínico do 

doente. Por sua vez, o farmacêutico efetua uma transferência direta do armazém da 

farmácia central para este armazém avançado, da quantidade necessária para repor o stock, 

identificando os respetivos lotes dos medicamentos enviados (26). 

 

6.4) DISTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL DIÁRIA EM DOSE UNITÁRIA 

 A DIDDU é o sistema de distribuição de medicamentos mais utilizado nos serviços 

de internamento do CHSJ, principalmente em serviços onde os doentes permanecem, por 

norma, mais de 24 horas e sem grandes alterações da PM. 

Este sistema consiste no transporte da medicação prescrita para cada doente para as 

próximas 24 horas, acomodada em malas específicas. A medicação sai dos SFA 

diretamente para o serviço de internamento, pronta a ser administrada pelo enfermeiro. Em 

vésperas de Domingos e feriados a medicação é preparada para 48 horas. 

Após a validação das prescrições eletrónicas é impresso o mapa terapêutico, no qual 

constam a identificação do doente, SC e cama. Esse mapa terapêutico é utilizado em 

primeira instância para identificar as gavetas da mala do SC, que contêm a medicação para 
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um só doente. De seguida é preparada toda a medicação do SC recorrendo a métodos 

semiautomáticos, como o Kardex® e Fast Dispensing System (FDS®), e ao Picking manual. 

 Kardex®: este sistema armazena a grande maioria dos medicamentos prontos a serem 

dispensados, tornando-se numa tecnologia importante na preparação da medicação para 

DIDDU. É um sistema rotativo, que armazena os medicamentos em gavetas e cujo 

software dispõe de informação acerca da sua localização. Desta forma, auxilia o TDT 

na preparação e dispensa dos medicamentos uma vez que se posiciona exatamente no 

compartimento onde um determinado medicamento está guardado, possibilitando um 

fácil acesso ao mesmo. Paralelamente existe o Kardex® de frio, que armazena produtos 

de conservação entre 2 e 8 °C. Esta tecnologia torna a preparação de grande parte da 

medicação um processo mais rápido e menos sujeito a erros. 

 FDS®: faz parte da Unidade de Reembalagem (UR), possibilitando a reembalagem e 

dispensa dos medicamentos por SC e por cama. Neste sistema é gerada informação 

automática sobre os medicamentos a reembalar após validação da PM, permitindo 

fornecer, a cada doente, a medicação individualizada em invólucros selados.  

 Picking manual: supre as necessidades não satisfeitas pelos sistemas semiautomáticos, 

devendo ser utilizado apenas para a preparação das alterações terapêuticas. Os 

medicamentos são armazenados em gavetas, organizadas por ordem alfabética de DCI 

e divididas por dosagens.  

O sistema de DIDDU oferece inúmeras vantagens como a racionalização da dispensa 

de medicamentos, diminui os erros relacionados com a cedência, melhora a gestão do 

tempo nos SC e permite ao farmacêutico um conhecimento aprofundado da prescrição do 

doente, com a garantia do cumprimento da mesma. É um sistema de distribuição 

organizado e cómodo, instituído na maioria dos serviços de internamento. Além disso, é de 

fácil acesso por parte dos enfermeiros e pouco sujeito a erros (6). 

 No entanto, exige mais meios técnicos, maiores infraestruturas, maior número de 

recursos humanos e um conhecimento aprofundado do software. Exige também uma 

organização exímia dos SFA para que todas as malas estejam prontas na hora de serem 

entregues (27). 

 

6.5) DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM REGIME DE AMBULATÓRIO 

A UFA permite a dispensa de medicação gratuita sem necessidade de internamento 

garantindo, contudo, o acompanhamento profissional especializado que determinadas 

patologias necessitam (28). Desta forma, é possível melhorar a qualidade de vida dos 
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doentes (na sua maioria crónicos) que podem assim prosseguir os seus tratamentos no 

conforto do lar, sem perderem o controlo apertado por parte dos profissionais de saúde. 

Fármacos com janelas terapêuticas estreitas, custos muito elevados, ou com ocorrência 

comum de efeitos adversos podem desta forma ser controlados com o mínimo de 

incómodo para o doente. A dispensa de medicamentos neste contexto está sujeita a 

legislação própria (algumas patologias têm legislação que prevê a dispensa gratuita da 

medicação em regime de ambulatório) ou a autorização da DC.  

A UFA está divida em guichets individuais com o objetivo de conferir alguma 

confidencialidade ao utente, permitindo assim a troca de informação com o farmacêutico. 

Fora do horário de funcionamento, os doentes podem agendar o levantamento da 

medicação no balcão da farmácia central.  

Para a dispensa da medicação, é necessário apresentar o número do doente, através 

do qual o farmacêutico acede à PM. Este deve confirmar os dados do doente, o seu 

histórico, a data da última cedência e possíveis informações adicionais. Salvo exceções 

devidamente autorizadas, a medicação é dispensada para 30 dias ou até à data da próxima 

consulta (se antes dos 30 dias). É neste ponto que o farmacêutico assume um papel crucial, 

devendo garantir que o utente tem toda a informação necessária à correta toma da 

medicação. Um exemplo típico é a consciencialização dos doentes para os medicamentos 

que devem ser mantidos no frio, mesmo depois de serem dispensados, como é o caso das 

eritropoetinas e dos anticorpos monoclonais, entre outros. O farmacêutico deve ainda estar 

apto para esclarecer as dúvidas do doente, alertá-lo para possíveis efeitos adversos, o que 

fazer caso estes surjam, relembrar a correta posologia e ainda, caso se aplique, a correta 

forma de eliminação de resíduos, como é o caso das seringas ou canetas que devem ser 

eliminadas em contentores próprios. 

Para auxiliar a dispensa, a UFA tem à sua disposição um sistema de dispensa 

automatizado, o CONSIS®, que contribui para o aumento da eficiência e segurança da 

dispensa. Este sistema apresenta vantagens como a redução do número de deslocações do 

farmacêutico, o que se reflete na diminuição do tempo dispensado na recolha de 

medicação. Contudo, não sendo possível colocar toda a medicação no CONSIS®, a UFA 

dispõe ainda de um armazém próprio, organizado por grupos terapêuticos de fármacos, 

onde é possível encontrar frigoríficos e arcas congeladoras de modo a cumprir as 

condições de conservação da medicação. 

Neste contexto, durante o nosso estágio foi possível assistir à dispensa de medicação 

aos doentes, bem como à validação das prescrições e ao aconselhamento efetuado. Foi 
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possível perceber que, por vezes, o elevado número de doentes associado ao volume de 

trabalho não permite ao profissional dedicar-se exclusivamente ao doente, o que poderá 

condicionar o aconselhamento detalhado que seria desejável. Foi também possível 

contactar com a formalização de pedidos de autorização a enviar para a DC com o intuito 

de autorização de novos tratamentos. Demos ainda entrada de medicação para reposição de 

stock, verificando a quantidade e a qualidade dos medicamentos e procedendo à sua 

arrumação nos locais próprios de acordo com a regra FEFO. 

 

6.6) DISTRIBUIÇÃO EM REGIME DE HOSPITAL DE DIA DE AMBULATÓRIO 

O hospital de dia de ambulatório (HDAm) permite aos doentes realizarem o seu 

tratamento no CHSJ, sob a supervisão de profissionais de saúde, sem necessitarem de 

internamento (29). É importante quando se suspeita da não adesão à terapêutica, na 

administração de medicamentos que são de uso exclusivo hospitalar (à semelhança dos 

dispensados na UFA) e quando a forma farmacêutica assim o exige. Desta forma, diminui 

em número e em tempo os internamentos e ainda o risco de infeções nosocomiais.  

No HDAm existem várias salas de tratamento, organizadas consoante a 

especialidade: pediatria, hematologia, oncologia adultos e oncologia pediátrica, 

endocrinologia e sala polivalente. Regra geral, a medicação utilizada no hospital de dia 

provém do armazém da farmácia central, com exceção da medicação utilizada nas salas de 

oncologia que é proveniente da UCPC. 

No CHSJ, todos os tratamentos realizados em regime de HDAm têm de ser 

previamente autorizados pela DC, que avalia a adequação do tratamento proposto ao 

diagnóstico e caso clínico do doente, dando depois um parecer quanto à possibilidade do 

doente realizar ou não o tratamento. No caso particular dos tratamentos em que se usem 

Ig´s, cada autorização da DC corresponde a apenas uma administração, tendo que ser 

renovada a cada sessão de tratamento. 

Para agilizar o serviço em regime de HDAm, todos os tratamentos são devidamente 

agendados pelo serviço de enfermagem e as prescrições chegam ao SFA em formato papel. 

É função do SFA garantir que o tratamento adequado está disponível no dia e no local 

certo, sendo a medicação preparada no dia anterior pelo TDT depois de devidamente 

validada por um farmacêutico. Este é responsável pelo débito ao armazém central, através 

do registo informático da medicação dispensada na ficha individual do doente.  

