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Resumo 

 
O estágio curricular realizado no último semestre do Mestrado Integrado em Ciências Far-

macêuticas permite aos estudantes contactarem com a realidade do mercado de trabalho, aplicando 

os conhecimentos adquiridos quer a nível teórico, quer a nível prático, ao longo dos cincos anos de 

curso, na execução das várias tarefas e na resolução de problemas de uma farmácia comunitária ou 

nos serviços farmacêuticos de um hospital. 

O meu estágio curricular foi realizado no Centro Hospitalar do Porto, nos meses de Março e 

Abril de 2015, e na Farmácia Dolce Vita, no Porto, entre os meses de Maio e Agosto de 2015. 

O presente relatório de estágio tem como finalidades a exposição das tarefas e atividades 

desenvolvidas, os conhecimentos adquiridos e os obstáculos superados; assim como a descrição da 

minha participação e contributo prestado à Farmácia Dolce Vita no âmbito do estágio curricular em 

farmácia comunitária. Com estes propósitos, o relatório encontra-se dividido em duas partes distin-

tas. 

Na primeira parte são discriminadas as tarefas que realizei ao longo do estágio, o modo de 

funcionamento e gestão da farmácia e o papel do farmacêutico na execução das mais variadas tarefas.  

A segunda parte do relatório constitui um aprofundamento dos dois temas que desenvolvi ao 

longo do meu período de estágio e que foram disponibilizados aos utentes da farmácia.  

O primeiro tema foi sobre a Doença Venosa Crónica, um problema que é muitas das vezes 

negligenciado pelos profissionais de saúde, mas que tem um grande impacto a nível familiar, social 

e económico. 

O segundo tema foi sobre a Doença de Parkinson, a qual é responsável por diminuir a quali-

dade de vida, principalmente na população mais idosa.  
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Parte I - Descrição das Atividades Desenvolvidas no Estágio Curricular 

 

1. Introdução 

O estágio curricular na Farmácia Dolce Vita (doravante, FDV), na cidade do Porto constituiu o 

meu primeiro contacto com a atividade desempenhada pelo Farmacêutico no âmbito da farmácia 

comunitária. 

As atividades que fui desempenhando ao longo do estágio permitiram-me não apenas consolidar 

e aprofundar conhecimentos teórico-práticos adquiridos ao longo dos cinco anos de curso, como 

desenvolver outras competências, incluindo humanas, essenciais ao bom desempenho da função de 

Farmacêutico na hodierna sociedade.   

É consabido que o ato farmacêutico não se reduz à mera dispensa de medicamentos, como, aliás, 

bem reconheceu o legislador no Decreto-Lei n.º 288/2001, de 10 de Novembro (alterado pelo De-

creto-Lei nº 134/2005 de 16 de Agosto de 2005), diploma que aprovou o Estatuto da Ordem dos 

Farmacêuticos [1]. O Farmacêutico é reconhecido pela sociedade como um profissional de elevada 

formação científica, razão por que, as mais das vezes, é o profissional da área da saúde a quem, em 

primeira linha, recorrem os cidadãos. Este procedimento poderá ter sofrido um incremento na hodi-

erna sociedade face à conjuntura económico-financeira do país e custos (v.g., taxas moderadoras) 

associados aos serviços de saúde. Destarte, a farmácia comunitária, pela sua disponibilidade e gra-

tuidade no aconselhamento, surge como um prestador de cuidados de saúde ao qual os utentes recor-

rem em primeira instância aquando do aparecimento de pequenos problemas de saúde. Porém, tam-

bém assim é antes dos utentes iniciarem um tratamento farmacológico. O facto de o Farmacêutico 

ser o primeiro ou o último elo de ligação entre o utente e o medicamento é essencial para a eficácia 

dos tratamentos e para a adesão do doente à terapêutica. Além do mais, a relação de grande proximi-

dade da farmácia aos utentes permite a monitorização do estado clínico, assim como os desenvolvi-

mentos do processo terapêutico. Mas à farmácia comunitária tem ainda de ser reconhecida a função 

social de apoio psicológico e emocional, sobretudo no que respeita à população idosa. 

No que tange ao meu estágio em farmácia comunitária, o mesmo decorreu durante 4 meses de 

acordo com o seguinte cronograma (Figura 1):  

Atividades Desenvolvidas 1.º Mês 2.º Mês 3.º Mês 4.º Mês 

Integração na equipa de trabalho; co-

nhecimento dos diferentes espaços da 

farmácia; organização de produtos; 

    

Receção, conferência e armazena-

mento de produtos; 
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Controlo de prazos de validade;     

Iniciação do procedimento de traba-

lho ao balcão e aprendizagem do 

modo de funcionamento do sistema 

informático; 

    

Determinação de parâmetros bioquí-

micos e tensão arterial; 

    

Atendimento ao balcão com supervi-

são; 

    

Atendimento ao balcão com maior 

autonomia; 

    

Formações;     

Conferência de receituário;     

Noções de gestão de stocks e realiza-

ção de encomendas. 

    

Figura 1 – Cronograma das atividades realizadas durante o estágio curricular 

2. Farmácia Dolce Vita 

2.1.  Localização geográfica e enquadramento socioeconómico 

A FDV localiza-se na Rua dos Campeões Europeus, no Porto; mais concretamente no Centro 

Comercial Dolce Vita Porto (doravante, CCDVP), loja 0.18, piso zero.  

Devido à sua localização, os utentes da FDV apresentam perfis muito heterogéneos, pois para 

além dos utentes que residem nas localidades limítrofes, a farmácia é frequentada por utentes dos 

mais diversos pontos do país que, por razões de lazer ou de profissão, frequentam o CCDVP.  

A assinalada heterogenia dos utentes enriqueceu exponencialmente o meu estágio ao nível do 

atendimento e do aconselhamento. 

2.2.  Horário de Funcionamento 

A FDV está aberta de segunda-feira a quinta-feira, das 9h às 22h, às sextas-feiras e sábados das 

9h às 23h e aos domingos das 10h às 20h. 

Uma vez por mês a FDV dispõe de serviço noturno por estar inserida no Serviço Permanente da 

cidade do Porto.  

No dia de Páscoa, de Natal e de Ano Novo a FDV encontra-se fechada.  

A nível interno, uma vez que se trata de um trabalho por turnos, foi adotado um sistema rotativo 

com folga semanal. 
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Ao longo do meu estágio curricular realizei vários horários que incluíram o turno da manhã (10h-

17h), o turno intermédio (13h-21h), o turno da noite (15h-22h), o turno intermédio de sábado (12h-

20h) e o turno da tarde domingo (14h30-20h). 

2.3.  Recursos humanos 

Os recursos humanos são o bem mais precioso e diferenciador de uma farmácia. Para uma pres-

tação de serviços com grande qualidade e que proporcione um grau de satisfação elevado por parte 

dos utentes é importante um bom espírito de equipa e cooperação entre todos os profissionais.  

A equipa da FDV é constituída, atualmente, por seis elementos, conforme consta na Tabela 1. 

Nome Função 

Dra. Susana Moreira Diretora Técnica 

Andreia Costa Técnica de Diagnóstico e Terapêutica 

Joana Moura Técnica de Diagnóstico e Terapêutica 

Maria José Almeida Técnica de Diagnóstico e Terapêutica 

Alberto Carvalho Técnico Auxiliar de Ação Farmacêutica 

Rui Alves Técnico Auxiliar de Ação Farmacêutica 

Tabela 1 – Equipa da FDV 

3. Organização do Espaço Físico e Funcional 

A FDV dispõe de um espaço físico e funcional que observa as Boas Práticas Farmacêuticas para 

Farmácia Comunitária e o Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de Agosto (sucessivamente alterado pela 

Lei n.º 26/2011 de 16 de Junho, pelo Decreto-Lei n.º 171/2012 de 1 de Agosto, pelo Decreto-Lei n.º 

16/2013 de 8 de Fevereiro e pelo Decreto-Lei n.º 128/2013 de 5 de Setembro), quer interna e exter-

namente [2,3]. 

3.1.  Caracterização do Espaço Exterior 

A FDV encontra-se regularmente assinalada com uma “cruz verde” e o vocábulo “Farmácia” 

(Anexo I). 

A sua localização, junto a uma das entradas do CCDVP, onde existem escadas e uma rampa, 

facilitam o acesso de todos os potenciais utentes. Nesta entrada do CCDVP existe um postigo de 

atendimento que garante a segurança da equipa da FDV aquando da dispensa de produtos durante as 

noites de serviço.  

Na parte exterior da FDV são divulgadas informações, nomeadamente, o horário de funciona-

mento, a identificação da Diretora Técnica e uma lista das farmácias de serviço, que é atualizada 

anualmente.  
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3.2.  Caracterização do Espaço Interior 

O espaço interior da FDV caracteriza-se por um visual moderno e apelativo, devidamente equi-

pado por forma a providenciar uma prestação de cuidados de saúde funcional e profissional, garan-

tindo boas condições para a comunicação entre os profissionais de saúde e os utentes [3].  

O referido espaço divide-se por dois pisos que se complementam entre si: o piso do rés-do-chão 

que engloba a zona de atendimento ao público, um gabinete de atendimento personalizado, um ga-

binete de dermocosmética, uma secção para receção e verificação de encomendas, uma parte do ar-

mazém (incluindo o frigorífico), uma sala com cacifos e uma instalação sanitária; no primeiro piso 

encontra-se outra parte do armazém, dois escritórios (o da Diretora Técnica e o da contabilidade), 

uma instalação sanitária e um laboratório. 

3.2.1. Área de Atendimento ao Público 

A área de atendimento ao público é o espaço mais importante de uma farmácia visto ser onde 

ocorre o contacto entre o Farmacêutico e o Utente (Anexo I).  

A FDV possui uma área de atendimento bem iluminada e atrativa, proporcionando uma interação 

farmacêutico-utente efetiva. Esta área é composta por quatro postos cada um com um computador, 

um leitor ótico de códigos de barras, uma impressora de receituário e faturas e uma gaveta para 

colocar o dinheiro. Existe também um terminal de multibanco que é partilhado por todos os postos. 

A FDV possui ainda um sistema de senhas para que seja estabelecida uma ordem de atendimento de 

acordo com a chegada dos utentes à farmácia.  

A área entre os postos de atendimento e a entrada possui uma série de produtos organizados por 

lineares de dermocosmética e puericultura. Estes lineares encontram-se ainda divididos por marcas 

e por finalidades. Existe ainda uma máquina para medir a tensão arterial de forma automática, uma 

balança para bebés e uma balança com medidor de peso e altura. Neste espaço é possível encontrar 

também gondolas com produtos sazonais, bem como cartazes alusivos a promoções que estejam em 

curso (Anexo I). Por de trás dos postos é possível encontrar uma série de Medicamentos Não Sujeitos 

a Receita Médica (MNSRM), devidamente organizados por grupos terapêuticos; assim como produ-

tos para higiene oral, dietética e suplementos alimentares.  

3.2.2. Gabinetes de Atendimento Personalizado 

Na FDV existem dois gabinetes onde é possível realizar atendimento personalizado. Estes espa-

ços são preponderantes para efetuar um atendimento reservado e íntimo em casos que careçam de 

uma atenção ainda maior (Anexo I). 

Em conformidade com a Deliberação n.º 1502/2014, de 3 de julho, a FDV possui dois gabinetes 

para proceder a um atendimento personalizado: o gabinete de apoio ao utente e o gabinete de der-

mocosmética [4]. No gabinete de apoio ao utente podem ser realizadas também medições da pressão 
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arterial manualmente e determinações de testes de parâmetros bioquímicos (glicose, colesterol e tri-

glicerídeos) em sangue capilar, acompanhados dos devidos aconselhamentos verbais e/ou escritos. 

Por sua vez, o gabinete de dermocosmética é utilizado para análises e aconselhamentos de pele, quer 

pela equipa da FDV, quer por conselheiros de dermocosmética das várias marcas de produtos cos-

méticos.  

3.2.3. Escritórios 

Os escritórios da Diretora Técnica e da Contabilidade são espaços para o tratamento de todos os 

processos relacionados com a gestão da FDV do ponto de vista económico-financeiro (escritório de 

contabilidade essencialmente) e do ponto de vista comercial. 

3.2.4. Sala com cacifos  

As salas com cacifos servem para os funcionários e os estagiários guardarem os seus pertences 

pessoais. Esta sala inclui também um frigorífico onde é possível conservar alguns alimentos.  

3.2.5. Antecâmara de Receção e Conferência de Encomendas  

A área correspondente à receção e conferência de encomendas localiza-se junto à entrada traseira 

existente na FDV, sendo que a mesma tem ligação para o parque de estacionamento subterrâneo do 

CCDVP (Anexo I). Esta área está equipada com um terminal informático que permite a conferência 

da encomenda, assim como a “entrada” a nível informático dos novos produtos no stock. Além disto, 

existem três telefones e um telemóvel que permitem fazer pedidos ao fornecedor, entrar em contacto 

com as outras farmácias do grupo, com os utentes ou com os delegados, entre outros. 

3.2.6. Armazém 

Como referido, o armazenamento de produtos da FDV está dividido pelos dois pisos. Na antecâ-

mara de receção e conferência de encomendas tem também uma zona de armazenamento correspon-

dente ao stock ativo (Anexo I). A grande maioria dos Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (do-

ravante, MSRM) encontra-se nesta área, estando outros, como por exemplo as pílulas, em gavetas 

por de trás do balcão de atendimento. Por sua vez, alguns MNSRM também estão presentes nesta 

zona de armazenamento, sendo a maioria gotas oftálmicas ou soluções cutâneas. O armazenamento 

dos medicamentos obedece a uma organização específica, tendo em conta a forma farmacêutica e o 

local de aplicação, mas também o nome comercial do produto, seguindo-se uma organização por 

ordem alfabética. Assim sendo, tem-se a seguinte organização: um grande grupo de gavetas destina-

das a formas farmacêuticas sólidas como comprimidos, cápsulas e alguns pós para inalação; uma 

gaveta para ampolas de suplementação; um grupo de gavetas para xaropes, suspensões e soluções 

orais; um outro para soluções e suspensões cutâneas; uma gaveta para antiparasitários em champô e 

outras formas; uma para colutórios; um grupo de gavetas para pastas, pomadas, geles e cremes; um 

outro para colírios, gotas nasais e orais; um grupo de gavetas para formas farmacêuticas de aplicação 
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retal ou vaginal; um outro para injetáveis; e uma gaveta para lancetas e tiras para dispositivos medi-

dores da glicémia. Os produtos, como vacinas, anéis vaginais e outros medicamentos que necessitam 

de uma temperatura de conservação mais baixa são colocados no frigorífico. Os restantes MSRM, 

MNSRM, suplementos, os dispositivos médicos e algumas formas farmacêuticas em pó e grânulos 

são colocados na região atrás dos postos de atendimento. Os produtos de dermocosmética e pueri-

cultura são colocados nas prateleiras e gondolas ao longo da zona de atendimento. 

No piso um existe também uma zona de armazenamento onde são guardados alguns produtos de 

dermocosmética e puericultura que não cabem nas zonas de exposição da área de atendimento. 

3.2.7. Laboratório 

O laboratório é um espaço restrito onde são preparados manipulados e preparações extemporâ-

neas. Está equipado com um balcão contíguo a um lavatório, uma balança analítica e um armário 

com todo o material necessário. Contudo, na FDV não são preparados manipulados atualmente, pelo 

que não existem matérias-primas. 

4. Administração e Gestão da Farmácia 

4.1.  Sistema Informático 

O sistema informático utilizado na FDV é 4Digital Care da ERP (Enterprise Resource 

Planning). Trata-se de um programa recente na FDV, cuja utilização é bastante simples e intuitiva. 

O programa auxilia a equipa da FDV no quotidiano, sendo que através dele são feitas inúmeras ati-

vidades: emissão e receção de encomendas, realização de vendas (diretas ou suspensas), faturação 

das receitas às várias entidades, devoluções (aos fornecedores ou à própria farmácia), consulta de 

stocks (incluindo stock remoto, que é o stock existente em todas as farmácias do grupo), gestão de 

utentes, controlo de prazos de validade, realização de reservas de utentes e formação de cópias de 

segurança com o registo de toda a atividade diária. Para aceder ao programa, cada funcionário da 

FDV tem um "usuário" e uma "palavra-passe".  

Durante o meu estágio curricular, aprendi a trabalhar com este sistema informático, tendo reali-

zado as tarefas supracitadas, inicialmente sob supervisão e a partir do terceiro mês de estágio, de 

forma autónoma. 

4.2.  Gestão de Stocks 

A gestão de stocks é preponderante para o equilíbrio financeiro mas também para uma apreciação 

pública positiva por parte dos utentes acerca da farmácia. Uma situação de rutura ou de excesso 

afetam a qualidade do serviço pelo que a gestão de stocks deve ser racional e seguir uma estratégia. 

A estratégia depende de características inerentes à própria farmácia, à população de utentes e a con-

dições externas.  
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Destarte, no que respeita às características inerentes à farmácia, estas variam de acordo com a 

sua capacidade financeira para investir em vários produtos e no espaço que tem para o armazena-

mento dos mesmos em condições que estejam conforme às Boas Práticas Farmacêuticas para Farmá-

cia Comunitária [2].  

Quanto ao tipo de população de utentes, os produtos adquiridos variam consoante a faixa etária 

e as condições socioeconómicas da maioria dos utentes que frequentam a farmácia. 

Finalmente, os fatores externos definem as quantidades mínimas ou máximas de um produto, 

estando dependentes da sazonalidade; campanhas promocionais, bonificações, frequência entregas 

ou condições de pagamento impostas pelos fornecedores ou laboratórios; publicidade dos produtos 

nos meios de comunicação social; proximidade temporal a jogos de futebol ou concertos no Estádio 

do Dragão ou Dragão Caixa; hábitos de prescrição de médicos de clínicas próximas (Smile Up® ou 

Clínica das Antas); dias de serviço permanente; e a concorrência de lojas com determinados produtos 

e que não compensa a sua comercialização na farmácia. 

O sistema informático permite a formação de uma "ficha" de cada produto, a qual permite a 

formação de um "histórico de vendas", muito útil para a formação de um background de evolução 

das vendas e no estabelecimento de um stock mínimo e máximo. 

4.3.  Realização de encomendas 

A realização de encomendas pode ser feita a indústrias de distribuição farmacêutica ou direta-

mente aos laboratórios fabricantes. A escolha de um fornecedor depende de vários critérios: a rapidez 

de entrega, a garantia de qualidade, a disponibilidade dos produtos, a possibilidade de devoluções, 

entre outros. 

Na FDV, o abastecimento diário é feito pela Cooprofar®. A encomenda pode ser feita por via 

informática ou por via telefónica. O sistema informático é o mais utilizado, sendo que é por esta via 

que se fazem as encomendas de grandes dimensões para reposição de stock e os próprios pedidos de 

reserva de produtos de menor rotação na farmácia. A lista de produtos a pedir é gerada pelo programa 

4Digital Care, devendo ser verificada antes de ser enviada. Por sua vez, a via telefónica é sobretudo 

utilizada em pedidos urgentes ou no caso de se pretender informações adicionais acerca da disponi-

bilidade de um determinado produto num outro armazém do fornecedor. 

A aquisição de produtos a laboratórios é uma alternativa aos serviços da empresa de distribuição 

farmacêutica. Esta aquisição é mediada por delegados de informação médica, que como representan-

tes de uma determinada empresa, visitam a FDV periodicamente. Este tipo de encomenda é feito 

pontualmente e está reservado a produtos da área da dermocosmética, MNSRM, medicamentos ge-

néricos, produtos sazonais ou produtos com alta rotação. Caracterizam-se por apresentarem benefí-

cios económicos, como descontos comerciais e bonificações, especialmente quando as quantidades 

adquiridas são elevadas. 
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4.4.  Receção e Conferência de Encomendas 

A receção e conferência de encomendas asseguram que os produtos pedidos vêm em boas con-

dições e que as suas quantidades correspondem às pedidas, faturadas e entregues.  

Os produtos são entregues pelo fornecedor em contentores característicos do armazenista, devi-

damente identificados com códigos internos e com o nome da farmácia. Esta operação é realizada 

pela porta traseira da FDV, a qual tem ligação direta à antecâmara de receção e conferência de enco-

mendas e armazém.  

