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Parte I 

 

1. Introdução 

 O meu estágio em farmácia comunitária foi realizado na Farmácia São Domingos (FSD), 

na cidade de Viana do Castelo, durante os meses de Maio, Junho, Julho e Agosto. Durante este 

período fui orientado pela Dr.ª Joana Matos (Diretora Técnica da FSD) e sempre bastante bem 

acompanhado e apoiado pelos restantes profissionais da farmácia. 

 A farmácia é um espaço de saúde de relativo fácil acesso, onde o utente se dirige para 

esclarecer as suas dúvidas e no levantamento da medicação prescrita pelo seu Médico. Estabelece a 

ponte entre o Médico e a toma da medicação, sendo o último contacto do utente com um 

profissional de saúde antes da toma dos seus medicamentos. Como tal, a atividade de um 

farmacêutico é de extrema importância e requer grande responsabilidade profissional, devendo 

estar constantemente atualizado ao nível dos seus conhecimentos técnicos e científicos, prestando o 

melhor aconselhamento possível aos seus utentes.  

 Este estágio realiza-se no âmbito do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto sendo o seu objetivo primordial estabelecer uma 

ligação entre todo o conhecimento adquirido ao longo dos 5 anos do curso e o trabalho de uma 

farmácia comunitária, de forma a adquirir as competências necessárias em termos de formação. 

Para além disso, permite a interação direta com os utentes e vários conhecimentos sobre todo o 

circuito do medicamento [1]. 
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2. Farmácia São Domingos – Breve apresentação 

 A FSD é, sem dúvida, uma farmácia histórica na Freguesia de Monserrate. Esta é uma das 

farmácias mais antigas de Viana do Castelo, e por isso é um ponto de referência da cidade não só 

pela sua localização estratégica (zona ribeirinha da Cidade - centro histórico de Viana do Castelo), 

mas também pelo atendimento personalizado e pela interação constante com residentes da região. 

 

2.1. Localização 

 A FSD situa-se no largo de São Domingos nº 54, Freguesia de Monserrate, centro de Viana 

do Castelo. A Farmácia possui bons acessos, quer por via de automóvel, quer por meio de 

transportes públicos, nomeadamente de autocarro. Ainda assim, como esta se situa no centro da 

cidade, por vezes torna-se complicado estacionar a viatura em locais livres de pagamento. Como tal 

a farmácia disponibiliza aos utentes 2 lugares de estacionamento de forma a facilitar o seu acesso. 

 Também é bastante importante referir que esta é a farmácia mais próxima do local onde se 

realiza semanalmente (à sexta-feira) a feira em Viana do Castelo, e também por se situar no Largo 

de São Domingos. É igualmente uma farmácia com uma localização privilegiada durante as Festas 

de Nossa Senhora da Agonia, sendo esta a principal romaria da cidade vianense. 

 

2.2. Instalações 

A farmácia ocupa apenas o R/C (rés-do-chão) de um edifício; aí possui um espaço próprio 

para o atendimento ao público, um gabinete de atendimento personalizado, uma área de receção de 

encomendas, um armazém de produtos de maior stock, uma zona de recolhimento, e de instalações 

sanitárias. 

 

2.3. Local de Atendimento 

Este local é composto por 3 postos de atendimento. Cada posto é constituído por um 

computador e todo o suporte informático essencial para o correto atendimento do utente. Os postos 

de trabalho encontram-se bastante próximos entre eles, tendo assim a vantagem da maior 

comunicação entre os vários elementos da equipa técnica durante o atendimento, de forma a 

encontrar a melhor solução para as várias situações clínicas dos diferentes utentes. Para além disso, 

a proximidade entre os vários postos de atendimento pode também ser vantajosa por transmitir ao 

utente uma imagem mais familiar e, por conseguinte, um maior à vontade na comunicação da sua 

situação clínica. Contudo, esta proximidade diminui a privacidade do atendimento, e por isso a 

farmácia possui um gabinete de atendimento personalizado, para atendimentos que necessitem de 

maior privacidade. 
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Por uma questão de comodidade e conforto do utente, a FSD possui bancos almofadados 

neste local. Para além disso possui ainda uma balança eletrónica que mede peso e altura, e calcula o 

Índice de Massa Corporal (IMC). 

 Atrás do balcão de atendimento e nas laterais encontram-se várias linhas de produtos de 

cosmética, higiene oral, dermatologia e medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM). 

 

2.4. Gabinete de apoio personalizado 

Este local tem como objetivo proporcionar ao utente um atendimento mais privado sempre 

que uma determinada situação assim o exija. Também é neste local que se realizam os serviços 

farmacêuticos como a medição da pressão arterial, os exames bioquímicos (glicemia, colesterol e 

triglicerídeos), o tratamento de feridas e curativos menores, bem como a administração de 

injetáveis. É também neste gabinete que a FSD disponibiliza aos utentes as consultas de podologia. 

Outra das funções deste espaço é de resolução de situações relacionadas com gestão e 

funcionamento da FSD. 

  

2.5. Armazém 

 O armazém possui 2 divisórias. Uma das divisórias está mais ligada ao atendimento ao 

público, de forma a facilitar tanto o acesso ao produto como também melhorar a rapidez do 

atendimento. A outra divisória encontra-se atrás da anteriormente referida e é neste local onde se 

realiza a receção de encomendas. 

Sendo assim, os produtos são ordenados por ordem alfabética e estão divididos nas 

seguintes categorias: medicamentos de marca (sendo que os xaropes e as ampolas orais são 

colocados em secções individualizadas), medicamentos genéricos, estupefacientes e psicotrópicos, 

dispositivos médicos incluídos no Protocolo de Diabetes Mellitus (DM) e suplementos alimentares. 

Em separado estão alguns MNSRM e outros produtos de venda livre como champôs terapêuticos, 

produtos de higiene íntima, produtos de higiene oral que não se encontram na zona de atendimento, 

dispositivos médicos e medicamentos de uso veterinário. Os produtos que necessitam de 

refrigeração entre os 2 e os 8°C são acondicionados num frigorífico equipado com 

termohigrómetro que regista a temperatura do frigorífico. Assim, todos os produtos são 

acondicionados segundo condições de temperatura e humidade adequadas.  

Como existem produtos em stock excedentes, estes são guardados em locais próprios sendo 

sempre separados pelas categorias que previamente referi, de forma a facilitar a rápida reposição do 

stock. 
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2.6. Zona de Recolhimento 

 Esta zona está localizada na parte traseira da farmácia, com a finalidade de apoio ao 

elemento que pernoite nos dias de serviço permanente. 

 

2.7. Sistema Informático 

 Cada vez mais o sistema informático utilizado pelas farmácias é indispensável para o 

funcionamento de uma farmácia, facilitando todo o processo de gestão e administração. 

 A FSD trabalha com o SIFARMA 2000, um programa muito vantajoso pois consegue 

controlar todos os passos do circuito do medicamento na farmácia, desde a entrada no produto até à 

sua saída. Este tem um enorme conjunto de tarefas, das quais destaco: atendimento, gestão de 

encomendas, receção de encomendas, controlo de stocks e prazos de validades (PV), devoluções e 

faturação. Para além disso, o SIFARMA 2000 permite ainda verificar toda a informação científica 

do produto em causa, o que auxilia bastante o farmacêutico na transmissão de informações de 

saúde importantes para o utente. 

 

2.8. Recursos Humanos e Horário de Funcionamento 

A equipa da FSD é formada por 6 elementos: Dª Joana Matos (Diretora Técnica), Dª Ana 

Rita Rios (Farmacêutica Adjunta), Dº João Amorim (Farmacêutico), Dº Gonçalo Amorim 

(Farmacêutico), Dª Joana Liquito (Farmacêutica) e Sr. Manuel Raimundo (Técnico). Todas as 

tarefas são equitativamente distribuídas por todos os elementos da equipa técnica. Para efeitos de 

higiene e limpeza a farmácia possui também uma empregada de limpeza. Todos os elementos da 

equipa técnica possuem um cartão contendo o nome a pessoa e o respetivo título profissional 

(Farmacêutico ou Técnico de Farmácia). A Farmácia segue assim o disposto no Decreto-Lei n.º 

307/2007 de 31 de Agosto [2]. 

A FSD encontra-se em funcionamento de Segunda a Sexta das 8h30 às 20h, e ao Sábado 

das 9h à 13h em horário contínuo. Este tipo de horário de funcionamento só é possível através da 

rotatividade de horários, sendo que cada elemento é inserido num dos 4 horários disponíveis. 

 A Farmácia também realiza horário de serviço permanente (horário de 24h) uma vez por 

semana, sendo que o dia da semana a que o serviço é realizado varia de semana para semana. Para 

informar melhor os utentes da farmácia que realiza serviço permanente num determinado dia em 

Viana do Castelo, os elementos da equipa técnica colocam na porta de entrada da FSD uma escala 

de serviço semanal dos serviços permanentes em Viana do Castelo; esta escala de serviço é sempre 

atualizada no início de cada semana. 
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2.9. Caraterização dos Utentes 

Uma boa parte dos utentes da FSD são clientes habituais que a nomeiam como “ a minha 

farmácia”. É neste ambiente de respeito, confiança e por vezes familiar que a FSD continua a ser 

uma farmácia de referência na região. Sendo que grande parte destes utentes são pessoas idosas, é 

muito importante o profissionalismo e objetividade em todo o processo do atendimento, sempre 

tendo em conta o cariz individual de cada pessoa. 

Algo que se tornou evidente durante o estágio foram as diferenças significativas entre o 

atendimento de um utente habitual e um utente novo. A primeira impressão que um utente tem para 

com um determinado atendimento realizado pelo farmacêutico, desde da simpatia no atendimento, 

à forma como a posologia e os cuidados na toma medicamentosa são explicados, torna-se vital para 

que um cliente novo se torne habitual no futuro, e que um cliente habitual mantenha a preferência 

pela “sua farmácia”. 

 Uma das situações mais problemáticas, que verifiquei durante o meu estágio na FSD, foi a 

reação negativa de determinados utentes, que queriam a dispensa de medicação, sendo esta de 

receita médica obrigatória (ex: antibióticos, estupefacientes,…), e não possuíam a receita para tal 

efeito. A FSD, por política própria, não realiza este tipo de vendas e, como tal, estes utentes 

acabavam por ir procurar noutra farmácia a solução para a sua situação. 

 

3. Gestão de Stock 

 Em qualquer farmácia é fundamental existir um controlo rigoroso e eficaz do seu stock. O 

stock diz respeito a todos os produtos presentes na farmácia num determinado período de tempo e 

que podem ser dispensados pela farmácia. O controlo do stock de medicamentos é de grande 

importância, uma vez que é necessária uma quantidade suficiente de produto para dar resposta às 

necessidades dos utentes; deverá haver uma quantidade controlada de produto, sob risco de haver 

formação de quebras de produto, o que é prejuízo para a farmácia. A Farmácia faz então a gestão 

de todos os seus produtos procurando não ter em excesso produtos que não terão escoamento. 

Neste aspeto o programa SIFARMA 2000 é particularmente útil, uma vez que permite uma fácil 

visualização das entradas e saídas do medicamento ao longo do mês, possibilitando assim ajustar o 

stock à realidade da farmácia. Para além disso, o programa facilita a visualização dos stocks atuais, 

definir stocks máximos e mínimos para cada produto (a partir do qual o programa faz a sugestão 

para encomenda) e fazer uma predefinição dos fornecedores pretendidos. 

Vários são os fatores que condicionam os stocks de produtos na farmácia. Um deles é o 

espaço físico da farmácia que, sendo limitado, não permite quantidades elevadas de muitos 

produtos. Outro aspeto da gestão de stock é a sazonalidade dos próprios produtos, ou seja, em 

certas alturas do ano compensa ter muitos produtos de um determinado tipo em stock. Exemplo 

disso são os produtos solares que iniciam as suas vendas nos meses de verão, ou os medicamentos 
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relacionados com a gripe na altura de inverno. Os stocks são também definidos em função da 

localização e enquadramento socioeconómico da farmácia, uma vez que este dita o tipo de 

população e o tipo de medicação crónica.  

 Ao longo do meu estágio tive a oportunidade de identificar e corrigir erros de stock com o 

precioso auxílio do SIFARMA 2000. Para além disso, devido às constantes alterações de preços 

dos medicamentos, pude controlar as validades e preços dos fármacos disponíveis na farmácia de 

forma a não existirem quebras de stock significativas para a FSD. 

 

3.1. Fornecedores 

Na FSD as encomendas são feitas a 4 fornecedores, sendo estes a Cooprofar (fornecedor 

principal), a Alliance Healthcare (fornecedor de reserva), a OCP-PORTUGAL (fornecedor de 

reserva) e Cofanor (fornecedor de reserva). A principal vantagem de se ter mais do que um 

fornecedor disponível é, por exemplo, no caso de no fornecedor principal faltar um produto 

essencial por se encontrar esgotado nesse fornecedor, pode-se colmatar essa falha através de outro 

fornecedor. 

Assim existem sempre as alternativas, podendo assim manter o stock do produto na 

quantidade desejada. 

 

4. Encomendas e Aprovisionamento 
 

4.1. Execução de encomendas 

 O sistema informático gera automaticamente uma proposta de encomenda. Esta é sempre 

analisada detalhadamente, havendo ainda a possibilidade de retirar e acrescentar produtos conforme 

a necessidade da farmácia. Após a sua realização, o pedido é enviado ao armazenista 

informaticamente. A FSD efetua diariamente quatro encomendas ao seu armazenista principal (2 

encomendas normais e 2 encomendas de produtos esgotados), para salvaguardar o bom 

funcionamento da farmácia. Além disto, podem ocorrer situações especiais onde há necessidade de 

contactar diretamente o fornecedor para a obtenção de um produto, tanto por via telefónica como 

através do sistema informático, ou como é o caso das encomendas instantâneas à Cooprofar, via 

Gadjet eletrónico.  

 No caso das encomendas efetuadas diretamente a laboratórios, a FSD arquiva a nota de 

encomenda, realizada com o delegado de informação médica, para posterior conferência. Os 

produtos encomendados desta forma podem ser enviados pelos próprios laboratórios ou através dos 

armazenistas habituais. 
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4.2. Receção e Conferência de Encomendas 

As encomendas efetuadas são transportadas pelo fornecedor até à farmácia em contentores 

específicos ou caixas de cartão, e são acompanhados da respetiva fatura, ou guia de remessa, em 

duplicado. Podem ainda conter as requisições dos medicamentos psicotrópicos, estupefacientes e 

benzodiazepinas, se estes constarem na encomenda. Os estupefacientes em alguns fornecedores, 

como é o caso da Cooprofar, são enviados em caixas separadas da restante medicação. Os 

medicamentos que necessitam de baixa temperatura de armazenamento (também chamados na gíria 

de “produtos de frio”) são enviados em contentores térmicos e armazenados logo que chegam à 

farmácia. 

Já no caso das encomendas diretas, a conferência é feita em separado mas igualmente pela 

fatura enviada, em confronto com a nota de encomenda. Esta é posteriormente criada 

informaticamente sob forma de encomenda manual e rececionada informaticamente. 

Na receção de encomendas há diversos fatores que são tidos em conta. Os produtos que 

entram têm de ter integridade para poderem ser dispensados ao doente e devem chegar na 

quantidade que está indicada na fatura do fornecedor. Caso o medicamento encomendado não tenha 

chegado, é necessário ter atenção ao motivo que vem descrito na fatura. Outro fator de extrema 

importância é o PV, que é sempre verificado em cada medicamento que entra, alterando -se na 

ficha do produto sempre que necessário. Além do PV, é também muito importante verificar se o 

preço que vem na fatura corresponde ao preço da ficha do produto.  

Devido às constantes atualizações de preços, deve-se só alterar o preço na ficha informática 

se não existir produto antigo na farmácia, ou então caso o preço anterior esteja completamente 

desatualizado. Se acontecer o primeiro caso descrito, deve-se colocar uma informação simples na 

embalagem de forma a saber-se que esse produto tem preço novo, e de modo a ser colocado atrás 

dos produtos de preço mais antigo, que devem ser escoados primeiro. No caso de medicamentos de 

preço marcado, o seu PVP é o que vem marcado na fatura. No caso dos produtos de marcação, o 

cálculo do seu preço é feito pela adição da margem da farmácia e do IVA (de 6 ou 23% durante o 

período do meu estágio) ao preço de custo que vem marcado na fatura. São depois impressas 

etiquetas para esses produtos. 

No final, compara-se o que foi introduzido no sistema informático com a fatura e verifica-

se se o valor total da fatura e o número total de embalagens coincide.  

Se existir alguma irregularidade, como a falta de algum produto ou um produto que tem 

algum problema no seu embalamento, os colaboradores fazem uma reclamação ao fornecedor, via 

telefone e via e-mail, de forma a resolver o problema.  

No final, o original da fatura é enviado à contabilidade e o duplicado é arquivado na 

farmácia. De notar que, no caso das encomendas realizadas por telefone ou por Gadjet, há a 

necessidade de as criar informaticamente, sob a forma de encomenda manual, e só de seguida 

proceder à sua receção. 
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 No início de cada mês o armazenista envia um resumo das faturas do mês anterior, para 

que seja efetuada a conferência das mesmas.  
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4.3. Armazenamento 

Após a receção das encomendas, deve proceder-se de imediato ao armazenamento dos 

produtos de forma a colocá-los em local de fácil acesso. Na FSD, todos os produtos estão 

localizados na respetiva ficha no sistema informático, o que facilita muito a sua arrumação e 

posterior localização. 

Os medicamentos são arrumados em estantes e em armários com gavetas deslizantes, de 

acordo com a sua forma farmacêutica, seguindo-se a disposição por ordem alfabética da 

Denominação Comum Internacional (DCI), neste caso de medicamentos genéricos, ou da marca e 

por ordem crescente de dosagem. Os medicamentos pertencentes ao mesmo grupo homogéneo são 

arrumados na mesma divisão da gaveta sempre que possível. Encontram-se dispostos tendo em 

conta o seu PV segundo o método First Expired First Out (FEFO), colocando os que têm PV 

menor, à frente dos restantes, evitando assim a estagnação de produtos e consequente perda de 

dinheiro investido nos mesmos. A medicação em excesso é colocada numa zona própria para esses 

casos. 

Os estupefacientes e psicotrópicos são colocados em gavetas já pré-estabelecidas para esse 

efeito; estas estão separadas das restantes gavetas. 

No caso de medicamentos de frio, estes são colocados no frigorífico mal entram na 

farmácia para uma gaveta própria; só saem desse sitio para a gaveta do respetivo medicamento 

quando é efetuada a receção. Assim, não só há o controlo exato da temperatura, como também do 

stock do produto. 