Neste contexto, como estagiárias do CHSJ, realizámos o registo informático da 

medicação dos doentes com tratamentos agendados em regime de HDAm. 
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7) UNIDADE DE MANIPULAÇÃO CLÍNICA 

Segundo o Decreto-Lei nº 95/2004, de 22 de Abril, um Medicamento Manipulado 

(MM) é “qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a 

responsabilidade de um farmacêutico” (30). Apesar da oferta da indústria farmacêutica ser 

cada vez maior e a tendência para o uso de MM ser menor, a sua resposta continua a ser 

insuficiente em grupos como a pediatria, a neonatologia e oncologia, principais 

utilizadores de MM. A fim de adequar as formas farmacêuticas industriais à distribuição 

num serviço hospitalar, é por vezes necessário adaptar as embalagens iniciais, proceder à 

fragmentação de comprimidos, entre outras adaptações controladas por farmacêuticos.  

Desta forma, no CHSJ, a UMC está divida em UR, Unidade de Manipulação de 

Medicamentos Estéreis (UMME), na Unidade de Manipulação de Medicamentos Não 

Estéreis (UMMNE) e UCPC.  

7.1) UNIDADE DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESTÉREIS 

No CHSJ, a UMME está dividida em sala de validação, antecâmara de higienização, 

sala de apoio e sala de manipulação com filtração de ar e pressão positiva onde é possível 

encontrar duas câmaras de fluxo laminar horizontal de maneira a proteger o manipulado de 

qualquer tipo de contaminação (31).  

Com o objetivo de controlar a qualidade das preparações efetuadas, todo o processo é 

realizado em ambiente estéril, com dupla verificação de todos os procedimentos e 

controlos microbiológicos a cada 5 preparações. 

As preparações estéreis mais frequentes são Nutrição Parentérica (NP) para pediatria 

e neonatologia, aditivação de NP para adultos, colírios (exemplo: ciclosporina para 

transplantes de córnea) e enzimas (doenças metabólicas).  

A preparação do MM estéril inicia-se com a validação de uma prescrição (Anexo X), 

parametrização e validação de uma ficha técnica e respetivos rótulos, seguindo-se a sua 

preparação na sala estéril, acondicionamento, rotulagem e envio para a farmácia central 

(elevador interno) ou para os respetivos SC através do AO.  

Na preparação de NP é importante a ordem de adição dos diferentes componentes 

que, por si só, pode interferir com a estabilidade da bolsa. No caso da NP para adultos 

normalmente utilizam-se bolsas comerciais tricompartimentadas, que poderão ser 

aditivadas com vitaminas, oligoelementos, entre outros. Estas bolsas não se obtêm 

comercialmente aditivadas uma vez que os aditivos diminuem a sua estabilidade e, como 

tal, a sua validade. Por outro lado, a preparação de NP para pediatria e neonatologia já 
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implica a aquisição de todos os elementos em separado, e consequente manipulação 

segundo uma prescrição adaptada a cada caso, tendo em conta a idade, o peso e as 

necessidades nutricionais de cada criança/neonato (Anexos XI e XII).  

Neste contexto foi-nos possível acompanhar todo o processo de desenvolvimento do 

manipulado, desde a validação até à entrada na sala de apoio, onde foi possível ver a sala 

assética e os trabalhos aí realizados, bem como participar na preparação dos tabuleiros com 

as MP para cada preparação, acondicionamento e rotulagem das mesmas. 

 

7.2) UNIDADE DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO ESTÉREIS 

Relativamente à preparação de MM não estéreis está incluída a preparação de formas 

farmacêuticas não disponíveis comercialmente.  

Apesar de serem MM não estéreis contínua a ser crucial garantir a correta 

higienização do operador e do local de trabalho, pelo que não se dispensa a lavagem 

adequada das mãos, o uso de luvas e a limpeza do local de trabalho com álcool a 70º (32). 

Mais ainda, a fim de garantir a qualidade das MP, deve recorrer-se apenas a fornecedores 

autorizados pelo INFARMED, exigindo boletim de análise de cada MP e ainda a respetiva 

ficha de segurança. Sempre que possível utilizam-se as normas e procedimentos constantes 

no Formulário Galénico Português (FGP) e na Farmacopeia Portuguesa (FP). 

 Para garantir a rastreabilidade do MM é fundamental o preenchimento de fichas de 

preparação (Anexos XIII e XIV) onde se registam a origem, n.º de lote e respetivas 

validades das MP, quantidades pesadas e rubricas do operador e supervisor, assim como 

condições de utilização e de conservação e a verificação dos ensaios. 

 Assim, as principais responsabilidades do farmacêutico são a validação de todas as 

prescrições de MM, verificação do produto semiacabado quanto à sua concordância com as 

especificações da FP e FGP e ainda garantir o adequado acondicionamento e rotulagem do 

produto acabado. É ainda função do farmacêutico organizar o serviço diariamente, dando 

prioridade à medicação urgente, prosseguindo com a medicação de ambulatório, seguida 

dos MM para o próprio dia e, por último, para os restantes dias. 

Neste contexto foi-nos possível participar na preparação de MM bem como assistir à 

validação das PM e de todo o processo de preparação, acondicionamento e dispensa dos 

MM. Contactámos com bibliografia da área de forma a perceber a elaboração de 

procedimentos quando não constam no FGP ou na FP, tendo sido proposta a resolução de 

casos clínicos (Anexo XV). 
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7.3) UNIDADE CENTRALIZADA DE PREPARAÇÃO DE CITOTÓXICOS 

A existência desta unidade centralizada específica para Citotóxicos (CTX) reúne as 

condições para a sua manipulação e administração em tempo útil com qualidade e 

segurança. A proximidade do local onde são administrados os ciclos de quimioterapia é 

uma das principais vantagens da unidade. Aqui são preparados os medicamentos CTX para 

o HDAm de adultos e crianças e para os serviços de internamento do hospital como 

Hematologia Clinica e Unidade de Doentes Neutropénicos (UDN). Além das doenças 

oncológicas, também são manipulados medicamentos para doenças não-oncológicas como 

Esclerose Múltipla, Doença de Crohn e Artrite Reumatóide.  

Os fármacos coadjuvantes da terapêutica que não constituem um risco para o 

operador relativamente à sua preparação, como soluções endovenosas de antieméticos ou 

formas orais, são preparados pelo enfermeiro ou fornecidas pela UFA. 

 

7.3.1) ESPAÇO FÍSICO 

A UCPC divide-se em três zonas: uma zona negra, uma zona cinzenta e uma zona 

branca. Na primeira zona circulam preferencialmente farmacêuticos, que validam e 

preparam toda a medicação a ser manipulada. A zona cinzenta corresponde a uma 

antecâmara da sala Misterium®, de pressão positiva, que não permite a entrada de 

contaminantes exteriores. A zona branca, designada de sala Misterium®, é onde os CTX 

são preparados, num ambiente com pressão negativa. Está equipada com duas Câmaras de 

Fluxo Laminar Vertical (CFLV) e filtros HEPA (High-Efficiency Particulate Air), 

bancadas de apoio e algum material de suporte à preparação. 

 

7.3.2) CIRCUITO DO MEDICAMENTO CITOTÓXICO 

 Transporte, Receção e Armazenamento de CTX: são realizados pelo TDT e AO em 

malas próprias com advertência exterior do seu conteúdo. Quando chegam à UCPC são 

armazenados em armários deslizantes e no frigorífico, por ordem alfabética de DCI, 

segundo a regra FEFO, sendo separados por lotes de forma a facilitar a preparação dos 

tabuleiros. 

 Receção de prescrições e Elaboração de Ordens de Preparação: a UCPC contempla 

dois guichets: o de entrada das PM e o de saída das preparações. A PM em formato 

materializado (Anexo XVI) chega ao primeiro guichet pela mão da enfermeira assim que o 

doente está pronto a fazer o tratamento. Na prescrição constam os dados do doente, 

esquema terapêutico (reconhecido por acrónimos ou por fármacos isolados), dosagens 
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ajustadas ao peso ou superfície corporal do doente (alteradas em caso de toxicidade), via 

de administração (endovenosa, intramuscular, subcutânea, intratecal, em bólus ou seringa 

perfusora), duração da administração e assinatura do médico. 

O farmacêutico valida a prescrição se tudo estiver em conformidade, regista a hora de 

entrada, o doente e o ciclo, e elabora os rótulos (Anexo XVII), que funcionam como ordens 

de preparação. De seguida, fotocopia o respetivo rótulo no verso da prescrição. Existem 

alguns medicamentos, como anticorpos monoclonais, que necessitam de autorização prévia 

da DC antes de poderem ser preparados, aquando do primeiro ciclo. 

A prescrição já validada passa para o farmacêutico que se encontra no segundo guichet, 

que valida uma segunda vez e prepara o tabuleiro com o fármaco e a solução de diluição 

necessários para a preparação do CTX. O tabuleiro é transferido para a sala Misterium®, 

previamente desinfetado com álcool a 70º. 

 Vestuário de Preparação, Lavagem das mãos e Limpeza da CFLV: na zona 

cinzenta, os TDT preparam-se para entrar na sala Misterium®. Colocam a touca e a 

máscara P3, lavam cuidadosamente as mãos, vestem bata reforçada de baixa 

permeabilidade e calçam luvas para quimioterapia não esterilizadas. Quando entram na 

sala Misterium®, o técnico que vai manipular calça as luvas estéreis dentro da CFLV. 

Antes de começar a manipulação a superfície da CFLV deve ser limpa com álcool a 70º, de 

cima para baixo e de trás para a frente. 