As encomendas são acompanhadas por faturas (em duplicado) ou guias de remessa em que estão 

descritas todas as informações de interesse. No caso de terem sido enviados produtos de frio, estes 

devem ser os primeiros a ser dada a entrada em stock e a serem armazenados. Estes produtos vêm 

em contentores revestidos interiormente, o que garante a sua conservação. 

A entrada dos produtos no sistema informático é feita pelo terminal informático existente na 

antecâmara e pode ser feita por leitura ótica dos códigos de barra ou entrada manual do código dos 

produtos, sendo que se deve ter atenção sempre ao aspeto exterior das embalagens, ao código do 

produto, à quantidade de embalagens recebida, ao preço unitário, ao prazo de validade e às bonifica-

ções. No final da entrada da encomenda deve-se conferir a lista final gerada no sistema informático, 

comparando-a com a fatura ou guia de remessa.  

As encomendas que incluem psicotrópicos, estupefacientes e benzodiazepinas têm uma requisi-

ção especial, visto que estes medicamentos requerem um controlo específico.  

A assinalada documentação contabilística é posteriormente arquivada durante um prazo mínimo 

legal em dossiers organizados por fornecedores.  

4.5.  Controlo de Prazos de Validade 

O prazo de validade de um medicamento é definido como o período de tempo necessário para 

que ocorra uma diminuição de 10% do ou dos princípios ativos em relação à dosagem inicial. O 

controlo de prazos de validade é uma tarefa de grande importância para a garantia da segurança, 

eficácia e qualidade dos medicamentos dispensados.  

Na FDV são geridos, mensalmente, os prazos de validade de todos os produtos. Os produtos cujo 

prazo de validade termine ao fim de três meses a partir daquela data são colocados de lado. Estes 

produtos podem ser comercializados em casos em que o stock ainda não tenha sido reposto, sendo 

que, neste caso, alerta-se o utente para que a sua utilização não se prolongue além desse período de 

validade.  

Os produtos fora de validade são então devolvidos ao fornecedor nos casos em que é possível. 

Quando os produtos não são passíveis de devolução são descartados para a VALORMED e conside-

rados como quebras de stock da farmácia. No caso de alguns produtos de dermocosmética em que 

não é passível a devolução são realizadas frequentemente campanhas promocionais que permitem 
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minimizar as perdas, dado o seu elevado custo. À semelhança do que acontece com os medicamentos, 

os utentes são alertados para o efeito por forma a ser garantida a segurança na comercialização destes 

produtos. 

4.6.  Armazenamento dos Produtos 

O armazenamento de produtos é uma das etapas mais importantes da gestão de stocks. Os medi-

camentos, os dermocosméticos e os produtos de higiene oral e puericultura devem ser armazenados 

sob condições de temperatura e humidade controladas de forma a garantir a manutenção da estabili-

dade física, físico-química e tecnológica das formulações [5]. Além disto, os produtos devem ser 

guardados num local com fácil acesso para permitir a prestação de um serviço rápido e eficiente.  

Na FDV, a grande maioria dos MSRM e alguns MNSRM e suplementos alimentares são guar-

dados no armário com gavetas deslizantes do armazém. Os restantes MSRM, a grande maioria dos 

MNSRM, suplementos alimentares, produtos de higiene oral e os dispositivos médicos são guardados 

nas prateleiras e gavetas por de trás dos postos de atendimento. Por toda a zona de atendimento estão 

dispostos em estantes e gondolas os produtos de dermocosmética e puericultura. Os MSRM e 

MNSRM que necessitem de conservação a baixas temperaturas são colocados no frigorífico existente 

perto da zona de atendimento. Por sua vez, os produtos em excesso são guardados no armazém do 

primeiro piso. O armazenamento e a dispensa são geridos pelo método First Expired, First Out, o 

qual permite uma gestão racional de todos os produtos. 

O armazenamento de produtos foi a primeira tarefa que realizei no estágio curricular. Trata-se 

de uma tarefa importante na medida em que me permitiu familiarizar com os nomes comerciais dos 

produtos e relacioná-los com as substâncias ativas, assim como conhecer a respetiva localização de 

forma a proceder a um atendimento mais rápido e eficiente.  

4.7.  Reservas de Produtos 

Um sistema de reserva de produtos é uma forma bastante útil das farmácias fazerem algumas 

vendas sem colocar a sua viabilidade económica em risco com a compra de produtos de pouca rota-

ção e elevado custo.  

Na FDV existem vários produtos que são reservados todos os dias, comprometendo-se a farmácia 

a avisar o utente aquando da sua disponibilidade. Os produtos são em grande maioria de baixa rotação 

na farmácia, sendo poucas vezes pedidos devido às suas particularidades ou elevado custo para o 

utente. O sistema de reservas da FDV é utilizado tanto para clientes habituais, como para clientes 

que surgem ocasionalmente no espaço, a fim de cativar um retorno à farmácia.  

Aquando da receção e conferência das encomendas, o sistema informático alerta para a entrada 

de produtos reservados, sendo estes separados da restante encomenda. Nesta sequência, os utentes 

são alertados para a disponibilidade da sua reserva e os produtos são guardados em diferentes armá-

rios, consoante a reserva tenha sido ou não paga. 
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4.8.  Margens de Comercialização e Preço de Venda ao Público  

As margens de comercialização e preço final dos MSRM e dos MNSRM comparticipados são 

definidas pelo Decreto-Lei n.º 152/2012 de 12 de Julho [6]. O Preço de Venda ao Público (doravante, 

PVP) resulta da soma das margens de comercialização do armazenista, da margem de comercializa-

ção da farmácia, da taxa de comercialização e do imposto de valor acrescentado (IVA). 

Os restantes produtos de venda livre não possuem um preço marcado, nem margem definida, 

sendo que nestes casos as margens de comercialização e o PVP são definidos de acordo com a con-

corrência e a estratégia de gestão da farmácia.  

Os preços depois de definidos devem ser marcados num local visível da embalagem com uma 

etiqueta. 

4.9.  Devoluções de Produtos 

As devoluções podem ocorrer por vários motivos: prazos de validade a expirar; embalagens da-

nificadas; encomendadas de produtos por engano; produtos enviados pelo fornecedor que não cor-

respondem ao pedido efetuado; produtos que tenham ordem de recolha em circulares da Autoridade 

Nacional do Medicamento e Produtos I.P. (doravante, INFARMED).  

O procedimento para a devolução de produtos por parte da farmácia depende do fornecedor ou 

laboratório a que se destina e da situação envolvente. No caso de serem pedidos produtos por engano 

ou estarem danificados, o fornecedor Cooprofar® deve ser notificado por telefone aquando da rece-

ção da encomenda, mesmo antes de ser dada a entrada do produto no stock informático. Em casos 

em que a devolução ocorre devido a circulares do INFARMED ou prazos de validade a expirar, não 

é necessário este telefonema.  

Posteriormente, a farmácia procede à emissão de uma nota de devolução na qual deve constar o 

fornecedor, o produto, o motivo da devolução e o número da fatura, sendo obrigatório o envio do 

documento à autoridade tributária. A nota devolução deve ser impressa em triplicado, sendo uma das 

cópias para a farmácia e as outras duas enviadas para o fornecedor em conjunto com o produto a 

devolver.  

Se a devolução for aceite, o fornecedor emite uma nota de crédito ou procede à troca direta do 

produto. Caso contrário, ocorrem as chamadas quebras de produtos, que devem ser comunicadas à 

autoridade tributária, sendo a farmácia suportar o prejuízo.  

5. Dispensa de Medicamentos 

A dispensa de medicamentos é o ato profissional através do qual o farmacêutico, após avaliação 

da medicação, cede medicamentos ou substâncias medicamentosas aos utentes mediante prescrição 

médica ou em regime de automedicação ou indicação farmacêutica, acompanhada de toda a infor-

mação indispensável para o correto uso dos medicamentos [2].  
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O Farmacêutico deve ter um papel ativo na dispensa do medicamento quer este tenha sido pres-

crito ou não, devendo aconselhar o utente, esclarecer todas as suas dúvidas acerca da utilização do 

medicamento, como a sua posologia, forma de administração, interações com outros medicamen-

tos/substâncias, contraindicações, efeitos secundários e reações adversas. O farmacêutico deve ainda 

aquando da dispensa certificar-se que o utente recebe a medicação que melhor satisfaz as relações 

risco/benefício e benefício/custo [7]. 

5.1.  Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Os MSRM, tal como o próprio nome indica, só podem ser dispensados ao utente mediante receita 

prescrita por um profissional de saúde devidamente habilitado para tal. Segundo a legislação vigente, 

nomeadamente o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto (sucessivamente alterado pelos Decreto-

Lei n.º 182/2009 de 07 de Agosto, Decreto-Lei n.º 64/2010 de 09 de Junho, Decreto-Lei n.º 106-

A/2010 de 01 de Outubro, Decreto-Lei n.º 25/2011 de 16 de Junho, Decreto-Lei n.º 62/2011 de 12 

de Dezembro, Lei n.º 11/2012 de 08 de Março, Decreto-Lei n.º 20/2013 de 14 de Fevereiro, Decreto-

Lei n.º 128/2013 de 03 de Setembro e Lei n.º 51/2014 de 25 de Agosto) que se refere ao Estatuto do 

Medicamento, são considerados MSRM os que: 

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

usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica; 

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

frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se destinam; 

 Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou reações 

adversas seja indispensável aprofundar; 

 Destinem-se a ser administrados por via parentérica [8]. 

5.1.1. Receita Médica 

A prescrição médica estabelece a ligação entre o médico e o farmacêutico, devendo este último, 

aquando da dispensa do medicamento, certificar-se da sua autenticidade e interpretá-la.  

A prescrição médica é obrigatória por denominação comum internacional (doravante, DCI) da 

substância ativa, forma farmacêutica, dosagem e posologia [8,9]. Em alguns casos é possível incluir 

a denominação comercial do medicamento, por marca ou indicação do nome do titular de introdução 

no mercado, por pré-justificação técnica do médico prescritor [8]. 

Na prescrição médica, o utente pode optar pela dispensa de qualquer medicamento que cumpra 

a prescrição, exceto nos casos em que o médico, por razões de segurança, assinale a “Exceção a)”, 

casos de reação adversa previamente notificada ao INFARMED, a “Exceção b)”, reação adversa 

prévia ou não existam medicamentos similares. No caso de estar presente a “Exceção c)”, continui-

dade de tratamento, o utente apenas poderá optar por medicamentos com preço igual ou inferior ao 

prescrito [8]. 
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Cada receita pode conter, no máximo, quatro medicamentos diferentes, num total de duas emba-

lagens por cada medicamento. No entanto, no caso de possuir medicamentos de dose unitária, estes 

podem ter até um máximo de quatro embalagens prescritas. A validade das receitas médicas é de 

trinta dias a partir da data de prescrição ou, no caso das receitas renováveis, com três vias distintas, 

uma validade de seis meses.  

Atualmente as receitas médicas devem ser prescritas por via eletrónica, salvo situações de exce-

ção justificada em que é permitida a prescrição manual. A prescrição eletrónica deverá apresentar-se 

sem rasuras; com a identificação do utente e o seu número de beneficiário; entidade responsável pela 

comparticipação; entidade que emitiu a receita; nome, vinheta e assinatura do médico; data da pres-

crição; número da receita e respetivo código de barras [10].  

As receitas de medicamentos manipulados devem incluir a menção “manipulado” ou “FSA” 

(Faça Segundo a Arte) por se tratar de medicamentos manipulados comparticipados. Estas receitas 

não devem incluir nenhum outro medicamento prescrito. A mesma situação ocorre com as receitas 

que contenham dispositivos médicos de controlo da glicémia, abrangidos pelo Programa Nacional 

de Prevenção e Controlo da Diabetes, que são faturadas por um organismo específico. 

5.1.2. Dispensa da Prescrição Médica 

O aviamento de receitas médicas ao púbico é um ato a exercer exclusivamente nas farmácias 

pelos Farmacêuticos ou pelos seus diretos colaboradores, sob a inteira responsabilidade daqueles 

[11]. 

Após certificar-se da validade, autenticidade e ausência de rasuras na receita, procede-se à reco-

lha dos medicamentos, confirmando sempre se a medicação aviada está de acordo com prescrição. 

O guia de tratamento deve ser depois destacado da receita e dado ao utente. Por sua vez, o verso da 

receita médica é impresso, assinado pelo farmacêutico e pelo utente, datado e carimbado. Finalmente, 

é concedido ao utente o talão/fatura da venda, também este carimbado e assinado. 

Durante o estágio, iniciava o aviamento de receitas por verificar a validade da prescrição médica 

e confirmar a assinatura do médico. Posteriormente, verificava a medicação, tendo atenção à forma 

farmacêutica, dosagem e quantidades prescritas. Quando as receitas eram prescritas manualmente, 

por segurança, pedia uma segunda opinião aos meus colegas. Constatei ainda que, por vezes, os 

utentes tinham várias dúvidas na função ou na posologia da medicação, pelo que lhes explicava em 

linguagem prosaica e por outras vezes escrevia na embalagem dos medicamentos.  

5.1.3. Comparticipações nos Medicamentos 

Segundo a Portaria n.195-D/2015, de 30 de Junho a comparticipação do Estado no preço dos 

medicamentos é fixada de acordo com os seguintes escalões: 

 O escalão A é de 90% do preço de venda ao público dos medicamentos; 

 O escalão B é de 69% do preço de venda ao público dos medicamentos; 

 O escalão C é de 37% do preço de venda ao público dos medicamentos; 



Relatório de Estágio   Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

________________________________________________________________________ 

13 
 

 O escalão D é de 15% do preço de venda ao público dos medicamentos [12]. 

A percentagem de comparticipação varia consoante a entidade e o grupo farmacológico a que 

pertencem os medicamentos. Alguns utentes usufruem de mais do que um organismo de compartici-

pação, o denominado “Sistema de Complementaridade”. Nestes casos é necessário imprimir um du-

plicado da receita, em que no seu verso é também impresso o cartão pessoal da respetiva entidade 

comparticipante. Só assim é possível proceder à regularização.  

5.1.4. Regimes Especiais de Comparticipação 

Os regimes especiais de comparticipação permitem que o utente tenha uma comparticipação 

maior, a qual pode até atingir a isenção. Para que o utente beneficie desta comparticipação é impres-

cindível que na prescrição médica venha mencionado o despacho relativo à patologia do utente. Na 

Tabela 2 está assinalada a legislação e as respetivas patologia e comparticipação correspondente. O 

âmbito da comparticipação restringe-se normalmente a medicamentos comparticipados ou a medi-

camentos indicados em lei/despacho, sendo que no caso da Paramiloidose todos os medicamentos 

são comparticipados.  

Patologia Legislação Comparticipação 

Paramiloidose Despacho n.º 4521/2001, de 31/1/2001 100% 

Lúpus Despacho n.º 11387-A/2003, de 23/5 100% 

Hemofilia Despacho n.º 11387-A/2003, de 23/5 100% 

Hemoglobinopatias Despacho n.º 11387-A/2003, de 23/5 100% 

Doença de Alzheimer Despacho n.º 13020/2011, de 20/09 37% 

Doença Maníaco-Depressiva Despacho n.º 21094/99, de 14/9 100% 

Doença Inflamatória Intestinal Despacho n.º 1234/2007, de 29/12/2006 90% 

Artrite Reumatoide e Espondi-

lite Anquilosante 
Despacho n.º 14123/2009, de 12/06 69% 

Dor Oncológica Moderada a 

Forte 
Despacho n.º 10279/2008, de 11/03 90% 

Dor Crónica Não Oncológica 

Moderada a Forte 
Despacho nº 10280/2008, de 11/03 90% 

Procriação Medicamente Assis-

tida 
Despacho n.º 10910/2009, de 22/04 69% 

Psoríase Lei n.º 6/2010, de 07/05 90% 

Ictiose Despacho n.º 5635-A/2014, de 24/04 90% 

Tabela 2 – Regimes Especiais de Comparticipação 
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5.1.5. Processamento de Receituário e Faturação 

O processamento de receituário pode ser dividido em duas partes: o receituário em que o orga-

nismo da comparticipação é o Serviço Nacional de Saúde (doravante, SNS) e o receituário corres-

pondente aos restantes organismos. 

O processamento do receituário do SNS é feito em sintonia com a Administração Regional de 

Saúde do Norte (doravante, ARS Norte), através do Centro de Conferência de Faturas (doravante, 

CCF). O restante receituário é processado através da Associação das Farmácias de Portugal (dora-

vante, AFP), que possui contrato direto com os organismos e é responsável pela distribuição dos 

pagamentos das diversas entidades, incluindo o SNS, às farmácias. 

No final de cada mês é realizado o loteamento das receitas para cada organismo. Os lotes são 

constituídos por trinta receitas, com exceção do último, emitido precisamente antes do "fecho de 

lotes".  

Para o processamento do receituário é exigida a emissão de três documentos: o verbete de iden-

tificação de lote, a relação do resumo de lotes e a fatura mensal dos medicamentos vendidos.  

O receituário do SNS, conjuntamente com estes três documentos, deve ser enviado até ao décimo 

dia útil de cada mês para a ARS. São entregues quatro cópias da fatura mensal e uma da relação de 

lotes na ARS, que devolve à farmácia duas cópias, devidamente carimbadas, como comprovativo da 

receção. Uma das cópias é posteriormente enviada à AFP e a outra é arquivada na farmácia. 

O receituário referente aos outros organismos, como o SAMS, o SNQTB, a MEDIS ou a MUL-

TICARE, deve ser enviado, conjuntamente com a faturação, até ao sexto dia útil de cada mês para a 

AFP. 

O processamento de receituário e faturação é uma tarefa que exige grande rigor e cuidado; sendo 

que, contudo, podem surgir erros que recaem sob a forma de prejuízos para a farmácia pela perda da 

comparticipação. Nestes casos, a farmácia está autorizada a contra-argumentar, visto que as receitas 

com incoerências são enviadas para a farmácia acompanhadas por um documento que explica a razão 

da devolução. 

5.2. Psicotrópicos e Estupefacientes 

Os psicotrópicos e estupefacientes são substâncias muito importantes para a medicina e as suas 

propriedades, desde que usadas de forma correta, podem trazer vários benefícios terapêuticos a um 

número alargado de situações de doença [13]. Constituem um grupo de fármacos com ação no sis-

tema nervoso central, capazes de provocar alterações na atividade mental. Possuem vários e perigo-

sos efeitos adversos, como alterações comportamentais, desenvolvimento de tolerância e dependên-

cia física e/ou psicológica. Por todos estes motivos, são medicamentos controlados de forma rigorosa, 

possuindo uma legislação própria acompanhada de uma forte regulamentação na prescrição, distri-

buição e dispensa, de modo a evitar o seu uso ilícito.  
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O INFARMED é o responsável pela inspeção e fiscalização destes medicamentos, conforme 

resulta do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro (sucessivamente alterado Decreto-Lei n.º 81/95 de 

22/04, Lei n.º 45/96 de 03/09, Decreto-Lei n.º 214/2000, de 02/09, Lei n.º 30/2000, de 29/11, De-

creto-Lei n.º 69/2001, de 24/02, Lei n.º 101/2001, de 25/08, Lei n.º 104/2001, de 25/08, Decreto-Lei 

n.º 323/2001, de 17/12, Lei n.º 3/2003, de 15/01, Lei n.º 47/2003, de 22/08, Lei n.º 11/2004, de 27/03, 

Lei n.º 17/2004, de 17/05, Lei n.º 14/2005, de 26/01, Lei n.º 48/2007, de 29/08, Lei n.º 59/2007, de 

04/09, Lei n.º 18/2009, de 11/05, Lei n.º 38/2009, de 20/07, Decreto-Lei n.º 114/2011, de 30/11, Lei 

n.º 13/2012, de 26/03, Lei n.º 22/2014, de 28/04 e pela Lei n.º 77/2014 de 11/11) [14]. 

5.2.1. Aquisição, Receção e Armazenamento de Psicotrópicos e Estupefacientes 

A aquisição destes medicamentos é feita da mesma forma que os restantes. Aquando da receção 

da encomenda é entregue em anexo com a fatura, um documento comprovativo, em duplicado, que 

notifica a receção de medicamentos como os psicotrópicos/estupefacientes e as benzodiazepinas. 

Este documento é posteriormente assinado e carimbado pelo Diretor Técnico, sendo que o original é 

arquivado na farmácia por um período mínimo legal de três anos e o duplicado é enviado para o 

fornecedor, como prova da entrega do produto. 