 O processo de armazenamento é muito importante em farmácia comunitária pois tem 

impacto no atendimento e no controlo do stock da farmácia. Foi por este processo que iniciei o meu 

estágio, onde comecei por organizar os produtos consoante o preço e validade. Com esta primeira 

tarefa na farmácia tive a oportunidade de contactar de forma mais direta com os stocks dos 

produtos que a farmácia possui, e também de que forma é que a FSD está organizada, o que me 

facilitou bastante quando posteriormente comecei o atendimento ao público. 

 

4.4. Controlo dos prazos de validade 

 O controlo do PV de um medicamento é importantíssimo numa farmácia, e ao longo dos 4 

meses de estágio fui muitas vezes alertado sobre essa situação. Na FSD, cada medicamento possui 

uma ficha de produto no SIFARMA 2000, onde está indicada a data de validade mais próxima de 

expirar. O primeiro controlo é feito logo na receção de encomendas. Quando o PV de um produto é 

inferior ao indicado na ficha de produto, ou possui stock a zero ou negativo, o mesmo é atualizado 

na sua ficha de produto. No caso do PV de validade ser superior ao da ficha de produto este não é 

atualizado. Além disso, a FSD faz um controlo mensal através de listagens de produto que são 

impressas com a ajuda do sistema informático. As listagens impressas são posteriormente 
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analisadas manualmente e são retirados os produtos cuja data está próxima de expirar. Os produtos 

veterinários são retirados da farmácia com 5 meses de antecedência, tal como os produtos do 

protocolo Diabetes Mellitus. Os restantes produtos a expirar são retirados com uma antecedência de 

2 meses, sendo depois devolvidos aos respetivos laboratórios, quer diretamente, quer através do 

distribuidor Cooprofar. 

 

4.5. Devolução de Medicamentos 

 Para fazer a devolução de medicamentos, utiliza-se a opção Gestão de Devoluções, no 

submenu Encomendas do SIFARMA 2000 (no caso de se possuir este programa informático). 

Obrigatoriamente indica-se o fornecedor, a origem e a identificação do produto, quantidade a 

devolver, e explicitar qual o motivo da devolução à Autoridade Tributária (AT). Os motivos de 

retorno podem ser danos na embalagem, erros na encomenda mas, na grande maioria, a devolução 

é realizada por razões de PV. As devoluções devem ser feitas com três meses de antecedência à 

caducidade do produto. 

Deste ato resulta uma Nota de Devolução que será impressa em triplicado. Cada exemplar 

será carimbado e rubricado, dois serão enviados juntamente com o produto a devolver e o terceiro 

permanece na farmácia. 

O fornecedor, face à devolução, poderá emitir uma nota de crédito à farmácia, enviar o 

mesmo produto com uma validade mais alargada ou simplesmente não aceitar, reenviando os 

produtos. Nesta última situação, a farmácia contata diretamente o laboratório para averiguar a 

possibilidade de crédito ou troca de produtos. Caso não haja esta hipótese, há prejuízo para a 

farmácia, e os produtos são considerados como quebras de stock. 

As quebras são recolhidas e destruídas com a máxima segurança, com um aviso prévio à AT. 

 

5. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Os MSRM, tal como o nome indica, só são dispensados ao utente mediante receita prescrita 

por profissional de saúde devidamente habilitado. [3] 

Tendo em vista a legislação atual, são considerados MSRM, medicamentos 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 uma substância ou preparações à base de uma substância, cuja 

atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar; 
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 Se destinam a ser administrados via parentérica. 

 

5.1. Receita Médica 

 A receita médica possui um papel fundamental na dispensa do medicamento, havendo uma 

maior relevância para os MSRM. Esta garante que o utente já possua um plano terapêutico 

controlado para a sua situação clínica quando se dirige à farmácia. Várias são as informações que 

estão inseridas na receita como é o caso do número da receita, nome do utente, número de 

beneficiário, nome do médico que a prescreveu, local de prescrição, da entidade que comparticipa a 

medicação do utente, medicação a dispensar, validade da receita e assinatura do médico. Dever-se-

á ter em atenção ao número de embalagens prescritas, não podendo a prescrição exceder as 4 

embalagens prescritas e nunca mais que 2 embalagens do mesmo princípio ativo (com exceção de 

se tratarem de formas farmacêuticas distintas)  

 Nas receitas informatizadas a prescrição é normalmente realizada por DCI eletrónica, 

através do código CNPEM (Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de Medicamentos), o que 

permite que o utente possua opção de escolha, dentro do grupo homogéneo, do medicamento que 

pretende para realizar a sua terapêutica. 

Caso o médico não autorize a troca do medicamento prescrito por outro dentro do grupo 

homogéneo, este tem de referir a razão excecional para a não autorização. Existem três razões 

possíveis: 

a) Prescrição de medicamento com margem ou índice terapêutico estreito; 

b) Reação adversa prévia; 

c) Continuidade do tratamento superior a 28 dias. 

No caso das exceções a) e b), o medicamento prescrito não pode ser alterado, sendo que para a 

exceção c) o utente pode levar, dentro do grupo homogéneo, medicamento com preço inferior ao 

prescrito [4]. 

 

5.2. Comparticipações 

 Um dos pontos importantes na validação da receita médica é a verificação do organismo 

que comparticipa a medicação do utente. A maioria das prescrições na FSD são comparticipadas 

pelo SNS. Os dois planos dentro deste organismo são os utentes do regime normal (01) e do regime 

especial (48). A percentagem de comparticipação depende em muito do tipo de medicação 

prescrita, estando esta inserida em diferentes escalões, tal como definido no Decreto-Lei Nº 48-

A/2010 de 13 de maio. No caso de medicamentos genéricos, a comparticipação é diferente, sendo 

feita a partir de um sistema de preços de referência definido no Decreto-Lei Nº 106-A/2010 de 1 de 

outubro. Determinadas patologias têm ainda direitos especiais na aquisição da medicação para o 

tratamento dessas mesmas patologias, como é o caso da lúpus ou alzheimer, desde que seja referida 
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a respetiva portaria na receita médica. Para além do SNS, na FSD tive ainda a oportunidade de lidar 

com a comparticipação complementar de entidades como utentes da CGD (Caixa Geral de 

Depósitos) e SAMS (Serviço de Assistência Médico-Social). Nestes casos, há geralmente 

necessidade de tirar uma cópia da receita médica com a medicação prescrita na farmácia, e ainda a 

apresentação do cartão referente a estas entidades complementares de comparticipação, verificando 

a sua validade e nome do utente com o da receita médica apresentada. 

 

5.3. Dispensa de Medicamentos 

Como último intermediário com o doente, cabe ao farmacêutico a importante tarefa de 

informar corretamente o doente acerca dos riscos da medicação, bem como ter atenção a possíveis 

interações e contraindicações. É essencial que o utente saia da farmácia esclarecido e a saber como 

tomar corretamente a medicação. 

Ao receber a receita médica na farmácia, o farmacêutico deve inicialmente verificar se a 

receita está conforme em termos de validade, assinatura do médico prescritor e regime de 

comparticipação correto para o utente em questão. Se tudo estiver correto o passo seguinte é 

verificar a medicação a dispensar. Para isso basta passar o leitor ótico pelo código do medicamento 

e o programa automaticamente mostra todos os medicamentos disponíveis dentro do grupo 

homogéneo, podendo o utente optar pelo medicamento da sua preferência. É sempre necessário 

verificar se existe alguma exceção que limite as opções farmacológicas. Através do SIFARMA 

2000 é também possível informar o utente do valor do medicamento que vai ser dispensado já com 

o valor da comparticipação, antes de ser efetuada a venda do produto, o que permite que o utente 

possua um maior discernimento no momento da decisão sobre o medicamento que quer levar. 

Antes de confirmar a venda é papel fundamental do farmacêutico prestar o aconselhamento 

correto e objetivo sobre o medicamento que está a ser dispensado. Para isso, na receita deve ser 

avaliada a medicação, a dosagem, a forma farmacêutica, a via de administração e a posologia. 

Desta forma, o farmacêutico poderá verificar as possíveis interações existentes. Por conversa com o 

utente deverá também tentar perceber se existe ou não alguma contraindicação ou interação 

medicamentosa referente à medicação que foi prescrita pelo médico. Além disso o utente deve ser 

informado de possíveis interações com alimentos ou álcool, devendo o doente ser aconselhado a 

manter uma dieta compatível com a atual medicação. Sempre que se verifique uma 

incompatibilidade grave na medicação prescrita, o médico prescritor deve ser contactado de forma 

a esclarecer a receita passada. No caso do medicamento a ser dispensado se tratar de um antibiótico 

que necessita de ser preparado antes da dispensa, a FSD possui água destilada para esse efeito. 

Deve-se ter o cuidado de não só colocar a quantidade exata de água destilada, como também de 

agitar vigorosamente o frasco durante a preparação, para que o antibiótico esteja totalmente 

suspendido. 
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 No final, após confirmada a venda, sistema informático pede os dados importantes para a 

finalização da mesma, como é o nome do utente, o número de contribuinte (opcional), morada 

(opcional),… Na parte de trás da receita são impressos os dados da venda e depois é impressa a 

fatura da venda automaticamente. 

 

5.4. Conferência e Processamento do Receituário 

Uma das minhas primeiras tarefas no estágio foi estar por dentro de todo o processo de 

conferência e processamento de receituário, o que me permitiu aprender mais rapidamente os 

regimes de comparticipação existentes, e também todos os pontos essenciais sobre o receituário. 

Como já referi anteriormente, após a conclusão da venda, o sistema informático imprime 

no verso da receito o documento de faturação que regista a venda efetuada. Deve-se ordenar as 

receitas em lotes de trinta, segundo a ordenação atribuída pelo SIFARMA. Posteriormente são 

conferidos todos os pontos essenciais para um receita ser considerada válida, e assim poder ser 

comparticipada: validade, nome de utente, número do utente, subsistema de saúde, toda a 

informação relativa ao medicamento, preço, assinatura do médico, assinatura do doente, assinatura 

do farmacêutico, entre outros. 

Na FSD a conferência de receituário é obrigatoriamente realizada por mais do que um 

farmacêutico e no mesmo dia que foi dispensada a medicação, para que se diminua os erros de 

verificação de receituário; caso eles existam será possível corrigir o erro mais rápido possível, de 

forma a não colocar em causa a saúde do utente.  

São impressos os verbetes de identificação do lote carimbados que contêm dados relativos 

à identificação da farmácia, mês e ano a que respeita, número sequencial do lote, quantidade de 

receitas e de medicamentos, valor total do lote e valor referente ao pagamento da entidade 

responsável e do utente. No final do mês, efetua-se o fecho dos lotes de todos os organismos e 

inicia-se uma nova série. Posteriormente, imprime -se um documento designado por Resumo de 

Lote, no qual constam todos os lotes de cada organismo, e é emitida a respetiva fatura. 

No caso do Serviço Nacional de Saúde, há necessidade de acondicionar os lotes numa 

caixa, acompanhados do respetivo verbete de identificação do lote, e colocar também o Resumo de 

Lote juntamente com a respetiva fatura. Este material é posteriormente recolhido e transportado 

para o Centro de Conferência de Faturas (CCF). 

 Em relação aos outros organismos, o procedimento é semelhante mas o receituário é 

enviada para a Associação Nacional das Farmácias, sendo que esta envia as receitas para os 

respetivos organismos. 
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5.5. Venda Suspensa 

Este tipo de venda normalmente é efetuada quando um utente pretende um determinado 

MSRM mas não possui receita consigo por esquecimento ou por ainda não ter tido consulta médica 

(sendo esta a causa mais comum), ou por outras situações. O SIFARMA já possui no sistema de 

atendimento uma opção específica para este tipo de vendas, sendo que nestes casos o utente paga a 

totalidade do medicamento e a venda fica arquivada no sistema. É impresso um comprovativo de 

venda suspensa, o qual possui o código de suspensão, que será utilizado para reativação da venda 

suspensa, aquando do interesse do utente em regularizar essa mesma venda. Para regularizar basta 

ir à opção chamar venda suspensa do sistema informático e indicar o número de venda suspensa o 

qual está indicado no comprovativo e seleciona-se os medicamentos a regularizar. Todos os 

restantes passos são exatamente idênticos a uma venda normal. 

Este tipo de venda não deve ser realizada para medicamentos que necessitem de um 

controlo mais rigoroso, como é o caso dos antibióticos, ou mesmo dos estupefacientes e 

psicotrópicos.  

 Na FSD a venda suspensa só é realizada se existir o conhecimento do utente e do seu perfil 

farmacoterapêutico, sendo mesmo assim, por política da farmácia, proibida a venda suspensa de 

medicamentos de maior controlo, como os que referi anteriormente. 

 

5.6. Psicotrópicos e Estupefacientes 

Os psicotrópicos e estupefacientes são um grupo de substâncias que atuam ao nível do 

sistema nervoso central e que provocam dependência física e psíquica se administrados 

cronicamente. É precisamente por isso que estes medicamentos são rigorosamente controlados e 

sujeitos a legislação específica [5,6,7].  

A receção deste tipo de medicação vem acompanhada de uma requisição específica em 

duplicado, que deve ser carimbada e assinada pelo DT da farmácia ou substituto. Posteriormente o 

duplicado é enviado novamente para o fornecedor, enquanto o original é arquivado numa pasta 

específica da farmácia, de forma a auxiliar a consulta das listagens de entrada de estupefacientes da 

farmácia. É ainda importante referir que o registo de entrada destes medicamentos é enviado 

trimestralmente ao INFARMED, enquanto que o de saída é enviado mensalmente. O mapa de 

balanço é enviado anualmente. É obrigatório arquivar todos os documentos durante três anos.  

Na FSD esta medicação é armazenada numa gaveta própria que é reservada para esse 

efeito, tendo por objetivo um controlo mais rigoroso do stock de estupefacientes vigentes no 

momento. 

Em relação ao ato da venda de psicotrópicos e estupefacientes, este é realizado da mesma 

forma dos restantes medicamentos. A principal diferença surge no seguimento da confirmação de 

venda, em que o sistema informático pede o preenchimento de várias informações relativas ao 
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doente, ao médico prescritor e ao adquirente. Concluída a venda e impresso o verso da receita, é 

emitido um Documento de Psicotrópicos onde consta o medicamento dispensado e o número de 

embalagens, o número de saída de psicotrópicos, o nome do médico prescritor, os nomes e moradas 

do doente adquirente e outras informações típicas de um talão da farmácia. Estes documentos serão 

arquivados na farmácia. 

 

6. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Ao contrário dos medicamentos prescritos por receita médica que são baseados na 

observação e diagnóstico do médico, os medicamentos não sujeitos a receita médica ou OTC’s 

(over the counter) não possuem PVP definido, e são aconselhados e dispensados pelo farmacêutico 

usando como base de diagnóstico clinico a observação de possíveis sintomas visíveis no utente e 

principalmente o diálogo com o utente. O diálogo é vital no aconselhamento e dispensa dos 

MNSRM, uma vez que é a melhor forma de identificar o problema de saúde do utente e a partir 

dessa situação determinar qual a melhor alternativa de tratamento tendo em atenção às 

contraindicações, à forma farmacêutica e, como é óbvio, ao preço. É preciso também ter sempre 

atenção para a medicação habitual do utente (e a suas possíveis interações), a idade e a condição 

física. O preço de venda dos MNSRM é normalmente definido por uma margem que pode variar de 

farmácia para farmácia. 

É também bastante importante marcar uma data limite para o tratamento, evitando assim 

um uso exagerado da medicação, ou agravamento da condição de saúde do utente. Na 

eventualidade de os sintomas se agravarem deve-se sugerir ao utente que consulte o seu médico. 

Devido ao facto de ser medicação de livre acesso e de serem alvo de elevada publicidade, 

os farmacêuticos deverão incutir ao máximo nos utentes que os MNSRM são medicamentos como 

os outros, com riscos e benefícios, pelo que o seu uso deverá ser moderado e segundo 

aconselhamento do médico ou farmacêutico. 

 Como a dispensa de MNSRM na farmácia é da total responsabilidade de quem a dispensa, 

durante o meu estágio procurei sempre saber quais as melhores soluções medicamentosas no 

mercado para as várias situações que me foram surgindo, sendo que para isso tive a necessidade e 

procurar ajuda junto da equipa técnica da FSD. 

 

7. Automedicação 

A automedicação define-se como a utilização de um MNSRM pelo próprio utente, de modo 

a aliviar ou tratar problemas de saúde com pouca gravidade, com ou sem aconselhamento de um 

profissional de saúde [8]. 
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O aumento significativo observado desta forma de tratamento é principalmente gerado pelo 

melhor acesso a fontes de informação e também pelo crescimento de campanhas publicitárias a 

vários produtos farmacêuticos. 

Como a maioria das pessoas não conhece os efeitos secundários das substâncias, as 

interações, e muitas vezes nem sequer a posologia dos medicamentos, a automedicação pode 

tornar-se um problema sério de saúde pública. É por isso mesmo que este tipo de prática não deve 

ser encorajada, e mesmo os tratamentos de grau mais ligeiro devem possuir um acompanhamento 

clinico, pois só com um historial farmacológico completo é que se pode assegurar uma terapia 

eficaz. 

Os casos mais frequentes que encontrei na farmácia foram gripes, constipações, dores 

(maioritariamente de cabeça e musculares) e também para a obstipação. O papel do farmacêutico é 

muito importante porque esta medicação pode encobrir sintomas importantes. Por isso é 

fundamental tentar obter o máximo de informação possível da parte do utente, com especial 

destaque para a natureza e duração dos sintomas, e também para os medicamentos que 

habitualmente toma. Nas situações em que eu notei serem mais graves tive sempre o cuidado de 

informar a equipa técnica da FSD sobre essa situação, e também de encaminhar o utente para o 

médico, com a principal intenção de colocar sempre a saúde do utente em primeiro lugar.  

 

8. Outros Cuidados de Saúde Prestados na Farmácia 

Na FSD é muito frequente os utentes pedirem a determinação dos parâmetros fisiológicos e 

bioquímicos. Em muitos dos casos esse pedido vem no intuito da curiosidade pessoal, mas também 

pode ser um caso de controlo periódico solicitado pelo médico. Os parâmetros que podem ser 

solicitados na FSD em particular são: 

 Peso corporal; 

 IMC; 

 Pressão arterial; 

 Glicemia capilar; 

 Colesterol total; 

 Triglicerídeos. 