 Preparação de CTX: na zona branca, o TDT de apoio retira os tabuleiros do transfer 

e prepara tudo para a manipulação. Nesta fase também existe dupla validação por parte do 

TDT de apoio que confere todas as medições e procedimentos. Todo o material de 

preparação e administração utilizado é específico para evitar o derrame ou contaminação 

do manipulador. Quando a preparação é finalizada, o TDT de apoio coloca-a no transfer 

para que possa ser rotulada e, posteriormente, administrada. 

 Saída das preparações e Transporte dos CTX para a sua administração: o 

farmacêutico retira a preparação do transfer, analisa o aspeto da solução e confirma os 

volumes de diluição usados. Posteriormente coloca os rótulos na bolsa e, se necessário, 

protege-a da luz. A preparação é então colocada no segundo guichet, registando-se a hora 

de saída da mesma. 

 Derrame de CTX: sempre que se verifica um acidente com um CTX, existem 

procedimentos que devem ser rigorosamente cumpridos para manter a segurança do local e 

evitar contaminações maiores. Deve ser utilizado um kit específico para derramamentos e 
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registada a ocorrência, indicando o motivo do acidente, todo o pessoal envolvido, a 

limpeza efetuada e todas as medidas tomadas (33). 

 

7.4) UNIDADE DE REEMBALAGEM 

A UR é contígua ao sector de distribuição, de forma a facilitar o processo de 

dispensa dos medicamentos aos SC. Esta unidade visa responder à necessidade de 

medicamentos em unidose, uma vez que a indústria não os disponibiliza desta forma, 

sendo particularmente útil na DIDDU. 

 Sempre que possível, os medicamentos devem ser dispensados nas embalagens 

fornecidas pela indústria, procedendo-se à divisão do blister, sem desblisteragem. Todavia, 

ao seccionar o blister pode acontecer que as suas frações (correspondentes a unidose) não 

apresentem DCI, dosagem, lote e/ou prazo de validade, pelo que se torna impreterível 

proceder à sua correta rotulagem na UR. 

Também nos casos em que as doses indicadas na PM exijam o recurso ao 

fracionamento das formas farmacêuticas fornecidas pela indústria, recorre-se à UR.  

Em suma, nesta unidade procede-se à reembalagem de medicamentos sólidos orais 

(comprimidos, drageias e cápsulas), de forma a disponibiliza-los em unidose e a garantir a 

administração do fármaco pretendido, na dose correta e convenientemente embalado. Na 

reembalagem, o invólucro deve garantir a proteção química e mecânica. Neste é impressa a 

DCI da substância ativa, forma farmacêutica, dosagem, prazo de validade, lote e código de 

barras interno do medicamento, facilitando a sua identificação e rastreabilidade. 

 O prazo de validade atribuído aos medicamentos reembalados segue as normas 

preconizadas pela USP 24, isto é, o prazo de utilização deverá ser igual a 25% do tempo 

que resta para expirar o prazo de validade do produto industrializado. Caso o prazo 

calculado dessa forma seja superior a 6 meses, é adotado um prazo de validade de 6 meses.  

Para facilitar a tarefa, o CHSJ adquiriu o FDS® (Anexo XVIII) e a máquina semi-

automática Griffols® (Anexo XIX).  

O FDS® é um equipamento automatizado que permite a reembalagem e dispensa de 

medicamentos com elevado rendimento. Apresenta inúmeras vantagens, nomeadamente 

maior segurança (evita troca de medicação) e elevado desempenho, eficácia e rentabilidade 

(são reembaladas cerca de 40 formas sólidas orais por minuto, diminuindo desta forma a 

atividade técnica exigida). Contudo, é necessária formação por parte do operador (deteção 

e correção de possíveis erros), exige calibrações demoradas, complexas e dispendiosas e 
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não é capaz de reembalar todo o tipo de formas farmacêuticas orais sólidas, nomeadamente 

medicamentos fotossensíveis, citostáticos, termolábeis e higroscópicos.  

Quando existe a necessidade de fracionamento de um comprimido, o técnico efetua 

manualmente este procedimento, sendo posteriormente reembalado e rotulado na Griffols®. 

Este aparelho constitui uma alternativa para os medicamentos fracionados, fotossensíveis e 

que não podem ser reembalados pelo FDS®. 

8) UNIDADE DE ENSAIOS CLÍNICOS 

A realização de qualquer EC deve assegurar os direitos, segurança e bem-estar dos 

participantes, assim como a credibilidade das informações. Como tal, é regulada a nível 

nacional pela lei n.º21/2014, de 16 de abril, com vista à aplicação de Boas Práticas Clínicas 

(BPC), conjunto de requisitos de qualidade a nível ético e científico, na condução de 

ensaios com medicamentos de uso humano. Em Portugal, as inspeções das BPC são da 

competência do INFARMED, incidindo sobre o promotor e o centro onde decorre o ensaio 

(34), podendo também ser solicitadas pela EMA (European Medicines Agency) e FDA 

(Food and Drug Administration). Estas podem ser realizadas antes, durante ou após 

conclusão do EC e sem aviso prévio.  

A maior parte dos EC no CHSJ encontram-se em fase II e III.  

A participação dos doentes é voluntária e selecionada pelo médico investigador. 

Estes são devidamente informados acerca dos objetivos, riscos e condições do EC, bem 

como do direito que lhes assiste de se retirarem do EC a qualquer momento, devendo 

assinar o consentimento informado.  

Os medicamentos em EC têm um circuito fechado, já que é o farmacêutico que atua 

a nível da receção, armazenamento, preparação, dispensa da medicação e dos dispositivos 

usados na sua administração e na sua recolha, devolução ou destruição (34,35). 

Na UEC trabalham três farmacêuticos, com formação em BPC e que se regem pela 

legislação em vigor.  

A UEC apresenta um espaço físico próprio, de acesso restrito, com condições de 

temperatura controladas. Está organizado por zonas: trabalho dos farmacêuticos, armários 

da medicação e de quarentena, frigorífico e a área de atendimento. Dispõe também de 

datallogers nos locais de armazenamento que registam diariamente a temperatura, sendo a 

sua informação validada semanalmente e arquivada. Adicionalmente, existem sondas de 

temperatura ambiente e de frio que soam um alarme caso a temperatura se encontre fora 
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dos intervalos predefinidos por tempo superior a 15 minutos, ficando a medicação em 

quarentena até intervenção do promotor e/ou investigador. 

Na última semana de cada trimestre, é realizada a revisão de toda medicação, sendo 

assinalada a medicação a expirar no trimestre seguinte. A medicação fora de prazo é 

separada para verificação e recolha pelo promotor (35). 

O farmacêutico deve gerir a medicação do EC e atualizar a informação em 

colaboração com o monitor. Este agenda visitas de monitorização; são estabelecidos os 

pontos a rever, sendo enviadas, posteriormente, as ações a implementar.  

 

8.1) PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS 

As atividades da UEC regem-se por uma sequência de procedimentos (Anexo XX). 

Inicialmente, o promotor contacta os SFA e fornece um resumo do protocolo em 

português, bem como informações relativas à medicação para estudo. Posteriormente, os 

SFA emitem uma declaração, exigida pelo CA do CHSJ e pela Comissão de Ética para a 

Investigação Clínica, sobre a sua capacidade de resposta às exigências do EC em questão.  

Na posse de todas as aprovações, o promotor organiza a visita de início, na qual 

devem estar presentes a equipa de investigadores e, pelo menos, um farmacêutico da UEC. 

O promotor clarifica o protocolo, definindo tarefas e prazos para a sua execução. Cada EC 

está documentado num dossier, arquivado junto da respetiva medicação com os contactos 

do estudo, protocolo, brochura do investigador ou RCM, procedimentos, aprovações e 

informação relativa ao treino dos farmacêuticos na UEC. 

A receção da medicação é acompanhada da verificação de uma série de parâmetros. 

Em caso de alguma não conformidade o monitor é avisado. A receção da medicação deve 

ser reportada ao promotor de acordo com o procedimento definido. 

O armazenamento da medicação é feito de acordo com as especificações do fármaco, 

sendo a sua dispensa realizada mediante registo, num formulário próprio de PM criado 

pelo promotor, do nº de lote, prazo de validade, data e assinatura do farmacêutico. 

Também a embalagem exterior é devidamente rotulada (Anexo XXI).  

Na devolução da medicação não administrada ou das embalagens resultantes, o 

farmacêutico procede à contagem das unidades devolvidas, verificando a adesão à 

terapêutica e/ou despistando eventuais reações adversas. 

Se o EC exigir um certificado de destruição, o promotor deverá recolher a 

medicação. Quando o certificado não é exigido ou a medicação é manipulada em CFLV 
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procede-se à destruição local da medicação: existe a separação da cartonagem para 

reciclagem (papel/plástico) e da medicação para os contentores dos resíduos do grupo IV.  

Finalmente, o EC é encerrado pelo monitor, sendo que o dossier final do estudo fica 

em arquivo durante um período mínimo de cinco anos após conclusão, ou por um período 

superior, se tal for solicitado pelo promotor ou entidades reguladoras (35). 