Na FDV, os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes estão armazenados junto dos restantes 

MSRM.  

5.2.2. Dispensa de Psicotrópicos e Estupefacientes 

Os medicamentos que possuem na sua constituição substâncias classificadas como psicotrópicos 

ou estupefacientes devem ser prescritos isoladamente nas receitas eletrónicas, ou seja, na prescrição 

médica não deverá constar qualquer outro medicamento além do medicamento psicotrópico ou estu-

pefaciente. 

Durante a dispensa do medicamento psicotrópico ou estupefaciente o sistema informático não 

permite a conclusão da venda sem que sejam introduzidas determinadas informações, nomeada-

mente, o número da receita, o nome e morada do doente, o nome do médico prescritor e o nome, 

idade, número e data de validade do bilhete de identidade ou cartão de cidadão do adquirente da 

medicação [10]. A medicação só pode ser dispensada a maiores de 18 anos. 

O registo e movimentos de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são enviados mensal-

mente pela FDV ao INFARMED.  

O farmacêutico aquando da dispensa deste tipo de medicação deve certificar-se quanto à identi-

dade do adquirente e à autenticidade da receita, devendo recusar efetuar a dispensa em casos de 

dúvida. 
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5.3.  Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Os MNSRM são aqueles que não preenchem as condições previstas para os MSRM, não consti-

tuem um risco para a saúde do doente quando usados para o fim a que destinam, mesmo sem vigi-

lância médica, ou quando são utilizados com frequência em quantidades consideráveis para os dife-

rentes fins a que se destinam. Salvo nos casos previstos na legislação, os MNSRM não são compar-

ticipados [8].  

O aconselhamento farmacêutico, apesar de estar presente durante todos os momentos da presta-

ção de cuidados, atinge o seu máximo aquando da dispensa de MNSRM, quer na vertente da auto-

medicação, quer na vertente da indicação terapêutica. O farmacêutico deve questionar, avaliar e re-

solver as situações tendo sempre a noção do seu limite, tentando obter o máximo de informação para 

poder aconselhar o utente o melhor possível.  

A automedicação é relativamente habitual na maioria das pessoas. É um processo que está asso-

ciado a sintomas e não a um diagnóstico médico, limitando-se a sintomas e doenças ligeiras com uma 

duração curta que não deve exceder os sete dias. Nestes casos, o farmacêutico assume um papel 

importante na medida em que deve fornecer todas as orientações para a utilização racional dos 

MNSRM; assim como, nas situações em que considere que os sintomas podem estar associados a 

uma patologia grave, aconselhar o utente a dirigir-se ao médico.  

Por sua vez, a indicação farmacêutica é o processo em que o farmacêutico pela análise e inter-

pretação das queixas do doente recomenda a dispensa de MNSRM adequados ao estado fisiopatoló-

gico do mesmo, considerando ainda as suas preferências [15]. A indicação terapêutica destina-se, 

assim, à prevenção e ao alívio de queixas autolimitadas que não apresentem relação com outras ma-

nifestações clínicas de outros problemas do doente, sem recurso à consulta médica. A indicação de 

medidas não farmacológicas, tais como o reforço de hábitos higiénicos e/ou dietéticos, são também 

uma forma eficaz e segura de prevenir e resolver estas pequenas queixas autolimitadas. 

A comercialização de MNSRM é preponderante para o equilíbrio das contas do Estado, uma vez 

que, como referido, salvo nos casos previstos na legislação, não são comparticipados, permitindo um 

alívio nos gastos das contas públicas e uma redução na afluência aos serviços de saúde. Por outro 

lado, os MNSRM têm um impacto muito positivo no volume de negócios de uma farmácia comuni-

tária, sendo a sua dispensa imprescindível.  

Revertendo à experiência adquirida durante o estágio curricular urge referir que no atendimento 

ao público surgiram várias situações em aconselhamento e dispensa de MNSRM, essencialmente de 

produtos destinados à exposição solar (situação que se explica pela época do ano em que realizei o 

estádio). Apesar da publicidade, também institucional, que alerta para os perigos das radiações sola-

res, frequentemente chegavam à farmácia utentes com queixas de queimaduras solares. Nestas situ-

ações o aconselhamento prestado visava, essencialmente, a restruturação da pele da zona afetada 

através da aplicação de produtos com efeito refrescante e cicatrizante como a trolamina (Biafine® 
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emulsão cutânea). Ocasionalmente também sugeria alguns produtos de dermocosmética com ação 

reparadora da pele, como Cicabio SOS escaldão da Bioderma®; com ação refrescante, como o Lau-

roderme® espuma; ou com ação suavizante, como as águas termais. Adicionalmente, aconselhei a 

ingestão de vários líquidos e recomendei o uso de roupa branca e larga capaz de proteger a área com 

a queimadura solar, assim como o uso de protetor solar com fator de proteção adequado.  

Para além de queixas relacionadas com queimaduras solares, foram frequentes as queixas rela-

cionadas com picadas de insetos. Neste conspecto a minha recomendação foi para o uso de um anti-

histamínico de aplicação tópica, como a prometazina (Fenergan® creme) ou o dimetindeno (Fenis-

til® gel), medicamentos capazes de diminuir o inchaço e prurido associados à picada. Por outro lado 

era importante a profilaxia por parte dos utentes, sendo que para tal recomendei o uso de repelentes, 

como o N,N-dimetil-meta-toluamida (doravante, DEET) (Tabard® aerossol), sempre salvaguar-

dando possíveis alergias e casos de gravidez, amamentação e aplicação em crianças.  

Nos dias em que as temperaturas oscilavam era frequente aparecerem utentes a procurar 

MNSRM para gripe e tosse seca ou com expetoração. Nos casos em que os utentes tinham sintoma-

tologia típica de gripe aconselhei MNSRM com uma associação entre o paracetamol e um anti-his-

tamínico (clorofeniramina, no Cêgripe® comprimidos e no Griponal® comprimidos efervescente; e 

a mepiramina no Antigrippine® comprimidos), devido às suas ações antipiréticas, analgésicas e anti-

histamínicas. Adicionalmente sugeria alguns suplementos de vitamina C, como a Cecrisina® ou o 

Vitamina C Alter®, que ajudam a reforçar as defesas do organismo e previnem novos estados gripais. 

Nos casos de tosse seca sugeria dextrometorfano (Bisoltussin® Tosse Seca pastilhas moles) e nos 

casos de tosse com expetoração bromexina (Bisolvon Linctus® comprimidos) ou ambroxol (Mu-

cosolvan® comprimidos). 

Outros MNSRM com procura contínua ao longo de todo o meu estágio foram os analgésicos e 

antipiréticos, anti-inflamatórios não esteroides, laxantes, antiácidos, complexos vitamínicos e alguns 

anti-histamínicos de aplicação nasal. 

5.4.  Medicamentos de Uso Veterinário 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 184/97, de 26 de Julho, são medicamentos veterinários todos 

aqueles que se destinam aos animais [16].  

O Decreto-Lei n.º 148/2008, de 29 de Julho refere que os medicamentos veterinários são um bem 

público e recursos cruciais para a defesa da saúde e do bem-estar dos animais e para a proteção da 

saúde pública.  

À semelhança do que acontece com a dispensa de medicamentos de uso humano, o farmacêutico 

deve ter consciência das indicações dos medicamentos de uso veterinário, esclarecendo o utente, de 

forma a garantir a eficácia e segurança do tratamento. 

Na FDV, os medicamentos de uso veterinário com maior rotatividade são os antiparasitários 

internos e externos e as pílulas.  
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Durante o meu estágio dispensei várias vezes este tipo de medicamentos, sendo que procurei 

esclarecer os utentes quanto às dúvidas que pudessem ter, nomeadamente no que se refere ao inter-

valo de tempo que deveriam repetir o antiparasitário no animal para garantir a eficácia do tratamento. 

5.5.  Dispositivos Médicos 

Um dispositivo médico é definido como um “aparelho, equipamento, software, material ou artigo 

utilizado isoladamente ou em combinação, cujo principal efeito pretendido no corpo humano não 

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

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

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

tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou de uma deficiência; estudo, substituição ou 

alteração da anatomia ou de um processo fisiológico; controlo da conceção” [17]. 

Na FDV são comercializados vários dispositivos médicos como nebulizadores, termómetros, al-

godão hidrófilo ou seringas.  

5.6.  Medicamentos Manipulados 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 95/2004, de 22 de Abril, entende-se por medicamento manipu-

lado qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade 

de um farmacêutico. Uma fórmula magistral consiste num medicamento preparado em farmácia de 

oficina ou nos serviços farmacêuticos hospitalares segundo uma receita médica que especifica o do-

ente a quem se destina. Por sua vez, um preparado oficinal consiste num medicamento preparado 

segundo as indicações compendiais, de uma farmacopeia ou de um formulário, em farmácia de ofi-

cina ou nos serviços farmacêuticos hospitalares, destinado a ser dispensado diretamente aos doentes 

assistidos por essa farmácia ou serviço [18]. 

Os constantes avanços na indústria farmacêutica têm colocado os medicamentos manipulados 

numa posição de desuso nas farmácias de oficina. Contudo, apesar desta tendência, os medicamentos 

manipulados continuam a ser utilizados em doentes que necessitem de uma terapêutica personalizada 

e com algumas particularidades.  

Na FDV não são preparados medicamentos manipulados, sendo que esta tarefa está confinada a 

uma outra farmácia do grupo, a Farmácia do Parque. 

 

6. Relacionamento com os Utentes – Comunicação e Imagem 

A comunicação em saúde consiste no estudo e utilização de estratégias de comunicação para 

informar e para influenciar as decisões dos indivíduos e das comunidades no sentido de promoverem 

a sua saúde. A comunicação em saúde inclui mensagens que podem ter objetivos bastante diferentes, 

tais como: promover a saúde e educar para a saúde; evitar riscos e ajudar a lidar com ameaças para a 
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saúde; prevenir doenças; sugerir e aconselhar mudanças de comportamento; recomendar rastreios; 

informar sobre a saúde e as doenças; informar sobre exames médicos que sejam necessários e os seus 

resultados; receitar e dispensar medicamentos; aconselhar medidas e estratégias preventivas e ativi-

dades de autocuidados em indivíduos doentes [19].  

Na comunicação e interação com os utentes, o farmacêutico deve ser capaz de transmitir segu-

rança e confiança, tanto através da sua linguagem verbal como da não-verbal. Destarte, o farmacêu-

tico deve procurar retirar o máximo de informação do doente acerca do seu problema, sendo que para 

tal deve utilizar uma linguagem adequada ao utente em questão e deve mostrar-se disponível a es-

clarecer quaisquer dúvidas do doente. 

Um aspeto importante no atendimento é a privacidade, a qual deve ser mantida de modo a não 

constranger os utentes e, por outro lado a garantir que os problemas íntimos e informações pessoais 

não sejam divulgados a terceiros. 

Durante o estágio desenvolvi uma relação farmacêutico-utente próxima com alguns utentes, prin-

cipalmente os mais idosos, o que facilitou o meu processo de aprendizagem e desenvolveu a minha 

capacidade de comunicação. 

 
 

7. Outros Serviços Farmacêuticos 

 

7.1.  Determinação de Parâmetros Fisiológicos e Bioquímicos 

A determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos constitui uma tarefa muito habitual no 

quotidiano de uma farmácia comunitária. A já assinalada proximidade dos utentes ao farmacêutico e 

a facilidade de acesso às farmácias comunitárias tornaram-nas num local de eleição para o controlo 

e monitorização de parâmetros fisiológicos e bioquímicos.  

A FDV presta cuidados no âmbito da promoção de saúde como sejam a medição da pressão 

arterial, o controlo do peso corporal e a determinação capilar dos níveis de glicemia, colesterol total 

e triglicerídeos. 

Durante o meu estágio curricular, realizei estas determinações a diversos utentes. Alguns deles 

faziam questão de manter um controlo assíduo e regular de alguns destes parâmetros, principalmente 

da pressão arterial. No final das determinações ou medições, procedia à interpretação dos resultados 

e aconselhava os utentes com algumas recomendações, sobretudo relacionadas com os seus hábitos 

alimentares e físicos e com a sua terapêutica farmacológica, caso estivessem a fazer alguma. 

7.2.  VALORMED e Recolha de Radiografias  

A VALORMED é uma sociedade sem fins lucrativos que tem a responsabilidade de gerir os 

resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso. Emergiu da colaboração entre a indústria 
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farmacêutica, distribuidores e farmácias em face da consciencialização da especificidade do medica-

mento enquanto resíduo.  

São passíveis de ser admitidos no VALORMED: medicamentos fora do prazo; materiais utiliza-

dos no acondicionamento e embalagens dos produtos adquiridos (como cartonagens vazias, folhetos 

informativos, frascos, blisters, bisnagas, ampolas) mesmo que contenham restos de medicamentos; 

acessórios utilizados para facilitar a administração dos medicamentos (como colheres, copos, serin-

gas doseadoras, conta-gotas, cânulas) [20]. 

Na FDV, os contentores de recolha de resíduos ou medicamentos fora de prazo são entregues ao 

fornecedor aquando da receção da encomenda na farmácia. Os fornecedores tratam do armazena-

mento intermédio e, posteriormente, a VALORMED procede à recolha e separação dos medicamen-

tos para reciclagem e incineração de forma segura e ecológica. Na FDV também é feita a recolha de 

radiografias sem valor de diagnóstico ou com mais de cinco anos. 

O farmacêutico é responsável pela sensibilização dos utentes para a necessidade de reciclar e 

proteger o ambiente, de modo a promover a saúde pública.  

Na FDV, o projeto VALORMED tem um grande sucesso, sendo que alguns utentes deslocam-

se à farmácia muitas das vezes apenas com o propósito de entregar medicamentos fora de prazo. 

 

8. Considerações Finais do Estágio Curricular em Farmácia Comunitária 

O estágio curricular em farmácia comunitária permitiu-me muito mais do que colocar em prática 

os conhecimentos teórico-práticos adquiridos ao longo de cinco anos na faculdade. 

Na verdade, ao confrontar-me, diariamente, com casos reais e diversos (“não existem doenças 

mas doentes”), pude aprofundar os referidos conhecimentos teórico-práticos mas também adquirir 

novas competências e valências pessoais úteis para o meu futuro. 

No que concerne aos casos de estudo que desenvolvi – doença venosa crónica e doença de Par-

kinson (de seguida detalhados) –, eles permitiram-me aprofundar conhecimentos teóricos e apreender 

o impacto destas patologias na sociedade.  

Em retrospetiva, o estágio curricular em farmácia comunitária superou todas as minhas expecta-

tivas. 

Foi assim uma etapa preponderante na conclusão da minha formação académica e início de vida 

profissional, a qual não seria a mesma sem todo o apoio da equipa técnica da FDV. 
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Parte II – Casos de Estudo 

Caso de Estudo I: Doença Venosa Crónica 
 

1. Introdução 

A Doença Venosa Crónica (doravante, DVC) é uma doença que abrange uma série de alterações 

a nível morfológico e funcional do sistema venoso dos membros inferiores e manifesta-se por sinais 

e sintomas que devem ser alvo de investigação e tratamento [21].  

É uma patologia frequentemente negligenciada pelos profissionais de saúde, que subvalorizam a 

magnitude e o impacto do problema, reconhecendo de forma incompleta as várias manifestações 

primárias e secundárias que apresenta [21]. 

A importância do estudo da DVC está relacionado com o elevado número de pessoas afetadas, 

podendo inclusive ser considerada um problema de saúde pública, visto que quando não tratada de 

forma atempada, evolui para estádios mais avançados e graves da doença, causando sérios problemas 

a nível social, económico, laboral e familiar [21,22]. 

Estima-se que em Portugal, cerca de dois milhões de mulheres com mais de 30 anos sofram de 

DVC e que sete em cada dez mulheres com mais de 30 anos sofram de problemas de circulação 

venosa e metade ainda não esteja tratada. Por sua vez, estima-se que um terço da população portu-

guesa, no geral, sofra de DVC [23]. 

A DVC surge assim como uma causa de reforma antecipada em cerca de 8% dos doentes, sendo 

que a úlcera venosa, que corresponde ao estádio mais avançado da DVC, apresenta elevadas reper-

cussões sociais, entre as quais, a suspensão temporária da atividade profissional em 55,4% dos casos 

[23].  

O custo de tratamento de uma úlcera venosa foi estimado pelo SNS em 3.159,22 euros [24]. 

2. Manifestações Clínicas 

As manifestações clínicas da DVC variam desde telangiectasias ou veias reticulares até proble-

mas mais graves, como fibrose cutânea e úlceras venosas, os quais podem resultar de diferentes me-

canismos patogénicos. As principais características clínicas da DVC são varizes, edema, dor venosa 

e alterações cutâneas nas pernas [25]. 

As varizes caracterizam-se por veias superficiais dilatadas, tornando-se progressivamente mais 

tortuosas e alargadas. Por vezes, podem surgir episódios de tromboflebite superficial que são facil-

mente reconhecidos por se tratarem de áreas inflamadas, endurecidas e dolorosas ao longo da veia 

varicosa [25].  

O edema inicia-se na região perimaleolar, podendo ascender ao longo da perna, dependendo da 

acumulação de fluido. O desconforto na perna é frequentemente descrito como uma sensação de peso 
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ou dor após longos períodos de pé, sendo aliviado com a elevação do membro. Pensa-se que este 

desconforto é produzido por um aumento do volume e pressão intracompartimental e subcutâneo. O 

edema provoca também um aumento da fragilidade ao longo das veias varicosas devido à distensão 

das mesmas. O surgimento de uma obstrução no sistema venoso profundo pode conduzir à claudica-

ção venosa ou a um desconforto intenso ao caminhar [25]. 

As alterações cutâneas incluem a hiperpigmentação da pele devida à deposição de hemossiderina 

e dermatite eczematosa. Um processo fibrótico denominado "lipodermatoesclerose" pode decorrer 

na região da camada subcutânea e da derme. Ocorre também um aumento do risco de celulite, ulce-

ração da perna e atraso na cicatrização de feridas [25]. 

3. Classificação Clínica, Etiológica, Anatómica e Fisiopatológica  

A classificação clínica, etiológica, anatómica e fisiopatológica (doravante, CEAP), que pode ser 

vista na Tabela 3, foi desenvolvida através de um consenso internacional com o objetivo de facilitar 

e uniformizar a elaboração de relatórios, diagnósticos e tratamentos para a DVC. É uma ferramenta 

valiosa para uma avaliação objetiva da DVC, fornecendo um sistema de padronização da doença, 

com ênfase nas manifestações, causas e distribuição da doença [25]. 

A classificação clínica apresenta 7 categorias (0-6), de acordo com a ausência ou a presença de 

sintomas [25].  

A classificação etiológica baseia-se em causas congénitas, primárias ou secundárias para o apa-

recimento de disfunção venosa. As causas congénitas são as que estão presentes na altura do nasci-

mento, mas só são reconhecidas mais tarde na vida, como acontece com o caso da síndrome de Kli-

ppel-Trenaunay e de Parkes-Weber. A DVC primária tem etiologia desconhecida, enquanto a DVC 

secundária provém de uma condição adquirida [25,26]. 

A classificação anatómica descreve os vários sistemas venosos (superficial, profundo e perfu-

rante), assim como os vários segmentos venosos que possam estar envolvidos [23,25]. 

A classificação fisiopatológica descreve o mecanismo subjacente à DVC, incluindo refluxo ou 

obstrução venosas, ou ambos [23,25].  

Para complementar a classificação CEAP e definir de forma ainda mais completa a severidade 

da DVC foi desenvolvido um score da severidade clínica venosa [25,27,28]. Este sistema fornece 

uma clarificação dos termos e uma melhor definição dos sintomas da doença; além da sua grande 

aplicabilidade clínica. Consiste em 10 atributos (dor, varizes, edema venoso, pigmentação da pele, 

inflamação, endurecimento, número de úlceras, duração das úlceras, tamanho das úlceras, uso de 

terapia compressiva) que depois são classificados em 4 graus (ausente, leve, moderado, grave). Tem 

demonstrado ser útil na avaliação da resposta ao tratamento da DVC [25].  