Excetuando a medição do IMC e peso corporal que são realizados na zona do atendimento, 

todos os restantes parâmetros que previamente referenciei são efetuados no gabinete de 

atendimento personalizado, permitindo neste caso uma melhor individualização da avaliação 

clínica, e por conseguinte um maior à vontade no diálogo entre o farmacêutico e o utente. 

Para além disso, são também realizados testes de gravidez, administrações de vacinas, e 

pequenos curativos. A FSD disponibiliza ainda de serviço de aconselhamento de podologia. 
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Um dos serviços que a FSD que considerei muito interessante foi o Sistema Personalizado 

de Dispensação. Este serviço consiste no preenchimento de uma ficha farmacoterapêutica do 

utente; posteriormente é preparado um dispositivo com toda a sua medicação, por refeição, com 

periodicidade semanal. Caso o utente seja analfabeto, o dispositivo é personalizado com imagens 

referentes às várias refeições e dias da semana, devendo o farmacêutico ensinar ao utente como 

identificar as imagens que estão no dispositivo. 

 Muitas vezes é nestes cuidados de saúde, que os utentes aproveitam para tirar algumas 

dúvidas em relação a vários assuntos; estes vão desde saber para que serve a medicação que estão a 

realizar, até simples questões relacionadas com o estilo de vida que deve ser tomado para melhorar 

a sua saúde física e mental. Como me foi indicado no estágio, um pequeno diálogo com o utente 

permite muitas vezes traçar o perfil farmacoterapêutico dele. e com isso melhorar o 

aconselhamento farmacêutico. É nesses pequenos detalhes que muitas vezes um utente que 

normalmente seria “de passagem” passa a poder ser considerado um utente “habitual”. 

 

8.1. Pressão Arterial 

A pressão arterial é sem dúvida alguma o parâmetro mais medido na FSD, não só por ser 

um mecanismo fácil e rápido, mas também porque é bastante acessível economicamente. Para tal 

efeito a farmácia possui um aparelho de medição automática da pressão arterial. 

Este parâmetro é de extrema importância pois a Hipertensão Arterial é um problema que 

afeta grande parte da população portuguesa e só através de um controlo regular da pressão arterial 

se pode prevenir complicações ao nível cardiovascular. As medições são sempre realizadas por um 

farmacêutico, e no fim o resultado da medição é registado num cartão próprio. Antes da medição, o 

utente é aconselhado a descansar um pouco antes da realização da medição para não comprometer 

o resultado. 

 

8.2. Glicemia, Colesterol e Triglicerídeos 

 A medição destes parâmetros é também muito solicitada pelos utentes a FSD, pois para 

além do custo reduzido, é um teste simples e rápidos de se fazer. Cada um destes testes é feito 

através de tiras próprias num aparelho para cada um, o que permite realizá-los em simultâneo, 

bastando apenas o sangue de uma picada para efetuar os três, se necessário. O procedimento é feito 

com o maior cuidado de forma a evitar contaminações e todos os resíduos são depositados em 

contentores próprios. Em determinações deste género todos os cuidados, como o uso de luvas e a 

desinfeção com álcool, são tidos em conta. 

 Os valores das medições são analisados e registados no cartão fornecido pela farmácia de 

forma a, tal como na medição da PA, existir um controlo periódico dos valores dos vários 

parâmetros, podendo assim detetar mais previamente alguma anomalia. 



18 

 

 

9. VALORMED 

 VALORMED equivale à sociedade gestora do Sistema Integrado de Gestão de Embalagens 

e Medicamentos. O intuito da criação desta entidade é de recolher, transportar e eliminar resíduos 

de embalagens de medicamentos, com total segurança, de forma a diminuir complicações de 

carater ambiental e de saúde pública. Assim os medicamentos a serem recolhidos podem ter o 

tratamento adequado para que os elementos recicláveis possam ser reciclados e os restantes 

elementos sejam eliminados [9]. 

 É papel importante do farmacêutico sensibilizar a população para a recolha de medicação, 

tornando essa prática num hábito. Os utentes da FSD já estão familiarizados com este 

procedimento, e por isso sempre que possuem medicamentos para recolha depositam-nos num 

contentor de cartão devidamente identificado. Quando este está cheio é pesado e selado com um 

colante, e é preenchido um boletim com o nome da farmácia, código da farmácia, data da recolha, 

armazenista responsável, que é arquivado na farmácia. Posteriormente o contentor é transportado 

pelo armazenista até ao local onde o seu conteúdo vai ser tratado. 

 

10.  Ações de formação 

 Como área farmacêutica é uma área multidisciplinar em que o conhecimento é 

constantemente atualizado, só com uma formação contínua se pode acompanhar o progresso 

científico e, consequentemente, dar uma reposta terapêutica mais correta durante o atendimento ao 

utente. 

 Por isso mesmo as ações de formação são imprescindíveis para o farmacêutico durante a 

sua vida profissional, de forma a desempenhar a sua profissão com todo o rigor e competência. 

 Durante o meu estágio pude realizar uma formação sobre psoríase através de um curso e-

learning promovido pela Associação Nacional de Farmácias (ANF) e pela LEO
®
 Farmacêuticos. 

Esta formação foi um dos motivos principais pela escolha do tema “Psoríase”, pois pude aplicar na 

prática (elaboração de um folheto informativo), o que aprendi na formação. 

 

11. Cronograma de estágio 

 A tabela 1 foca, de uma forma sucinta, as atividades por mim desenvolvidas durante os 

quatro meses de estágio na FSD. 

 O meu estágio na FSD começou, naturalmente, por conhecer a equipa técnica, que foi 

muito simpática comigo desde o primeiro dia, facilitando bastante a minha integração. A primeira 

semana ficou marcada pela apresentação dos vários espaços, medicação e serviços que a farmácia 

tem a seu dispor. Como é quase da “praxe do estagiário”, a minha primeira tarefa na farmácia foi a 

arrumação da medicação, que apesar de ser uma tarefa simples e pouco agradável ao inicio, facilita 
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bastante a realização e compreensão de todas as restantes tarefas referentes ao circuito do 

medicamento em farmácia comunitária. A conferência de receitas também foi uma tarefa que me 

acompanhou ao longo de todo o estágio. Esta atividade permitiu-me estar mais atento no 

atendimento face a receitas não conformes por vários fatores, como validade expirada, falta de 

assinatura do médico, organismo de comparticipação incorreto, etc.  

 Posteriormente fui começando a trabalhar com o SIFARMA 2000, sempre com a 

supervisão de um farmacêutico, onde pude explorar várias funcionalidades do sistema. Para além 

disso aprendi a fazer receção de encomendas, onde dá para ter uma melhor noção do nível normal 

de stocks de uma farmácia e das respetivas margens de lucro. Depois de estar mais elucidado sobre 

as funcionalidades do sistema informático, iniciei o atendimento ao balcão, sendo que nas 

primeiras semanas tive o auxílio e supervisão da equipa de trabalho, mas com o decorrer do tempo 

tive maior liberdade de ação. 

 Tive ainda a oportunidade de realizar uma formação online sobre a psoríase, tema que 

sempre me despertou o interesse, e que acabou por ser um incentivo para a elaboração do folheto 

informativo. 
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Tabela 1 – Cronograma de atividades desenvolvidas em farmácia comunitária. 

 
 

 

12. Aconselhamento Farmacêutico 

 O farmacêutico é, muitas vezes, o primeiro profissional de saúde a contactar com o doente. 

Isto acontece não só pela proximidade geográfica das farmácias mas também pela facilidade de 

acesso ao farmacêutico que, de forma gratuita, pode aconselhar o doente de forma profissional e 

correta, e pela confiança adquirida pelos farmacêuticos ao longo dos anos junto da população. Este 

aspeto foi bastante nítido ao longo do estágio. 

 O farmacêutico deverá garantir que o utente sabe a posologia da medicação, mesmo nos 

casos em que vêm da consulta médica. A informação deverá ser dada verbalmente, acompanhada 

da escrita na caixa para facilitar o reter da informação prestada. 

 

  

Período Atividades Realizadas

1ª Semana de Maio

Integração na equipa técnica; Tomar conhecimento dos vários espaços da

farmácia e medicamentos existentes; Aprendizagem e conferência de receituário;

Armazenamento de medicação

2ª Semana de Maio
Conferência e receituário; Armazenamento de medicação; Receção de

encomendas; Medição de parâmetros bioquimicos (com aconselhamento)

3ª Semana de Maio Continuação das atividades realizado na semana anterior

4ª Semana de Maio Continuação das atividades realizado na semana anterior

1ª Semana de Junho

Realização das atividades realizadas no mês anterior, mas com uma maior

liberdade de ação. Iniciação do procedimento de trabalho ao balcão e

apredizagem das funcionalidades do SIFARMA 2000

2ª Semana de Junho

3ª Semana de Junho

4ª Semana de Junho

Realização de todas as atividades anteriores. Começo de trabalho de balcão com

ajuda e supervisão da equipa técnica. Ação de formação sobre a psoríase.

Realização das atividades dos meses anteriores. Auxilio no controlo dos prazos de

validade dos medicamentos. Auxilio na atualização dos PMAs dos medicamentos.

Aprendizagem sobre gestão de stocks e realização de ecomendas diárias.

Realização do Folheto Informativo sobre a psoríase

Realização as atividades anterior, dando maior ênfase ao processo de

atendimento ao balcão. Conclusão da apresentação em formato Powerpoint®

sobre suplementos alimentares que melhoram o rendimento escolar

Mês de Julho

Mês de Agosto
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12.1. Casos Reais de Aconselhamento 

 Durante o tempo do estágio em que realizei atendimento ao público, tive a oportunidade de 

realizar aconselhamento em algumas situações, aplicando todo o conhecimento adquirido ao logo 

do curso.  

 De seguida mostrarei dois exemplos de aconselhamentos que realizei na FSD. 

 

12.1.1. Exemplo 1 

 Mãe de 45 anos (utente não habitual) entrou na FSD, juntamente com o seu filho de 18 

anos, trazendo consigo algumas receitas para serem aviadas. Durante o atendimento, a utente 

questionou-me sobre o uso de suplementos alimentares para o rendimento escolar e se “estes 

suplementos fazem algum efeito”. Visto eu estar nessa altura a realizar um trabalho científico sobre 

a matéria, senti-me bastante confiante durante a transmissão da informação acerca destes produtos.  

 Inicialmente tentei averiguar junto do filho a razão pela qual estaria interessado em tomar 

este género de suplementação. Este respondeu que no ano anterior sentiu-se muito cansado e muito 

nervoso durante a época de exames. Evidenciou ainda que, como estava nervoso, sentia pouca 

necessidade de grandes refeições e que não conseguia “dormir em condições” (sintoma típico de 

insónia), pois deixou alguma matéria importante para os últimos dias de estudo, o que lhe tirava 

horas de sono. Quando lhe perguntei sobre como é que ele teve conhecimento da existência destes 

produtos, o jovem respondeu que já tinha visto alguns anúncios na televisão (referiu a publicidade 

do Memofante
®
) e também tinha alguns amigos que tomavam este género de suplementos, e lhe 

disseram que “ajudavam bastante a estudar”. 

 Também questionei acerca de algum tipo de alergia ou hipersensibilidade que o jovem 

pudesse ter. Ele imediatamente disse que tinha alergia ao pólen, e que também tinha reações 

alérgicas agressivas às picada de abelha. Com isto excluí a hipótese de dispensar o Memovital
®
 

ESTUDANTES, pois este contem geleia real, e esta pode ser problemática neste caso específico.  

  Como se trata de um caso não só de nervosismo e stress, mas também de falta de energia 

e, ao mesmo tempo, de uma alimentação desequilibrada, decidi aconselhar o MEMOFANTE
®
 

Especial Estudantes. Expliquei ao jovem que este produto contém como compostos importantes: 

 O extrato de guaraná que, devido à ação estimulante, diminui os sintomas de fadiga; 

 O ginseng, que para além de ser tónico, é adaptogénico e ajuda a estimular o apetite; 

 O ómega-3 que auxilia na retenção de conhecimento e, ao mesmo tempo, diminui a 

ansiedade e insónia do indivíduo. 

 Transmiti-lhe posteriormente as informações relativas à toma (1 cápsula por dia ao 

pequeno almoço), as contraindicações e interações medicamentosas (principalmente sobre os 

malefícios da associação com outros estimulantes), e algumas medidas não farmacológicas que 
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poderia implementar no seu estilo de vida que pudessem melhorar o seu sucesso escolar e aumentar 

a eficácia da suplementação (estas medidas estão explicadas no ponto 2.11 da Parte II do relatório). 

 

12.1.2. Exemplo 2 

 Jovem, de 20 anos de idade, chegou à farmácia com queixas de queimadura solar. 

Inicialmente perguntei ao utente se a queimadura era recente, ao qual o utente respondeu 

positivamente; afirmou ainda que tinha acabado de sair da praia, e que tinha facilidade em “ganhar 

escaldões”. Nesse momento voltei a questionar o utente sobre as suas medidas preventivas para a 

exposição solar. O jovem disse que comprara um protetor solar do supermercado mas não se 

lembrava do nome do produto, mas que naquele caso, como estava nevoeiro, achou que não era 

necessário usar protetor solar. 

 Para além disso, através de conversa com a cliente pude verificar que se tratava de uma 

queimadura leve, pois a pele estava avermelhada, quente e doída com o toque.  

 Sendo assim aconselhei a aplicação do Caladryl® Derma Gel SOS, pois este produto 

hipoalergénico possui aloé vera, glicerina e mentol, que ajudam no alívio do ardor e o incómodo e 

evita a secura, desidratação e descamação da pele agredida pela ação dos raios solares. Para além 

disso informei ainda que este produto é bastante útil no tratamento de outras situações como são as 

picadas de inseto ou urticária. Indiquei ainda que a aplicação deveria ser feita três vezes ao dia até 

ao alívio dos sintomas. 

 Também indiquei algumas medidas para evitar novas complicações durante a exposição 

solar na praia: 

 Usar protetor solar 30 min antes da exposição ao sol e reforçar a aplicação de 2 em 2h; 

 Ter cuidado com a hora de exposição (não se expor durante as 11-16 h); 

 Ingerir bastantes líquidos para evitar a desidratação (água preferencialmente). 

 Usar óculos de sol e, se possível, também utilizar chapéu-de-sol  
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13.  Conclusão 

 O estágio curricular em farmácia comunitária pode ser interpretado como “o último teste” a 

toda a aprendizagem adquirida durante o Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. O estágio 

deve ser por isso encarado como uma excelente preparação para o mercado de trabalho, pois muitas 

das competências técnicas e conhecimentos da prática comunitária só podem ser adquiridos com 

experiência profissional, ou como se diz na gíria comum “ com trabalho no terreno”. 

 Durante os quatro meses de estágio na FSD deram-me a oportunidade de poder aprender 

várias competências profissionais e, principalmente, acompanhar todos os passos referentes ao 

circuito do medicamento. 

 A minha integração no grupo de trabalho foi muito melhor do que estava a espera, e é 

realmente de salientar o enorme apoio que toda a equipa técnica me prestou durante todo o estágio. 

Deram-me não só à-vontade, mas principalmente a responsabilidade para executar várias tarefas 

fundamentais em farmácia comunitária. Tive sem dúvida um bom ambiente no grupo de trabalho e 

uma boa preparação profissional. 

 Para finalizar considero que os objetivos principais para o estágio foram atingidos, e sinto-

me apto para entrar no mercado de trabalho. 
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Parte II 
 

 

1. Psoríase 
 

1.1. Contextualização do Tema/Introdução 

Durante o meu estágio na FSD tive a oportunidade de realizar uma formação online 

promovida pela ANF (Associação Nacional de Farmácias) sobre a patologia da psoríase. É da 

responsabilidade do farmacêutico estar informado em relação a esta patologia e a todos os 

tratamentos farmacológicos presentes no mercado atual, para poder prestar o melhor 

aconselhamento terapêutico e transmitir a informação clínica e farmacológica correta ao utente. 

 Foi por isso mesmo que tive a ideia de criar um folheto informativo (Anexo 1) com o 

objetivo de informar a população sobre a psoríase e o seu tratamento farmacológico habitual, dando 

um maior destaque ao Daivobet
®
 Gel, um produto inovador que vai ser posteriormente abordado 

neste relatório. 

 

1.2. Psoríase: O Que É? 

A psoríase é uma patologia que afeta 1 a 3% da população mundial, sendo que em Portugal 

esta atinge 3% da população. Apesar desta poder iniciar em indivíduos de todas as idades, existem 

2 picos de maior incidência: 

 20-30 anos; 

 50-60 anos. 

Esta manifesta-se por ser uma doença inflamatória sistémica, crónica, recidivante e comum. 

Apesar das causas para o surgimento da psoríase ainda não serem totalmente conhecidas, sabe-se 

que existem muitos fatores que contribuem para o seu aparecimento: 

 Fatores imunitários; 

 Fatores genéticos; 

 Outros fatores. [10, 11,12] 

 

1.2.1. Fatores Imunitários 

O sistema imunitário tem um papel fundamental nas alterações que acontecem na psoríase. 

Só conhecendo todo o processo de formação e desenvolvimento da pele é que se consegue perceber 

as alterações cutâneas da psoríase. De uma forma simplificada, a pele é formada por várias 

camadas, sendo que a camada mais superficial designa-se por epiderme. Esta é constituída por 

queratinócitos, células que estão sempre em constante divisão para formar uma camada de células 

mortas e proteína designada por extrato córneo. Todos os dias, à medida que as células da epiderme 

morrem e se tornam parte da camada córnea, as células mais superficiais dessa camada são 
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libertadas, e com este balanço previne-se o espessamento avultado da pele. A camada média 

designa-se por derme, onde se localiza o colagénio e os vasos sanguíneos. Por fim a camada mais 

profunda é designada por hipoderme, uma camada de gordura subcutânea. 

 No caso de uma lesão psoriática todas as alterações são mediadas por células do sistema 

imunitário e por sinais por elas libertados (citocinas inflamatórias). Na pele afetada por psoríase 

verifica-se uma rápida divisão dos queranócitos da epiderme, com alteração significativa do 

mecanismo de libertação normal de células mortas do extrato córneo, e portanto há um maior 

espessamento da pele. As células imunitárias entram na pele através dos vasos sanguíneos e 

acumulam-se nas várias camadas da pele. Com esta “infiltração” os vasos sanguíneos tornam-se 

mais ingurgitados, dando à pele um aspeto avermelhado/eritematoso [10]. 

 

1.2.2. Fatores Genéticos 

 Sabe-se que 40% dos pacientes psoriáticos têm familiares portadores da doença. Também é 

bastante relevante referir que foram já identificados diferentes genes que conferem suscetibilidade 

para o desenvolvimento da doença, mas ainda não foi desenvolvido nenhum teste genético que 

evidencie o diagnóstico da mesma [10]. 