9) CONCLUSÃO 

 O presente relatório resume dois meses de estágio no CHSJ. Este estágio em 

Farmácia Hospitalar permitiu-nos adquirir conhecimentos sobre os cuidados de saúde 

prestados, bem como conhecer o papel do farmacêutico e a sua tentativa de colaboração 

com outros profissionais de saúde num dos melhores hospitais do país. 

 Durante este período desempenhámos funções em todas as áreas nas quais o 

farmacêutico tem um papel preponderante. Foi-nos possibilitado o contacto com os 

doentes, nomeadamente na UFA e nas visitas clínicas, onde desenvolvemos uma 

componente mais humana. 

 Todas as atividades desenvolvidas, teóricas e práticas, foram fundamentais para a 

aquisição de novas competências, mas também para a consolidação de conhecimentos 

adquiridos tanto no hospital como durante o nosso percurso académico. 

 Considerámos este estágio uma grande mais-valia, não só pela consistente 

preparação para o mercado de trabalho, mas principalmente pela capacidade crítica e de 

reflexão que nos foi incutida no sentido de valorizarmos a profissão e nos tornarmos 

melhores farmacêuticas. 
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11) ANEXOS 

 

ANEXO I - Circuito de distribuição do medicamento. 
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ANEXO II - Requisição de antimicrobianos (prescrição manual). 
 

 

 

A preencher pelo farmacêutico. 

Identificação do 

doente (nome, 

nº processo). 

Identificação do serviço. 

requerente 

Identificação do médico (assinatura e 

número mecanográfico) e assinatura do 

diretor do serviço. 
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ANEXO III - Lista de antibacterianos sujeitos a autorização da Direção Clínica/Comissão 

da Farmácia e Terapêutica no CHSJ. 

 

DCI 

 
Justificação Clínica 

Amoxicilina/Ácido 

clavulânico (2,2 gr) IV 

 

Para pneumonia por aspiração e infeção por bactérias 

anaeróbias. 

Azitromicina (500 mg) IV  

Cefepima (1000 mg) IV 

PAC hospitatizada potencialmente causada por 

P.aeruginosa, em doentes com DPOC, corticoterapia, 

imunossupressão. Pneumonia nosocomial por 

Pseudomonas após 4º dia de internamento com 

antibioterapia prévia. Meningite nosocomial pós-

neurocirurgia. 

Cefotaxima (1000 mg) IV Apenas para neonatologia e pediatria até 4 anos de idade. 

Ceftazidima 

Para tratamento de infeções por Pseudomonas. Meningite 

nosocomial pós-neurocirurgia. 

Colistemetato de sódio 

(1000000 UI) 

Infeções multirresistentes por Acinetobacter ou 

Pseudomonas. Em casos de fibrose quística em idade 

pediátrica, após aprovação do diretor do serviço. 

Daptomicina 

(350 e 500 mg) IV 
 

Eritromicina 

Para pediatria: suspensão. Para Ginecologia-Obstetrícia, 

formulação injetável, em casos de alergia à penicilina e 

para: a) profilaxia intraparto de infeção por Streptococcus 

β-hemolítico; b) profilaxia de corioamnionite em grávidas 

com rotura prematura de membranas pré-termo. c) 

Profilaxia da endocardite bacteriana; d) profilaxia per-

operatória de infeções na cesariana. 

Ertapenem 

Para tratamento empírico de infeções potencialmente 

causadas por Enterobacteriaceae multirresistentes e sem 

risco de Bacilos Gram – não fermentativos. 

Imipenem 500 mg + 

cilastatina 500 mg IV 
 

Levofloxacina IV a) Endocardite por Hacek em doente alérgico aos β-
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lactâmicos; 

b) Pneumonia da comunidade em doente alérgico aos β-

lactâmicos (para 48h); 

Linezolide (600 mg) 

comprimidos 

a)Infeção por S.aureus meticilina-resistente (SAMR); 

b)Enterococcus vancomicina resistente; 

c)Infeção causada por SAMR em tratamento com 

vancomicina em casos de hipersensibilidade, reação 

adversa ou falência da terapêutica com vancomicina. 

 

Meropenem 

Para doentes com traumatismo crânio-encefálico grave, 

epilepsia, meningite ou doença cerebrovascular com 

deterioração do estado de consciência. Meningite 

nosocomial pós-neurocirurgia. 

Piperacilina (4000 mg) + 

tazobactam (500 mg) , IV 

Tratamento empírico de infeções potencialmente 

causados por Enterobacteriaceae multirresistentes ou 

bacilos gram -não fermentativos (Pseudomonas 

aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Stenotrophomonas 

maltophila). 

Sulfadiazina (500 mg) 

comprimidos 

Medicamento de AUE para profilaxia secundária de 

toxoplasmose cerebral – prescrição restrita à infeciologia. 

Teicoplanina 

a) Profilaxia da ferida operatória em doentes com elevado 

risco de infeção por SAMR; 

b) Em hospital de dia em substituição da vancomicina. 

Tigeciclina 

Terapêutica dirigida: a) Bacterémia ou infeção intra-

abdominal por Enterococcus vancomicina-ampicilina 

resistente (exceto em casos de pancreatite); b)Infeções da 

pele e tecidos moles ou infeção intra-abdominal exceto 

em casos de pancreatite) por: 1) SAMR refratário; 2) 

SAMR, Enterococcus vancomicina-ampicilina resistente 

e gram - suscetível à tigeciclina; 3)Acinetobacter pan-

resistente. 

Terapêutica empírica: Infeção da pele e tecidos moles ou 

infeção intra-abdominal refratária, não causada por- 

Pseudomonas. 
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ANEXO IV - Análise das requisições de antimicrobianos no serviço de urgência do CHSJ. 

 

 

Tabela 1 - Requisições de Antimicrobianos realizadas pelo Serviço de Urgência nos dias 

24-25 de maio de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1 - Antimicrobianos prescritos para as patologias mais frequentes nos dias 24 e 25 

de maio de 2014, no serviço de urgência no CHSJ. 

 

Indicação clínica Número de requisições 

Infeção urinária 22 

Pneumonia comunidade 13 

Infeção intra-abdominal ou pancreatite 9 

Pneumonia nosocomial 4 

Pneumonia por aspiração 4 

Meningite 1 

Profilaxia cirúrgica 5 

Amigdalite 1 

Abcesso amigdalítico 1 

Outros 2 
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ANEXO V - Requisição de estupefacientes e psicotrópicos (Modelo n.º 1509). 
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ANEXO VI - Registo de saídas diárias de estupefacientes e psicotrópicos. 
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ANEXO VII - Certificado de Autorização de Utilização de Lote para hemoderivados. 
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ANEXO VIII - Requisição de hemoderivados (Modelo n.º 1804), Via Farmácia. 
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ANEXO IX - Pedido de autorização à Direção Clínica. 
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ANEXO X - Exemplo de uma prescrição médica pediátrica. 
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ANEXO XI - Cálculos na preparação de uma bolsa nutritiva para pediatria. 

 

Durante o estágio na UMME foi solicitado o cálculo dos volumes necessários para 

preparação de uma bolsa de nutrição parentérica, com base nas quantidades requeridas na 

PM. Para o referido cálculo, é necessário acrescentar um determinado volume devido a 

perdas associadas à purga do sistema.  

 40 mL para volume inferior a 500 mL; 

 100 mL para volume superior a 500 mL; 

 8 mL para soluções lipídicas. 

Assim, atendendo ao volume em excesso, deverá ser corrigida a proporção correspondente 

a cada um dos componentes da mistura, de forma a assegurar a obtenção do volume final 

desejado, nas corretas proporções. 

 

Resolução do Caso Prático 

Tabela 2 - Requisição de uma bolsa de nutrição parentérica para uma criança de 4 meses 

com síndrome de intestino curto. 

Soluções Quantidade 

prescrita 

Acerto para 

purga do sistema 

Quantidade 

calculada (mL) 

Aminoácidos 9,5 g 10,4 g 104 

Glucose 43,5 g 47,55 g 158,5 

Lípidos 2,4 g 2,6 g 13 

Água destilada 150,0 mL 164,0 mL 164 

Fosfato 3,0 mmol 3,3 mmol 3,3 

Potássio 6,0 mmol 6,6 mmol 6,6 

Sódio 16,2 mmol 17,7 mmol 3,27 

Oligoelementos 2,8 mL 3,1 mL 3,1 

Magnésio 0,8 mmol 0,9 mmol 1,13 

Vitaminas 1,5 mL 1,64 mL 1,64 

Cálcio 2,45 mmol 2,68 mmol 12,0 mL 

Volume total = 430 mL Volume = 470 

mL 

Total = 470,5 mL 

 

As soluções utilizadas para a preparação da mistura nutritiva foram as seguintes: 

 Solução de aminoácidos para pediatria (100 mg/ml); 

 Solução de glucose (300 mg/mL); 
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 Lípidos (200 mg/mL); 

 Glicerofosfato de sódio (31 mg/ml de P <> 1 mmol/ml de glicerofosfato; 2 

mmol/ml de Na+) 

 Cloreto de potássio (75 mg/mL <> 1 mmol/ml de K+) 

 Cloreto de Sódio a 20% (200 mg/mL <>  3,4 mmol/ml de Na+); 

 Solução de magnésio (200 mg/mL <>  0,8 mmol/ml de Mg2+); 

 Solução de Gluconato de cálcio (100 mg/mL <> 0,223 mmol/ml de Ca2+) 

Cálculos: 

Solução de aminoácidos 

1 mL    0,1 g 

 x    10,4 g 

Solução de glucose 

1 mL    0,3 g 

 x    47,55 g 

Solução de lípidos 

1 mL    0,2 g 

 x    2,6  g 

Potássio 

1 mL    1 mmol 

 x    6,6 mmol 

 

Glicerofosfato de sódio – Eram necessários 3,3 mmol. 