Um outro sistema prende-se com o uso de questionários de qualidade de vida, como o caso do 

Chronic Venous Insufficiency Questionnaire que consiste num questionário de autoavaliação com 20 

perguntas, cada uma pontuada de 1 a 5, compreendendo 4 dimensões: física (4 questões), psicológica 
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(9 questões), social (3 questões) e dor (4 questões). O resultado final será tanto maior, quanto maior 

for o impacto da DVC na qualidade de vida do doente [23,29]. 

 

Clínica Etiológica Anatómica Fisiopatológica 

C0: Sem patologia venosa Ec: Congénita As: Sistema venoso 

superficial 

Pr: Refluxo 

C1: Telangiectasias ou varizes 

reticulares 

Ep: Primária Ad: Sistema venoso 

profundo 

Po: Obstrução 

C2: Varizes tronculares Es: Secundária 

(pós-trombótica) 

Ap: Sistema venoso 

perfurante 

Pr,o: Refluxo e 

obstrução 

C3: Edema En: Sem etiologia 

identificada 

An: Sem localização 

identificada 

Pn: Sem processo 

fisiopatológico 

identificado 

C4: Alterações tróficas 

C4a: Pigmentação e/ou eczema 

C4b: Lipodermatosclerose e/ou 

atrofia branca 

   

C5: Úlcera cicatrizada    

C6: Úlcera ativa    

Tabela 3 – Classificação CEAP [Adaptado de 23]. 

4. Anatomia e funcionamento normais do sistema venoso  

O sistema venoso periférico funciona como reservatório e condutor do sangue de volta para o 

coração [25].  

O bom funcionamento do sistema venoso periférico está dependente da desobstrução dos vasos, 

assim como da existência de válvulas venosas e da ação dos músculos das pernas e do coração que 

auxiliam no bombeamento do sangue [23,25]. O plexo venoso plantar assume também um papel 

importante, sendo que a sua contração permite a progressão mais rápida do sangue [30]. Só assim, o 

sangue é capaz de fazer o retorno ao coração, contrariando a gravidade e outras pressões [25].  

A circulação venosa dos membros inferiores está dividida em vários sistemas: veias superficiais, 

veias profundas e veias perfurantes ou comunicantes [25,31]. O sistema venoso superficial está lo-

calizado na região acima da camada da fáscia muscular. É composto por uma rede de veias interli-

gadas e várias veias superficiais tronculares, incluindo a grande safena e a pequena safena; bem como 

várias veias acessórias, suscetíveis de serem afetadas pela DVC. O sistema venoso profundo está 

localizado na região abaixo da fáscia muscular, acumulando o sangue proveniente das extremidades. 
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As veias profundas dos membros inferiores consistem em veias axiais, que seguem o curso das prin-

cipais artérias e veias intramusculares. Finalmente, as veias perfurantes fazem a comunicação entre 

o sistema venoso superficial e o sistema venoso profundo [25]. 

As válvulas no interior das veias são essenciais para assegurar que o sangue flui na direção cor-

reta, especialmente quando na posição vertical. As válvulas bicúspides unidirecionais estão presentes 

ao longo das veias do sistema profundo e superficial, permitindo que o fluxo de sangue retorne ao 

coração e impedindo que volte aos pés. O número de válvulas nas veias aumentam da região proximal 

para a região distal da perna de modo a prevenir um eventual aumento da pressão nas veias distais 

devido à ação da gravidade [25]. 

A contração dos músculos, principalmente os gémeos, força o sangue nos plexos venosos a as-

cender no sistema venoso profundo, funcionando como uma bomba venosa periférica [23,25].  

5. Fisiopatologia da Doença Venosa Crónica 

A DVC desenvolve-se quando a pressão venosa aumenta e o retorno do sangue é prejudicado 

por vários mecanismos. Isto pode dever-se a uma incompetência valvular ou a uma obstrução venosa, 

ou a uma combinação dos dois mecanismos. Estes fatores podem ser ainda exacerbados por uma 

disfunção muscular, principalmente a nível dos músculos gémeos. Estes mecanismos conduzem a 

uma situação de hipertensão venosa, regional ou global, particularmente quando o indivíduo está de 

pé ou a caminhar. Os distúrbios hemodinâmicos que ocorram na macrocirculação contribuem para 

alterações na microcirculação [25,32].  

A hipertensão venosa pode ser causada devido a válvulas incompetentes (na maioria dos casos), 

à obstrução do fluxo sanguíneo ou à falência da bomba venosa periférica [25].  

As alterações nas válvulas incluem o alongamento, cisão, rompimento, desgaste ou adesão dos 

folhetos valvulares. A redução do número de válvulas tem também sido documentada em doentes 

com DVC, assim como a presença de infiltrações de monócitos e macrófagos nos folhetos das vál-

vulas e nas paredes dos vasos venosos. Estas infiltrações parecem estar associadas com áreas do 

endotélio que expressam o Intercellular Adhesion Molecule 1 (doravante, ICAM-1) [33]. 

A disfunção ou incompetência das válvulas do sistema venoso provocam um fluxo retrógrado do 

sangue (denominado de refluxo), o qual conduz ao desenvolvimento de hipertensão venosa [25]. No 

caso das válvulas afetadas serem do sistema venoso profundo, o volume de sangue que sai do mem-

bro de volta para o coração pode tornar-se mais reduzido [34]. A disfunção das válvulas das veias 

profundas está associada a um aumento da progressão da DVC, com um aumento da taxa de formação 

de úlceras [35,36], enquanto a falência de válvulas perfurantes está associado ao aparecimento de 

veias dilatadas a nível superficial, visto que a disfunção nestas válvulas provoca a regressão do san-

gue para o sistema venoso superficial [37]. 
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A obstrução venosa pode dever-se a um processo intrínseco, como uma trombose venosa pro-

funda ou uma estenose venosa, ou a uma compressão extrínseca, podendo esta limitar o fluxo san-

guíneo [25,38]. Por sua vez, a disfunção da bomba venosa periférica conduz a um esvaziamento 

ineficaz dos vasos distais dos membros inferiores, resultando em refluxo e obstrução severos, fre-

quentemente ligados a complicações graves como as úlceras venosas [39,40]. 

As alterações na hemodinâmica dos membros inferiores, nomeadamente na microcirculação, 

conduzem ao desenvolvimento de microangiopatia venosa [25]. Estas alterações juntamente com o 

surgimento de mediadores inflamatórios contribuem tanto para a perda de propriedades elásticas nas 

veias, como para a perda de função nas válvulas venosas dos doentes [22]. 

O aparecimento de mediadores inflamatórios surge com a instalação da cronicidade do refluxo 

venoso e da hipertensão venosa com alteração do fluxo sanguíneo. Os leucócitos quando ativados 

rolam, aderem e migram através do endotélio das paredes e válvulas venosas, libertando mediadores 

inflamatórios, fatores de crescimento, enzimas proteolíticas e radicais livres, que degradam a matriz 

extracelular e provocam o alongamento e tortuosidade das veias e a disfunção das válvulas venosas 

[41,42]. Ao mesmo tempo, a síntese de colagénio, estimulada por fatores de crescimento, leva a 

alterações nas paredes das veias [43]. 

Os leucócitos circulantes e as células endoteliais vasculares expressam vários tipos de moléculas 

de adesão na membrana. A ligação transitória da L-selectina, existente na superfície dos leucócitos, 

à E-selectina existente nas células endoteliais está na base do processo de rolamento ao longo da 

superfície endotelial. Quando ocorre a ativação dos leucócitos, estes perdem a L-selectina e passam 

a expressar proteínas da família das integrinas, como o CD11b, que se liga à ICAM-1 expressa no 

endotélio. A integrina promove uma ligação de adesão firme, a qual é o ponto de partida para a 

migração para fora dos vasos e a desgranulação [33]. Alguns estudos comprovam que após 30 minu-

tos de pé, portadores da DVC possuíam níveis de L-selectina e de integrina CD11b diminuídos nos 

leucócitos circulantes, o que reflete a perda destas células para a microcirculação; assim como os 

níveis L-selectina solubilizados no plasma estavam aumentados, o que reflete a perdas destas molé-

culas aquando do fenómeno de adesão ao endotélio pelos leucócitos [44].  

6. Fatores de Risco 

Os fatores de risco para o desenvolvimento da DVC podem ser de índole genética, hormonal ou 

social.  

As mulheres parecem ter uma maior predisposição genética do que os homens para o desenvol-

vimento da doença. Os efeitos hormonais, nomeadamente da progesterona, parecem ter uma ação 

negativa, sendo que a contraceção hormonal progestativa, estados de gravidez e outros episódios de 

alterações hormonais podem suscitar o aparecimento da DVC ou agravá-la [33].  
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Por sua vez, a falta de exercício físico (ou excesso de peso), permanecer muito tempo de pé ou 

sentado, o uso de roupas apertadas, a exposição a ambientes muito quentes e a idade avançada podem 

também contribuir para o desenvolvimento da DVC [33]. 

7. Diagnóstico 

O historial clínico e o exame físico são preponderantes para estabelecer um diagnóstico adequado 

de DVC [25].  

Na maioria dos casos, o diagnóstico é realizado através de testes não-invasivos. Os testes inva-

sivos podem também ser utilizados para estabelecer o diagnóstico; contudo, estão normalmente re-

servados para avaliar a gravidade da doença ou para os casos em que está a ser ponderada uma inter-

venção cirúrgica [25]. 

Quando um doente apresenta sintomas e sinais sugestivos de DVC, deverão ser investigadas 

manifestações relacionadas, nomeadamente a sensação de pernas pesadas ou cansadas, dor, edema, 

presença de varizes ou hiperpigmentação cutânea nas pernas [22].  

O exame físico auxilia no estabelecimento de um diagnóstico e orienta na terapia a seguir, de-

vendo ser realizado numa postura que permita a máxima dilatação das veias [25]. 

A inspeção visual e palpação podem revelar várias evidências da DVC. Assim, a pele é exami-

nada, sendo pesquisadas superfícies venosas dilatadas, como telangiectasias ou veias varicosas, e 

verificada a sua distribuição. São ainda pesquisadas alterações cutâneas, como hiperpigmentação e 

verificada a presença de edema, a sua gravidade e possível etiologia. Apesar de não haver uma escala 

consenso, a gravidade do edema tem sido comprovada através da medição da circunferência do mem-

bro [25].  

A presença de úlceras cicatrizadas ou ativas é também um alvo de verificação no exame físico 

[25].  

Um teste de torniquete clássico é também realizado a fim de distinguir um refluxo superficial de 

um refluxo profundo. Similarmente, pode ser utilizado um dispositivo portátil de Doppler de onda 

contínua [25].  

Os métodos não-invasivos incluem a imagem dupla venosa (do inglês venous duplex imaging), 

a pletismografia a ar e a tomografia computadorizada ou venografia por ressonância magnética [25]. 

O método da imagem dupla venosa é atualmente o mais comum para o diagnóstico da DVC e 

avaliação da etiologia e anatomia. Este método combina a imagem em modo B das veias profundas 

e superficiais com a avaliação por Doppler pulsado da direção do fluxo, o qual permite a verificação 

da ocorrência de refluxo [25]. 

A pletismografia a ar permite a avaliação de cada mecanismo fisiopatológico da doença, nome-

adamente o refluxo, a obstrução e a disfunção da bomba venosa periférica. As alterações no volume 

do membro e fluxo podem ser facilmente medidas por este método [25]. 
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A tomografia computadorizada ou venografia por ressonância magnética é utilizada sobretudo 

para a avaliação de veias proximais e das suas estruturas circundantes [25]. 

Os métodos invasivos incluem a venografia por contraste, o ultrassom intravascular e a pressão 

venosa ambulatorial [25].  

O método da venografia por contraste permite a visualização direta do sistema venoso de forma 

ascendente ou descendente. No caso da venografia ascendente, esta fornece detalhes da anatomia 

venosa, úteis em casos de necessidade de cirurgia. Por sua vez, a venografia descendente é muito útil 

para identificar refluxo na veia femoral comum ou na junção safeno-femoral, ou até noutras locali-

zações [25].  

O método de ultrassom intravascular consiste na utilização de um cateter com uma sonda de 

ultrassom para visualizar a anatomia vascular periluminal. Em comparação com o método da veno-

grafia por contraste, este parece ser superior a estimar a morfologia e a estenose dos vasos sanguíneos 

[25]. 

O método da pressão venosa ambulatorial permite a avaliação da hemodinâmica na DVC. Con-

siste na medição da pressão venosa numa série de posições (de pé, a praticar exercícios, a descansar), 

fornecendo informações globais acerca da competência do sistema venoso [25]. 

8. Tratamento 

O tratamento inicial da DVC envolve medidas conservadoras para reduzir os sintomas e prevenir 

o desenvolvimento de complicações secundárias e a progressão da doença [25]. Entre estas medidas 

conservadoras destacam-se as meias de compressão elástica, o uso de fármacos venoativos e medidas 

higieno-dietéticas [23]. O tratamento específico tem por base a classificação CEAP, sendo que para 

uma classificação clínica entre C4 e C6, ou seja, estádios avançados da DVC, é frequente o recurso à 

cirurgia [25]. 

8.1.  Fármacos venoativos  

Os fármacos venoativos compreendem um grupo heterogéneo de fármacos, alguns de origem 

sintética, mas a grande maioria de extratos de plantas [45].  

Na Tabela 4 estão descritas as principais categorias de fármacos venoativos, juntamente com a 

sua fonte e dosagem. 

Categoria Fármaco Origem 
Dosagem 

(mg/dia) 
Doses/dia 

 

 

 

Fração Flavonoide Mi-

cronizada e Purificada 

Rutaceae Auran-

tieae 
1000 1-2 

Diosmina 
Rutaceae Auran-

tieae 
300-600 1-2 
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Flavonoides 

(γ-benzopi-

ronas) 

 

Rutina e Rutósidos, O-

(β-hidroxietil)-rutosí-

deos (troxerrutina) 

Sophora japonica, 1000 1-2 

Fagopyrum escul-

entu, espécies de 

eucalipto 

  

Quercetina glucuroní-

deo; Kaempferol gluco-

sídeo 

Vitis vinifera 100-300 1-3 

Proantocianidinas 
Vitis vinifera 100-300 1-3 

Pinus pinaster 300-360 3 

Antocianinas 

Vitis vinifera 100-300 1-3 

Vaccinium myr-

tillus 
116 2 

α-benzopiro-

nas 
Cumarinas 

Melilotus officina-

lis, Asperula odo-

rata 

90 combinado 

com troxerrutina 

(540) 

3 

Saponinas 

Escina, extrato de se-

mente de castanheiro-

da-Índia 

Aesculus hippo-

castanum 

Inicialmente 120, 

depois 60 
3 

Extrato de Ruscus Ruscus aculeatus 2-3 comprimidos 2-3 

Outros extra-

tos de plan-

tas 

Extrato de Gingko Gingko biloba 

2 saquetas (extrato 

de Gingko, hepta-

minol e troxerru-

tina 

2 

Produtos sin-

téticos 

Dobesilato de cálcio Sintético 1000-1500 2-3 

Benzarona Sintético 400-600 2-3 

Naftazona Sintético 30 1 

Tabela 4 – Fármacos Venoativos [adaptado de 45] 

 

Os mecanismos de ação dos fármacos venoativos ainda não são completamente conhecidos. Con-

tudo, parece ser claro que atuam tanto a nível da macrocirculação como da microcirculação, nomea-

damente nas alterações que ocorrem na parede e nas válvulas venosas. Apesar do tratamento tradici-

onal ter como o alvo as causas da hipertensão venosa, isto é, incidir essencialmente na incompetência 

valvular e na dilatação venosa excessiva; atualmente, o tratamento também se direciona para o pro-

cesso inflamatório crónico que afeta tanto grandes como pequenos vasos [46].  
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Na Tabela 5 está explícito o mecanismo da ação dos vários fármacos venoativos. 

Fármaco Tónus 

Venoso 

Parede e 

Válvulas 

Venosas 

Permea-

bilidade 

Capilar 

Sistema 

Linfá-

tico 

Parâmetros 

Hemorreo-

lógicos 

Anti-ra-

dicais li-

vres 

Fração Fla-

vonoide Microni-

zada e Purificada 

+ + + + + + 

Diosmina Não-

Micronizada ou 

Sintética 

SD SD SD SD SD SD 

Rutina e Rutósi-

dos 
+  + + + + 

Proantocianidinas   +   + 

Antocianinas      + 

Cumarinas   + +   

Escina +  +   + 

Extrato de Ruscus +  +    

Extrato de Gingko SD SD SD SD SD SD 

Dobesilato de cál-

cio 
+  + + + + 

Benzarona 
SD SD SD SD SD SD 

Naftazona 

Tabela 5 – Mecanismos de ação dos fármacos venoativos (Legenda: + – atua por este mecanismo; 

SD – sem dados disponíveis) [adaptado de 45] 

 

Os fármacos venoativos podem assim atuar a nível do tónus venoso, modulando a sinalização 

adrenérgica pela redução do metabolismo da norepinefrina [mecanismo da Fração Flavonoide Mi-

cronizada e Purificada (doravante, FFMP) e dos hidroxietil-rutosídeos] ou pelo agonismo aos rece-

tores α-1-adrenérgicos venosos (mecanismo do extrato de Ruscus) [45].  

Por outro lado, muitos dos fármacos atuam em múltiplos passos da inflamação [45].  
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Os flavonoides, conhecidos pelo seu poder antioxidante, são úteis a prevenir a produção de oxi-

dantes, impedindo inclusivamente a propagação de reações oxidativas e aumentando a capacidade 

antioxidante celular [45]. 

A FFMP e os rutosídeos são os fármacos que mais se destacam por esta capacidade, embora as 

escinas e as proantocianidinas também possuam estes efeitos [45].  

Na atuação nos vários passos da cascata inflamatória destacam-se as proantocianidinas pela re-

dução da expressão de moléculas de adesão celulares e a FFMP pela redução da expressão de molé-

culas de adesão de neutrófilos e monócitos [45].  

As protoantocianidinas de Pinus pinaster parecem também reduzir a expressão de ICAM-1 [45]. 

A FFMP é ainda capaz de atuar na redução plasmática do fator de crescimento do endotélio 

vascular, conhecido pelo seu papel chave na permeabilidade capilar. Contudo, dado o potencial an-

tioxidante e anti-inflamatório de vários outros fármacos venoativos, como os rutosídeos e as escinas, 

estes também são capazes de diminuir a permeabilidade capilar [45]. 

A dor venosa, mais intensa em estádios menos avançados da doença, é também devida em grande 

parte à inflamação que se instala e que é “sentida” pelo doente por intermédio das fibras simpáticas 

C existentes nas veias e válvulas e que agem como nociceptores que respondem aos mediadores 

inflamatórios. O poder anti-inflamatório dos venoativos contribui para a melhoria desta sensação 

[45]. 

As disfunções na drenagem linfática que ocorrem devido à acumulação de lípidos, à elevada 

pressão nos tecidos e à inflamação crónica podem ser resolvidas por cumarinas ou dobesilato [45]. 

Finalmente, as disfunções hemorreológicas, incluindo o aumento da viscosidade do sangue e a 

agregação eritrocitária podem ser tratadas por FFMP ou dobesilato [45]. 

Do exposto, é possível concluir que o fármaco mais completo é a FFMP, comercialmente conhe-

cido por Daflon®. 

 Na Figura 2 são apresentadas as vendas deste fármaco no corrente ano de 2015, demonstrando 

que, tal como se previa, é nos meses de maior calor que é mais comercializado, derivado dos sintomas 

da DVC serem mais proeminentes na época de Verão.  
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Figura 2 - Número de embalagens de Daflon® dispensadas na FDV no ano de 2015 

 

Segundo um trabalho de revisão do grupo Cochrane em 2005, os fármacos venoativos têm re-

velado benefícios significativos nos vários sintomas da DVC [46]. Mais recentemente, em 2008, o 

European Venous Forum reforçou esta ideia, destacando o papel destes fármacos a nível dos sinto-

mas venosos, do edema e da cicatrização de úlceras [47] Em termos de riscos, os fármacos venoati-

vos têm também demonstrado grande segurança e tolerabilidade, sendo que se estima que os efeitos 

adversos (náuseas, cólicas, insónia) atinjam menos de 5% dos doentes. Apesar disto, é desaconse-

lhada a toma de vários venoativos ao mesmo tempo [46]. 