 

1.2.3. Outros Fatores 

 Stress psicológico e físico; 

 Infeções bacterianas (em particular por streptococcus); 

 Infeções por vírus; 

 Medicamentos: 

o Bloqueadores β; 

o Lítio; 

o Anti-maláricos. 

 Traumatismos da pele (ex: comichão ou queimadura solar); 

 Obesidade, tabaco e álcool [10,11]. 

 

1.3. Caraterísticas Clínicas 

 Normalmente as lesões psoriáticas podem ser caraterizadas por placas que podem aparecer 

em qualquer parte do corpo e estas são: 

 Bem demarcadas; 

 Cobertas por escamas prateadas (pouco aderentes); 

  Fundo eritematoso homogéneo, brilhante; 

 Localizadas habitualmente: 

o Joelhos; 
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o Palmas; 

o Cotovelos; 

o Unhas; 

o Plantas; 

o Couro cabeludo. 

 Para além disso a psoríase pode provocar alguns sintomas desagradáveis, dos quais se 

destacam o prurido, a dor cutânea (mais comum na psoríase eritrodérmica ou em placas 

traumatizadas) e a dor articular [10,12]. 

 

1.4. Variantes Clínicas 

 

1.4.1. Psoríase Vulgar 

É a variante psoriática mais comum, em que as placas psoriáticas normalmente variam 

entre 1 e 10cm (podem ser maiores). Nesta patologia as localizações habituais são o couro 

cabeludo, cotovelos, joelhos e região lombar, sendo que a gravidade da lesão é variável entre 

indivíduos.  

  É de realçar que em 50-80% dos casos de psoríase vulgar o couro cabeludo é uma das 

regiões afetadas. Esta lesão pode ser ligeira e possuir escamas finas, ou então grave ou muito 

graves e, nestes casos particulares, as escamas são espessas com crostas, cobrindo todo o couro 

cabeludo. 

 Em relação à psoríase ungueal, localizada nas unhas, as alterações mais comuns são: o 

pitting (depressões punctiformes das unhas), o espessamento, alterações da forma da unha e a 

coloração amarela-acastanhada. [10,12] 

 

Figura 1 – Psoríase Vulgar em várias localizações do corpo [10]. 

 

1.4.2. Psoríase Gutata 

Esta é normalmente associada a uma infeção recente por streptococcus (ex: amigdalite). 

Esta caracteriza-se por uma erupção de pequenas pápulas eritemato-descamativas, pouco 

infiltradas, em várias zonas do corpo. É curioso o fato desta frequentemente afetar crianças, 

adolescentes e adultos jovens, que não possuam esta patologia. [10] 
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1.4.3. Psoríase Pustulosa 

 Manifesta-se por ser um tipo instável de psoríase. A lesão psoriática pode ser grave no caso 

de esta ser extensa, com pequenas pústulas, a juntarem-se a uma grande área de pus. A formação 

das pústulas deve-se a uma grande acumulação de neutrófilos na epiderme, e portanto esta não 

possui um carácter infecioso. Para além disso este tipo de psoríase pode localizar-se em várias 

zonas do corpo, ou estar localizada unicamente nas palmas e plantas (neste caso denomina-se de 

pustulose palmo-plantar). [10,12] 

 

1.4.4. Psoríase Eritrodérmica 

 É um tipo de psoríase inflamatória mais raro do que os anteriormente abordados, sendo que 

esta normalmente afeta toda a área corporal do indivíduo, e surge com maior evidência em 

indivíduos com formas instáveis de psoríase em placas. As características marcantes na psoríase 

eritrodérmica são a descamação intensa e o eritema vivo disseminado, que por consequência 

provocar dor e prurido no individuo afetado. Também há a perda proteica e desequilíbrios 

hidoeletrolíticos a ter em atenção no diagnóstico desta patologia. Na maioria dos casos é necessário 

internar os pacientes devido à sua severidade. [10] 

 

1.4.5. Psoríase inversa 

Este tipo de psoríase é originária normalmente de uma infeção bacteriana ou fúngica, e é 

um género psoriático que ataca zonas menos visíveis, como as virilhas, axilas, genitais ou sulcos. 

Para além disso a pele alvo da lesão normalmente é lisa e brilhante, e com a particularidade 

de não possuir as escamas, devido essencialmente à humidade do local. [10] 

 

1.4.6. Artrite psoriática 

 Cerca de um terço dos doentes psoriáticos possui inflamação nas articulações, o que 

provoca vários sintomas como a dor, o edema e o rubor. Um dos indicadores típicos da infeção 

articular é a psoríase nas unhas. 

 Na artrite, a maioria das vezes as lesões psoriáticas acontecem antes da infeção articular, 

mas em 15% dos casos ocorre exatamente o inverso. [10, 11] 

 

1.5. Prognóstico 

A psoríase é uma patologia crónica, e por isso exige um acompanhamento médico para 

toda a vida, em que existem momentos de “desaparecimento”,” reaparecimento” e “agravamento” 

dos sintomas, não havendo possibilidade de previsão do seu curso. São considerados fatores de pior 

diagnóstico o aparecimento precoce da doença e um historial familiar positivo.  
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Também se sabe que patologias major como a diabetes, as doenças cardiovasculares, ou 

mesmo a síndrome metabólico podem agravar as lesões psoriáticas. Isto parece acontecer devido ao 

facto de todas estas doenças possuírem desregulações semelhantes nos mecanismos inflamatórios. 

Felizmente o tratamento costuma ser bastante eficiente e existe um grande número de 

opções terapêuticas. [10] 

 

1.6. Medidas não farmacológicas 

 É essencial o aconselhamento do paciente a adotar hábitos de vida que apesar de não 

permitirem a cura, permitem reduzir muitos dos sintomas associados à psoríase. As principais 

medidas não farmacológicas são: 

 Os banhos diários:  

o Ajudam a remover as escamas e acalmar a inflamação; 

o Devem ser utilizados produtos de limpeza não agressivos para a pele. 

 Evitar fatores desencadeantes como: 

o Stress; 

o Infeção bacteriana (fazer o tratamento precoce); 

o Traumatismo de pele e queimaduras solares; 

o Ganho de peso. 

 Abstinência alcoólica e tabágica; 

 Realização um diário com a finalidade de identificar os fatores desencadeantes e 

determinar a eficácia do tratamento adotado. [10] 

 

1.7. Tratamento 

Como foi referido anteriormente, há várias opções terapêuticas para controlar a doença e 

reduzir de forma significativa os sintomas associados. O tratamento deve ter sempre como objetivo:  

 Impedir o ciclo inflamatório responsável pela formação de placas psoriáticas e a 

maior formação celular; 

 Remover escamas; 

 Permitir um melhor controlo dos sintomas, e ao mesmo tempo garantir uma melhor 

qualidade de vida ao indivíduo. 

No momento da escolha terapêutica o médico deve sempre ter em conta muitos fatores 

como são o poder económico e disponibilidade de tempo do paciente, o seu estilo de vida habitual e 

os efeitos nocivos da terapia que vai ser adotada. É igualmente essencial sensibilizar o paciente 

para uma correta adesão à terapêutica de modo a alcançar com sucesso o controlo da patologia 

desejado. Os tratamentos devem ser utilizados até se garantir o controlo da patologia, mas muitas 

vezes a terapia deve ser limitada devido ao risco de efeitos adversos agressivos. [10] 

Os tratamentos de psoríase podem dividir-se em 4 tipos fundamentais: 
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1. Tópicos 

 Dentro da gama de antipsoriáticos de aplicação tópica existem os 

emolientes e queratolícos (usados como adjuvantes da terapêutica), os 

corticosteroides, os derivados da vitamina D, ou a associação da 

betametasona + calcipotriol [10,12]. 

2. Fototerapia 

 Este tipo de tratamento baseia-se na exposição à radiação ultra-violeta. 

Este tipo de tratamento exige que o doente se dirija a um centro de 

dermatologia 2 a 3 vezes por semana. É de salientar, que os meses de 

Verão proporcionam efeitos benéficos na maioria dos psoriáticos; 

 Para que a penetração da radiação seja mais eficaz, pode-se recomendar o 

uso de um emoliente [10,12]. 

3. Sistémicos 

 A terapia sistémica só deve ser considerada se houver o compromisso da 

qualidade de vida, e no caso das duas estratégias de tratamento acima 

descritos tenham sido ineficazes; 

 Em muitas situações recorre-se a tratamentos combinados e/ou 

sequenciais, de forma a diminuir toxicidades, permitir terapia a longo 

prazo e reduzir a resistências ao tratamento devido ao efeito sinérgico 

associado [10,11]. 

4. Biológicos 

 São medicamentos muito eficazes no tratamento da psoríase e da artrite 

psoriática, conseguindo diminuir os sintomas em poucas semanas. 

Contudo, devido ao seu mecanismo de ação, custo e efeitos adversos, 

existem rigorosos critérios de inclusão [10,11]. 

Em cerca de 80% dos casos, de psoriáticos com doença moderada ou ligeira, podem ser 

tratados através de medicação tópica, mas caso a doença esteja num estadio severo, ou afete 

significativamente a qualidade de vida do doente, terão de ser usadas as outras opções terapêuticas. 

 

1.8. Daivobet
®
 gel: um produto inovador 

O Daivobet
®
 gel (DG) é o primeiro medicamento tópico em gel existente no mercado, e é 

baseado na associação de dipropionato de betametasona (um corticosteroide) e calcipotriol (um 

derivado da vitamina D3), tal como a já conhecida Daivobet
®
 pomada. O objetivo desta 

combinação é poder conciliar as vantagens de ambos os medicamentos e, ao mesmo tempo 

aumentar a eficácia, diminuir os efeitos secundários, e aumentar a rapidez de ação. O calcipotriol é 

importante pois atua nos recetores da pele de forma a prevenir a multiplicação exacerbada das 
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células responsáveis pelas manchas escamosas da psoríase. O dipropionato de betametasona é um 

anti-inflamatório que auxilia a redução da inflamação e o prurido habituais do curso psoriático. 

Num estudo e revisão realizado pela Cochrane Review, que analisou dados relativos a 177 

ensaios clínicos randomizados, e onde estavam incluídos 34808 participantes (de 1 a 24 semanas), 

concluiu que, de todas as terapias tópicas examinadas, os análogos da vitamina D e os 

corticosteroides foram os medicamentos mais eficazes, nas várias situações clinicas avaliadas. O 

estudo demonstrou ainda que a associação terapêutica que anteriormente referi é mais eficaz do que 

a terapia em separado [10]. 

 

1.8.1. Indicações terapêuticas 

O DG destina-se ao tratamento da psoríase no couro cabeludo ou psoríase vulgar ligeira a 

moderada em outras partes do corpo [10, 14]. 

 

1.8.2. Posologia e modo de administração 

 Deve ser aplicado uma vez por dia sobre as zonas afetadas, sendo que não se deve utilizar 

mais do que 15 g de gel num único dia, e a superfície corporal tratada não pode exceder 30% 

(devido ao medicamento conter calcipotriol na constituição). O período normal de utilização do DG 

é de 4 semanas no caso de tratamento no couro cabeludo, e de 6 semanas para o tratamento das 

restantes zonas do corpo. O tratamento pode ser recomeçado posteriormente, mas necessita de 

aconselhamento médico para tal efeito. O modo de aplicação do produto no corpo está descrito na 

figura 2 [14]. 

 

Figura 2 – Modo de aplicação do Daivobet® Gel no corpo [15]. 
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1.8.3. Contraindicações 

Este medicamento não deve utilizado no caso de: 

 Hipersensibilidade ou alergia a algum componente do medicamento; 

 Doentes com outros tipos de psoríase; 

 Doentes com níveis irregulares de cálcio no sangue. 

Também é necessário ter em conta que o DG possui um corticoide potente na sua constituição, e 

por isso este não deve ser usado em: 

 Infeções causadas por vírus (como herpes ou varicela); 

 Infeções causadas por fungos (como pé de atleta ou micose); 

 Infeções causadas por bactérias; 

 Infeções causadas por parasitas (como sarna); 

 Tuberculose ou sífilis; 

 Dermatite perioral (irritação avermelhada ao redor da boca). 

 Pele fina, fragilidade das veias da pele, estrias; 

 Ictiose (pele seca com escamas semelhantes às de peixe); 

 Acne (espinhas); 

 Rosácea (vermelhidão ou rubor intenso da pele do rosto); 

 Úlceras ou feridas; 

 Coceira no ânus ou genitais (órgãos sexuais) [14]. 

 

1.8.4. Vantagens do Daivobet
®
 gel 

Este produto é bastante inovador, pois é o primeiro medicamento antipsoriático na forma 

farmacêutica de gel (lipófilo e não alcoólico) para o tratamento a pele e couro cabeludo, o que 

permite uma melhor facilidade de aplicação e rápida absorção, mantendo a eficácia terapêutica do 

já conhecido Daivobet
®
 pomada [10]. 

Para além disso, um estudo reportado no European Academy of Dermatoly and 

Venereology congress 2010, que se baseava em estudar a preferência dos doentes sobre várias 

formulações tópicas para psoríase, mostrou que 93% dos pacientes avaliados considera o gel muito 

mais fácil de aplicar, do que a restante medicação tópica, 76% dos doentes refere que o gel 

necessita de menor tempo de aplicação e 69% considera o gel menos gorduroso [16]. 

 

1.9. Conclusão 

 Esta é uma patologia que afeta bastante a qualidade de vida do doente. Muitos dos doentes 

sofrem psicologicamente com a aparência física alterada pela psoríase, levando muitas vezes a 

níveis elevados de stress e afastamento social. O farmacêutico é o último profissional de saúde a 

contactar o indivíduo afetado, e por isso tem um papel de enorme responsabilidade no sucesso 
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terapêutico. Durante o ato da dispensa, o farmacêutico deve verificar a situação clínica desse 

utente, e transmitir toda a informação necessária sobre a posologia, modo de administração, e 

medidas não farmacológicas fundamentais à terapêutica. Também deve verificar se este possui 

alguma contraindicação que impossibilite o utente de levar o medicamento que foi prescrito.   

No caso da medicação tópica, o maior desafio no sucesso do tratamento é a adesão do doente. 

Na verdade 40 a 70% dos doentes não usa esta medicação de forma correta, o que é bastante 

preocupante, mas é compreensível. Neste tipo de tratamento os veículos são normalmente 

pegajosos, espessos e gordurosos, e por isso os doentes psoriáticos acabam por não só aplicar de 

forma incorreta, como também não deixam o medicamento atuar no tempo correto. A introdução 

do DG no mercado tem sido vista com “bons olhos” pelos doentes psoriáticos, pois para além de 

ser bastante eficaz, não tem estes fatores desagradáveis na sua aplicação.  

O meu objetivo neste tema foi sem dúvida informar a população sobre o tema da psoríase, e ao 

mesmo tempo tentar adquirir novos conhecimentos que vão ser bastante vantajosos no meu futuro 

profissional. No panfleto procurei não só abordar o tema de forma geral, mas também mostrar 

algumas vantagens do DG como uma alternativa inovadora, dentro do grupo dos antipsoriáticos. A 

recetividade por parte dos utentes da FSD foi bastante positiva. Com o início da disponibilização 

dos panfletos informativos, os utentes começaram a fazer mais perguntas sobre o tema por 

curiosidade ou porque possuíam a patologia e queriam saber mais pormenores sobre o tratamento e 

medidas preventivas para o controlo dos sintomas da psoríase. A maior curiosidade surgiu em 

relação ao Daivobet
®
 Gel e às suas vantagens, pois os utentes que utilizavam outros produtos 

antipsoriáticos queixavam-se que os medicamentos eram um pouco espessos e pegajosos, e por isso 

adoraram saber que existia um novo produto que não possui essa caraterísticas negativas e produz o 

mesmo efeito terapêutico. 
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2. Suplementos Alimentares para o Sucesso Escolar 
 

2.1.  Contextualização do Tema/ Introdução 

 Este é um tema controverso onde as dúvidas são muito maiores do que as certezas. Mesmo 

assim os estudantes procuram cada vez mais estes “comprimidos milagrosos”, numa tentativa 

“quase desesperada” de tentar obter melhores resultados escolares. No entanto, a maioria dos 

estudantes nem sequer possui o mínimo conhecimento da composição, da posologia, ou mesmo dos 

cuidados na toma destas substâncias. 

 Um dos graves problemas destes fármacos é a facilidade de obtenção dos mesmos, pois 

estes podem ser comprados não só em farmácias, como também em supermercados, ou mesmo 

através das redes de informação. Esta facilidade de acesso sem qualquer informação fornecida por 

um profissional de saúde deve ser encarada como um problema de saúde pública ao qual o 

farmacêutico não deve “virar as costas”.  

 Durante o meu estágio, e principalmente durante o período de junho e julho, pude verificar 

uma maior procura dos estudantes por estes produtos na farmácia,  

 Como é papel do farmacêutico possuir um papel ativo na saúde da comunidade em que se 

insere, decidi dedicar-me a este tema e realizar uma apresentação em formato de powerpoint 

(Anexo 2) a qual utilizei como suporte para apresentar o tema a estudantes do ensino secundário da 

Escola EB 2,3/S Pintor José de Brito, situada na freguesia de Santa Marta de Portuzelo, concelho 

de Viana do Castelo. 

 

2.2. Porque Procurar Estes Suplementos? 

A época de exames é para os estudantes do ensino secundário uma época de maior stress, 

pois esta é decisiva não só relativamente ao seu futuro académico, mas principalmente ao seu 

futuro profissional.  

 Sendo assim os estudantes acabam por procurar soluções para melhorar o seu rendimento 

escolar. Uma das soluções habituais é o consumo de suplementos alimentares, pois para além de os 

considerarem produtos que podem ser eficazes, estes são de fácil acesso. Estes produtos podem ser 

obtidos em farmácias, sendo que nestes casos o farmacêutico tem um papel fundamental no 

aconselhamento correto sobre o suplemento que vai ser dispensado ao utente, mas também podem 

ser facilmente adquiridos em espaços comerciais (supermercados, lojas de suplementos…), ou 

mesmo através das redes de informação. Esta facilidade de acesso é preocupante porque a 

informação terapêutica, em muitos dos casos, não é transmitida ao utente, e por isso existe não só o 

risco da sobredosagem da toma do medicamento, mas também a possibilidade de reações adversas 

severas devido ao desconhecimento das contraindicações inerentes ao relativo suplemento.  
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2.3.  Vantagens do Uso Destes Suplementos  

 Este tipo de fármacos não garante “memória imediata”, contudo a utilização destes 

suplementos durante as épocas de maior esforço psíquico e físico por parte do estudante são 

vantajosas. Dentro das inúmeras vantagens destacam-se: 

 A melhoria de concentração; 

 A diminuição dos sintomas de stress e ansiedade; 

 O auxílio na retenção de conhecimento [17]. 