 

1 mL    1 mmol 

 x    3,3 mmol 

 

Nota: 3,3 mL de solução de glicerofosfato de sódio equivalem a 6,6 mmol de Na+. 

 

Sódio – Eram necessárias 17,7 mmol. No entanto, a solução de glicerofosfato de sódio já 

apresenta 6,6 mmol de sódio. Assim: 

1 mL    3,4 mmol 

 x    11,1 mmol 

 

x = 104 mL 

x = 158,5 mL 

x = 13 mL 

x = 6,6 mL 

x = 3,27 mL 

x = 3,3 mL 
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Solução de magnésio  

1 mL    0,8 mmol 

 x    0,9  mmol 

Cálcio  

1 mL    0,223 mmol 

 x    2,68  mmol 

 

Bibliografia:  

Centro Hospitalar de São João, "Manual de Procedimentos da Unidade de Manipulação de 

Medicamentos Estéreis," in Serviços Farmacêuticos - Programa de integração de 

Farmacêuticos estagiários. 

 

 

x = 1,13 mL 

x = 12 mL 
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ANEXO XII - Bolsas nutritivas na UMME. 
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ANEXO XIII - Ficha de preparação em UMMNE (frente). 
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ANEXO XIV - Ficha de preparação em UMMNE (verso) e respetivo rótulo. 
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ANEXO XV- Resolução de um caso aplicado a UMMNE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirimetamina 

1) Uso clínico (1): 

Pode ser usada em duas situações distintas: 

a) Quimioprofilaxia da malária em áreas não resistentes a este fármaco; 

b) Usada em combinação (e nunca em monoterapia) com uma sulfonamida no 

tratamento de situações relacionadas com infeção por Toxoplasma gondii como: 

 Encefalite toxoplásmica em imunodeprimidos; 

 Infeções oculares com risco de lesão; 

 Infeção fetal (devido a contaminação materna durante gravidez). 

Caso se trate de toxoplasmose, para além da associação com uma sulfonamida, é 

necessária a administração conjunta de um suplemento de folato. 

2) Mecanismo de ação: 

Inibe a formação de tetrahidrofolato (percursor de ácidos nucleicos) por inibição da 

diidrofolato redutase, reduzindo a síntese de ácidos nucleicos(2). Apresenta uma maior 

afinidade para a enzima parasitária em relação à humana. 

 

Sulfadiazina 

1) Uso clinico: 

A sulfadiazina pertence ao grupo das sulfonamidas (3). É indicada, em associação com a 

pirimetamina, para o tratamento de infeções por Toxoplasma gondii em indivíduos com 

SIDA. A sulfadiazina poderá também ser utilizada em associação com a pirimetamina e 

leucoverina no tratamento de toxoplasmose congénita(4). 

2) Mecanismo de ação: 

As sulfonamidas são estruturalmente análogas ao ácido para-aminobenzóico, bloqueando 

as reações enzimáticas que dele necessitam. Impedem assim a formação do percursor do 

tetrahidrofolato, essencial à síntese de ácidos nucleicos (5). 

 

Recém-nascido do sexo masculino. Com base no tratamento apresentado, procure 

descobrir o diagnóstico. Clarifique o mecanismo de ação dos fármacos em questão. 

Tratamento: Pirimetamina + Sulfadiazina + Folinato de cálcio. 
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Folinato de Cálcio 

O folinato de cálcio é um suplemento de folato. Revela-se necessário no tratamento com 

pirimetamina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicação - Toxoplasmose congénita 

A toxoplasmose congénita resulta de um infeção materna pelo parasita Toxoplasma 

gondii durante a gravidez, sendo a infeção transmitida ao feto durante a mesma ou 

transmitida no momento do parto. Para o bebé, esta infeção poderá ter graves 

consequências a nível ocular e do sistema nervoso (4). 

Geralmente, a principal forma de transmissão vertical ocorre no útero, durante a 

gravidez, sendo menor o número de casos de transmissão no momento do parto (6). 

A severidade da infeção depende da idade gestacional no momento da transmissão. 

 

Bibliografia 

1. Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento, I.P. - Folheto informativo: Informação 

para o doente - Pirimetamina Labesfal. Acessível em: 
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[acedido a 22 de junho de 2014]. 

2. Parasitologia integrada - Fármacos. Acessível em: 
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medicamento - Labdiazina. Acessível em: 

http://www.infarmed.pt/infomed/download_ficheiro.php?med_id=4841&tipo_doc=rcm. 

Conclusão 

Perante a análise da indicação terapêutica de cada fármaco e do tratamento em 

questão, e tratando-se de um recém-nascido, assume-se como diagnóstico provável 

uma infeção pelo parasita Toxoplasma gondii – um caso de Toxoplasmose 

congénita. 
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ANEXO XVI - Esquema de quimioterapia. 
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ANEXO XVII - Ordem de preparação e rótulo em vigor na UCPC. 

 

 

 

 

ANEXO XVIII-Sistema de reembalagem usando o FDS®. 
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ANEXO XIX - Sistema de reembalagem usando a máquina da Grifols®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XX -Sequência de procedimentos específicos em ensaios clínicos. 
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ANEXO XXI - Rotulagem da medicação em EC. 
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ANEXO XXII - Aspetos a ter em conta na validação de uma prescrição médica. 

 

 Serviço do Hospital e identificação do doente 

Correta identificação do serviço e do paciente, de modo a assegurar que a prescrição 

em análise se destina ao doente correto. Esta identificação deve acompanhar todo o circuito 

de distribuição do medicamento. 

 

 Idade 

Em cada faixa etária reconhecem-se características e necessidades específicas que 

devem ser obrigatoriamente consideradas. Os casos mais particulares são os doentes 

pediátricos e geriátricos, em que a posologia habitualmente prescrita pode não ser 

adequada. Nos primeiros, deve ter-se em atenção o peso da criança que, geralmente, é 

inferior ao do adulto, pelo que a dosagem deve ser ajustada. Quanto ao doente geriátrico, 

as co-morbilidades são o principal fator a ter em atenção. 

 

Exemplos:  

 

1) Instruções para a administração pediátrica de paracetamol (15 mg/Kg de 6 em 6 horas). 

 

Tabela 1 - Instruções para a administração pediátrica de paracetamol (Apiredol® 100 

mg/mL solução oral). Retirado de (1). 

 

 

2) Instruções para a administração de amoxicilina em crianças, adultos e em 

insuficientes renais. 

 



Relatório de Estágio                           Centro Hospitalar de São João 
 

51 | P á g i n a  
 

Tabela 2 - Instruções para a administração de amoxicilina (Amoxicilina Labesfal®) em 

crianças, adultos e insuficientes renais. Adaptado de (2). 

 Dose diária 

Crianças (até 40 Kg) 25-50 mg/kg/dia 

Adultos 750 mg a 3 g 

Insuficientes renais 500 mg 12/12 ou 24/24 h conforme 

depuração da creatinina 

 

 

 Sexo 

Homens e mulheres podem apresentar diferenças acentuadas na farmacocinética e 

farmacodinâmica para diferentes fármacos (3). Algumas das diferenças mais relevantes são 

apresentadas na Tabela 3 juntamente com as principais consequências observadas. 

 

Tabela 3 - Principais diferenças farmacocinéticas entre homens e mulheres. 

 Adaptado de (3). 

Características Consequências 

Os homens têm maior superfície 

corporal que as mulheres 

Os homens precisam de uma dosagem maior 

de fármaco que as mulheres para obter os 

mesmos efeitos durante o mesmo tempo. Os homens têm clearance mais 

rápida que as mulheres 

Os homens têm maior volume de 

distribuição de fármacos hidrofílicos 

que as mulheres 

As mulheres têm maior percentagem 

de gordura corporal que os homens 

Aumenta o volume de distribuição de 

fármacos lipofílicos, pelo que as mulheres 

podem precisar de maior dosagem destes 

fármacos. 

Habitualmente o metabolismo 

hepático é mais rápido nos homens 

do que nas mulheres 

Relevante quando a estrutura que exerce 

efeito farmacológico é um metabolito (os 

homens vão obter mais rapidamente os 

metabolitos). 

 

 História Clínica  

A história clínica (fatores ambientais e genéticos, anteriores complicações e 

episódios de urgência) do doente revela-se fundamental no momento da validação da 

prescrição médica, quer a nível de diagnóstico quer de medicação prévia. Devem também 

ser consideradas possíveis intolerâncias e alergias.  

Assim sendo é preciso ter em consideração: 
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 Fármacos atuais, posologia, vias de administração e duração do tratamento; 

 Terapêutica não farmacológica, como por exemplo uso de produtos de ervanárias, 

suplementos alimentares 

 Reações adversas prévias (exemplo reações anafiláticas a medicação anterior ou a 

algum excipiente especifico); 

 Historial de adesão à terapêutica. 