8.2.  Terapia de Compressão 

A terapia de compressão está indicada em todas as classes clínicas da CEAP e o seu objetivo é 

fornecer uma compressão externa à perna, capaz de ser opor às forças hidrostáticas da hipertensão 

venosa [25].  

As meias de compressão são feitas de material têxtil elástico e podem ser de três tipos: até ao 

joelho, até à raiz da coxa ou collants. Podem apresentar-se sob um tamanho padrão ou serem feitas 

por medida, sendo que os graus de compressão podem ter quatro intervalos: 15-21 mmHg; 23-32 

mmHg; 34-46 mmHg e maior do que 49 mmHg [23].  

Para se obter um efeito mais satisfatório, as meias devem ser calçadas de manhã após acordar, 

altura do dia em que o membro está com um volume menor [23]. 

Relacionando os graus de compressão com a classificação CEAP, tem-se que: para C0s, C1 e C2 

a compressão necessária é a ligeira (15-21 mmHg), podendo nalguns casos de C1 e C2 poder ser 

necessária uma compressão média (23-32 mmHg); para C3, C4 e C5 a compressão necessária é a 

média, sendo que nalguns casos poderá ser necessária a forte (34-46 mmHg); para C6 é necessária 

uma compressão forte (pressão maior do que 49 mmHg) [23]. 
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8.3.  Aconselhamento Farmacêutico 

Durante o meu estágio curricular, no atendimento ao público foram várias as ocasiões em que 

dispensei medicamentos para o tratamento da DVC. Juntamente com eles, aconselhei várias medidas 

de higiene e dietética que poderiam coadjuvar o tratamento que iria ser iniciado ou continuado. Estas 

medidas vinham também referidas no panfleto que distribuí na farmácia (Anexo II). Assim sendo, 

recomendei a prática de exercício físico apropriado, como natação e ciclismo que facilitam a circu-

lação venosa devido à estimulação da planta do pé (zona muito irrigada) e dos músculos das pernas, 

os quais são determinantes para bombear o sangue. Além disso, o exercício físico previne o excesso 

de peso, o qual é responsável pelo aumento da pressão venosa [23]. Em situações que o utente per-

manece demasiado tempo de pé ou sentado recomendei a realização de movimentos circulares com 

os pés ou colocar-se em "bicos de pés", por exemplo. Durante o sono recomendei que procurassem 

elevar os membros de forma a facilitar a circulação [23]. Aconselhei também os doentes a evitarem 

ambientes quentes, visto que estes provocam a dilatação das veias, diminuindo a circulação venosa. 

O uso de vestuário não demasiado apertado e de sapatos sem salto demasiado alto (aumenta a super-

fície de apoio do pé), nem demasiado rasos (diminui a superfície de apoio do pé) também melhora a 

circulação do sangue nos pés e pernas [23]. Finalmente, alertei também para alguma medicação que 

pode agravar os problemas venosos, como é caso da contraceção oral [23]. 

9. Conclusão do Caso de Estudo sobre a Doença Venosa Crónica 

O caso estudo sobre a DVC deu-me a oportunidade de aprofundar os meus conhecimentos sobre 

o sistema venoso e em particular sobre a DVC. Constatei que é uma doença com grande impacto na 

sociedade portuguesa atual e que os utentes procuram muito o apoio do farmacêutico, principalmente 

num estádio inicial da doença. O facto do medicamento mais utilizado nesta doença ser um MNSRM, 

permite ao farmacêutico ir mais longe no aconselhamento, ao mesmo tempo que contribui para que 

o utente melhore a sua qualidade de vida durante o período de espera até uma consulta com um 

médico especialista.  
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Caso de Estudo II: Doença de Parkinson 
 

1. Introdução 

A Doença de Parkinson (doravante, DP) é uma doença neurodegenerativa relacionada com a 

idade, que ocorre de forma esporádica e que ocupa o segundo lugar, atrás da doença de Alzheimer, 

em termos de prevalência e encargos sociais e económicos [48].  

É uma neuropatologia que se caracteriza pela perda de neurónios dopaminérgicos numa região 

cerebral denominada de Substância Negra (doravante, SN) compacta; embora também tenham sido 

documentadas perdas noutras regiões do sistema nervoso central e tecidos periféricos. O início da 

neuropatologia molecular e celular da DP ocorre, provavelmente, décadas antes do início dos pri-

meiros sintomas motores característicos da doença, como os tremores, rigidez e instabilidade postural 

[48]. 

2. Fatores de Risco 

Atualmente, os países economicamente desenvolvidos e alguns em desenvolvimento estão a vi-

ver mudanças demográficas que se caracterizam pelo envelhecimento das suas populações [49].  

A DP afeta predominantemente pessoas mais velhas pelo que muitos países em todo o mundo 

poderão enfrentar um futuro de exigências dificilmente sustentáveis, tendo em conta as limitações 

dos recursos de saúde [49].  

Estima-se que a DP afete cerca de cinco milhões de pessoas mundialmente e que a sua incidência 

seja o dobro por volta do ano de 2030 [50,51,52]. 

Para além de diferenças em termos de idade – rectius, os casos de DP aumentam com o avançar 

da idade – a DP também se diferencia em termos de localização geográfica e consoante o género do 

indivíduo. Segundo o estudo feito no âmbito da “International Parkinson and Movement Disorder 

Society”, verificou-se uma maior prevalência de indivíduos com DP na faixa etária dos 70 aos 79 

anos na Europa, América do Norte e Austrália do que na Ásia. Neste estudo concluiu-se também que 

em indivíduos na faixa etária dos 50 aos 59 anos, havia uma maior prevalência de homens com DP 

do que mulheres [49]. 

3. Etiopatogénese  

A maioria dos casos de DP ocorre de forma esporádica, sendo conhecidos por Parkinson idiopá-

tico. No entanto, parentes de primeiro grau de pacientes com DP têm duas a três vezes um risco 

relativamente maior de desenvolver a doença [53].  

Alguns genes têm sido identificados como possíveis causas da DP. Estudos em pares de gémeos 

monozigóticos e dizigóticos revelaram taxas de concordância similares quando a DP era diagnosti-



Relatório de Estágio   Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

________________________________________________________________________ 

34 
 

cada após os 50 anos de idade, o que sugeria que a hereditariedade não seria uma componente etio-

lógica importante na maioria dos casos de DP. No entanto, nestes estudos há dificuldades em estimar 

as taxas de concordância com base apenas em informações clínicas [53]. De facto, scans por FDOPA-

PET revelaram a doença em estado pré-clínico em gémeos aparentemente não afetados e as taxas de 

concordância avaliadas pela perda da função dopaminérgica, foram maiores para os gémeos mono-

zigóticos do que para os dizigóticos, o que sugere um papel importante da herança genética [53,54].  

Vários mecanismos têm sido propostos, tais como toxinas exógenas, inflamação, mutações ge-

néticas e combinações destes fatores. Uma hipótese geralmente aceite é que a DP é o resultado de 

uma interação entre fatores genéticos e ambientais, a qual induz uma falência na respiração mitocon-

drial e stress oxidativo no interior dos neurónios da SN, levando à morte celular [53,55]. O reconhe-

cimento de que o 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridina (doravante, MPTP) pode produzir uma 

síndrome parkinsoniana muito semelhante à DP leva à hipótese de que as toxinas exógenas podem 

ser um fator causador de DP [53,56]. Esta hipótese é reforçada pelo facto de que as pessoas que 

vivem num ambiente com pesticidas relacionados estruturalmente com o MPTP terem um risco re-

lativamente elevado de desenvolver DP [53,57]. Foi colocada a hipótese de que o transporte retró-

grado da neurotoxina é fundamental nos padrões de perda de células no mesencéfalo. A toxicidade 

do MPTP é mediada através de 1-metil-4-fenilpiridina (doravante, MPP+), que se acredita que se 

acumule nos neurónios dopaminérgicos. O MPP+ inibe o complexo 1 da cadeia respiratória da mem-

brana interna da mitocôndria; o neurónio fica desprovido de energia e, por fim, morre. O grupo de 

enzimas que forma o complexo 1 parece ser comprometido na DP [53,58]. Existem algumas ligações 

entre o conteúdo em neuromelanina e a vulnerabilidade dos neurónios dopaminérgicos para degene-

ração [53,59]. Isto inclui a formação de radicais livres na síntese da neuromelanina e a ligação da 

mesma a compostos como o MPP+ [53]. 

Uma outra teoria é a da oxidação, que sugere que os doentes de Parkinson têm um sistema anti-

oxidante deficiente. O metabolismo da dopamina pela monoamina oxidase (doravante, MAO) leva à 

formação de peróxido, o qual é normalmente removido pela glutationa. Como a glutationa está di-

minuída na SN na DP, mais radicais livres de oxigénio tóxicos podem ser formados, o que danifica 

os neurónios dopaminérgicos [53,60,61]. 

A neurodegeneração na DP pode também resultar de uma redução da atividade do proteassoma. 

Vários estudos sugerem que os defeitos na capacidade do sistema ubiquitina-proteassoma (doravante, 

SUP), que degrada proteínas em excesso ou sem a configuração adequada no cérebro, pode ser uma 

característica comum nas formas genética e esporádicas da DP [53,62]. Em algumas formas heredi-

tárias da DP, mutações nos componentes do SUP, nomeadamente na proteína Parkin e na ubiquitina 

C, são responsáveis pelo desenvolvimento de formas hereditárias raras de DP [53,63]. Além disto, 

algumas toxinas ambientais podem interagir com a α-sinucleína. A existência de α-sinucleína do-

brada de forma incorreta ou em excesso, associada com o desenvolvimento de DP, pode resistir ou 

inibir a capacidade do SUP para eliminar proteínas do cérebro [53,64].  
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Finalmente, as células gliais ativadas (astrócitos e microglia) podem também intervir no meca-

nismo de degeneração, pela perpetuação ou amplificação do dano neuronal primário [53].  

4. Características neuroquímicas e neuropatológicas  

Para uma compreensão da DP é importante ter em conta as principais regiões cerebrais afetadas, 

nomeadamente os núcleos de base (doravante, NB), os quais parecem desempenhar um papel impor-

tante na iniciação dos movimentos voluntários, facilitação de alguns movimentos e supressão de 

outros, e no balanço entre o comando motor e a resposta dada no desenvolvimento de um movimento. 

Além do papel ao nível do controlo motor, os NB estão também envolvidos em várias funções emo-

cionais e cognitivas. Alguns autores consideram que a função dos NB é a de facilitar a sincronização 

da atividade cortical subjacente à seleção de um movimento apropriado, ou de uma sequência apro-

priada de pensamentos. Os NB são constituídos essencialmente por cinco núcleos subcorticais: pu-

támen, núcleo caudado, globo pálido, núcleo subtalâmico e SN [53]. 

Tal como referido anteriormente, a DP é uma doença crónica e progressiva que se caracteriza 

pela perda de neurónios dopaminérgicos na região cerebral da SN e pela presença de inclusões intra-

neuronais citoplasmáticas proteicas, denominadas de corpos de Lewis [65]. 

Na DP ocorre a perda de neurónios da SN compacta. Estes neurónios, que se projetam para a 

estrutura putámen, caracterizam-se por possuir na sua constituição uma grande quantidade de neuro-

melanina, um pigmento que é libertado aquando da morte neuronal. Ora, o padrão de perda de células 

neuronais da SN compacta parece ter um paralelismo com o nível de expressão do mRNA do trans-

portador da dopamina o que é consistente com a descoberta que a depleção de dopamina é mais 

pronunciada na região dorsolateral da putámen, o principal local de projeção destes neurónios. No 

início dos sintomas, a dopamina da putámen está depletada em cerca de 80%, e aproximadamente 

60% dos neurónios dopaminérgicos da SN compacta já foram perdidos. No caso dos neurónios do-

paminérgicos da via mesolímbica, os corpos celulares destes neurónios que residem na região adja-

cente à SN compacta, na área ventral tegmental, são muito menos afetados na DP, pelo que há uma 

depleção de neurónios significativamente mais pequena no núcleo caudado, o principal local de pro-

jeção destes neurónios [65]. 

Os estudos neuropatológicos da neurodegeneração relativa à DP sugerem algumas pistas quanto 

à patogénese da doença. Por um lado, a perda de neurónios dopaminérgicos associada à DP tem uma 

topologia característica, distinta do padrão visto no envelhecimento normal. Na DP, a perda de célu-

las está concentrada nas regiões ventrolateral e caudal da SN condensada, enquanto no envelheci-

mento normal, a região dorsomedial da SN condensada é mais afetada. Assim, apesar da idade ser 

considerada um fator de risco importante, os processos que conduzem à morte neuronal dopaminér-

gica relacionada com o envelhecimento devem ser diferentes dos ocorridos na DP. Por outro lado, o 

grau de perda neuronal no corpo estriado parece ser mais pronunciado que a perda neuronal na SN 
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condensada, o que sugere que os terminais nervosos do corpo estriado são o alvo primário do pro-

cesso degenerativo e não a SN. Por fim, o mecanismo de clearence da dopamina no corpo estriado 

parece ser mais dependente do transportador de dopamina do que acontece no córtex pré-frontal, 

onde outros transportadores dopaminérgicos e a enzima catecol-O-metiltransferase desempenham 

um papel importante na terminação das ações da dopamina. O córtex pré-frontal é o local primário 

de projeção para os neurónios dopaminérgicos da área ventral tegmental, pelo que esta diferença 

pode ser importante na compreensão da resistência relativa dos neurónios da área ventral tegmental 

à degeneração relacionada com a DP. Têm sido ainda identificadas algumas diferenças ao nível do 

meio neuronal, nas regiões à volta dos corpos celulares dopaminérgicos da SN condensada [65].  

A DP não se caracteriza apenas pela perda de neurónios dopaminérgicos. A neurodegeneração e 

a formação de corpos de Lewis são encontradas nos sistemas noradrenérgico (cerúleo), serotonérgico 

(núcleos da rafe) e colinérgico (núcleo basal de Meynert, núcleo motor dorsal do vago), assim como 

no córtex cerebral, no bulbo olfatório e no sistema nervoso autónomo. A degeneração das estruturas 

do hipocampo e das entradas colinérgicas do córtex contribuem para a elevada taxa de demência que 

acompanha a DP, particularmente em idosos. Contudo, as correlações clínicas das lesões das vias 

serotonérgica e noradrenérgica não estão tão bem caracterizadas como as lesões no sistema dopami-

nérgico. Assim, embora se pense que estes sistemas neuroquímicos estão associados a estádios mais 

severos ou tardios da DP, a relação temporal dos danos em cada um dos sistemas ainda não está bem 

estabelecida. Exemplo disto são os casos de alguns pacientes que desenvolvem depressão meses ou 

anos antes do início dos sintomas motores da DP, o que pode ser devido ao envolvimento prematuro 

dos sistemas não-dopaminérgicos [65].  

O papel dos corpos de Lewis na morte das células neuronais é controverso. Estes constituem 

agregados esféricos proteicos eosinófilos citoplasmáticos, compostos por várias proteínas, incluindo 

a α-sinucleína, a Parkin, a ubiquitina e neurofilamentos, sendo encontrados em todas as regiões ce-

rebrais afetadas. Possuem mais do que 15 µm de diâmetro e têm uma estrutura organizada, com um 

núcleo denso de hialina, rodeado por um halo claro [65]. 

5. Sintomas  

Os sintomas na DP podem ser divididos em sintomas motores (primários e secundários) e sin-

tomas não-motores.  

Na Tabela 6 estão resumidos os principais sintomas. 

 

Principais sintomas motores primários 

Bradicinesia (lentidão na iniciação de movimentos, com redução da velocidade e amplitude das 

ações) 

Rigidez muscular 
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Tremor em repouso 

Instabilidade postural 

Principais sintomas motores secundários 

Acinesia súbita (“Freezing”), micrografia, falta de expressão no rosto (aparência de máscara) 

Sintomas não-motores 

Alterações neuropsiquiátricas (depressão, ansiedade, psicose/alucinações, transtornos de impulso) 

Défice cognitivo (confusão, demência, deficiências na memória, funções de execução diminuídas, 

diminuição da capacidade de perceção visual) 

Alterações autonómicas (salivação, disfagia, obstipação, náuseas, disfunção urinária, hipotensão 

ortostática, sudorese excessiva, disfunção sexual) 

Distúrbios de sono (sono fragmentado, insónia, sonolência diurna excessiva, distúrbios de sono) 

 Tabela 6 – Sintomas da DP [Adaptado de 50 e 66]. 

   

6. Diagnóstico 

O diagnóstico da DP é clínico, não havendo atualmente nenhum teste ou biomarcador que logre 

revelar o diagnóstico com certeza [67].  

Os critérios para o diagnóstico da DP estabelecidos pela United Kingdom Parkinson’s Disease 

Society Brain Bank, são compostos por três etapas: 

1) Determinar se os sintomas encaixam num diagnóstico de síndrome parkinsoniana:  

 Deve haver a presença de bradicinesia e mais um dos seguintes sintomas: rigidez muscular, 

tremor em repouso entre 4 e 6 Hz, ou instabilidade postural não relacionada com disfunções 

a nível visual, no sistema vestibular, no cerebelo ou na propriocepção). 

2) Excluir os pacientes que apresentem algum dos seguintes critérios: 

 Histórico de golpes repetidos com progressão gradual de características parkinsonianas; his-

tórico de traumatismo craniano repetido; histórico de encefalite; crises oculogíricas; trata-

mento com anti-psicóticos no início dos sintomas; mais do que um parente afetado; remissão 

sustentada; características estritamente unilaterais após 3 anos; paralisia supranuclear pro-

gressiva; sinais no cerebelo; envolvimento autonómico precoce severo; demência precoce 

com perturbações de memória e linguagem; sinal de Babinski; presença de tumor cerebral 

ou hidrocefalia comunicante; resposta negativa a grandes doses de levodopa (se a má absor-

ção for excluída); exposição a MPTP. 

3) Incluir os pacientes que apresentem três ou mais dos seguintes critérios:  

 Início unilateral; presença de tremor em repouso; transtorno progressivo; assimetria persis-

tente, sendo que o lado de início é o mais afetado; excelente resposta (70-100%) ao fármaco 



Relatório de Estágio   Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

________________________________________________________________________ 

38 
 

levodopa; coreia induzida por levodopa; resposta ao fármaco levodopa durante 5 ou mais 

anos; evolução clínica de 10 ou mais anos [51]. 

A obtenção de um diagnóstico fiável num estádio inicial da DP é muitas das vezes difícil. As 

guidelines ressalvam a importância de uma avaliação contínua, quer o doente já tenha sido diagnos-

ticado com DP ou ainda não se tenha a certeza, assim como de uma confirmação do diagnóstico e 

das premissas que lhe deram origem [51].  

Um outro aspeto importante é o diagnóstico diferencial. Nos estádios iniciais, a DP pode ser 

facilmente confundida com outras formas de parkinsonismo como a atrofia multissistémica, a para-

lisia supranuclear progressiva, a degeneração corticobasal e a demência com corpos de Lewis. Outras 

doenças degenerativas, como a doença de Alzheimer e esclerose lateral primária, também podem ser 

confundidas com a DP, assim como alguns distúrbios não degenerativos, tais como o tremor essen-

cial, o tremor distónico, o parkinsonismo vascular e o parkinsonismo induzido por fármacos ou outras 

substâncias [51]. 

7. Tratamento Farmacológico 

Não existe ainda uma cura para a DP. O tratamento medicamentoso existente incide essencial-

mente na gestão dos seus sintomas, nomeadamente, os motores, atuando sobre as interações neuro-

lógicas complexas no corpo estriado (tendo em conta que estes neurónios provém da SN e se proje-

tam para o corpo estriado), que afetam a atividade motora. Os aferentes dopaminérgicos da SN, os 

aferentes glutamatérgicos do córtex cerebral e tálamo, e os neurónios de associação colinérgicos do 

corpo estriado, todos convergem para influenciar a atividade dos principais neurónios eferentes GA-

BAérgicos do corpo estriado. O fármaco levodopa é transportado da circulação periférica através da 

barreira hematoencefálica e é convertido, centralmente, em dopamina, substituindo o neurotransmis-

sor deficiente na DP. Na circulação periférica, no outro lado da barreira hematoencefálica, os inibi-

dores da dopamina descarboxilase a nível periférico (doravante, PDDCIs) bloqueiam a conversão da 

levodopa em dopamina e os inibidores da catecol-O-metiltransferease (doravante, COMTIs) blo-

queiam a degradação da 3-O-metildopa. No corpo estriado, os agonistas da dopamina e os inibidores 

da monoamina oxidase do tipo B (doravante, MAOBIs), todos apresentam efeitos dopaminérgicos. 