 

2.4.  Guaraná 

O guaraná (Paullinia cupana) é uma planta originária da bacia amazónia muito conhecida 

pelas suas propriedades medicinais e estimulantes e por ser utilizada pelas comunidades indígenas 

como os guarini da floresta amazónica. 

 As propriedades terapêuticas mais importantes do guaraná são: 

 Estimulante (a atividade principal deste composto); 

 Tónico e energético; 

 Aumento do metabolismo das gorduras; 

 Diminuir fadiga física e psíquica; 

 Antipirético; 

 Diurético [17]. 

As propriedades estimulantes do guaraná provêm essencialmente dada sua constituição em 

xantinas como a cafeína (1,3,7-trimetilxantina), a teobromina (3,7-dimetilxantina) e a teofilina (1,3-

dimetilxantina), e também de alguns alcaloides e taninos. O primeiro estudo químico do guaraná 

foi realizado em 1826, e logo nessa altura Theodor Martius (farmacologista) constatou que este era 

constituído por componentes resinosos, celulose, espessantes, gorduras vegetais e por um composto 

cristalino branco estimulante, ao qual deu o nome de guaranina, mas estudos mais tarde mostraram 

que a guaranina possuía estrutura quimica idêntica à cafeína. Apesar do seu conteúdo em cafeína 

nas folhas da planta ser variável (2.5 a 6%), o guaraná possui maior quantidade deste composto do 

que qualquer outra espécie como o chá ou mesmo o café. Por isso mesmo torna-se natural verificar 

que a maioria da atividade farmacológica do guaraná é proveniente deste composto. 

Devido à atividade estimulante cortical ao nível do sistema nervoso central, o guaraná 

aumenta o estado de vigília, diminuí a sensação de fadiga. Por outro lado, este pode provocar 

sintomas negativos como insônia, nervosismo e tremores [18]. 

 Ao nível cardiovascular o guaraná vai ter uma ação inotrópica positiva (aumento da 

contração do ionotrópica), o que pode originar taquicardia, aumento ligeiro do débito, 

vasodilatação ligeira, e uma ação diurética. Pessoas que sofram de hipertensão devem ter cuidado 
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antes de tomar produtos que possuam guaraná, devido ao possível agravamento do efeito 

hipertensor [18,19]. 

 O guaraná é normalmente utilizado em produtos estimulantes, em dietas de emagrecimento 

(pois axilia no combate da celulite), e também pode ser usado em conjugação com outros 

fármacoss, sendo a ação terapêutica variável. 

 

2.5.  Taurina 

 A taurina (ácido 2-aminossulfónico) é um dos aminoácidos não essenciais mais abundantes 

no organismo, principalmente no sistema nervoso central (SNC), nos músculos esqueléticos, no 

coração e no cérebro.  

 Tal como está descrito na figura 3, a taurina é sintetizada a partir do metabolismo da 

metionina e da cisteína, e posteriormente pode conjugar com os ácidos biliares e formar o ácido 

taurocólico, um dos ácidos da bílis alcalina, essencial para absorção dos lípidos. A excreção da 

taurina ocorre por via renal e também através dos sais biliares. Dessa forma, o excesso de taurina 

adquirida da dieta é eliminado na urina. Quando o aporte de taurina é limitado, os rins aumentam a 

reabsorção desse aminoácido diminuindo sua excreção [20]. 

Recém-nascidos e crianças necessitam de taurina exógena, uma vez que existe uma baixa 

atividade das enzimas necessárias para a sua síntese na infância. Além disso, no adulto o cérebro 

também necessita de taurina exógena por ter uma baixa atividade enzimática para sua síntese. Por 

estes motivos, a taurina passou a ser considerada essencial em fase de desenvolvimento humano, 

principalmente para o sistema nervoso, rins e retina. A deficiência de taurina está associada com 

cardiomiopatias, degeneração da retina e retardo no crescimento [20, 21]. 

Cada vez mais a taurina é visto como um aminoácido bastante importante pois atua em 

diversos processos metabólicos e certos estudos demonstram que este é preponderante em algumas 

circunstâncias. Esta participa ativamente na transição de iões, como o sódio e o potássio, de dentro 

para fora das células. Ao mesmo tempo estabiliza eletricamente as membranas, e parece que possui 

a capacidade de modular e inibir neurotransmissores no cérebro. [22] 

Para além da sua atividade cerebral, a taurina auxilia os processos digestivos, e é 

destoxificadora (devida à sua composição em enxofre), antioxidante e ainda potencia a ação da 

cafeína (aumentando a ação estimulante da cafeína). [17,20] 

No caso de pessoas com problemas hepáticos e renais devem consultar um médico antes do 

seu consumo. No caso do consumo de taurina associado a cafeína, e devido ao poder estimulante 

exacerbado, também é necessário aconselhamento médico prévio. [17] 
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Figura 3 – Síntese da Taurina [20]. 

 

2.6. Geleia Real 

A geleia real é uma substância de aparência leitosa, e é produzida pelas glândulas 

hipofaríngeas das jovens abelhas operárias, a partir do mel, pólen e enzimas presentes nas 

glândulas, durante um breve período de suas vidas, dos 4 aos 15 dias. O objetivo da produção deste 

composto é alimentar a rainha e as suas crias (estas por um período de 3 dias).  

Em termos de composição, a geleia real possui 40% de proteínas, 10% de lípidos e 45% de 

açúcares. É ainda rica em vitaminas do complexo B, aminoácidos, ácidos gordos, minerais e 

oligoelementos. 

As grandes vantagens da suplementação em geleia real são: 

 Eliminação do cansaço físico e mental (antiasténico); 

 Normalização do apetite (propriedades nutritivas); 

 Ativação das funções cerebrais; 

 Fortalecimento da energia vital; 

 Reforço das defesas naturais. 

 Em contrapartida, este composto não deve ser consumido no caso de o indivíduo possuir 

hipersensibilidade ao veneno de abelha [17,23] 

 

2.7.  Ginseng 

 O ginseng refere-se normalmente às raízes secas de várias espécies de plantas do género 

Panax.O nome “panax” tem origem no termo grego “panacea”, que significa “cura de todos os 

males”. A espécie mais conhecida e mais utilizada é o Panax ginseng, planta originária da Ásia 

Oriental, e cultivada desde 11 a.c. e possui um historial na área da medicina chinesa de mais e 5000 

anos. Dentro das espécies de ginseng, destacam-se ainda o Panax quinquefolius (ginseng 

americano) e o Panax juniperus (ginseng japonês).  
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 Os maiores constituintes ativos do Panax spp são saponinas conhecidas por ginsenósidos. 

Os ginsenósidos podem ser classificados 3 grandes grupos, dependendo da estrutura química das 

suas sapogeninas: o grupo do panaxatriol (ex: Re, Rf, Rg1, Rg2, Rh1), o grupo do panaxdiol (ex: 

Re, Rf, Rg1, Rg2, Rh1), o grupo oleanólico (ex: Ro) [24]. 

 O ginseng é utilizado largamente no mercado e possui vantagens terapêuticas: 

 É adaptogénico; 

o Atua ao nível do eixo hipotálamo-hipófise-cortex supra-renal; 

 É influente na normalização do corpo, tendo uma ação tonificante generalizada; 

 Aumenta a resistência não específica do organismo; 

o Atuando positivamente contra os efeitos e fatores externos negativos; 

 É um conhecido agente anti-stress e estimulante do sistema imunitário; 

 Antiviral e antiagregante plaquetário [17,24,25]. 

É então possível concluir que este composto é bastante útil para quem tem um estilo de 

vida mais acelerado, padece de cansaço físico e mental (situação habitual em estudantes nas épocas 

de exame), ou é afetado por impotência sexual. 

Em contrapartida, a suplementação do ginseng não é recomendada em crianças com menos 

de 12 anos. Também em casos e hipertensão a suplementação só deve ser feita consoante 

acompanhamento médico, sendo isso também aplicável em casos de insónia persistente. Para além 

disso, não se deve utilizar o ginseng juntamente com outros anticoagulantes (devido á exacerbação 

do efeito antiagregante), ou outros estimulantes [17]. 

 

2.8. Fosfatidilserina 

A soja (Glycine max) é a espécie que possui maior concentração deste composto na sua 

constituição, sendo esta originária do continente asiático (mais precisamente da região 

correspondente à China Antiga); hoje em dia é cultivada em quase todo o mundo.  

A fosfatidilserina é, sem dúvida alguma, um fosfolípido essencial das membranas celulares 

do corpo humano, incluindo das células do cérebro humano onde se verificam concentrações 

elevadas deste composto. Uma suplementação em fosfatilserina vai auxiliar a manutenção 

cognitiva, a reparação de células neuronais danificadas, e na formação de neurotransmissores [17]. 

 

2.9. Ómega 3 

 O interesse científico pelo ómega-3 nasceu do estudo do paradoxo relacionado com a baixa 

mortalidade dos esquimós por enfarte do miocárdio comparativamente à taxa de mortalidade na 

Europa. O ómega 3 representa uma das maiores famílias de ácidos gordos polinsaturados, sendo os 

mais importantes os EPA (ácido eicosapentaenóico), o DHA (ácido docosahexaenóico) e o ácido 

alfa-linolénico. O EPA e o DHA são encontrados principalmente no fitoplâncton (algas), e também 
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na gordura de peixes azuis que deste se alimentam (ex: salmão, arenque, cavala,…). Já o ácido alfa-

linolénico encontra-se em composto de origem vegetal como a chia e a linhaça [26]. 

 Em termos cardiovasculares, os ácidos gordos da série ómega 3 participam ativamente em 

vários processos: 

 Inibem a lipogénese e promovem a oxidação de ácidos gordos na mitocôndria e nos 

peroxissomas, respetivamente, resultando num correto equilíbrio lipídico e diminuindo 

o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares; 

 Previnem doenças cardiovasculares pois: 

o Baixam os níveis de triglicerídeos e LDL (colesterol “mau”), e sobem os níveis 

de HDL (colesterol “bom”), contrariando o desenvolvimento da doença; 

 Reduzem a tensão arterial; 

 Possuem um efeito antiagregante, ou seja, diminuem a adesão de células ou fragmentos 

(como plaquetas, monócitos e células musculares), cujo ajuntamento provoca a 

formação e placa de gordura arteriosclerótica. 

Entre outras vantagens do ómega 3 destacam-se: 

 Melhoria imunitária e da resposta inflamatória; 

 Útil em casos de doenças reumáticas; 

 Útil no tratamento de afeções dermatológicas [27]. 

É então evidente que o ómega 3 possui inúmeras vantagens ao nível de todo o organismo e 

que devem ser obviamente bem aproveitadas. Muitos estudos têm demonstrado as vantagens deste 

na função cognitiva, sendo que já existem estudos que apontam o ómega 3 como preventor de 

doenças cerebrais como é o caso do Alzheimer. Este é igualmente importante na formação da 

bainha mielínica, e possui um efeito vasodilatador ao nível do cérebro (aumenta o aporte de 

oxigénio e nutrientes no cérebro). Existe então uma melhoria da atenção e do tempo de reação, e 

redução de erros, pontos essenciais para quem pretende melhorar significativamente o seu 

rendimento escolar. É por isso que ultimamente se verifica que quase todos os suplementos 

alimentares indicados para o estudante possuem ómega 3 na sua constituição [26,27]. 

Contudo, é preciso realçar que a toma de ómega 3 por indivíduos em problemas de 

coagulação do sangue deve ser controlada (sob o risco de provocar hemorragias) [17]. Há também 

estudos que indicam que a suplementação em ómega 3 pode ser problemática na gravidez [28]. 
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2.10. Exemplos de Suplementos disponíveis no mercado 

 É preciso referir que existem muitas opções no mercado de suplementos para melhorar o 

rendimento escolar, sendo que estes fármacos podem variar ao nível da sua constituição e também 

da sua forma farmacêutica; existem produtos em cápsulas, comprimidos e ampolas (tal como está 

representado no Anexo 3). Na minha apresentação sobre este tema abordei três suplementos 

bastante conhecidos pelos estudantes: MEMOFANTE
®
 Especial Estudantes, MEMOVITAL

®
 

ESTUDANTES e o CEREBRUM
® 

STUDENT. Estes possuem alguns, ou todos os compostos que 

fui abordando na apresentação e, evidentemente no relatório, para que os estudantes tivessem uma 

perceção generalizada das vantagens e desvantagens desses. Refiro ainda que na apresentação só 

abordei produtos em cápsulas, para que os estudantes pudessem ter uma ideia mais comparativa das 

diferenças constitutivas dos produtos abordados. 
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2.10.1. MEMOFANTE
®
 Especial Estudantes 

 

2.10.1.1. Composição 

 

Tabela 2 - Composição  do Memofante
®
 Especial Estudantes. Adaptado de [29] 

 

2.10.1.2. Posologia 

 Uma cápsula por dia, ao pequeno-almoço. 

 

2.10.1.3. Contraindicações e interações medicamentosas 

 Este suplemento está contraindicado em casos de alergia ou hipersensibilidade a algum 

dos constituintes; 

 Pode ser um estimulante: se sofrer de insônia ou hipertensão deve consultar o seu 

médico [29]. 
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2.10.2. MEMOVITAL®
 ESTUDANTES 

 

2.10.2.1. Composição 

 

Tabela 3 - Composição do Memovital
®
 ESTUDANTES. Adaptado de [17]. 

 

 

2.10.2.2. Posologia 

 Uma cápsula duas vezes ao dia (uma cápsula ao pequeno-almoço e uma ao almoço). 

 

2.10.2.3. Contraindicações e interações medicamentosas 

 Por ser estimulante (contem guaraná e taurina em associação), a utilização em casos de 

hipertensão e insônia deve ser feita sob vigilância médica. E por isso também não se 

deve tomar este produto em associação com outros estimulantes; 

 Não recomendado em casos de hipersensibilidade ao veneno de abelha (contem geleia 

real); 

 Não recomendado em indivíduos que possuam úlcera gástrica, asma, atopia ou 

insuficiência renal; 

 Em caso de anemia também se deve consultar o médico ou farmacêutico antes da toma;  

 Deve-se também afastar a toma deste suplemento em relação a antibióticos [17]. 
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2.10.3. Cerebrum
®
 STUDENT 

 

2.10.3.1. Composição 

 

Tabela 4 – Composição  do Cerebrum
®
 STUDENT. Adaptado de [30]. 

 

 

2.10.3.2. Posologia 

 Uma cápsula por dia, ao pequeno-almoço. 

 

2.10.3.3. Contraindicações e interações medicamentosas 

 Este produto está contraindicado em caso de hipersensibilidade ou alergia a algum dos 

constituintes.  

 

2.11. Medidas não farmacológicas 

 Existem várias medidas não farmacológicas que podem ser adotadas pelo estudante de 

forma a melhorar a sua saúde e bem-estar, que vão não só melhorar a sua capacidade física e 

mental, mas também potenciar o efeito positivo destes suplementos alimentares. 

 No ato da dispensa, o estudante deve ser informado que: 

 Deve fazer uma alimentação saudável, e manter a atividade física regular (“mente sã 

num corpo são”); 

 Deve planear horários (principalmente deve-se informar sobre a importância dos 

momentos e pausa entre as fases de estudo, e também sobre o tempo de descanso 

correto na hora de dormir); 

 O álcool e o tabaco são extremamente prejudiciais na saúde generalizada do estudante, 

e principalmente no seu rendimento cognitivo; 
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 Deve-se realizar um reforço nutricional, um a dois meses antes dos períodos de maior 

atividade para que o organismo se adapte mais facilmente [30]. 

2.12. Conclusão 

 A época de exames corresponde a um enorme “pico de stress” na vida dos jovens, 

verificando-se um aumento das consultas de psicologia, psiquiatria, bem como a procura de 

produtos de possam “ajudar a estudar”. 

 Como ficou constatado neste relatório, este tipo de suplementação, tomada de forma 

racional, é benéfica para o estudante, porque permite que este obtenha a energia necessária para 

elevar o seu rendimento físico e psíquico, sobretudo em épocas de maior exigência. 

 O Farmacêutico deve ter a responsabilidade de informar o utente sobre o suplemento mais 

correto para a sua situação, tendo em vista não só os sintomas que este apresenta, mas também 

problemas clínicos como a hipertensão, ou a insuficiência renal que podem alterar 

significativamente as opções terapêuticas mais corretas para esse utente. Como já foi referido 

anteriormente, também é importante informar o estudante sobre as medidas não farmacológicas que 

devem ser adotadas, pois só assim se pode assegurar a eficácia terapêutica do suplemento a ser 

dispensado. 

 Durante a minha apresentação aos estudantes, tentei de uma forma evolutiva introduzir o 

tema, tal como fiz no relatório, de forma a facilitar a interiorização da informação pelos estudantes. 

Considero que é bastante positivo este tipo de intervenção do farmacêutico na comunidade. 

Principalmente neste tipo de produtos (OTCs), que não são de venda exclusiva das farmácias, o 

farmacêutico deve ter um papel ativo mais direto com o consumidor, que não só através do habitual 

atendimento na farmácia.  

 Notei durante a apresentação que os estudantes estavam muito atentos ao às informações 

que estavam a ser transmitidas, e no fim tinham algumas dúvidas sobre não só alguns produtos que 

abordei, mas também sobre suplementos que estavam já a tomar no momento para o mesmo efeito 

terapêutico. Os professores consideram esta iniciativa muito enriquecedora para os estudantes e 

para os próprios pois alguns dos professores também são pais, e por isso também quiseram saber 

mais sobre o tema. 

 A equipa técnica da FSD considerou esta iniciativa bastante positiva para não só para os 

utentes, mas também para melhorar a imagem da FSD. A apresentação está também disponível nos 

computadores da FSD para consulta da equipa técnica, em caso de necessidade, e também para os 

futuros estagiários da FSD. 

 A apresentação de trabalhos nas escolas, a realização de panfletos informativos, e muitas 

outras atividades, permitem promover vários temas de saúde pública e produtos farmacêuticos na 

comunidade, garantindo mais diretamente a saúde e o bem-estar da população esta é também é uma 

forma fácil de promover a farmácia, e o papel do farmacêutico na sociedade.   
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Anexo 1 – Folheto Informativo sobre a Psoríase 
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Anexo 2 – Apresentação em Powerpoint
®
 sobre Suplementos alimentares indicados para melhorar o 

rendimento escolar 
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Anexo 3 – Suplementos Alimentares para Melhoria da Memória Existentes no Mercado [29,30,31,32]. 