 

 Comorbilidades  

No momento da validação de uma prescrição é necessário ter em conta não só a 

patologia para a qual o doente está a ser medicado, mas também outras patologias 

associadas que, de alguma forma, possam influenciar a farmacocinética ou a 

farmacodinâmica dos fármacos administrados. Um exemplo típico é o que se passa com os 

antibióticos, como é o caso da vancomicina: quando administrada num paciente com 

insuficiência renal, as dosagens devem ser ajustadas. 

 No folheto informativo da vancomicina é possível encontrar “a posologia deve ser 

ajustada em doentes com insuficiência renal” e “as determinações de vancomicina no soro 

podem ser úteis para otimizar a terapêutica”. A tabela 4 consta do mesmo folheto 

informativo e serve de linha de orientação para o ajuste de posologia da vancomicina em 

doentes que apresentem clearence de creatinina alterada. 

 

Tabela 4 - Tabela posológica para vancomicina em doentes com função renal diminuída.  

Retirado de (4). 

Depuração da creatinina 

(ml/min) 
Dose de vancomicina 

(mg/24h) 

100 1545 

90 1390 

80 1235 

70 1080 

60 925 

50 770 

40 620 

30 465 

20 310 

10 155 

 

Os diabéticos são outro grupo em que é preciso ter uma especial atenção no 

momento de validação da prescrição médica, não só poe serem polimedicados, o que pode 



Relatório de Estágio                           Centro Hospitalar de São João 
 

53 | P á g i n a  
 

conduzir a um conjunto de interações farmacológicas não desejadas, mas também porque é 

preciso ter em consideração os excipientes presentes na medicação que lhes é fornecida. 

Formulações com sacarose devem ser evitadas de forma a prevenir possíveis crises de 

hiperglicemia. 

 

 Valores bioquímicos 

Alguns valores bioquímicos são bastante relevantes na altura da prescrição, validação 

e administração. Alguns exemplos: 

 Concentrações plasmáticas de eletrólitos para avaliar o estado hidro-electrolítico do 

doente. 

 Valores de clearance renal para avaliar a função renal e consequente eliminação de 

xenobióticos. 

 Enzimas hepáticas que avaliam a função hepática e consequente metabolização de 

xenobióticos. 

 Hemograma. Devem ser valorizadas alterações nas linhas de glóbulos vermelhos e de 

glóbulos brancos, a presença de eventuais anemias e alterações plaquetárias que 

possam indicar eventuais hemorragias. O hemograma é particularmente importante na 

valência UCPC: valores alterados no hemograma determinam se o doente pode ou não 

fazer o tratamento. 

 

 Terapêutica farmacológica  

 A medicação prescrita consta no formulário hospitalar? 

 A terapêutica prescrita é indicada para a condição clínica? 

 A posologia é adequada?  

 Há evidência de interação fármaco-fármaco relevantes? (5) 

 Há evidência para prevenção de efeitos adversos? (6) 

 Monitorização terapêutica ( com avaliação da conformidade da prescrição com os 

parâmetros bioquímicos) (5) 
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ANEXO XXIII - Experiências e perspetivas pessoais do estágio no CHSJ: opinião 

pessoal e trabalho de pesquisa individual. 

 

Opinião pessoal 

 

Sara Cristina da Silva Marques, Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

 

Antes da realização deste estágio no CHSJ não tinha qualquer noção no que 

consistia a farmácia hospitalar. Ao longo do mesmo foi possível passar por diferentes 

setores dos serviços farmacêuticos, conhecer a sua organização e funcionamento e ainda 

perceber como se contextualizam os serviços farmacêuticos num hospital de grande 

importância e com elevado número de serviços e afluxo de doentes. 

Um dos fatores mais positivos de estagiar no CHSJ consistiu no “peso” que os 

serviços farmacêuticos apresentam, com elevada carga de trabalho e com diferentes 

setores de formação, permitindo um conhecimento abrangente no final deste estágio. A 

grande vantagem desta formação abrangente consiste não só na aquisição de um 

conhecimento geral e polivalente, mas também na possibilidade de perceber os 

diferentes papéis que um farmacêutico pode assumir no contexto hospitalar e aqueles 

com os quais senti maior afinidade e nos quais até gostaria de desenvolver formação 

mais específica. 

A realização deste estágio permitiu ainda contactar com diferentes tipos de 

realidades: existe um vasto número de doentes, uma grande diversidade de situações 

clínicas e um grande stock de medicamentos que visam responder às mesmas. Todos 

estes pontos permitiram confrontar os conhecimentos já adquiridos e desenvolvê-los, 

conhecer novas situações e evoluir a nível profissional. 

Na formação inicial, foi possível compreender como se contextualizam os 

serviços farmacêuticos no CHSJ, como se processa o circuito de distribuição do 

medicamento a nível hospitalar e os diferentes tipos de distribuição. Foi possível 

compreender como o médico efetua a prescrição médica e a familiarização com o 

Sistema de Gestão Integrada do Medicamento (SGICM). Durante esta formação foram 

reservados alguns dias à validação farmacêutica. 



Relatório de Estágio                           Centro Hospitalar de São João 
 

56 | P á g i n a  
 

Foi com algum desapontamento que constatei que no CHSJ o farmacêutico não 

tem muitas vezes acesso ao diagnóstico correspondente a uma prescrição médica, fator 

que acaba por restringir um pouco a sua atividade. Esta “lacuna” consegue ser 

colmatada através do contacto médico quando necessário, através da correlação entre os 

fármacos prescritos e o serviço de internamento e através da visita semanal. 

A participação na visita semanal (neste caso pude presenciar a visita à unidade 

de pneumologia) e o facto de o farmacêutico constar numa equipa multidisciplinar, 

permitindo desta forma um contacto mais próximo com a realidade do doente, foi uma 

agradável surpresa. É um perceção diferente, uma vez que ao contactar com uma 

prescrição médica para validação tem-se conhecimento de quem está por trás da mesma, 

da sua evolução clínica semanal, da sua história. Foi dos aspetos que mais me 

agradaram durante o estágio. O lado humano é muito fortalecido: - a validação de uma 

prescrição médica deixa de significar um conjunto de fármacos cuja associação faz 

sentido perante uma dada situação clínica e adquire um caráter mais pessoal. Existe uma 

aproximação do farmacêutico aos serviços clínicos e ao doente, o que fortalece o seu 

conhecimento e experiência. 

Durante o período destinado à validação foi ainda possível contactar com 

prescrições médicas, rever alguma teoria e estruturar o pensamento de correlação e 

adequação da prescrição médica à situação apresentada. Acima de tudo, foi interessante 

perceber que o hospital já dispõem de uma certa experiência e deste modo, já existem 

fármacos que se sabem ser mais adequados a determinadas situações. Isto verificou-se, 

por exemplo, nos anti-infeciosos, em que o próprio hospital dispõem de uma tabela com 

os perfis de suscetibilidade aos diferentes antibacterianos. 

No mesmo contexto foi desenvolvido um trabalho bibliográfico de grupo acerca 

dos aspetos que devem ser considerados durante a validação de uma prescrição médica.  

Um dos aspetos relevantes da formação adquirida consistiu na possibilidade de 

passar um dia em Pyxis®, um dia na DIDDU e um dia na unidade de reembalagem. 

Apesar desta curta passagem por áreas mais da responsabilidade dos TDT, foi muito 

construtivo contactar com estes setores e perceber como efetivamente funcionam:- 

como se realiza a reposição, identificação e inventário no sistema Pyxis®; como se 

procede na DIDDU (quando se recorre ao Kardex e ao FDS e quando se executa 
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manualmente), etc. Foi possível participar na reposição de Pyxis® de Pediatria A e B, 

urgência pediátrica, nefrologia e neurocríticos. Em DIDDU, após leitura de bibliografia 

adequada foi possível a preparação das malas. 

Na reembalagem pude praticar um pouco no FDS®, mas executei mais ao nível 

da Griffols®, o que permitiu o desenvolvimento de conceitos acerta dos cuidados que se 

devem ter neste tipo de manipulação (a utilização de máscara e luvas e desinfeção das 

superfícies de manipulação). Foi-me ainda permitido proceder ao fracionamento de 

comprimidos, aplicando-se os mesmos cuidados de manipulação. Gostei muito da 

experiência da unidade de reembalagem, uma vez que possibilitou compreender em que 

situações se recorre ao FDS® ou à Griffols®, como se processa em ambos e ainda 

adquirir competências sobre cuidados de manipulação. 

A formação na área dos anti-infeciosos permitiu a aquisição de novos conceitos. 

Foi possível a consulta de bibliografia adequada sobre este grupo terapêutico de forma a 

estruturar o conhecimento e aplicá-lo no momento de receção de requisições. Foi 

permitido o contacto com as requisições do serviço de urgência e do Hospital de Dia de 

Doenças Infeciosas. No primeiro, verificou-se uma predominância de requisições para 

pneumonia adquirida na comunidade e infeção urinária. Durante o meu estágio fiz uma 

análise das requisições no fim-de-semana de 24 e 25 de Maio, de forma a avaliar as 

indicações clínicas mais prevalentes e os antibacterianos mais prescritos, que consta 

neste relatório. 