Os fármacos anticolinérgicos e a amantadina (provoca a libertação de dopamina, por antagonismo 

no N-metil-D-aspartato) atuam nos recetores pós-sinápticos de outros neurotransmissores no corpo 

estriado. Estes neurotransmissores ligam-se e ativam vários e diferentes subtipos de recetores pre-

sentes nos vários aferentes pré-sinápticos do corpo estriado, assim como nos eferentes pós-sinápticos. 

Na Tabela 7 estão descritos alguns fármacos antiparkinsónicos [68]. 

O tratamento medicamentoso dos sintomas não motores incide sobre cada um de forma particu-

lar, ou seja, sintomas como a depressão, a ansiedade ou a disfunção sexual são tratados de forma 

individual [68]. 
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Medicamento/Classe Eficácia Dosagem Indicação Efeitos Adversos 

Levodopa-PDDCIs 

Levodopa-Carbidopa 
1 

100/25 mg, 3x/d; 

máx 1500/375 

mg/dia 

Todos os 

sintomas 

motores 

Náuseas, hipotensão ortos-

tática, discinesia, alucina-

ções Levodopa-Benserazida 

Agonistas dopamina 

Pramipexol 

2 

0,125 mg, 3x  

máx 4,5 mg/dia 
Todos os 

sintomas 

motores 

Náuseas, hipotensão ortos-

tática, alucinações, edema, 

transtornos de impulso, 

sono 

Ropinirol 
DI – 0,25 mg 3x; 

máx 24 mg/d 

Rotigotina 
2 mg/d, máx 16 

mg/d 

MAOBIs 

Selegilina 

3 

2,5 mg/d; máx 5 

mg 2x/d 

Sintomas 

recentes, 

flutuações 

motoras 

Efeito estimulante, tontu-

ras, cefaleias, exacerbação 

dos efeitos adversos da 

levodopa 
Rasagilina 1 mg/dia 

COMTIs 

Entacapona 3 
200 mg, 8x/d, 

com levodopa 

Flutua-

ções mo-

toras 

Exacerbação dos efeitos ad-

versos da levodopa; urina 

escura Tolcapona 3 100-200 mg 3x/d 

Não especificado 

Amantadina 4 100 mg, máx 4x/d Discinesia 
Alucinações, confusão, vi-

são turva, edema, náuseas 

β-bloqueador 

Propranolol 5 
40 mg, 2x por dia, 

máx 320 mg/d 
Tremor Fadiga e tonturas 

Anticolinérgicos 

Trihexifenidilo 4 1 mg/d Tremor 
Alucinações, confusão, vi-

são turva, edema, náuseas 

Anti-psicótico 

Clozapina N.D. 

6,25-12,5 mg an-

tes de dormir, 

máx 150 mg/d 

Tremor e 

discinesia 

Agranulocitose, miocardite, 

convulsões, sedação e hipo-

tensão ortostática 

Tabela 7 – Fármacos antiparkinsónicos (Legenda: Score de eficácia, varia entre 1 e 5, sendo 1 – 

mais eficaz; 5 – menos eficaz; N.D. – Não Determinada; Máx – Máximo de) [adaptado de 68]. 

 

8. Aconselhamento Farmacêutico 

A FDV é frequentada por alguns utentes e familiares/amigos de utentes com doenças neurode-

generativas, como a DP e a doença de Alzheimer.  
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Neste contexto, durante o meu estágio curricular em farmácia comunitária realizei um panfleto 

onde, para além do mais, descrevi os seus sintomas e tratamentos e onde sugeri algumas medidas 

não farmacológicas para controlar e gerir a DP (Anexo III). Destarte, a nível dietético e nutricional, 

os doentes de Parkinson devem ter cuidados especiais com a ingestão de proteínas, pois estas com-

petem, ao nível intestinal, com a absorção do fármaco levodopa, por exemplo [69]. A ingestão de 

álcool, também pela interações com os medicamentos que pode provocar, deve ser minimizada. Por 

outro lado, a ingestão de fibras podem ajudar na regulação do trânsito intestinal, o que permite que 

sejam evitadas complicações com a absorção de medicação e que alguns efeitos adversos da mesma 

não ocorram, como a obstipação [70]. Finalmente, aconselhei também para a prática de exercício 

físico adequado, recomendado por um especialista, o qual contribui para um melhor controlo dos 

movimentos e equilíbrio, e sensação de bem-estar [71]. 

No atendimento ao público verifiquei que, no geral, os utentes com esta doença, ou com famili-

ares ou amigos nesta situação, estavam relativamente bem informados acerca dos problemas associ-

ados à mesma.  

9. Conclusão do Caso de Estudo sobre a Doença de Parkinson 

A farmácia comunitária e o Farmacêutico possuem um contacto privilegiado com a população 

idosa. Sendo assim, o farmacêutico assume um papel de grande importância na transmissão de infor-

mações a utentes com doenças como o Parkinson, alertando e inteirando-os para aquilo que são con-

sideradas alterações funcionais aparentemente normais de um processo de envelhecimento natural, 

mas também para as alterações que por vezes não são tão habituais ou comuns na maioria da popu-

lação e que, portanto, necessitam da consulta e intervenção de especialistas para uma análise mais 

detalhada e conclusiva.  

Esta caso estudo foi muito gratificante para mim, pois as doenças que envolvem o sistema ner-

voso sempre me despertaram grande curiosidade. Estar em contacto com pessoas com este tipo de 

patologias, aliado à pesquisa efetuada, permitiu-me compreender e melhorar os meus conhecimentos 

e capacidades de aconselhamento, numa área em que o Farmacêutico pode ajudar muito mais do que 

o senso comum considera. 
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Anexo I – Farmácia Dolce Vita 
 

 

Espaço Exterior da Farmácia Dolce Vita. 

         

Sala de atendimento da Farmácia Dolce Vita. 
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Gondolas com produtos sazonais.   Gabinete de dermocosmética. 

                           

Gabinete de apoio ao utente. Área de receção, conferência e armazenamento. 
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Anexo II –  

Doença Venosa Crónica 
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Anexo III – Doença de Parkinson 
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Resumo 

 

 O presente relatório de Farmácia Hospitalar foi realizado no âmbito da unidade 

curricular Estágio do 5º ano do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade 

de Farmácia da Universidade do Porto. O estágio decorreu no Centro Hospitalar do Porto 

durante os meses de março e abril de 2015.  

 Durante este período de formação, nós, os quatro estagiários da Farmácia da 

Universidade do Porto, organizados em grupos de dois, e uma estagiária da Faculdade de 

Ciências e Tecnologias da Universidade do Algarve, sob a orientação da Dra. Teresa 

Almeida, percorremos os diversos serviços: Armazém de Produtos Farmacêuticos, 

Produção, Unidade de Farmácia Oncológica, Distribuição Individual Diária, Unidade de 

Farmácia do Ambulatório e Ensaios Clínicos. Tivemos a oportunidade de observar as várias 

atividades desenvolvidas por cada setor e realizar algumas delas, complementando, assim, a 

aprendizagem académica. No anexo I encontra-se o cronograma que elucida a distribuição 

dos estagiários pelos diferentes setores. 

Entre os principais objetivos deste estágio constam a aquisição de conhecimentos 

acerca do modo de funcionamento dos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do 

Porto e a consciencialização para as funções da competência do farmacêutico hospitalar e 

para a responsabilidade que a sua atividade encerra. 
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Introdução 

 

O Centro Hospitalar do Porto (CHP) é um hospital central e escolar formado pela 

fusão do Hospital de Santo António (HSA), Hospital Central Especializado de Crianças 

Maria Pia, Maternidade Júlio Dinis (MJD) e Hospital Joaquim Urbano, segundo o Decreto-

Lei nº 326/2007, de 28 de setembro. 

O HSA visa a prestação de cuidados de saúde diferenciados com a máxima qualidade, 

organização e eficiência técnica. Este hospital possui ensino pré e pós-graduado, bem como 

formação profissional, investigação e desenvolvimento científico na área da saúde.  

No organograma do HSA (Anexo II) é possível verificar que os Serviços 

Farmacêuticos (SF) fazem parte dos Serviços de Suporte à Prestação de Cuidados, serviços 

imprescindíveis para o bom funcionamento deste hospital. 

O nosso estágio no CHP decorreu durante 9 semanas de formação. Na primeira 

semana foram-nos proporcionadas diversas apresentações teóricas acerca do funcionamento 

de cada setor para nos familiarizarmos com o enquadramento geral da Farmácia Hospitalar 

(FH). No sentido desta contextualização prévia também se efetuou, no primeiro dia de cada 

semana de trabalho, a leitura das matrizes dos processos e respetivas instruções de trabalho. 

Assim, após esta introdução inicial, passávamos os restantes dias da semana nos vários 

setores do serviço, onde o responsável de cada setor nos enquadrava, ensinava e orientava 

no seu funcionamento. 

Durante a nossa passagem pelos SF do CHP tivemos contacto com os seguintes 

setores: Armazém de Produtos Farmacêuticos (APF), Produção, Unidade de Farmácia 

Oncológica (UFO), Distribuição Individual Diária (DID), Unidade de Farmácia do 

Ambulatório (UFA) e Ensaios Clínicos (EC) (Anexo III). 

No que respeita à estrutura do presente relatório, este apresenta uma parte que integra 

os vários setores. Para cada setor é feita uma breve descrição das funções que competem ao 

farmacêutico hospitalar e das atividades executadas pelos estagiários. A outra parte é 

composta por informações acerca de outras atividades desenvolvidas, como por exemplo, 

participação em palestras de apresentação de novos fármacos e trabalhos desenvolvidos 

pelos estagiários como folhetos informativos destinados à UFA. 
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I. Os Serviços Farmacêuticos 

No CHP os SF encontram-se sob a direção da Dra. Patrocínia Rocha e localizam-se 

no Edifício Neoclássico do HSA, à exceção da UFO que se encontra no edifício Dr. Luís de 

Carvalho. A vasta equipa de farmacêuticos, entre outros profissionais de saúde, está 

distribuída pelos diferentes setores: APF, Produção, UFO, DID, UFA e EC. 

 

1. Armazém de Produtos Farmacêuticos 

O processo de gestão dos armazéns visa assegurar a disponibilização de 

medicamentos e produtos farmacêuticos em quantidade, qualidade e no prazo previsto e 

expectável pelo cliente, ao menor custo1. É imprescindível garantir que o produto está 

disponível para distribuição e que a informação sobre os produtos existentes em stock se 

encontra em permanente atualização1. Desta forma é possível obter informação sobre as 

compras a efetuar e quais os produtos devolvidos ao fornecedor. 

No âmbito da gestão dos armazéns, o farmacêutico é responsável pela gestão das 

entradas e transferências de armazém, sendo que em relação à encomenda rececionada a 

mesma deverá ser conferida e validada e a documentação, após validação, deverá ser enviada 

para o Serviço de Aprovisionamento (SA) para dar entrada no programa de Gestão 

Hospitalar de Armazém e Farmácia (GHAF)1. Outras atividades da competência do 

farmacêutico são: realizar a atualização dos stocks, monitorizar as existências reais e 

verificar se as mesmas se encontram concordantes com o stock informático1,2. Também é 

função do farmacêutico identificar as necessidades de aquisição e comunicá-las ao SA, 

atualizando o ficheiro “Lista Comum”, e indicar os novos medicamentos e produtos 

farmacêuticos para elaboração de um novo kanban1. Um kanban (Anexo IV) consiste num 

cartão com identificação do medicamento/produto farmacêutico, código de barras e 

quantitativo de reposição e localização. Este cartão é retirado quando se atinge o quantitativo 

de reposição de stock e indica a necessidade de um pedido ao fornecedor2. É ainda da 

competência do farmacêutico reavaliar os níveis de stock, bem como calcular os pontos de 

encomenda e as quantidades a encomendar e gerir os prazos de validade dos produtos e 

inutilizações1. Por último, também é de referir que o farmacêutico tem responsabilidade no 

que concerne a efetuar e gerir os empréstimos de medicamentos e produtos farmacêuticos1, 

3, 4. Esta atividade envolve quer a solicitação, quer a cedência de empréstimos a outros 

hospitais, efetuando-se uma troca/transferência de medicamentos e produtos farmacêuticos. 

 

 



3 

Durante o período de estágio no armazém realizámos as seguintes atividades: 

 Apoio ao técnico responsável pela receção das encomendas (Anexo V); 

 Auxílio no aviamento de hemoderivados e preenchimento dos impressos próprios 

(Anexo VI), bem como na dispensa de eritropoietinas; 

 Auxílio na solicitação e cedência de empréstimos de medicamentos; 

 Elaboração de listas dos empréstimos ao hospital e dos empréstimos do hospital; 

 Cálculo de pontos de encomenda e quantidades a encomendar (Anexo VII). 

 

2. Produção 

 O setor da Produção do CHP é constituído pela Produção de Medicamentos Estéreis, 

que inclui a Nutrição Parentérica (NP), e Produção de Medicamentos Não Estéreis. 

 

2.1.Produção de Medicamentos Estéreis 

 O processo de produção de medicamentos estéreis tem como missão principal a 

disponibilização de estéreis ao menor custo, nas características e prazos acordados com o 

cliente5. Os medicamentos estéreis podem ser solicitados pela DID mediante prescrição 

médica ou por clientes externos. No final do processo de produção, o estéril é disponibilizado 

ao setor de Distribuição (no caso de medicamentos para stock) e nas instalações dos SF do 

CHP para os clientes externos5. 

 Ao farmacêutico compete fazer a gestão dos pedidos, incluindo os urgentes recebidos 

fora do horário normal de funcionamento. Os pedidos não urgentes deverão ser recebidos 

impreterivelmente até às 12 horas dos dias úteis5. Todos os dias é realizada a revisão dos 

stocks dos medicamentos estéreis, sendo que cada medicamento possui um stock mínimo5. 

Compete também ao farmacêutico efetuar a receção, análise e aceitação das requisições de 

clientes externos (que são posteriormente confirmadas por escrito). As Ordens de Preparação 

(OP) devem ser assinadas pelo farmacêutico supervisor e posteriormente arquivadas5. 

Os medicamentos estéreis são produzidos e manipulados usando a técnica assética, a 

fim de manter a sua esterilidade e, depois de produzidos, são identificados com o nome do 

cliente e do CHP e ainda rotulados com a inscrição “Conservar em frigorífico, entre 2 e 8 

°C”5. Posteriormente, são colocados na arca frigorífica. Importa salientar que uma nova 

formulação é sempre validada por um segundo farmacêutico5. 

O farmacêutico é responsável também pela definição da designação do lote de 

produção, pela emissão da OP, preparação do produto e controlo da qualidade5. 
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 Para a manipulação de estéreis no CHP trabalha-se numa sala branca (Anexo VIII), 

utilizando técnica asséptica. A sala branca apresenta uma pressão positiva e nela se encontra 

uma câmara de fluxo laminar vertical (CFLv) que se caracteriza por proteger não só o 

produto, como também o operador6. Importa referir que, neste caso, bastava existir uma 

câmara de fluxo laminar horizontal. 

Dentro da sala branca, antes de se iniciar o procedimento de preparação e 

manipulação de medicamentos estéreis, procede-se sempre à lavagem rigorosa da câmara de 

fluxo laminar com álcool a 70% e todos os materiais que têm de ir para o interior da câmara 

têm de ser pulverizados com álcool a 70% antes de serem retirados da sua embalagem6. 

Uma outra atividade desenvolvida na sala branca é o fracionamento de produtos que 

requerem esterilidade. Este procedimento permite o reajuste de dose e uma consequente 

individualização da terapêutica, assim como o combate ao desperdício de medicamentos que 

possuem um custo muito elevado7.  

 No decorrer do estágio, no setor da Produção, no âmbito dos estéreis tivemos a 

oportunidade de desenvolver as seguintes atividades: 

 Aprendizagem e execução de todos os passos essenciais para entrar na sala branca; 

 Observação dos procedimentos de preparação, manipulação e fracionamento de 

medicamentos estéreis; 

 Observação do fracionamento de medicamentos intravítreos, tais como o 

ranibizumab 0,5 mg/ 0,05 ml e o afibercept 2 mg; 

 Observação da produção de colírios, tais como colírio reforçado de gentamicina 

1,4%/7 ml, colírio de ceftazidima 5%/10 ml (NaCl 0,9%) e colírio de vancomicina 

5%/10 ml (NaCl 0,9%). 

 No CHP, no setor da Produção dos estéreis, é prática comum, após a preparação dos 

medicamentos estéreis, proceder-se à limpeza da CFLv com álcool a 70% para que 

posteriormente se possa iniciar a produção da NP. 

 

2.2.Nutrição Parentérica 

O processo de produção de NP visa preparar e disponibilizar os produtos de NP ao 

transporte interno para os serviços do CHP e nas instalações dos SF do CHP para os clientes 

externos8. 

No caso dos produtos de NP, estes são preparados não só para o CHP, mas também 

para o Hospital Padre Américo, pertencente ao Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa. 
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O farmacêutico tem responsabilidade na realização das seguintes atividades: gestão 

dos pedidos, incluindo os urgentes recebidos fora do horário normal de funcionamento, 

fazendo a receção das prescrições por via informática, tanto para clientes externos como para 

os clientes do CHP, e, fazendo ainda, a receção, análise, aceitação e satisfação das 

requisições de clientes externos8. Ao farmacêutico compete também a definição e a 

designação do lote de produção, bem como a emissão da OP (Anexo IX) que deverá ser 

assinada pelo farmacêutico supervisor e arquivada8. 

Os farmacêuticos, juntamente com os Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT), 

são responsáveis por preparar o produto (preparações, bolsas e seringas de NP) e controlar a 

qualidade do mesmo. Para que seja possível um controlo microbiológico dos produtos, faz-

se a colheita de amostras da primeira preparação feita por cada turno e da última preparação 

do dia para um meio de cultura. Os resultados do estudo microbiológico têm extrema 

relevância na medida em que podem servir como prova no caso do doente apresentar alguma 

infeção ou sépsis8. 

Os produtos para NP podem ter três apresentações diferentes: 

 Constituídos por nutrientes individualizados como a glucose e os aminoácidos; 

 Constituídos por nutrientes extemporâneos existentes em kits, em que os eletrólitos 

têm de ser aditivados na altura da preparação;  

 Constituídos por misturas intravenosas: existem bolsas bicompartimentadas (sem 

lípidos) ou tricompartimentadas (com aminoácidos, lípidos e glucose). Estas bolsas, 

apesar de possuírem todos os nutrientes para 24 horas, só têm macroelementos, 

podendo assim ser necessário aditivá-las com vitaminas, por exemplo. 

Importa mencionar que existem no mercado bolsas do tipo standard já preparadas e 

padronizadas em termos de estabilidade, compatibilidade, pH e osmolaridade. Contudo, este 

ainda não consegue colmatar todas as necessidades especiais dos diversos doentes, sendo, 

por conseguinte, fundamental a preparação individualizada de bolsas. 

Os produtos para NP são concebidos em condições de esterilidade, pelo que, à 

semelhança do que acontece com os medicamentos estéreis, são preparados em técnica 

assética em sala branca na CFLv. É de referir que o CHP dispõe de equipamento especial 

para auxiliar na produção de bolsas de NP de grande volume, o que torna todo o processo 

mais rápido e com menor risco de ocorrerem erros de medição9. 

Durante o estágio assistimos e colaborámos na preparação de produtos de NP. 
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2.3.Produção de Medicamentos Não Estéreis   

 O processo de produção de medicamentos não estéreis tem como objetivo principal 

disponibilizar os produtos ao setor da Distribuição, cumprindo sempre a regulamentação e 

as Boas Práticas Farmacêuticas10. 

O farmacêutico é responsável pela gestão dos pedidos, incluindo os pedidos urgentes 

recebidos fora do horário normal de funcionamento, realizando a receção das requisições 

por via informática e a receção de pedidos por kanban para reposição de stocks10. Outras 

atividades da competência do farmacêutico são a identificação da necessidade de matérias-

primas e a seleção das mais adequadas, a conceção de uma nova formulação, a designação 

do lote de produção e definição das metodologias para a atribuição de prazo de validade 

(PV) aos manipulados10. O farmacêutico é o responsável pela emissão da OP (Anexo X) que 

contém a forma farmacêutica (FF), a composição qualitativa e quantitativa, a dosagem, a 

técnica operatória, o número de unidades a preparar e os ensaios de verificação, tais como, 

os ensaios organoléticos, uniformidade de massa, pH e cor/transparência, que permitem 

classificar o produto como estando conforme ou não conforme10. 