 

Nome Comercial do Suplemento Composição Quantidade (mg) Forma Farmacêutica

Fosfolípidos 97

Ómega 3 93

Ómega 6 61

Betacaroteno 2

Vitamina E 13

Extracto de Ginkgo biloba 120

5-hidroxitriptofano 20

L-Arginina 40

Glutamina 10

L-Glutationa 5

Coenzima Q10 10

Fosfatidilcolina 10

Fosfatidilserina 10

Vitaminas Complexo B 61

Magnésio 75

Ferro 8

Zinco 15

NEUROZAN® Plus Óleo de peixe com Ómega 3 600 Cápsulas

Extrato de Ginseng Americano MF 200

Fosfatidilserina MF 150

Aspartato de Arginina 250

Vitaminas Complexo B 23

Vitamina C 80

Extrato de Ginseng Americano MF 100

Fosfatidilserina MF 75

Aspartato de Arginina 125

Vitaminas Complexo B 26

Vitamina C 80

Taurina 520

Extrato de Guaraná 200

L-carnitina 90

Colina 75

Vitaminas Complexo B 17,5

Biflavonóides 27

Vitamina C 90

Cálcio 2,6

Magnésio 2,8

L-Arginina 91,2

Ácido L-Aspártico 68,8

Ginseng 40

Cola (Cola acuminata ) 32

Levedura de Cerveja 30

L-Arginina 258

Ácido L-Aspártico 342

Carnitina 350

Taurina 200

Vitamina C 180

Extrato de Guaraná 100

Extrato de Ginseng 40

Extrato de Gengibre 25

QI Plus Study® Cápsulas

NEUROZAN® Comprimidos

Memofante® Ampolas

Memofante® Cápsulas

Memovital® ESTUDANTES Ampolas

ComprimidosCerebrum®

Cerebrum® Ampolas

AmpolasCerebrum® Forte Shot
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RESUMO 

 O presente estágio decorreu nos Serviços Farmacêuticos (SF) do Hospital de 

Santa Luzia (HSL) nos meses de Setembro e Outubro sob a orientação da Dr.ª 

Almerinda Cambão. O HSL encontra-se integrado na Unidade Local de Saúde do Alto 

Minho, EPE (ULSAM, EPE) em conjunto com o Hospital Conde de Bertiandos (HCB) 

em Ponte de Lima, um Centro de Saúde (CS) por concelho (à exceção do concelho de 

Viana do Castelo que possui três CS) e duas unidades de convalescença. 

 Este relatório pretende relatar sumariamente as atividades desenvolvidas no 

decorrer deste estágio, de forma a mostrar a realidade de funcionamento dos Serviços 

Farmacêuticos, bem como, os conhecimentos adquiridos. No que diz respeito à 

estrutura, este relatório encontra-se organizado em oito partes principais: Introdução; 

Organização e Gestão do Serviço Farmacêutico; Seleção, Aquisição e 

Armazenamento de Produtos Farmacêuticos; Sistemas de Distribuição de 

Medicamentos; Medicamentos sujeitos a controlo especial; Produção de 

Medicamentos; Informação sobre medicamentos e outras atividades de farmácia 

clínica e Acreditação e Certificação de Sistemas de Gestão de Qualidade. Dentro de 

cada tema, expomos o trabalho desenvolvido em cada área do SF e qual o papel do 

Farmacêutico em cada um destes processos. Este relatório está estruturado de forma 

a permitir uma visão geral e alargada dos diferentes setores pelos quais são 

compostos os SF, fazendo sempre referência às atividades que, como estagiários, 

desenvolvemos. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O SF de um hospital constitui uma estrutura fundamental na prestação de 

cuidados de saúde. É da responsabilidade do SF assegurar a qualidade, eficácia e 

segurança da terapêutica medicamentosa de todos os doentes, quer internos, quer 

externos e, ao mesmo tempo, rentabilizar os recursos, reduzindo os custos e os 

desperdícios. É também muito importante o papel dos SF na promoção do uso 

racional do medicamento, assim como o seguimento de normas de verificação, com o 

intuito de minimizar erros associados à prescrição, administração e dispensa dos 

mesmos. 

 

2. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO 

FARMACÊUTICO 

 Os SF são “departamentos com autonomia técnica e científica, sujeitos à 

orientação geral dos órgãos de administração dos hospitais, perante os quais 

respondem por resultados do seu exercício”, sendo responsáveis pelos atos 

farmacêuticos executados em meio hospitalar [1]. A direção dos SF deve ser 

obrigatoriamente assegurada por um farmacêutico, sendo esta função desempenhada 

pela Dr.ª Almerinda Cambão (Farmacêutica Hospitalar) [2]. 

 

2.1. ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO FARMACÊUTICO 

 O SF está localizado no terceiro piso da ULSAM, EPE, no HSL. O espaço físico 

encontra-se dividido nas seguintes áreas funcionais: 

 Área de entrada – receção de encomendas; 

 Zonas de armazenagem (armazém geral, produtos inflamáveis e gases 

medicinais); 

 Ambulatório; 

 Sala de reembalagem; 

 Sala de preparação da dose unitária; 

 Sala de reuniões; 

 Gabinete do Diretor de Serviço; 

 Gabinete farmacêutico; 

 Sala de preparação de Bolsas de Nutrição Parentérica (BNP); 

 Sala de preparação de citotóxicos (CTX); 

 Laboratório de produção de manipulados não estéreis; 
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 Sala de lavagem dos carros e material; 

 Sala do pessoal; 

 Sanitários e vestiários. 

 O SF recorre a uma aplicação informática da Glintt designada por Sistema de 

Gestão Integrada do Circuito do Medicamento (SGICM) que permite fazer a gestão 

integrada da produção, compras, armazenamento, controlo e distribuição de 

medicamentos e produtos associados, validação de prescrições e dietética e registos 

terapêuticos. Cada profissional possui um número mecanográfico e um código para 

aceder ao sistema. Assim, todas as operações efetuadas no sistema ficam associadas 

à pessoa que as realizou. 

 

2.2. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

 O SF do HSL tem um horário de funcionamento das 8h30 às 20h00 de 

segunda a sexta e ao sábado das 9h00 às 17h00. Fora deste período, e apenas em 

caso de urgência, existe pessoal autorizado que pode aceder ao SF e levar apenas a 

medicação estritamente necessária. 

 Relativamente ao serviço de atendimento em ambulatório, este realiza-se das 

9h às 19h30 em dias úteis no HSL e no HCB das 9h00 às 16h00 às segundas e 

quintas. 

 

2.3. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 A equipa do SF da ULSAM (HSL e HCB), EPE integra nove Técnicos 

Superiores de Saúde (TSS), entre os quais a Diretora de Serviço, nove Técnicos de 

Diagnóstico e Terapêutica (TDT), seis Assistentes Operacionais (AO) e um Assistente 

Técnico. A coordenação entre todos os membros da equipa é essencial para o bom 

funcionamento do serviço. Existe uma coordenadora dos TSS e uma coordenadora 

dos TDT que estabelecem as tarefas e funções de cada elemento da equipa, com o 

intuito de todos os elementos dominarem as diferentes áreas existentes no SF, assim 

como distribuir o trabalho consoante as necessidades do serviço. 

 A atividade diária dos farmacêuticos inclui: 

 Validação de todas as prescrições médicas;  

 Dispensa de medicamentos para ambulatório, investigação clínica, 

estupefacientes e hemoderivados;  

 Participação em Comissões Técnicas;  

 Produção de medicamentos (CTX, fórmulas oficinais e BNP) [4]. 
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2.4. GESTÃO DE RECURSOS ECONÓMICOS 

 O SGICM é uma ferramenta essencial na gestão de medicamentos e Produtos 

Farmacêuticos (PF). A gestão de recursos é fundamental devido ao seu elevado 

impacto económico pelo que se tornou essencial a implementação de medidas que 

permitissem reduzir o custo das existências ao mínimo, sem pôr em causa a qualidade 

do serviço prestado. É assim necessária uma adequada gestão de stocks tendo em 

conta todos os custos associados a estes, sejam os custos de aquisição, de 

armazenagem ou de rutura.  Uma forma de diminuir os custos pode passar por baixar 

os stocks, no entanto, é necessário ter em conta que estes não devem ser baixados 

demasiado uma vez que podem existir problemas com a entrega dos PF, como por 

exemplo demoras nos pedidos, atrasos na entrega ou esgotamento do produto 

podendo levar à rutura do stock no SF. 

 

3. SELEÇÃO, AQUISIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE 

PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

 Os processos de aprovisionamento e armazenamento são essenciais para 

proporcionar o tratamento mais adequado aos doentes e ao menor custo possível, 

uma vez que permitem garantir a dispensa de forma sustentável dos produtos 

necessários ao bom funcionamento dos diversos serviços que constituem o hospital.  

 

3.1. GESTÃO DE EXISTÊNCIAS 

 A gestão de stocks é um conjunto de procedimentos realizados pelos SF de 

forma a proporcionar uma adequada dispensa e utilização de medicamentos e 

produtos farmacêuticos. Uma boa gestão destas atividades é fulcral, pois caso 

contrário poderão existir situações em que os stocks sejam excessivos, o que implica 

gastos desnecessários, ou pelo contrário, casos com stocks abaixo dos necessários, o 

que leva a problemas com a satisfação correta e atempada dos pedidos. 

 O controlo dos PF exige um elevado conhecimento das necessidades reais do 

hospital. Para isso, o sistema informático SGICM é uma ferramenta fundamental, pois 

permite a definição dos stocks mínimos e máximos, uma vez que há um registo 

contínuo dos consumos e pedidos de medicamentos ou PF. Sempre que se atinge o 

ponto de encomenda, ou seja, o stock necessário para cobrir as necessidades do 

hospital durante 15 dias, há a elaboração de um pedido de encomenda de forma 

quase automática. Mensalmente, faz-se uma listagem das existências e dos consumos 
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para atualização dos pontos de encomenda. Todo este procedimento está à 

responsabilidade da Diretora do SF. 

 No final, o pedido de encomenda, antes de ser enviado ao fornecedor 

previamente escolhido, é enviado para o Serviço de Aprovisionamento (SA) que emite 

a nota de encomenda (NE) e envia à contabilidade de forma a controlar os gastos e 

garantir que há verba para a encomenda efetuada, ou seja, dá cabimento para a NE 

uma vez que o Hospital não pode fazer uma encomenda para a qual não tenha 

capacidade económica [2]. 

 

3.2. SISTEMAS E CRITÉRIOS DE AQUISIÇÃO 

 Uma vez que os Hospitais são financiados a partir de fundos públicos, a 

aquisição de medicamentos só pode ser feita mediante a autorização de um 

organismo competente, organismo este que varia de acordo com o montante da 

encomenda efetuada. 

 A seleção e aquisição de medicamentos e outros PF são efetuadas de acordo 

com o Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM), com a legislação ou 

alguma necessidade particular dos doentes da unidade local de saúde, necessitando 

da aprovação do Conselho de Administração [2]. 

 Durante a seleção dos produtos, é necessário ter em consideração alguns 

aspetos económicos e funcionais como o custo, preço por unidade, qualidade do 

produto, prazo de entrega do fornecedor, valor mínimo de encomenda ou condições 

de pagamento. É da responsabilidade do farmacêutico garantir a disponibilidade de 

medicamentos, PF e dispositivos médicos de melhor qualidade e aos mais baixos 

preços [4]. 

 No caso de situações em que os medicamentos não constam do FHNM, estes 

podem estar enumerados na Adenda de Medicamentos do Hospital (AMH). A AMH 

consiste numa lista de medicamentos que não constam do FHNM, mas cuja utilização 

traz benefícios para o tratamento e qualidade de vida do doente. A inclusão de 

medicamentos na AMH é requisitada pelo médico em impresso próprio (Anexo 1) e 

posteriormente aprovada pela Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT). A AMH 

deve ser mantida atualizada e permanentemente disponível para consulta [2]. 

 Existe ainda o caso dos medicamentos e PF extra formulário que estão sujeitos 

a justificação médica sempre que se pretender a administração a um doente. Nestes 

casos, a sua aquisição está dependente do parecer da CFT. 

 O processo de aquisição de qualquer produto pode ser feito de diferentes 

formas, sendo as utilizadas na ULSAM, EPE:  
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 Catálogo de Aprovisionamento Público da Saúde (CAPS) dos Serviços 

Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS);  

 Abertura de concursos pelo Hospital; 

 Ajuste direto;  

 Aquisição direta a farmácias de oficina. 

 O CAPS contém todos os produtos necessários ao funcionamento correto de 

um hospital. O SPMS abre concursos na sua plataforma online aos quais se 

candidatam os fornecedores interessados, tendo este de avaliar as várias propostas e 

selecionar as melhores. Posteriormente, cada Hospital consulta o CAPS mediante o 

nome do medicamento, CHNM ou código CAPS e decide o fornecedor ao qual irá 

fazer o pedido. Esta escolha é feita segundo os critérios já mencionados no início 

deste tópico, no entanto, o Hospital deve adquirir sempre ao fornecedor que oferecer o 

preço mais baixo e, caso não o faça, deve justificar a sua escolha. Este sistema 

apresenta diversas vantagens, entre as quais definir os laboratórios e o preço máximo 

a que cada Hospital deve comprar os medicamentos.  

 A abertura de concursos pelo Hospital é utilizada para medicamentos que se 

encontram fora do CAPS. Os concursos podem ser a nível internacional (Concurso 

Público Internacional) e são publicitados em Diário da República (DR) e no jornal da 

Comunidade Europeia. Estes concursos também ocorrem a nível nacional (Concurso 

Público), sendo para isso publicitados em DR e em dois jornais de elevada tiragem. 

Por último, existem também os Concursos Limitados que englobam um mínimo de três 

empresas. 

 O terceiro sistema de aquisição consiste num contacto direto com o fornecedor, 

resultando numa via de comunicação mais rápida. Este método é utilizado para 

medicamentos exclusivos de apenas um laboratório ou casos urgentes e está sujeito a 

autorização. 

 Por fim, a aquisição direta a farmácias de oficina aplica-se em casos de rutura 

de stock, situações de emergência ou quando o volume de encomenda é tão baixo 

que não justifica o pagamento de portes ao fornecedor. 

 Existem casos particulares de medicamentos que estão autorizados mas não 

são comercializados em Portugal, os medicamentos de importação. Estes requerem 

uma Autorização de Utilização Especial (AUE) que tem de ser renovada anualmente. 

A AUE também é aplicável para medicamentos sem Autorização de Introdução no 

Mercado (AIM) ou que não se encontram no FHNM, tendo nestes casos de ser 

acompanhada por uma justificação clínica. Para fazer um pedido de AUE são 

necessários os seguintes documentos: 

 Declaração de capacidade financeira; 
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 Declaração de notificação de reações adversas; 

 Justificação clínica (se aplicável). 

 Caso o pedido seja aceite, a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos 

de Saúde IP (INFARMED) emite a AUE original (utilizada para efeitos alfandegários) e 

um duplicado que deve ser arquivado no SF.  

 

3.3. RECEÇÃO E CONFERÊNCIA DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS 

 A receção corresponde ao processo desde que a encomenda chega ao SF até 

que está pronta a ser distribuída para o restante hospital. Este processo é constituído 

pelas seguintes fases:  

1. Conferência qualitativa e quantitativa, pela NE, dos produtos rececionados 

(incluindo condição dos PF); 

2. Conferência da NE em comparação com a guia de remessa;  

3. Assinatura da guia de remessa, entrega do duplicado ao transportador e 

arquivo do original no SF;  

4. Registo de entrega do produto no sistema informático com inclusão da data de 

entrada, número do documento associado, tipo de documento, o produto em 

questão, lote, prazo de validade (PV) e quantidade de PF;  

5. Armazenagem [4]. 

 Caso a NE não esteja concordante com o produto entregue, é elaborado um 

documento de não-conformidade que é posteriormente enviado ao fornecedor. 

 Se forem entregues medicamentos que necessitem de refrigeração (entre 2ºC 

e 8ºC) estes são colocados no frigorífico até conferência técnica. Os PF destinados a 

ensaios clínicos, estupefacientes, CTX, psicotrópicos e hemoderivados são conferidos 

no gabinete farmacêutico por um TSS, que procede posteriormente à sua 

armazenagem [2]. 

 

3.4. ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS 

 O armazenamento é uma etapa fundamental no circuito dos medicamentos, de 

modo a garantir a manutenção da qualidade, segurança e eficácia dos mesmos. Deste 

modo, deve-se assegurar as condições necessárias, descritas no Resumo das 

Características do Medicamento (RCM) ou embalagem dos produtos, relativamente ao 

espaço, luz, temperatura, humidade e segurança durante o seu armazenamento [4]. O 

controlo da temperatura e humidade é feito recorrendo ao programa Calmetric IT2 

Wireless, o qual fornece informações da temperatura e humidade do armazém geral e 

de todos os frigoríficos que se encontram no serviço. Quando se manifestam 
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oscilações de temperatura, o programa emite um sinal informático e sonoro permitindo 

localizar a anomalia, a sua causa e corrigi-la. 

 O armazém do SF está dividido nas seguintes áreas: 

 Armazém geral (Imagem 1); 

 Injetáveis de grande volume (Imagem 2); 

 Armazém de gases medicinais; 

 Inflamáveis (espaço físico exterior) [3]; 

 Medicamentos, dietas lácteas e nutrição entérica; 

 Estupefacientes (cofre de acesso restrito aos TSS) (Imagem 3) [4]; 

 Citotóxicos (sala de apoio à preparação de CTX ou frigorífico) (Imagem 4) [4]; 

 Hemoderivados; 

 Frigoríficos e congeladores (vacinas e CTX) (Imagem 5). 

 No armazém geral os medicamentos estão ordenados segundo o FHNM de 

acordo com os diferentes grupos e, dentro do mesmo grupo, por ordem alfabética [4]. 

Os CTX devem ser armazenados em separado dos restantes medicamentos, 

encontrando-se por isso na sala de apoio à preparação de CTX e organizados por 

ordem alfabética de DCI (Designação Comum Internacional) [4]. 

 Em relação aos injetáveis de grande volume, estes encontram-se armazenados 

em paletes e a sua identificação é feita através de uma folha colada na parede ou na 

própria palete com a designação do produto e o respetivo código. 

 Os PF são armazenados segundo a regra First-Expired, First-Out, minimizando 

os problemas relacionados com os PV. Os PV dos medicamentos são revistos 

mensalmente e controlados através do sistema informático SGICM. 