No que respeita às requisições do hospital de dia de doenças infeciosas, estas 

destinavam-se ao tratamento de infeções oportunistas em indivíduos com SIDA. Foi 

possível adquirir a perceção dos fármacos mais utilizados no tratamento das mesmas 

(maioritariamente cotrimoxazol, azitromicina, fluconazol e clindamicina) e do tipo de 

infeções oportunistas predominantes (uma grande parte das requisições destinaram-se 

ao tratamento de Criptococose). 

No âmbito da formação nesta área foi desenvolvido um trabalho individual de 

pesquisa bibliográfica acerca da Pneumonia Adquirida na Comunidade, que se 

apresenta no final desta secção. 

Quanto à formação em hemoderivados, foi possível contactar com requisições 

destes medicamentos, tendo sido desenvolvidos conhecimentos relativos à sua correta 
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dispensa (com atribuição de número de registo da requisição, indicação do número de 

CAUL e lote), de como se realizam os consumos e transferências entre armazéns (por 

exemplo em casos de utilização prévia em regime de armazém avançado), e ainda 

alguma consulta bibliográfica sobre os medicamentos derivados do plasma humano 

utilizados na terapêutica e importância da sua rastreabilidade. 

No que diz respeito aos estupefacientes, psicotrópicos e benzodiazepinas, esta 

foi uma área com elevado número de requisições o que permitiu desenvolver um maior 

sentido prático e mecanizar os procedimentos. Foi possível rever conceitos teóricos, 

proceder à receção de requisições de serviços clínicos, dispensa e registo de consumos 

aos serviços clínicos ou ao doente (nos casos de dispensa de pensos transdérmicos e 

metadona), preparação dos sacos com os medicamentos requeridos para os serviços e 

contagem do cofre-armazém. Foi ainda possível a receção de informação do Centro de 

Atendimento ao Toxicodependente (CAT) relativa a alterações de dosagem de 

metadona, respetiva atualização (ficheiro excel) e arquivo. 

Os dois dias e meio de formação em gestão permitiram compreender como se 

realiza a gestão de existências e elaboração de listagens para pedidos de compra. A 

vertente mais cativante consistiu na explicação relativa ao processo de definição do 

stock de medicamentos que devem constar a nível hospitalar e aos procedimentos 

contratuais realizados no hospital. Esta formação incidiu ainda na explicação dos 

procedimentos para realização de um pedido de AUE, premissas que devem ser 

cumpridas para tal e documentação necessária. Foi uma área que permitiu colocar em 

prática alguns conhecimentos teóricos adquiridos na faculdade e amplificá-los. Durante 

esta formação foi-me permitido presenciar uma reunião com um elemento da indústria 

farmacêutica e contactar um pouco com esta a realidade. A presença nesta reunião 

alertou-me para a impossibilidade de financiamento para o medicamento órfão 

destinado ao tratamento das doenças lisossomais e permitiu a discussão de matérias 

relativas ao financiamento para a saúde. Foi uma área de formação bastante importante. 

Durante o estágio na Unidade de Ensaios Clínicos, foi possível adquirir conhecimentos 

relativos aos procedimentos específicos desta unidade. Foi possível compreender que 

etapas prévias são necessárias para a realização de um ensaio clínico e como este se 

realiza no CHSJ. Esta experiência permitiu compreender o papel e responsabilidade que 

o farmacêutico assume no desenvolvimento de um ensaio clínico. Era uma área em que 
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tinha apenas noções teóricas e o estágio elucidou-me acerca do funcionamento desta 

unidade, da capacidade organizacional necessária, do controlo envolvido e legislação 

reguladora. Foi-me permitido rececionar uma encomenda e executar todo o 

procedimento implícito.  

Penso que é muito importante para os futuros farmacêuticos terem contacto com a 

realidade da unidade de ensaios clínicos. Apesar da carga burocrática envolvida, existe 

um contacto próximo com o doente, conhece-se a sua história, se está a aderir ou não ao 

ensaio, se está a responder adequadamente à nova terapêutica ou se terá de a abandonar, 

consistindo num trabalho muito diferente e deveras cativante. 

A lamentar apenas o facto de só um dia da nossa formação ser destinado a esta 

unidade. Aquando da minha formação não foi possível assistir à visita do monitor, um 

aspeto que considero interessante e relevante. 

Na Unidade de Manipulação de Medicamentos Estéreis, foi possível perceber como 

se procede à validação de uma prescrição médica e contactar com o programa que 

permite comparar a composição da bolsa nutritiva prescrita com composições 

padronizadas. Este programa infere acerca da estabilidade da bolsa a preparar, 

principalmente quando se visa a incorporação de lípidos na bolsa, tendo de ser 

considerada a presença e concentração de eletrólitos como K+, Ca2+, Mg2+,PO4
2-. Caso 

se verifique incompatibilidade, a solução de lípidos deverá ser enviada à parte. 

Foi possível consultar bibliografia adequada acerca da nutrição entérica e 

parentérica e a que situações se adequa cada uma. Foi possível compreender os 

procedimentos que garantem o ambiente estéril de manipulação, e ainda que existem 

diferentes tipos de bolsas nutritivas (individualizadas, padronizadas e 

tricompartimentadas), a sua composição e prazos de validade.  

Pude passar um dia na sala de apoio, tendo-me sido permitido participar na 

preparação de tabuleiros destinados ao envio para a sala limpa, rotular e acondicionar as 

preparações e visualizar os procedimentos de manipulação realizados na sala limpa. 

Na Unidade de Manipulação de Medicamentos Não Estéreis procedi à leitura 

de bibliografia adequada e resolução de três casos clínicos apresentados. Pude ainda 
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preparar 3 suspensões orais: - Propanolol 1 mg/mL (200 mL); Oxibutinina 1mg/mL (25 

mL) e Carbonato de Cálcio 40mg/mL (90 mL).  

O estágio na Unidade de Manipulação de Medicamentos Estéreis e não Estéreis 

foi uma experiência muito proveitosa, uma vez que permitiu a aquisição de novos 

conhecimentos e colocar em prática a preparação de suspensões. Foi agradável perceber 

como se processa o trabalho de manipulação a nível hospitalar, os cuidados requeridos 

(de assépsia e esterilidade; os cuidados na preparação de manipulados não estéreis, com 

troca obrigatória das luvas entre cada preparação de forma a assegurar a inexistência de 

contaminação cruzada, etc), e de algumas diferenças em relação às práticas laboratoriais 

já conhecidas (ex: a medição de volumes com recurso a seringas e não pipetas). 

A experiência na Unidade Centralizada de Preparação de Citotóxicos teve 

uma componente de estudo bibliográfico e permitiu a aprendizagem dos procedimentos 

realizados nesta unidade: como as prescrições médicas são rececionadas e como se 

processam os agendamentos. Foi-me possível rececionar prescrições, preparar rótulos, 

ajudar na preparação de tabuleiros e observar a manipulação de “Hazardous Drugs”. 

Foi-me explicado o funcionamento do Hospital de Dia de Quimioterapia, o qual pude 

visitar. 

Foi uma experiência proveitosa dado ter sensibilizado para o funcionamento do 

Hospital de Dia de Quimioterapia e para o trabalho desenvolvido por farmacêuticos, 

técnicos e enfermeiros. Permitiu ainda consciencializar para o que é um ciclo de 

quimioterapia, o tempo requerido e as condições fornecidas ao doente.  

A preparação de tabuleiros foi a atividade que mais gostei de desenvolver, assim 

como a visita ao Hospital de Dia de Quimioterapia. O contacto com prescrições para 

elaboração de rótulos permitiu perceber a que situações se destinam determinados 

fármacos, sua estabilidade e possíveis formas de administração. 

Hospital de dia: A formação em termos de Hospital de Dia permitiu perceber a 

que situações este se destina e as diferentes salas existentes no CHSJ. Permitiu também 

elucidar acerca do funcionamento do hospital de dia e da intervenção dos serviços 

farmacêuticos a este nível (garantir que a medicação certa para um determinado doente 

está no sítio certo, no dia certo). 
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Neste contexto procedi ao registo informático da medicação destinada aos 

doentes para hospital de dia de reumatologia, imunoalergologia, gastrenterologia, 

hematologia, endocrinologia e doenças metabólicas e pediatria.  

Apercebi-me da elevada requisição de infliximab, com elevado número de 

ampolas registadas diariamente. 

Ao longo desta formação deparei-me com algumas dificuldades na interpretação 

das prescrições do hospital de dia de imunoalergologia, que por vezes não eram muito 

percetíveis ou indicavam de forma incorreta a dosagem (ex: indicaram uma dosagem de 

amoxicilina/ácido clavulânico não disponível nos serviços farmacêuticos). 

Talvez a este nível fosse construtivo poder visitar algum dos hospitais de dia de 

forma à aproximação dos serviços farmacêuticos, perceção do papel do serviço de 

enfermagem e contacto com o doente. 

Unidade de Farmácia de Ambulatório (UFA): a experiência na UFA permitiu 

perceber como funciona esta unidade, contactar com fármacos utilizados em situações 

muito específicas, assistir à dispensa de medicação a doentes e ao seu aconselhamento. 

Dada a complexidade de algumas situações, talvez o espaço destinado ao atendimento 

do doente devesse proporcionar uma maior confidencialidade. Talvez fosse ainda 

necessário um maior número de farmacêuticos neste setor, para que o farmacêutico 

pudesse dispensar mais tempo ao doente em prol do seu aconselhamento e 

esclarecimento de eventuais dúvidas. 