 Na unidade de Produção de Não Estéreis são preparadas FF líquidas (como as 

soluções e as suspensões), FF semissólidas (tais como pomadas, pastas, cremes) e FF sólidas 

(pós acondicionados em papéis farmacêuticos). 

No decorrer do estágio curricular, preparámos várias formulações não estéreis 

(Anexo XI), nomeadamente: suspensão oral de trimetoprim 10 mg/ml; substituto da saliva; 

papéis medicamentosos com pancreatina (37,5 mg); suspensão oral de gabapentina; solução 

aquosa de ácido acético a 2%; papéis medicamentosos de terasozina (2 mg); papéis 

medicamentosos de espiramicina (100 mg); loção de alfazema; suspensão oral de diazepam 

0,4 mg/ml; suspensão oral de captopril 1mg/ml; solução oral de morfina 0,02%; papéis 

medicamentosos de tri-hexifenidilo (0,5 mg); suspensão oral de baclofeno 5 mg/ml; pasta de 

lassar modificada; solução oral de hidrato de cloral a 10%; citrato de cafeína 10 mg/ml; 

solução oral de sacarose a 24%. 

Aquando da preparação de cada uma das fórmulas foi dada a saída das matérias-

primas, assim como a entrada dos respetivos produtos obtidos no sistema informático.  
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3. Unidade de Farmácia Oncológica 

Todo o processo de produção de citotóxicos (CTX) visa assegurar a preparação e 

disponibilização de CTX ao menor custo, nas características e prazos acordados com o 

cliente, e num ambiente de segurança para o pessoal envolvido. 

É da responsabilidade do farmacêutico assegurar a integral satisfação da preparação, 

definindo o stock mínimo de cada produto e controlando os PV. No armazém avançado da 

UFO, que faz parte da chamada zona negra, os medicamentos estão acondicionados em 

armários ou em frigorífico e encontram-se arrumados por ordem alfabética de Denominação 

Comum Internacional (DCI), segundo a norma “first expired first out” (FEFO). As 

encomendas são feitas para o APF. Todos os medicamentos da UFO e os respetivos PV estão 

registados numa base de dados do programa SI_UFO11. 

É o farmacêutico gestor do processo que define para cada nova preparação a respetiva 

técnica e formulação tendo em consideração a informação constante no Resumo das 

Características do Medicamento (RCM) e em estudos científicos. 

Compete ao farmacêutico validar e monitorizar as prescrições de CTX para 

preparação em CFLv e emitir a OP das mesmas (Anexo XII). Para validação das prescrições 

é necessário verificar se a prescrição está de acordo com os protocolos clínicos de 

quimioterapia praticados no hospital (Anexo XIII), se existe aprovação pela Comissão de 

Farmácia e Terapêutica (CFT), quando necessária, e se a dose prescrita, calculada em função 

da superfície corporal, peso ou área sob a curva de cada doente, está correta12. As OP 

juntamente com as prescrições são arquivadas na UFO durante 5 anos12. 

Na manipulação de CTX deve ser garantida a segurança, eficácia e esterilidade do 

CTX preparado e todos os elementos da equipa possuem treino adequado com formação 

teórico/prática. É feita uma dupla verificação das etapas críticas do processo de produção, 

tais como a confirmação de doses prescritas e a verificação de volumes de fármaco medidos. 

O equipamento de proteção individual (EPI) usado consiste num fato de bloco, socos 

de borracha, protetores de calçado, touca, máscara PFR P3, óculos, bata reforçada de baixa 

permeabilidade e um par de luvas de látex esterilizadas, sendo que para a preparação de 

produtos na CFLv usa-se um segundo par de luvas de alta proteção. Existem três áreas 

distintas na UFO: a zona negra (exterior à zona de preparação), onde se veste o fato de bloco 

e se colocam os protetores de calçado; a zona cinza, antecâmara onde se efetua a lavagem 

assética das mãos e se coloca o restante EPI, e a zona branca que corresponde à sala de 

preparação. 



8 

Na UFO do CHP estão dois TDT dentro da sala branca, sendo um o operador e o 

outro auxiliar que seleciona o material de trabalho. Este último também confere o fármaco e 

o volume medido, validando a preparação do ponto de vista quantitativo, qualitativo e quanto 

à técnica de manipulação. 

Na zona negra um dos farmacêuticos de apoio prepara o dia seguinte de acordo com 

a lista de doentes obtida através do programa Sistema de Apoio ao Médico (SAM.) No 

programa SI_UFO é verificada para cada uma das prescrições os dados nela contidos e, se 

necessário, são atualizados os dados no programa (introdução de datas de tratamento, por 

exemplo). Após esta verificação, são impressos os rótulos que acompanharão as OP 

correspondentes ou que serão colados diretamente nos fármacos não sujeitos a manipulação 

prévia em CFLv. É também emitida pelo programa SI_UFO a lista do material necessário 

para o dia seguinte e a lista de previsão de consumo a dois dias, para evitar roturas de stock. 

O outro farmacêutico de apoio que está na zona negra, após receção de “luz verde” 

para o doente através do programa SAM, procede à análise e verificação da OP, seleciona 

todos os fármacos e soluções de reconstituição e de diluição necessárias e coloca no transfere 

junto com os respetivos rótulos e OP (Anexo XIV). As preparações devem ficar disponíveis 

para entrega até ao máximo de meia hora após receção de “luz verde”13. 

Quando se verificam devoluções de preparações de CTX, o farmacêutico decide se 

devem ser reutilizadas ou rejeitadas tendo em atenção a estabilidade físico-química e 

microbiológica das preparações, as condições de armazenamento e a viabilidade de 

reaproveitamento da dose. O processo de devolução deve ser rastreável e no caso de se 

decidir reutilizar o produto, deve ser mencionado na OP14. 

Em caso de derrame é utilizado o kit de derramamento que contém equipamento de 

proteção e todo o material necessário para a limpeza e eliminação de CTX. Existe um kit no 

interior da sala limpa e outro na zona negra, bem como nos serviços que são “clientes 

habituais” da UFO15. 

Existe um risco de aparecimento de doenças oncológicas associado à exposição 

ocupacional a CTX durante o manuseamento de rotina de frascos/ampolas e durante o 

processo de preparação até à sua administração. A centralização das preparações de CTX na 

UFO dos SF Hospitalares é importante para a minimização da exposição ocupacional pessoal 

e ambiental. 
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Durante o estágio no CHP, no setor dos CTX, efetuámos as seguintes atividades: 

 Contacto com prescrições eletrónicas, que estão no Circuito do Medicamento (CdM), 

e prescrições em papel (impresso verde para doentes em regime de internamento e 

cor-de-rosa para doentes do hospital de dia); 

 Análise e verificação das prescrições de acordo com o esquema terapêutico referido 

no protocolo clínico; 

 Cálculo do volume de fármaco a medir e o volume final para sacos, bólus e bombas 

e o ritmo de perfusão, quando aplicável (Anexo XV); 

 Análise e verificação de OP, seleção dos fármacos e colocação no transfere junto 

com os respetivos rótulos e OP; 

 Participação na dispensa de fármacos adjuvantes do tratamento; 

 Auxílio no aviamento de hemoderivados e preenchimento do respetivo impresso; 

 Apoio à preparação do dia seguinte, confrontando as sessões do hospital de dia do 

CHP com a “Folha de Planeamento Diário”; 

 Aprendizagem e execução dos procedimentos de entrada na sala branca e 

acompanhamento da manipulação de CTX; 

 Leitura de bibliografia científica sobre casos particulares de exposição ocupacional 

e sobre estudos que detetaram contaminação por CTX na superfície exterior das 

embalagens dos mesmos antes da abertura, no exterior de bombas infusoras, nos 

braços dos cadeirões onde se faz a administração de CTX e na roupa de cama de 

doentes tratados; 

 Participação na auditoria externa ao CHP, respondendo a questões relevantes sobre 

o funcionamento do setor e integração dos estagiários. 

  



10 

4. Distribuição 

 O processo de distribuição no CHP é constituído pela Distribuição no Ambulatório, 

pela DID e pela Distribuição Clássica. 

 

4.1.Distribuição na Unidade de Farmácia de Ambulatório  

A distribuição de medicamentos em regime de ambulatório permite a dispensa de 

fármacos a doentes que não estejam internados, permitindo uma redução dos custos 

associados e uma recuperação em ambiente familiar16.  

As instalações da UFA devem ter acesso exterior ao hospital, o que ainda não é 

possível, e devem localizar-se o mais próximo possível das consultas externas. No HSA, a 

UFA é constituída por uma sala de espera, uma zona de atendimento com três balcões 

(Anexo XVI) e uma terceira zona de atendimento reservado. Os medicamentos encontram-

se num armário com gavetas e estão organizados por patologia e por ordem alfabética de 

DCI. A UFA dispõe ainda de três frigoríficos para acondicionar a medicação que necessita 

de refrigeração, um armário e uma pequena estante onde é arquivada a documentação 

(deliberações, autorizações especiais, controlo de stock). O stock existente nas gavetas do 

armário encontra-se organizado pelo método FEFO17. 

Os medicamentos dispensados na UFA são totalmente comparticipados. Englobam 

tanto medicamentos de uso exclusivamente hospitalar, como medicamentos autorizados em 

diploma publicado em Diário de República e presentes no Formulário Nacional Hospitalar 

dos Medicamentos (FNHM), indicados para certas patologias. Para além disso, a CFT e a 

Comissão de Ética para a Saúde (CES) do CHP podem, após deliberação, acrescentar em 

adenda outras patologias não contempladas no FNHM, que passam também a ser totalmente 

comparticipadas.  

A venda de medicamentos ao público por parte da FH pode ser efetuada em algumas 

situações excecionais, as quais estão contempladas no DL n.º 206/2000, de 1 de setembro. 

Entre estas exceções encontram-se as seguintes: 

 Circunstâncias excecionais suscetíveis de comprometer o acesso normal aos 

medicamentos, como em casos de rotura do medicamento, sendo necessário a 

apresentação de pelo menos três carimbos de farmácias comunitárias que comprovem 

que não têm o medicamento para comercialização;  

 Circunstâncias em que se revele necessária ou mais apropriada, a imediata 

acessibilidade ao medicamento por razões clínicas resultantes do atendimento em 

serviço de urgência hospitalar18, 19. 
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Alguns medicamentos disponíveis na farmácia de ambulatório do hospital 

apresentam um custo muito elevado e estão indicados para o tratamento ou controlo de 

patologias especiais definidas por deliberações (Anexo XVII), pelo que estão sujeitos a 

dispensa exclusiva em FH. Convém mencionar também que há um conjunto de 

medicamentos passíveis de utilização em ambulatório que apenas são prescritos e 

dispensados em meio hospitalar, atendendo à necessidade de acompanhamento dos doentes 

durante a terapêutica e às condições impostas pela sua comparticipação20. 

 A distribuição em ambulatório tem como objetivo assegurar a distribuição de 

medicamentos e outros produtos de saúde aos clientes nas quantidades, qualidade e prazos 

exigidos, assegurando a preservação das características dos mesmos21. 

 No contexto do ambulatório o farmacêutico desempenha várias atividades, tais como 

a gestão do atendimento, a validação e monitorização da prescrição médica e a dispensa de 

medicamentos a quem se fizer acompanhar da prescrição médica, que tem uma validade de 

30 dias após a data de emissão da mesma21. Para validar uma prescrição médica é necessário 

verificar se a prescrição está de acordo com as normas estabelecidas, ou seja, se se encontra 

prescrita em modelo apropriado, com a identificação do doente, designação do medicamento 

por DCI, FF, dose, frequência, via de administração, identificação da especialidade médica, 

data da próxima consulta e identificação do prescritor. Em determinados casos, tem de se 

averiguar qual o diploma legal a que obedece a prescrição ou, caso necessário, apurar nas 

deliberações da CFT se o doente está autorizado a receber a medicação22. No processo de 

aviamento de medicamentos CTX, anti retrovíricos e imunossupressores deve-se registar o 

número de lote dos produtos de forma a assegurar a sua rastreabilidade. 

Os procedimentos de dispensa são, portanto, da responsabilidade do farmacêutico, 

sendo que a cedência qualitativa e quantitativa do medicamento até à dada da próxima 

consulta é efetuada da seguinte forma: 

 Qualquer medicamento é fornecido até três meses para doentes residentes em 

qualquer área, desde que o montante do seu valor total seja inferior a 100 euros, ou 

até 300 euros se residirem fora do distrito do Porto. Acima destes montantes o 

medicamento será fornecido para 1 mês. 

 Nos doentes transplantados renais ou hepáticos o fornecimento dos 

imunossupressores é feito até 3 meses. 

Qualquer exceção a estas situações necessita de autorização da parte da Direção 

Clínica. Contudo, deve imperar o bom senso e em casos em que, por exemplo, o tratamento 

tenha uma duração de 40 dias, a medicação deve ser fornecida na totalidade23. 
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Os medicamentos dispensados em ambulatório devem, sempre que possível, ser 

cedidos nas suas embalagens originais. Quando tal não é possível, deverão ser corretamente 

embalados e etiquetados, assegurando-se deste modo a proteção mecânica, estanquicidade, 

proteção à luz e à humidade e temperatura de conservação adequada. Na medicação cedida 

em unidose devem constar elementos como o nome do hospital, a DCI ou nome genérico, 

dosagem, FF, data do seu reembalamento e PV21. 

A dispensa ao cliente obedece a diferentes metodologias de processo conforme se 

esteja perante prescrição em papel, prescrição eletrónica, dispensa de hemoderivados, 

receitas externas ao hospital ou venda de medicamentos21. Na dispensa é disponibilizada 

informação ao cliente, oral ou escrita sobre o uso do medicamento, nomeadamente no que 

diz respeito à posologia, horários de administração, possíveis efeitos secundários, interações 

com outros medicamentos e/ou alimentos e precauções especiais de utilização. Os 

medicamentos são dispensados ao próprio cliente ou a quem este delegar no respetivo termo 

de responsabilidade21. No momento da dispensa também podem ser fornecidos folhetos 

informativos21. A conceção deste material de apoio e de educação para a saúde tem como 

objetivo melhorar os níveis de conhecimentos dos doentes sobre a doença e sobre a sua 

terapêutica, de modo a favorecer melhores resultados terapêuticos e a diminuir o risco de 

surgirem resultados negativos associados à medicação (RNM)21. 

Por outro lado, no que concerne a devoluções, o farmacêutico deve analisar os 

medicamentos devolvidos e definir o seu destino24. Para além disso, é também da sua 

responsabilidade fazer a gestão do armazém avançado (através de kanbans) e das 

inutilizações e gerir a (in)satisfação dos clientes, registando-se, neste caso, a reclamação ou 

sugestão dos clientes em impresso próprio disponível no ambulatório. A avaliação do grau 

de satisfação dos utentes da UFA é efetuada através da divulgação de um inquérito, durante 

uma semana, uma vez por ano21. 

 

 Durante o período de aprendizagem no setor do ambulatório concretizámos as 

seguintes atividades: 

 Auxílio na validação das prescrições médicas e na inerente dispensa da medicação, 

fazendo os registos informáticos no CdM; 

 Análise, seleção e separação de medicamentos devolvidos pelos doentes devido a 

alterações da prescrição médica ou fim do tratamento; 

 Elaboração de folhetos informativos. 
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4.2.Distribuição Individual Diária   

A DID tem como objetivo principal assegurar a distribuição de medicamentos e 

produtos farmacêuticos aos clientes, nas quantidades, qualidade e prazos exigidos, 

garantindo a preservação das características dos produtos durante o processo de DID25. A 

Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU) permite incrementar a segurança, 

a eficácia e trata-se de um processo mais económico para o hospital, dado que é preparada a 

medicação que é necessária para cada doente para um período de até 24 horas e enviada por 

unidade. 

 No âmbito da DID, compete ao farmacêutico colaborar na realização do aviamento, 

na gestão da devolução de medicamentos e produtos farmacêuticos, cooperar na gestão das 

inutilizações e na gestão das situações não planeadas, nomeadamente faltas e prescrições 

urgentes, e também gestão da normalização. Importa ainda salientar que a validação e 

monitorização da prescrição médica é da exclusiva responsabilidade do farmacêutico25. 

 

4.2.1. Atividades da competência dos farmacêuticos no âmbito da DID  

No âmbito da DID, o farmacêutico desempenha várias funções, as quais serão de 

seguida abordadas de forma mais detalhada. 

4.2.1.1.Validação e monitorização da prescrição médica 

 A interpretação e a validação das prescrições médicas dos doentes internados nos 

serviços clínicos com DIDDU são atividades que competem ao farmacêutico por forma a 

otimizar os resultados da farmacoterapia através do uso racional dos medicamentos, visando 

aumentar a efetividade e reduzir o risco de aparecimento de efeitos adversos, ao menor custo 

possível26. Este processo é realizado sempre que ocorra uma alteração ou atualização do 

perfil farmacoterapêutico do doente sendo que, no caso concreto do HSA, ao sábado se faz 

o aviamento também para domingo, uma vez que não ocorrem alterações da prescrição 

durante este período.  

A prescrição médica destinada aos doentes internados em serviços clínicos com 

DIDDU é realizada de forma eletrónica com recurso ao CdM, aplicação informática onde é 

efetuada a prescrição médica e a validação farmacêutica, sendo a medicação aviada em 

horários pré-definidos26. O CdM dispõe também de um portal interno onde são efetuadas 

requisições por parte dos médicos e enfermeiros de prescrições urgentes ou medicamentos 

em falta.  

A validação das prescrições médicas constitui uma oportunidade para o farmacêutico 

intervir na farmacoterapia. Esta intervenção deverá ser efetuada através do CdM, pelo 
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preenchimento do campo “Observações da Farmácia”26. Todas as intervenções devem ser 

impressas e arquivadas na capa “Intervenções Farmacêuticas” existente no posto 

farmacêutico da unidade de DIDDU26. No caso da intervenção farmacêutica ser originada 

por uma prescrição em formato de papel o farmacêutico deve registar a sua intervenção no 

impresso próprio26. 

O farmacêutico deve analisar os tratamentos farmacológicos por dia dos doentes 

internados nos serviços clínicos, a fim de detetar possíveis interações farmacológicas entre 

medicamentos prescritos simultaneamente, para posteriormente comunicá-las aos clínicos e 

sugerir formas de atuação27. 

A atuação farmacêutica na área da monitorização da prescrição médica destina-se a 

modificar alguma característica do tratamento, do doente que o recebe ou das condições de 

uso da medicação, e tem como objetivo prevenir, detetar e resolver um problema relacionado 

com o medicamento (PRM) ou RNM, melhorar as condições de saúde do doente e/ou 

diminuir os custos da utilização dos medicamentos26. 

 

4.2.1.2.Validação/aviamento de medicamentos e produtos farmacêuticos  

Existem, no entanto, casos particulares, como por exemplo os hemoderivados em que 

a prescrição deve ser realizada em impresso próprio (Anexo XVIII)28. De forma a assegurar 

a rastreabilidade desta medicação, não será realizada a dispensa de qualquer hemoderivado 

que se destine a um doente que não possua número de processo28. As requisições de 

hemoderivados recebidas pelos SF com autocolante identificativo do doente sem número de 

processo serão imediatamente devolvidas, não sendo realizada a dispensa28. A dispensa de 

medicamentos hemoderivados é acompanhada do preenchimento do quadro C do impresso, 

sendo realizado o registo do número do lote dispensado, bem como do Certificado de 

Autorização de Utilização do respetivo lote (CAUL)28. Compete ao farmacêutico a 

realização da devolução de medicamentos hemoderivados. 

O material de penso também deve ser prescrito em impresso próprio (Anexo XIX), 

sendo que, neste caso, a prescrição é válida para 8 dias26. É importante que o farmacêutico 

tenha conhecimento dos dispositivos médicos para poder auxiliar outros profissionais de 

saúde na escolha mais adequada do material de penso.  