 

4. SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

 A distribuição de medicamentos é a atividade dos SF com mais visibilidade e 

onde se estabelece o contato destes serviços com os restantes serviços do hospital 

[4]. 

 O circuito de distribuição começa pelo médico que faz a prescrição eletrónica 

que contém a identificação do doente (nome, cama, número do bilhete de identidade e 

data de nascimento), designação do medicamento por DCI e respetiva dose, via de 

administração, Forma Farmacêutica (FF) e esquema terapêutico. Possui também a 

identificação do médico prescritor, data e hora da prescrição. A receção da prescrição 

é efetuada por um TSS, que vai proceder à sua validação. Após a devida análise, 

interpretação da prescrição e avaliação do perfil farmacoterapêutico (medicamentos, 

doses, posologia, interações farmacêuticas) por parte do TSS, efetua-se a validação 
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da prescrição. Seguidamente, inicia-se o processo de preparação da medicação a 

distribuir [2]. 

Os sistemas de distribuição existentes na ULSAM, EPE são os seguintes: 

 Distribuição Clássica ou Tradicional (DCT); 

 Distribuição Personalizada; 

 Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU); 

 Distribuição em Regime de Ambulatório; 

 Pyxis®. 

 

4.1. DISTRIBUIÇÃO CLÁSSICA OU TRADICIONAL 

 A DCT foi o primeiro sistema de distribuição de medicamentos e é atualmente o 

menos utilizado, por apresentar diversas desvantagens. Este método consiste na 

reposição de medicamentos a um serviço, para um determinado período de tempo. 

 Na ULSAM, EPE, este sistema é utilizado para medicamentos ou produtos 

farmacêuticos não distribuídos pelo sistema DIDDU, como por exemplo, pensos, 

álcool, injetáveis de grande volume, antisséticos, desinfetantes, entre outros. 

Semanalmente, o Enfermeiro Chefe de cada serviço faz o levantamento do stock 

existente e envia uma requisição do que necessita ao SF. Esta é realizada apenas 

quando o medicamento se encontra abaixo de um mínimo previamente definido, não 

podendo o stock ultrapassar um certo valor. A requisição é posteriormente validada 

por um TSS e é efetuada a dispensa [4]. 

 

4.2. DISTRIBUIÇÃO PERSONALIZADA 

 Neste sistema de distribuição, o pedido de medicamentos é realizado de forma 

individualizada. Esta via é utilizada para estupefacientes e psicotrópicos, 

hemoderivados e citotóxicos pois, devido às características destes medicamentos, 

todo o processo de análise e validação, preparação e distribuição tem de ser 

assegurado pelo farmacêutico [1]. Mais adiante abordaremos cada um destes grupos 

mais pormenorizadamente.  

 

4.3. DISTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL DIÁRIA EM DOSE UNITÁRIA 

O sistema de DIDDU foi implementado pelo Ministério da Saúde no ano de 

1991. Este consiste na distribuição diária de medicamentos em unidose para um 

período de 24 horas e é descrito como um sistema seguro, eficaz e racional. No caso 
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da ULSAM, EPE, o sistema de DIDDU encontra-se associado à prescrição eletrónica 

[4]. 

 Tal como pudemos averiguar ao longo do estágio, o TSS tem um papel 

fundamental neste procedimento. Ele é responsável pela validação da prescrição 

médica, sendo que, para isso, avalia o perfil farmacoterapêutico do doente. Estas 

tarefas têm como principais objetivos aumentar o controlo dos medicamentos 

dispensados, uma melhor avaliação farmacoterapêutica, e uma dispensa mais 

individualizadas para as necessidades de cada doente [4]. A DIDDU é realizada na 

ULSAM para um período de 24h, exceto ao sábado, sendo que neste caso é efetuada 

distribuição para um período de 48h. 

 Após a validação das prescrições, o TDT efetua a preparação dos carros de 

medicação (Imagem 6) para os diferentes serviços. Esta é realizada através do 

sistema semiautomático Kardex® ou pelo método manual de picking [2]. 

 O Kardex® (Imagem 7) é constituído por um conjunto de gavetas rotativas 

ligadas a um computador, nas quais estão armazenados os medicamentos existentes 

e dispensados em dose unitária. Este encontra-se associado ao sistema informático 

logo, após a validação das prescrições, os dados são fornecidos ao computador ligado 

ao Kardex® e a dispensa é feita por medicamento/gaveta do Kardex®, sendo indicados 

todos os doentes que fazem um determinado medicamento e as respetivas 

quantidades, permitindo uma dispensa mais rápida e eficaz da medicação. 

 O picking é utilizado para preparar toda a medicação de prescrições alteradas 

ou PF que se encontrem em armazéns externos ou carros de apoio. São emitidas 

listagens das prescrições que foram alteradas e na sala de preparação da dose 

unitária existem gavetas com stock de medicamentos em dose unitária utilizadas pelo 

TDT para dispensar manualmente os medicamentos. Por fim, os carros são enviados 

para os respetivos serviços pelos AO [1]. 

 O DIDDU apresenta diversas vantagens como a diminuição dos erros na 

medicação, a preparação das doses exatas e uma maior rentabilidade através da 

redução dos desperdícios. Porém, este sistema está associado a problemas como a 

necessidade de um investimento económico elevado, necessidade de unidade de 

reembalagem e o facto de não se ter noção do perfil farmacoterapêutico do doente no 

Kardex®, visto que os dados aparecem por medicamento e não por doente. 

 

4.4. DISTRIBUIÇÃO EM REGIME DE AMBULATÓRIO 

 As farmácias hospitalares estão habilitadas a dispensar medicamentos a título 

gratuito em regime de ambulatório. Este serviço aplica-se em situações especiais 
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devidamente regulamentadas, como é o caso de doenças oncológicas, HIV, hepatite 

C, doença de Crohn, esclerose múltipla, psoríase, artrite reumatoide ou casos de 

cirurgia de ambulatório. Este regime tem o objetivo de aumentar a acessibilidade aos 

medicamentos (alguns com um custo elevado) e a segurança, pois há uma maior 

vigilância e controlo da farmacoterapia uma vez que se tratam de medicamentos com 

janelas terapêuticas estreitas [5]. 

 A prescrição de medicamentos para dispensa em regime de ambulatório pelas 

farmácias hospitalares é obrigatoriamente realizada através de sistemas de prescrição 

eletrónica [6]. A zona de atendimento garante a privacidade do utente, visto estar 

separada da sala de espera (Imagem 8).  

 Através do número do processo do doente é possível aceder à sua prescrição 

eletrónica, onde estão os seus dados pessoais, tipo de patologia, fármaco descrito por 

DCI, dose, FF e quantidade (calculada pelo médico, até ao dia da consulta seguinte). 

O farmacêutico deve avaliar e validar a prescrição antes da entrega dos 

medicamentos. No final, o utente tem de assinar o comprovativo da dispensa de 

medicamentos e, no caso de doenças crónicas, só pode levantar medicação para um 

mês, permitindo assim averiguar a adesão à terapêutica. Para medicamentos pós-

cirurgia de ambulatório só podem ser dispensados medicamentos para um período 

máximo de 7 dias de tratamento [7]. 

 Caso seja a primeira vez que faz uma determinada medicação, deve ser dada 

ao utente (ou prestador de cuidados) toda a informação relevante acerca da posologia 

e precauções a ter com o fármaco e é no final assinado um termo de responsabilidade 

por o utente ou o seu representante (Anexo 2). Na informação prestada ao utente deve 

ser sempre considerado o nível de literacia dos doentes, sendo importante adequar a 

linguagem utilizada ao utente em questão. Esta informação deve incluir:  

 Via e forma de administração dos medicamentos; 

 Condições de armazenamento; 

 Informações técnicas pertinentes; 

 Quantidade de unidades cedidas; 

 Custo global da terapêutica; 

 Próximo ato de dispensa [8]. 

 O armazenamento da medicação segue o mesmo princípio do armazém geral. 

 Por vezes, os utentes ficam com medicamentos excedentários por alterações 

na terapêutica devendo nestes casos devolver os medicamentos ao SF. O processo 

de devolução é registado no sistema informático e há uma avaliação do estado dos 

medicamentos devolvidos, de forma a assegurar a integridade dos mesmos [2]. 
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4.5. PYXIS
® 

 O Pyxis® (Imagem 9) é um armazém avançado de dispensa automática de 

medicamentos e engloba toda a medicação necessária ao serviço em que se 

encontra. Estes encontram-se instalados na Urgência, OBS-Urgência, Urgência-

Triagem, Unidade de Cuidados Intensivos (UCI), Unidade de Cuidados Intermédios 

(UCINT) e Bloco Central. O Pyxis® é composto por um computador e diversas gavetas 

com diferentes níveis de segurança: máxima, média e mínima. Nas gavetas de 

segurança máxima o acesso é restrito ao medicamento e ao número exato de 

unidades prescritas, estando estas reservadas aos psicotrópicos e estupefacientes. As 

gavetas de segurança média permitem o acesso apenas ao medicamento prescrito, no 

entanto não há controlo no que diz respeito à quantidade. Por fim, as gavetas de 

segurança mínima não limitam o acesso quer a um medicamento específico ou 

quantidades prescritas (Imagem 10). 

 Aquando da dispensa da medicação prescrita, o enfermeiro ou médico introduz 

o seu número mecanográfico e registo biométrico, ficando essa dispensa associada ao 

mesmo, garantindo a rastreabilidade dos movimentos executados. 

 O Pyxis® emite uma listagem dos PF abaixo do stock mínimo estabelecido, 

sendo que um TDT é responsável pela reposição até ao stock máximo de cada 

produto. Aquando da reposição, o próprio equipamento vai indicando e abrindo as 

gavetas ou portas frigoríficas que necessitam de ser repostos, indicando o número de 

PF que deverão estar lá contidos. O TDT tem de contar e confirmar se é essa a 

quantidade existente, coloca os medicamentos e regista o número de unidades que 

coloca, fecha o compartimento e assim sucessivamente.  

 Este sistema permite um controlo rigoroso das quantidades de medicamentos, 

de quem tirou e quando e um menor tempo gasto na dispensa, no entanto está 

associado a um grande investimento económico e está sujeito a erros como erros de 

contagem por parte do TDT ou por parte do enfermeiro ao registar os medicamentos 

retirados [9]. 

 

5. MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLO ESPECIAL 

5.1. PSICOTRÓPICOS E ESTUPEFACIENTES 

 Os psicotrópicos e estupefacientes são fármacos sujeitos a controlo especial 

porque podem, não só originar casos clínicos de dependência física e/ou psíquica, 

mas também fenómenos de tolerância. Por isso mesmo possuem legislação especial 
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que obriga a um controlo rigoroso de todo o circuito de distribuição destes 

medicamentos [4,10]. 

 Como são medicamentos que necessitam de um armazenamento mais 

controlado, são guardados num cofre cuja chave se encontra em local controlado 

pelos TSS. Como já referido anteriormente, no sistema de Pyxis® encontram-se em 

gavetas de máxima segurança. Além disso, todas as entradas e saídas são registadas 

na folha de controlo de cada fármaco. Semanalmente é comparado o valor registado 

nesta folha com a existência real e a existência ao nível informático, de forma a evitar 

erros [10]. 

Sempre que, em algum serviço do hospital, é necessário administrar um destes 

medicamentos, o seu blister/ampola deve ser guardado e devolvido aos SF, 

juntamente com uma folha de Requisição/Prescrição de Psicotrópicos e 

Estupefacientes (Modelo nº 1509 da Imprensa Nacional da Casa da Moeda (INCM)) 

(Anexo 3). As requisições são entregues no gabinete farmacêutico pelos AO. O TSS 

responsável deve completar o preenchimento da Requisição e proceder ao débito 

informático, com anexo do médico prescritor e do psicotrópico ou estupefaciente 

prescrito. De 3 em 3 meses é enviado o registo do consumo de estupefacientes ao 

INFARMED. Para efetuar corretamente este processo o TSS deve verificar os 

seguintes campos:  

 Nome do serviço requisitante;  

 Princípio ativo (PA), FF e dose;  

 Nome do doente e número do processo;  

 Quantidade prescrita;  

 Quantidade fornecida;  

 Assinatura do Diretor de Serviço ou seu legal substituto, número mecanográfico 

e data da prescrição;  

 Assinatura do enfermeiro responsável pela administração e respetiva data;  

 Assinatura do TSS responsável pelo aviamento, número mecanográfico e data 

do fornecimento [1]. 

 No final, a requisição é enviada juntamente com o stock de psicotrópicos e 

estupefacientes necessário e o original é posteriormente devolvido e arquivado no SF. 

Os psicotrópicos enviados, para além de debitados no sistema informático, são 

também discriminados na folha de controlo de estupefacientes (Anexo 4) [4]. 

 Durante o nosso estágio pudemos visualizar todo o processo de controlo dos 

medicamentos psicotrópicos.  
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5.2. HEMODERIVADOS 

 Os medicamentos derivados do plasma humano, hemoderivados, constituem 

um grupo diferenciado dentro das especialidades farmacêuticas que requer um 

controlo rigoroso a fim de evitar a transmissão de doenças infeciosas [4]. 

 A requisição, distribuição e administração dos hemoderivados são registadas 

em impresso próprio (modelo nº1804 da INCM) (Anexo 5) que é constituído por duas 

vias, a “Via Farmácia” e a “Via Serviço”. Quando chegam aos SF, os impressos devem 

estar devidamente preenchidos pelo serviço requisitante com os dados do doente e do 

médico prescritor, diagnóstico, hemoderivado prescrito e respetiva dose (Quadros A e 

B). Seguidamente, o TSS procede à dispensa do hemoderivado, preenchendo o 

Quadro C (denominação do hemoderivado, dose, quantidade, lote, laboratório de 

origem e Número do Certificado do INFARMED) da requisição. Os Números do 

Certificado do INFARMED, necessários para preencher o Quadro C, encontram-se 

arquivados numa capa no serviço para permitir a sua consulta. Estes acompanham o 

lote quando este chega à farmácia. Se por algum motivo, o certificado não estiver 

disponível, o INFARMED tem disponíveis online listas com os lotes e os certificados 

associados. É necessário guardar certificados antigos ou substituídos para o caso do 

lote aparecer novamente. Cada embalagem dispensada é devidamente selada com 

uma etiqueta onde constam a identificação do doente, serviço requisitante e condições 

de preservação. No final, assinala-se em impresso próprio a saída do hemoderivado 

(Anexo 6) [11]. 

 Após a receção no serviço requisitante com a data de receção e assinatura do 

enfermeiro, a “Via Serviço” permanece no serviço e é arquivada no processo clínico do 

doente com os respetivos registos de administração enquanto a “Via Farmácia” é 

guardada numa pasta própria nos SF [2,10]. 

 Atendendo às condições de preservação indicadas no rótulo, os produtos não 

administrados no prazo de 24 horas são obrigatoriamente devolvidos aos SF, sendo a 

sua devolução devidamente registada no quadro D com a respetiva data e assinatura 

[2]. 

 Neste serviço, tivemos oportunidade de acompanhar todo o processo de 

dispensa de hemoderivados. 

 

6. PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS 

 Atualmente, são poucos os medicamentos que se produzem nos hospitais, ao 

contrário do que se sucedia há uma década atrás [2]. A produção de medicamentos 
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justifica-se em casos de pacientes com necessidades específicas havendo a 

necessidade de administração de uma terapêutica personalizada. 

 Na ULSAM, EPE, produzem-se: 

 Misturas para nutrição parentérica (MNP); 

 Fármacos citotóxicos; 

 Formas farmacêuticas não estéreis (FFNE); 

 Reembalagem de formas farmacêuticas sólidas orais (FFSO). 

 

6.1. MISTURAS PARA NUTRIÇÃO PARENTÉRICA 

 As MNP apresentam-se como preparações injetáveis, sendo administradas 

diretamente na circulação sanguínea, não sofrendo digestão nem efeito de primeira 

passagem. Os macronutrientes são veiculados por soluções concentradas de glucose, 

soluções de aminoácidos essenciais e não essenciais e emulsões lipídicas veiculando 

triglicerídeos [12]. 

 Na ULSAM, EPE, existe uma coordenação entre farmacêutico, nutricionista e 

médico, de forma a chegar à melhor solução para cada doente. Após discussão, 

chegou-se à conclusão que não havia necessidade de construir as BNP de raiz para 

todos os doentes, tendo-se optado por comprar BNP industriais. As BNP industriais 

existentes na ULSAM, EPE são: 

 De administração por veia periférica: 

o Bolsas de 1300 kcal; 

 De administração por veia central: 

o Bolsas de 1600 kcal sem eletrólitos (normalmente utilizadas na UCI por 

serem doentes muito controlados, onde qualquer falta de eletrólitos é 

compensada através dos soros); 

o Bolsas de 1600 kcal com eletrólitos; 

o Bolsas de 2200 kcal. 

As bolsas periféricas são administradas em casos de deficiências nutritivas 

como um complemento, enquanto as bolsas centrais são utilizadas como substitutas 

da alimentação. As bolsas de 2200 kcal são aplicadas em casos de desnutrição grave 

ou preparação para intervenções cirúrgicas. 

 A estas bolsas são aditivadas vitaminas hidro e lipossolúveis e oligoelementos 

aquando da sua utilização. No entanto, em alguns casos pontuais, é feita a adição de 

outros elementos como a glutamina. Caso seja necessário, continua a ser possível 

construir bolsas de raiz, tanto para adultos (casos de insuficiência hepática), como 

para neonatologia. 
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 As bolsas para administração por veia periférica possuem uma menor 

osmolaridade relativamente às utilizadas por veia central, permitindo a sua utilização 

nas duas vias, no entanto, o inverso não pode acontecer, devido à maior fragilidade 

das veias periféricas. 

 As requisições de MNP são realizadas por um médico ou nutricionista e são 

enviadas para o SF por via eletrónica. O farmacêutico procede à verificação das 

análises clínicas de cada doente para posteriormente validar a prescrição, 

nomeadamente os valores de glucose, sódio, potássio e fósforo. Para validar a 

prescrição, o TSS deve avaliar a concentração final da mistura, a sua estabilidade, 

incompatibilidades, posologia, volume prescrito, osmolaridade e débito em 

comparação com os dados que possui do doente. Caso não concorde com o prescrito, 

deve contactar o nutricionista. Deve-se ter em atenção a existência de soros com 

aditivos na prescrição do doente, de forma a evitar sobrecarga com a administração da 

bolsa e que, no primeiro dia em que o paciente faz NPT, o débito deve ser mais baixo 

a fim de evitar o síndrome de sobrealimentação.  