 O estágio na UFA é uma experiência muito positiva, pois permite o contacto 

com o doente e com diferentes situações clínicas. Exige uma sensibilidade acrescida e 

desenvolve a componente pessoal do farmacêutico. 

Conclusão: 

O estágio desenvolvido no CHSJ consiste numa mais valia para um farmacêutico 

estagiário, pois dada a dimensão e relevância dos serviços farmacêuticos, permite-lhe 

adquirir novas e diversas competências, crescer a nível pessoal e profissional e perceber 

as suas diferentes áreas de atuação.    
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Pneumonia adquirida na comunidade 
1) Definição 

Segundo a Sociedade Portuguesa de Pneumologia, a pneumonia adquirida na 

comunidade (PAC) consiste numa “inflamação aguda do parênquima pulmonar de 

origem infeciosa, adquirida em ambulatório” (1). Difere da pneumonia nosocomial uma 

vez que se verifica em indivíduos de ambulatório ou em indivíduos em meio hospitalar 

nas primeiras 48 horas de internamento. 

São excluídas desta definição as infeções não-pneumocócicas do aparelho 

respiratório inferior, a pneumonia nosocomial e pneumonias em indivíduos 

imunodeprimidos.  

Excluem-se também os casos de internamento em meio hospitalar por mais de 48 

horas nos 90 dias precedentes à infeção, os casos de residentes em lares e situações em 

que nos 30 dias precedentes à infeção se verificaram cuidados de saúde como 

quimioterapia, antibioterapia endovenosa e hemodiálise (2).  

A PAC é um problema de saúde de enorme relevância, sendo responsável por 

significativas taxas de mortalidade e morbilidade (3), em especial nos idosos e nos 

doentes que apresentam co-morbilidades (2). 

2) Sintomas e diagnóstico 

Sintomas comuns consistem em história aguda/subaguda de febre, dispneia (2) e 

tosse (seca ou produtiva com expetoração) (4). Podem verificar-se ainda hipersudorese, 

arrepios, dor de cabeça e abdominal, desconforto torácico, dor pleurítica e hemoptise (2). 

O diagnóstico pode ser confirmado por radiografia torácica (4). Exames 

bacteriológicos podem permitir inferir acerca do agente etiológico em causa. 

3) Fatores de risco (2) 

 Idade igual ou superior a 65 anos; 

 Tabagismo; 

 Alcoolismo; 

 Imunossupressão; 

 Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC); 

 Doença Cardiovascular; 

 Diabetes; 

 Demência; 

 Doença hepática; 

 Doença renal. 

 

Anexo I da opinião pessoal - Pesquisa bibliográfica realizada durante o estágio no CHSJ, no 

âmbito da distribuição personalizada – Anti-infeciosos. Maio de 2014 
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4)  Números em Portugal 

De 2000 a 2009 verificou-se o aumento do número de internamento por PAC, 

que corresponderam a cerca de 4% dos internamentos hospitalares (3). A prevalência 

destes internamentos é maior para indivíduos do sexo masculino (56% dos 

internamentos) e para idades superiores a 65 anos (a média de idades dos doentes 

internados correspondeu a 73 anos).  

5) Etiologia 

Em cerca de 40 a 60% dos casos de PAC o isolamento do agente etiológico não é 

possível, pelo que se assume a existência de um conjunto de agentes etiológicos 

responsável pela maioria dos casos verificados em Portugal (1). Destes, o agente 

etiológico prevalente é o Streptococcus pneumoniae, pelo que a antiobioterapia 

empírica deve assegurar o seu tratamento. 

 O segundo agente etiológico mais prevalente é o Haemophilus influenzae, com 

especial incidência em casos de doença pulmonar crónica e tabagismo (2).  

A doença pulmonar crónica assume especial importância na etiologia da PAC uma 

vez que predispõe à infeção por E. coli, Klebsiella, Proteus, Enterobacter e 

Pseudomonas aeruginosa (2). A última está mais frequentemente associada a 

pneumonias graves. 

Destacam-se ainda como agentes etiológicos Mycoplasma pneumoniae, Legionella 

pneumophila e Chlamydia pneumoniae.  

Existem casos de PAC devidos a Moraxella catharralis, associados a fatores de 

risco como DPOC e tabagismo (2).  

Os vírus respiratórios assumem também um papel importante na etiologia de 

PAC, em especial o vírus influenza. 

6) Normas da DGS (Direção Geral de Saúde) sobre a Antibioterapia em 

doentes imunocompetentes que não requerem internamento (Norma 

045/2011) (5) 
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Tabela 1. Antibioterapia em doentes imunocompetentes que não requerem internamento 

(Normal 045/2011) (5). 

Imunocompetentes saudáveis, não sujeitos a antibioterapia nos três meses precedentes 

1ª linha Amoxicilina, 500 mg, 8/8 horas, durante 7 dias. 

Alternativa 

à 1ª linha* 

 

 Azitromicina, 500mg/dia, durante 3 dias; 

 Claritromicina, 500mg, 12/12 horas, durante 5/6 dias*2; 

 Doxiciclina, 100mg 12/12 horas (dose inicial: 200mg), durante 7 dias. 

 

Imunocompetentes  com comorbilidades*3 ou antibioterapia nos três meses anteriores 

1ª linha  

Amoxicilina, 1g, 8/8 horas em combinação com um dos seguintes: 

 Azitromicina, 500mg/dia; 

 Claritromicina, 500mg, 12/12 horas; 

 Doxiciclina, 100mg 12/12 horas (dose inicial: 200mg). 

 

Alternativa 

à 1ª linha: 
 Levofloxacina, 500mg/dia, durante 5/6 dias*2. 

 Moxifloxacina, 400mg/dia, durante 5/6 dias*2. 

 Cefuroxima*4, 250-500mg, 12/12 horas, durante 7 dias. 

 
*: em caso de intolerância às penicilinas ou epidemia por Mycoplasma pneumoniae. 

*2: se doente estável e sem apresentar febre há pelo menos 48 horas. 

*3: DPOC, diabetes mellitus, doença cardíaca, doença renal ou doença crónica, neoplasia, alcoolismo, 

esplenectomia. 

*4: alternativa em casos de intolerância à amoxicilina. 

 

NOTA 1: a duração do tratamento com os antibióticos referidos está de acordo com a Norma 045/2011 da 

DGS. 

NOTA 2: O doente deve ser avaliado após início da antibioterapia (até às 72 horas). 

 

7) Associação Amoxicilina/Ácido Clavulânico (Orientação 025/2011 da DGS) 
(6) 

O ácido clavulânico é um inibidor das β-lactamases. A sua associação à amoxicilina 

é relevante em casos de resistência aos antibacterianos relacionados com estas enzimas. 

Esta associação confere um espectro mais alargado, sendo útil em infeções por: 

 

 Moraxella catarrhalis; 

  Staphylococcus aureus meticilino-sensível; 

  Bacteroides spp.; 

 Haemophilus influenzae; 

 E. coli; 

 Klebsiella spp.; 

 Proteus spp. 
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8) Estudo realizado sobre os internamentos na unidade de cuidados intensivos 

devidos a pneumonia adquirida na comunidade (PAC)  

 De 1 de Junho de 2004 a 31 de Dezembro de 2006, foi realizado um estudo com 

76 doentes que apresentaram PAC e foram admitidos na unidade de cuidados intensivos 

(com idade média de 62,88) (7). Este estudo pretendia identificar os agentes etiológicos 

envolvidos e a antibioterapia utilizada antes da admissão na unidade de cuidados 

intensivos polivalente e durante a mesma. 

O isolamento do agente etiológico só foi possível em 32 dos 76 doentes em 

estudo, e os resultados encontram-se descritos na tabela 2. 

Tabela 2. Agentes etiológicos isolados nos pacientes em estudo. Retirado de (7). 

 
 

Dos agentes etiológicos isolados, revelou-se como de maior prevalência o agente 

Streptococcus pneumoniae, para o qual não é adequada a utilização da combinação 

amoxicilina/ácido clavulânico (6). Pseudomonas aeruginosa, associada a pneumonias 

graves, foi identificada em 4 dos 32 isolamentos. 

O mesmo estudo permitiu inferir acerca dos esquemas de antibioterapia antes e 

durante a admissão (tabela 3), sendo que o principal esquema de antibioterapia durante 

o internamento consistiu na associação ceftriaxone + azitromicina, seguido da 

associação piperacilina-tazobactam + azitromicina (7). Quanto à antibioterapia prévia à 

admissão, a levofloxacina revelou-se como principal antibiótico utilizado. 
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Tabela 3. Esquemas de antibioterapia antes e durante a admissão. Adaptado de (7). 

Esquema de antibioterapia 
Antes da 

admissão 

Durante a 

admissão 

Ceftriaxone + azitromicina 3 12 

Piperacilina-tazobactam 5 8 

Piperacilina-tazobactam + azitromicina 1 9 

Amoxicilina-ácido clavulânico 5 3 

Amoxicilina-ácido clavulânico + azitromicina 5 1 

Ceftriaxone + claritromicina 5 2 

Levofloxacina 6 2 

Meropenem 1 2 
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