No caso dos anti-infeciosos e nutrição artificial, a prescrição médica para os doentes 

internados em serviços clínicos sem DIDDU deve ser realizada em impresso próprio e para 

os doentes internados em serviços clínicos com DIDDU deve ser realizada de forma 

eletrónica26.  
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A prescrição de antídotos pode ser realizada em impresso próprio (Anexo XX) ou de 

forma eletrónica26. Neste âmbito, é fundamental saber atuar atempada e prontamente, uma 

vez que o tempo de resposta pode ser decisivo para o prognóstico.  

Por outro lado, os estupefacientes, que também têm impresso próprio (Anexo XXI), 

dos quais são exemplos a morfina, a buprenorfina, o fentanilo, a petidina, entre outros, estão 

armazenados numa sala cofre, à qual só os farmacêuticos têm acesso autorizado. Os 

estupefacientes tratam-se de medicamentos que se encontram em stock nos diferentes 

serviços do hospital. Portanto, os medicamentos solicitados à farmácia destinam-se à 

reposição desse mesmo stock, sempre que necessário28.  

 

4.2.1.3.Resposta a pedidos de informação sobre medicamentos  

 Compete também ao farmacêutico prestar toda a informação solicitada por outros 

profissionais de saúde, como médicos e enfermeiros, relativamente, por exemplo, a 

interações medicamentosas e aos procedimentos/protocolos para se efetuar a reconstituição 

de preparações injetáveis29. Todas as respostas e informações dadas pelos farmacêuticos 

devem ser registadas. As consultas que são recebidas nos SF devem ser respondidas da forma 

mais precisa, objetiva e rápida possível29. Deve-se registar a pergunta no impresso “Resposta 

a Pedidos de Informação sobre Medicamentos”29. Segue-se a pesquisa de informação nas 

fontes disponíveis e a elaboração da resposta29. Posteriormente, faz-se a comunicação ao 

profissional que a solicitou e, por último, regista-se a resposta e arquiva-se29. 

No decorrer do estágio, no setor da DID, efetuámos as seguintes atividades: 

 Colaboração no aviamento das prescrições e faltas emitidas através do CdM; 

 Auxílio na validação de prescrições médicas, tendo em conta as Políticas de 

Utilização de Medicamentos (PUM), o FHNM, a adenda e as deliberações da CFT, 

bem como as características do doente e do medicamento; 

 Colaboração no aviamento de hemodevivados, material de penso e estupefacientes e 

no preenchimento dos respetivos impressos; 

 Colaboração na resposta a pedidos de informação.  
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5. Ensaios Clínicos  

Como definido pela Lei nº 46/2004, de 19 de agosto, um ensaio clínico é “qualquer 

investigação conduzida no ser humano, destinada a descobrir ou verificar os efeitos 

clínicos, farmacológicos ou farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos experimentais 

(ME); ou a identificar os efeitos indesejáveis de um ou mais ME; ou a analisar a 

farmacocinética de um ou mais ME, a fim de apurar a respetiva segurança ou eficácia”30. 

A implementação desta lei veio trazer mudanças significativas na área dos ensaios clínicos, 

procurando harmonizar procedimentos nacionais com as diretivas europeias30. Esta lei 

estipula que o local onde se armazena, controla e dispensa o ME é a farmácia hospitalar30. 

O farmacêutico hospitalar passou assim a ter um papel fundamental na equipa de 

investigação30. 

Para que um ensaio clínico se possa realizar é necessária a autorização pela Comissão 

de Ética de Investigação Clínica (CEIC), a aprovação do INFARMED e da Comissão 

Nacional de Proteção de Dados (CNPD) e a autorização da Comissão de Ética do Hospital31. 

No CHP, a unidade de EC é composta por duas salas contíguas: a sala de 

armazenamento dos medicamentos experimentais, com controlo de temperatura e humidade, 

e o gabinete de trabalho (Anexo XXII). Na sala de armazenamento os medicamentos de 

ensaio estão acondicionados em armários ou frigoríficos de acesso restrito, estando 

identificado o estudo a que pertencem. No gabinete de trabalho está arquivada toda a 

documentação dos ensaios em curso e os já encerrados31. A documentação permanece 

arquivada geralmente durante um período de 15 anos31. 

Quando chega uma encomenda ao CHP, o medicamento é rececionado no APF e, 

após preenchimento do impresso de receção, é enviado para a unidade de EC onde se faz a 

conferência, verificando o código do protocolo, o número de unidades recebidas, o lote, o 

PV e os dispositivos de registo de temperatura, quando o medicamento exige 

acondicionamento a temperaturas entre 2-8oC. A receção da medicação é depois registada 

segundo o protocolo estabelecido, usualmente através do Interactive Voice Response System/ 

Interactive Web Response System (IVRS/IWRS), e são atualizados os registos31. 

No setor dos EC é da responsabilidade do farmacêutico a gestão dos ME, que inclui 

a receção, o acondicionamento com monitorização das condições de temperatura e humidade 

e identificação, a gestão do stock, manipulação, dispensa, informação ao doente, registos, 

devoluções, controlo do inventário e arquivo de informações31. 

Atualmente, estão a decorrer cerca de 70 ensaios clínicos no CHP, havendo 

perspetivas de aumento deste número. Os ensaios são de fase II ou III e os seus objetivos 
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prendem-se com a avaliação de novas indicações ou esquemas terapêuticos e também com 

a avaliação da segurança e eficácia de novos medicamentos para doenças como a 

polineuropatia amiloidótica familiar (PAF), psoríase palmoplantar moderada a severa, 

esclerose múltipla progressiva primária, lúpus eritematoso sistémico, arterite de células 

gigantes, entre outras. 

No decorrer do estágio curricular, no setor dos ensaios clínicos, efetuámos as 

atividades a seguir enumeradas: 

 Observação e acompanhamento do trabalho desempenhado por monitores de alguns 

estudos em curso no CHP; 

 Exploração dos dossiers de diversos ensaios e leitura dos protocolos, onde estão 

definidos os objetivos e o desenho do ensaio, bem como das brochuras do 

investigador, que compilam dados clínicos e não clínicos relativos ao ME; 

 Colaboração na gestão das amostras em estudo, nomeadamente na receção e 

conferência, acondicionamento, dispensa, registo e devoluções de medicação; 

 Observação da validação de prescrições, as quais são feitas num impresso próprio 

que permite reduzir erros na dispensa, e auxílio na dispensa de pré-medicação; 

 Auxílio na emissão de OP e respetivos rótulos; 

 Verificação dos stocks de vários ME; 

 Análise de registos de temperatura de todos os frigoríficos e salas da FH; 

 Participação numa reunião de início de um estudo de extensão de um medicamento 

para a PAF com toda a equipa de investigação; 

 Elaboração do protocolo experimental interno para o estudo de extensão de um 

medicamento experimental para a PAF; 

 Participação numa visita de pré-estudo de um ensaio de um medicamento para a 

doença de Huntington. 
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II. Outras atividades desenvolvidas durante o estágio 

A profissão farmacêutica envolve a promoção de informação, educação e 

conhecimento no âmbito da saúde e do medicamento, daí a importância da constante 

atualização e procura de formação. 

 

1. Folhetos informativos 

O farmacêutico deve disponibilizar informação precisa e adequada no ato da dispensa 

sobre o medicamento, assegurando a correta compreensão pelo doente de como o usar, a 

posologia adequada e possíveis efeitos secundários. Isto é especialmente importante quando 

o medicamento dispensado é novo e faz parte das responsabilidades do farmacêutico 

hospitalar a disponibilização de folhetos informativos ao doente. 

No decorrer do estágio curricular cada um de nós elaborou um folheto informativo 

sobre um medicamento que era novo no hospital com o objetivo de ser fornecido ao doente 

no ato da dispensa na UFA. Foram elaborados folhetos informativos sobre a sapropterina 

para a fenilcetonúria, o riociguat para a hipertensão pulmonar, o ibrutinib para a leucemia 

linfocítica crónica e linfoma das células do manto, o gefitinib para o cancro do pulmão de 

células não pequenas e o regorafenib para o cancro do cólon ou reto e tumores do estroma 

gastro-intestinal (Anexos XXIII a XXVII). Nestes folhetos é fornecida informação útil ao 

doente sobre a composição do medicamento, como o tomar, precauções especiais, possíveis 

interações e efeitos secundários e, ainda, alguma informação complementar útil. 

 

2. Formações 

É importante na profissão farmacêutica uma formação contínua. Num ambiente 

hospitalar onde novos medicamentos surgem com frequência é necessário ter uma 

informação atualizada dos mesmos. 

Durante o estágio hospitalar foram-nos proporcionadas diferentes oportunidades de 

formação. Efetivamente, podermos participar neste tipo de formações revelou-se deveras 

enriquecedor e motivante, na medida em que aprendemos novos conceitos científicos e 

adquirimos conhecimentos acerca de moléculas inovadoras em diversas linhas de 

intervenção. Nestas reuniões foram-nos apresentados os novos medicamentos e resultados 

dos estudos que levaram à sua aprovação. 

A primeira formação concretizou-se no dia 4 de março e abordou a temática 

fenilcetonúria (PKU), sendo-nos apresentado neste contexto um novo fármaco, a 
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sapropterina. O tratamento base da PKU consiste em fazer uma dieta restrita em alimentos 

que contenham proteínas, de forma a evitar a sua acumulação no organismo. No entanto, as 

proteínas contêm outros constituintes que são requeridos para garantir o normal 

funcionamento do organismo, tornando-se necessária a administração de suplementos livres 

de fenilalanina para suprir estas necessidades. Perante esta problemática, a sapropterina 

surgiu como uma alternativa promissora. A sapropterina é indicada para o tratamento da 

hiperfenilalaninemia (HFA) em doentes adultos e pediátricos, com idade igual ou superior a 

4 anos, ou com PKU, que mostraram responder a este tratamento, estando ainda indicada 

para o tratamento da HFA em adultos e doentes pediátricos de todas as idades com 

deficiência em BH4, que mostraram ser respondedores. 

Durante esta palestra, proporcionada pela marca detentora da patente da sapropterina, 

fomos instruídos acerca das principais características da doença, diagnóstico, consequências 

da doença não tratada, opções de tratamento e mecanismo de ação da sapropterina, modo de 

administração, testes de avaliação da adequação do tratamento, efeitos secundários 

possíveis, advertências e precauções especiais. 

A segunda formação realizou-se no dia 11 de março, na qual nos foi apresentado o 

fármaco ibrutinib. Este é um medicamento anticancerígeno utilizado para tratar dois tipos de 

cancro hematopoiético que afetam os linfócitos B: a leucemia linfocítica crónica e o linfoma 

das células do manto. Na leucemia linfocítica crónica, o ibrutinib é indicado para doentes 

que receberam pelo menos um tratamento prévio e em doentes cujas células cancerosas têm 

certas mutações genéticas para os quais a administração conjunta de quimioterapia e 

imunoterapia não é a terapêutica adequada. No linfoma das células do manto, o ibrutinib é 

indicado naqueles cuja doença não responde ao tratamento ou teve recidiva após um 

tratamento prévio. Assim, este fármaco constitui uma segunda linha terapêutica e é mais 

favorável neste tipo de intervenção do que em terceira ou quarta linha. 

Durante esta segunda palestra, efetuada pelos representantes da marca detentora da 

patente do ibrutinib, foi-nos explicado o mecanismo de ação do fármaco, a posologia 

diferenciada entre os dois tipos de cancro, os principais efeitos secundários e a durabilidade 

dos mesmos, as contraindicações, o período em que é previsível obter a melhor resposta e as 

indicações para descontinuação. Para além disso, expuseram-nos um estudo comparativo 

entre o ibrutinib e o ofatumumab, no qual era evidenciada uma redução significativa do risco 

de progressão da doença pelo ibrutinib relativamente ao fármaco de referência. De fato, o 
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ibrutinib ao bloqueiar a tirosina cinase diminui a sobrevivência e a migração dos linfócitos 

B, atrasando, assim, a progressão da doença. 

Por último, no dia 15 de abril, a terceira formação a que assistimos tinha como intuito 

apresentar-nos um novo microimplante intravítreo, não biodegradável, com acetonido de 

fluocinolona para o tratamento do edema macular diabético. Este é um tratamento de 

segunda linha, estando indicado para doentes crónicos aprovados, ou seja, aqueles que já 

fizeram outros tratamentos com laser ou com fármacos anti-VEGF (Vascular Endothelial 

Growth Factor), como o ranabizumab. Este microimplante tem a vantagem de ser 

administrado com apenas uma injeção intravítrea, alojando-se no fundo do olho e libertando 

o fármaco durante 3 anos. Com a sua utilização a acuidade visual melhora 

significativamente, apresentando como principal efeito adverso o aparecimento de cataratas, 

problema este que pode ser tratado com cirurgia. O microimplante reduz o edema associado 

à cirurgia da catarata e após este procedimento o doente volta a recuperar a visão. 

Decorridos os 3 anos de tratamento deve-se voltar a avaliar a situação clínica do 

doente. Geralmente não é necessário introduzir um novo microimplante e este não traz 

benefícios significativos, pelo que não o é recomendado.  

 

3. Trabalho voluntário 

Nos SF do CHP faz-se a recolha de medicamentos que as pessoas já não utilizam 

para os Médicos do Mundo. A triagem destes medicamentos é depois feita nas instalações 

dos EC. Nós colaborámos neste processo verificando prazos de validade e a integridade das 

embalagens, remarcando sempre que necessário o prazo de validade e o lote nos blisters, e 

separando os medicamentos por grupos terapêuticos. 
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Conclusão 

 

Este estágio curricular no CHP permitiu-nos adquirir um maior conhecimento acerca 

daquilo em que consistem os SF num contexto hospitalar, possibilitando-nos também um 

contacto geral com a realidade de um hospital. 

Ao longo deste período de formação, para além de fortalecermos capacidades 

técnico-científicas, também reforçámos as nossas habilidades de comunicação interpessoal 

e as aptidões para a resolução de problemas, pois contactámos com doentes, diferentes 

profissionais de saúde e situações clínicas distintas. Para além disso, fomos incentivados a 

participar em consultas de grupo, reuniões de EC e sessões de apresentação de novos 

medicamentos e, embora a nossa colaboração tenha sido passiva e observacional, revelou-

se deveras enriquecedora tanto do ponto de vista profissional como no que concerne a 

aprendizagem pessoal.  

Este período de formação possibilitou-nos ainda a observação e a tomada de 

consciência da multidisciplinaridade de atividades que são da competência do farmacêutico, 

agente de saúde cujas funções são imprescindíveis para o bom funcionamento do hospital, 

visando sempre o bem-estar dos doentes. 

Em suma, todas as atividades desenvolvidas no âmbito deste estágio fomentaram a 

nossa integração no ambiente e na realidade dos SF hospitalares e melhoraram imenso a 

nossa cultura humana e científica. 
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Anexos 

 

Anexo I - Cronograma das atividades desenvolvidas nos diferentes setores. 

 

Legenda: A – Álvaro; B – Bárbara; E – Elisabete; P – Patrícia; S – Sandra. 
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Anexo II – Organograma do Hospital de Santo António32. 
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Anexo III – Gestores e co-gestores de cada processo dos Serviços Farmacêuticos. 
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Anexo IV – Exemplo de um kanban. 

 

 

 

Anexo V – Receção de encomendas no armazém. 

 

  



29 

Anexo VI - Preenchimento de impresso de hemoderivados. 

 

 

 

 

Anexo VII - Cálculo de um ponto de encomenda. 
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Anexo VIII – Sala branca para a produção de estéreis, com CFLv. 

 

 

Anexo IX – Ordem de preparação para nutrição parentérica.
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Anexo X – Ordem de preparação de produtos não estéreis. 
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Anexo XI – Preparação de formulações não estéreis. 

 

 

 

 

Anexo XII – Ordem de preparação de citotóxicos. 
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Anexo XIII – Exemplo de protocolo clínico de quimioterapia praticado no hospital. 
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Anexo XIV – Funcionamento da UFO. 

 

 

 

 

Anexo XV – Cálculo do volume de fármaco a medir e o volume final de um saco. 

 

 

  



36 

Anexo XVI – Zona de atendimento do ambulatório. 

 

 

 

Anexo XVII – Tabela adaptada de patologias especiais definidas pelo INFARMED. 

Dispensa em Farmácia Hospitalar 

Patologia Especial Âmbito Comparticipação 

Artrite Reumatoide 

Espondilite anquilosante 

Artrite psoriática; Artrite 

idiopática juvenil 

poliarticular e Psoríase em 

placas 

Lista de medicamentos referidos no 

anexo ao Despacho nº 18419/2010 de 2 

de Dezembro 

 

Procedimento de registo mínimo 

100 % 

Fibrose quística Medic. comparticipados 100 % 

Doentes insuficientes 

crónicos e transplantados 

renais 

Medicamentos incluídos no anexo do 

Desp. Nº 3/91 de 8 de Fevereiro 

Lista de Medicamentos 

100% 

Doentes insuficientes 

renais crónicos 

Medicamentos contendo ferro para 

administração intravenosa; 

Medicamentos (DCI); Eprex (epoietina 

alfa); Neorecormon (epoietina beta); 

Retacrit (epoietina zeta); Aranesp 

(darbepoietina alfa); Mircera 

(Metoxipolietilenoglicol-epoietina 

beta) 

100% 
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Indivíduos afetados pelo 

HIV 

Medicamentos indicados para o 

tratamento da infeção pelo HIV, 

incluídos no Despacho nº. 280/96. 

100% 

Deficiência da hormona de 

crescimento na criança; 

Síndrome de Turner; 

Perturbações do 

crescimento; Síndrome de 

Prader-Willi e Terapêutica 

de substituição em adultos 

Medicamentos contendo hormona de 

crescimento nas indicações terapêuticas 

referidas no Despacho nº 12455/2010 

de 22 de Julho 100% 

Esclerose Lateral 

Amiotrófica (ELA) 

Lista de medicamentos referidos no 

anexo ao Despacho nº 8599/2009, de 

19 de Março 

100 % 

Síndrome de Lennox-

Gastaut 

Taloxa 
100% 

Paraplegias espásticas 

familiares e ataxias 

cerebelosas hereditárias, 

nomeadamente a doença 

de Machado-Joseph 

Medicação antiespástica, 

antidepressiva, indutora do sono e 

vitamínica, desde que prescrita em 

consultas de neurologia dos hospitais 

de rede oficial e dispensada pelos 

mesmos hospitais 

100% 

Profilaxia da rejeição 

aguda de transplante renal 

alogénico 

Lista de medicamentos referidos no 

anexo ao Despacho nº 6818/2004 (2ª 

série), de 10 de Março 

100% 

Profilaxia da rejeição 

aguda do transplante 

cardíaco alogénico 

Lista de medicamentos referidos no 

anexo ao Despacho nº 6818/2004 (2ª 

série), de 10 de Março 

100% 

Profilaxia da rejeição 

aguda do transplante 

hepático alogénico 

Lista de medicamentos referidos no 

anexo ao Despacho nº 6818/2004 (2ª 

série), de 10 de Março 

100% 

Doentes com hepatite C Boceprevir 

Peginterferão alfa 2-a 

Peginterferão alfa 2-b 

Ribavirina 

Sofosbuvir 

Ledipasvir + Sofosbuvir 

100% 

Esclerose Múltipa (EM) Lista de medicamentos referidos no 

anexo ao Despacho nº 11728/2004 (2ª 

série), de 17 de Maio 

100% 

Doentes acromegálicos Análogos da somastatina - 

Sandostatina, Sandostatina LAR 

(Octreotida); Somatulina, Somatulina 

Autogel (Lanreotrida) 

100% 
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Anexo XVIII – Impresso para prescrição de hemoderivados. 
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Anexo XIX – Impresso para prescrição de material de penso. 
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Anexo XX – Impresso para prescrição de antídotos. 

 

 

 

 

 



41 

Anexo XXI – Impresso de prescrição de estupefacientes. 

 

 

Anexo XXII – Planta das salas dos Ensaios Clínicos. 
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Anexo XXIII - Folheto informativo sobre sapropterina. 
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Anexo XIV - Folheto informativo sobre o riociguat. 

 

 

 

 

  



44 

Anexo XIV - Folheto informativo sobre o ibrutinib. 
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Anexo XV - Folheto informativo sobre o gefitinib. 
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Anexo XVI - Folheto informativo sobre o regorafenib. 
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