 De acordo com o tipo de bolsa, é preenchida uma ficha com a formulação, 

onde constam os dados do doente, suplementações (se necessário), cálculos de kcal, 

azoto, volume total e débito (Anexo 7). No verso desta ficha preenche-se a data de 

preparação da bolsa e atribui-se um número de lote. O lote é criado a partir das duas 

primeiras letras do primeiro nome e a primeira letra do último apelido do paciente, 

seguida da data de preparação seguindo o formato dia, mês e ano, por exemplo:  

Pedro Miguel Ferreira Ribeiro 

Lote: PER180914 

 Seguidamente são impressas etiquetas internas e externas com os dados 

referentes à bolsa e ao paciente como o nome, serviço e cama em que se encontra, 

composição, osmolaridade, volume total, débito, data de preparação, data de validade 

e lote (Anexo 8). No final, outro TSS procede à dupla verificação de todo o processo 

efetuado anteriormente e é realizado o débito dos produtos no sistema informático. 

 Após a validação da prescrição é feito um levantamento de todo o material 

necessário para a preparação das bolsas para esse dia e o registo dos respetivos 

lotes. À sexta-feira são preparadas também as bolsas para o fim de semana. 

 A preparação das MNP é feita numa sala com pressão positiva e numa câmara 

de fluxo laminar horizontal (CFLh) a fim de proteger as bolsas de qualquer 

contaminação. Antes da preparação das bolsas, a sala é previamente limpa por um 

AO com uma solução concentrada de hipoclorito de sódio e a CFLh é ainda 

desinfetada com álcool a 70% e liga-se a luz UV cerca de 30 minutos antes de iniciar o 
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procedimento. Antes de entrar para a CFLh todo o material é esterilizado por um AO 

com uma solução de clorohexidina, sendo depois colocado na adufa.  

 As bolsas são tricompartimentadas e devem ser reconstituídas segundo as 

instruções do fabricante, de forma a evitar emulsões difíceis de homogeneizar. Assim, 

mistura-se primeiro o compartimento da glucose com os aminoácidos, e só depois se 

mistura com os lípidos. Depois de reconstituídas, o PV das BNP industriais é de oito 

dias à temperatura de frigorífico e de um dia à temperatura ambiente. Na fase seguinte 

são efetuadas as aditivações, pela seguinte ordem: eletrólitos, oligoelementos e, por 

fim, as vitaminas. Dentro da CFLh, os componentes que entram na composição da 

BNP são ordenados de acordo com a técnica, ou seja, eletrólitos, oligoelementos e, 

por fim, vitaminas. A mistura em todas as fases é feita pela técnica da dupla inversão e 

após cada aditivação é realizado um controlo visual dos sacos.  

 Todas as semanas é realizada uma limpeza total da sala, sendo que esta é 

limpa parcialmente todos os dias. A câmara é limpa com álcool a 70° e a sala com 

água e lixívia. O controlo microbiológico das bolsas é feito duas vezes por semana 

(terças e sextas-feiras) a partir de amostras aleatórias das bolsas preparadas 

(normalmente as que têm aditivações) com meios de cultura não seletivos. O controlo 

microbiológico da CFLh e sala de preparação é efetuado uma vez por mês com meios 

de cultura Sabouraud e gelose de chocolate. No caso de preparação de bolsas para 

neonatologia, o controlo é diário [2]. 

 

6.2. MANIPULAÇÃO DE FÁRMACOS CITOTÓXICOS 

 Os CTX são fármacos cujo mecanismo de ação se baseia na morte ou inibição 

da proliferação celular, sendo que a maioria interfere com os ácidos nucleicos [13]. Os 

tratamentos mais frequentemente efetuados na Unidade de Dia (HDI) são para cancro 

do cólon, gástrico, mama, ovário, bexiga e para os serviços de Pneumologia e 

Hematologia (mielomas e linfomas).  

 A produção de CTX ocorre na sala de preparação de citotóxicos. Esta sala é 

adjacente a uma sala de apoio onde se encontra o farmacêutico responsável e onde 

estão armazenados por ordem alfabética os CTX que não necessitam de refrigeração.  

 A preparação dos CTX pode começar com um ou mais dias de antecedência: 

reúnem-se as prescrições previstas para esse dia onde consta a informação relativa 

ao doente, como nº do processo, nome, dados pessoais, peso, altura, área corporal, 

tumor a ser tratado, tipo de tratamento (adjuvante, paliativo ou neoadjuvante), CTX 

prescrito por DCI, nº do ciclo e de ciclos previstos, intervalo entre os ciclos, dose 

padrão, dose calculada para o doente, FF, tipo de solução de diluição, via e tempo de 
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administração. De acordo com as prescrições, são impressas as etiquetas e envelopes 

(Anexo 9) correspondentes e é feito um plano diário com os nomes dos doentes e 

tratamento a efetuar que está organizado por hora e cama ou cadeirão onde se 

encontra o paciente. As etiquetas são preenchidas com o nome, composição, modo de 

conservação, estabilidade, observações, modo e tempo de administração e respetivos 

cálculos.  

 Os dados referentes às condições de armazenamento e estabilidade de cada 

fármaco estão organizados numa tabela elaborada a partir dos RCM e informações 

fornecidas pelos laboratórios (“Condições de Estabilidade e Conservação de 

Medicamentos Intravenoso Utilizados na Unidade de Preparação de Citotóxicos”). Esta 

tabela sofre atualizações no mínimo anuais ou sempre que surjam alterações e está 

disponível para consulta na sala de apoio e contém os seguintes dados: PA, 

apresentação, laboratório, reconstituição, concentração final, estabilidade do 

medicamento diluído ou em seringa, proteção da luz, utilização de sistemas de 

administração opacos e observações.  

 Os cálculos são efetuados da seguinte forma: 

 

Prescrição: 146 mg de Oxaliplatina, em 500 ml de glucose 5%, perfusão IV-2h 

[Oxaliplatina] = 5 mg/ml (valor consultado na tabela (“Condições de Estabilidade e 

Conservação de Medicamentos Intravenoso Utilizados na Unidade de Preparação de 

Citotóxicos”) 

Volume de PA = 146/5 = 29,2 ml 

Volume a retirar de glucose 5% = 19,2 ml (a 500 ml de glucose 5% só pode ser 

aditivado um volume máximo de 20 ml, pelo que o excesso do volume de PA é retirado 

em glucose 5%) 

Volume total = 520 ml (em 2 horas) 

Débito = 520/2 = 260 ml/h 

 

 No dia da preparação, na sala de apoio, o farmacêutico responsável procede à 

dupla verificação dos cálculos e à comparação dos dados que constam na etiqueta 

com os dados da prescrição. É neste local que o farmacêutico preenche as 

prescrições e coloca os soros, água para preparação de injetáveis e fármacos 

necessários a cada preparação na adufa onde são vaporizados com etanol a 70% 

antes de passarem para a sala de preparação.  

 O registo dos medicamentos e da solução para diluição utilizados na prescrição 

é feito pelo farmacêutico e da seguinte forma:  
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Número de unidades do fármaco x Dose 

Número de lote / Fabricante 

 Na sala de apoio é essencial o uso de luvas pois, embora não haja um contacto 

direto com o CTX, existe sempre o risco de haverem resíduos ou quebra de ampolas. 

A preparação do CTX ocorre na sala de preparação, que se encontra a uma pressão 

negativa e numa Câmara de Fluxo Laminar Vertical (CFLv) para proteção do operador. 

O equipamento necessário à preparação dos CTX inclui bata, touca, protetor de 

sapatos, óculos, luvas de borracha (proteção de picada), seguidas de luvas de látex e 

máscara (dependendo do CTX a preparar a máscara pode ter 2 tipos de filtro, P2 e 

P3). 

 Depois de pronto, é conferido pelo TSS e é colocada a etiqueta no citotóxico 

preparado e, caso necessite de proteção da luz, o fármaco é coberto com um saco 

plástico preto, com a etiqueta identificativa. O transporte dos CTX é realizado em 

contentores próprios com o símbolo biohazard por um AO do SF. 

 Para a preparação de Bacillus Calmette-Guérin (BCG), utilizada no tratamento 

do cancro superficial da bexiga, a câmara é desligada para haver uma maior proteção 

do material envolvente e, após a sua preparação, a câmara é novamente ligada e 

mantida em repouso durante 30 minutos para haver renovação do ar. 

 A pré-medicação, ou seja, medicação que o doente necessita de tomar antes 

da quimioterapia, também é fornecida pelos SF. Nesta podem também ser incluídos 

alguns fármacos usados para patologias específicas e já programados a serem 

utilizados na Unidade de Dia diariamente, como o infliximab ou o pamidronato. Esta 

medicação é enviada no dia anterior para a Unidade de Dia.  

Alguns ciclos de tratamento incluem medicação que deve ter continuidade após 

tratamento hospitalar, como a capecitabina. Nestes casos, é feito o cálculo de acordo 

com a dose diária, número de tomas, dose de cada comprimido e número de dias. 

Exemplo: 

 

Prescrição: 4300 mg/dia de capecitabina em 2 tomas (pequeno almoço e jantar) 

durante 14 dias 

2150 mg/toma = 4 comp 500 mg + 1 comp 150 mg ao pequeno almoço e jantar 

(4+4) x 500 x 14 = 112 comp (de 500 mg) 

(1+1) x 150 x 14 = 28 comp (de 150 mg) 

 

 Quando se tratam de pacientes que estão a iniciar o primeiro ciclo do 

tratamento, o farmacêutico possui um papel ativo na transmissão de toda a informação 
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relevante para este, não só acerca dos cuidados a ter com a medicação, mas também 

dos possíveis efeitos secundários. O farmacêutico faz-se acompanhar de uma 

checklist onde estão todos os assuntos que devem ser referidos e deve assinalar os 

tópicos à medida que os comunica ao paciente. Estes tópicos abordam assuntos como 

a alimentação (não deve incluir alimentos muito quentes ou frios nem muito ácidos), o 

consumo regular de água, a hidratação da pele e proteção solar e também todos os 

cuidados a ter com a higiene oral uma vez que a mucosa oral estará mais debilitada. É 

importante referir que esta conversa com o paciente deve ser feita de um modo sério 

para que perceba a importância da informação transmitida mas também de uma forma 

tranquila de forma a não o assustar e utilizando uma linguagem clara e adequada. 

 No final do dia, todos os citotóxicos usados, tal com a pré-medicação cedida à 

HDI, são debitados informaticamente. É também preenchido o Registo Individual de 

Exposição e o registo das condições de pressão e temperatura na sala de preparação. 

Quinzenalmente (na primeira e na terceira semana de cada mês), é feito o controlo 

microbiológico da sala de preparação e da CFLv e, periodicamente, há uma 

verificação dos stocks onde a para verificar se a existência informática coincide com a 

real. 

 Para além da medicação para o HDI, os SF também preparam CTX para serem 

enviados para os vários CS do distrito e para a HDI de Ponte de Lima, como é o caso 

do metotrexato. Cada CS tem um dia específico para a entrega destes medicamentos. 

 Neste serviço auxiliamos na preparação da medicação a ser fornecida 

(capecitabina, dexametasona, ondansetron e prednisolona por exemplo). Tivemos 

também a oportunidade de assistir e auxiliar na transmissão de informação ao 

paciente no seu primeiro ciclo de tratamento. 

 

6.3. PREPARAÇÃO DE FORMAS FARMACÊUTICAS NÃO ESTÉREIS 

 A preparação de FFNE é efetuada no laboratório (Imagem 11). As preparações 

realizadas com maior frequência no SF do HSL incluem álcool a 50º, solução de 

cloreto de potássio, solução oral de sacarose, suspensão oral de fenobarbital, 

suspensão oral de indometacina, suspensão oral de omeprazol, suspensão oral de 

trimetoprim e xarope comum. 

 A manipulação de qualquer FFNE é executada por um TDT, no entanto, todos 

os passos relacionados com a sua preparação, sejam cálculos ou pesagens, estão 

sujeitos a um controlo rigoroso por parte de um TSS. As matérias-primas (MP) 

utilizadas na preparação de FFNE devem ter sempre associadas ao laboratório uma 

Ficha de Segurança e ao lote um Boletim de Análise. Na Ficha de Segurança 
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encontram-se informações acerca da substância (propriedades físico-químicas, 

estabilidade e reatividade), perigos, procedimentos em caso de derrame ou incêndio, 

manuseamento e armazenagem, proteção individual, informação ecológica e 

eliminação. Os Boletins de Análise contêm dados referentes a ensaios efetuados ao 

lote a que corresponde o Boletim de modo a comprovar a sua pureza. 

 Para cada FFNE existe uma ficha de preparação que deve ser impressa 

aquando da manipulação. O equipamento necessário à preparação de FFNE inclui 

bata descartável, luvas, touca e máscara, e antes de iniciar este processo a bancada 

deve ser limpa com álcool a 70%. À medida que se vai preparando a FFNE, devem ser 

preenchidos os diferentes campos da ficha de preparação e rubricar. Por fim, faz-se o 

acondicionamento da FFNE e preenche-se a respetiva etiqueta. 

 O PV das FFNE depende do tipo de preparação. No caso das preparações 

líquidas não aquosas e preparações sólidas, o PV corresponde a 25% do tempo que 

resta para expirar o PV do produto industrializado. Caso se tratem de preparações 

líquidas aquosas, o PV não deve ser superior a 14 dias, devendo ser conservado no 

frigorífico (exceto casos em que seja contraindicado). As restantes preparações têm 

um PV correspondente à duração do tratamento no entanto, se este for superior a 30 

dias, adota-se um prazo de utilização máximo de 30 dias [2]. 

 Contudo, existem manipulados que são encomendados a farmácias 

comunitárias, tendo em conta as condições atuais do SF. 

 

6.4. REEMBALAGEM DE FORMAS FARMACÊUTICAS SÓLIDAS 

ORAIS 

 A reembalagem de FFSO no contexto da Farmácia Hospitalar é essencial de 

forma a ajustar a terapêutica às necessidades do doente e reduzir o tempo de 

preparação da medicação. A reembalagem deve assegurar a estabilidade e qualidade 

do medicamento, protegendo-o da agressão por parte de agentes externos ambientais 

[4]. De forma a reduzir o risco de erro nesta operação, foram estabelecidas regras 

como limitar a reembalagem a um medicamento de cada vez de forma a não ocorrer 

misturas de medicamentos na zona de trabalho.  

  Existem dois equipamentos para reembalagem de FFSO: máquina de corte e 

reembalagem de medicamentos (Blispack®) (Imagem 12) e máquina de reembalagem 

de medicamentos (Medical Packaging®) (Imagem 13).  

 A máquina de corte e reembalagem de medicamentos é utilizada para a 

reembalagem de FFSO que permanecem no interior do blister sendo este cortado 
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automaticamente de forma a isolar individualmente cada uma. No caso da máquina de 

reembalagem de medicamentos, esta pode ser utilizada em duas situações: 

 Blisters nos quais não se consegue estabelecer um plano de corte adequado; 

 Fracionamento manual das FFSO. 

No primeiro caso, os blisters são cortados manualmente e é feita uma nova 

etiquetagem no verso do blister onde consta o nome do medicamento (DCI e nome 

comercial), dosagem, lote, fabricante e validade. Caso o fracionamento do 

medicamento seja feito de forma manual, como o medicamento foi retirado do seu 

acondicionamento de origem, o PV corresponde a 25% do tempo que resta para 

expirar o PV de origem. Caso o prazo calculado seja superior a 6 meses, adota-se um 

prazo de utilização de 6 meses [4].  

A embalagem onde é acondicionada a FFSO reembalada é constituída por 

papel de um lado e celofane amarelo do outro (Imagem 14), que permite visualizar o 

conteúdo. Na zona de papel é impresso o nome do medicamento (DCI e nome 

comercial), dosagem, código de barras, fabricante, lote do fabricante, lote hospitalar 

(dia, mês, ano, hora e minutos), dia da reembalagem e PV, que neste caso será igual 

à validade de origem, dado que a FFSO permanece no interior do blister de origem. 

No final do processo de reembalagem, é feita uma verificação de todas as 

FFSO reembaladas por um TDT a fim de garantir a integridade de todo o processo. 

Todas as FFSO que são reembaladas encontram-se registadas em impresso próprio 

(Anexo 10). 

 

7. INFORMAÇÃO SOBRE MEDICAMENTOS E OUTRAS 

ATIVIDADES DE FARMÁCIA CLÍNICA 

7.1. COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA 

Na ULSAM, EPE, existe a CFT que é constituída por três médicos e três TSS 

conseguindo assim atuar como elo de ligação entre a ação médica e o SF. Os 

integrantes da CFT devem possuir extensos conhecimentos sobre o medicamento daí 

que seja uma mais-valia e até uma necessidade a presença do farmacêutico nesta 

comissão. 

A CFT tem como principal função monitorizar o consumo de medicamentos, 

autorizar a inclusão ou exclusão de medicamentos à AMH e emitir relatórios acerca de 

todos os medicamentos a incluir ou excluir do FHNM para enviar trimestralmente ao 

INFARMED. A CFT tem também de autorizar ou negar o uso de medicamentos fora da 

indicação que esteja descrita no RCM e o início da terapêutica com biológicos. Tal 
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como referido no ponto 3.2, para a realização do pedido de introdução de um 

medicamento à AMH é necessário o preenchimento de um documento (Anexo 1) que 

será posteriormente analisado pela CFT [14]. 

 

7.2. PARTICIPAÇÃO DO SF EM ENSAIOS CLÍNICOS 

A ULSAM, EPE, também fornece medicamentos para ensaios clínicos. Este 

processo é feito exclusivamente por farmacêuticos que têm a responsabilidade de 

assegurar a correta distribuição, controlo das amostras, acondicionamento (condições 

de temperatura e humidade), informação, acompanhamento do ensaio e cálculo da 

adesão ao mesmo. 

No HSL são efetuados dois tipos de estudos: estudos observacionais e ensaios 

clínicos. Os estudos observacionais baseiam-se apenas na observação do paciente 

sem que haja a sua intervenção, sendo este tipo de estudo mais comum em 

Neurologia. Quanto aos ensaios clínicos, na ULSAM, EPE são mais comuns os 

ensaios clínicos de fase III que atualmente são realizados nas áreas clínicas de 

Reumatologia e Medicina Interna (diabetes). 

Antes de ser iniciado o ensaio clínico, o promotor do ensaio faz a verificação 

das condições do centro de ensaio e os TSS responsáveis deverão realizar treinos em 

áreas como a qualidade de forma a assegurar que têm as competências necessárias 

ao sucesso do ensaio. 

Os pacientes selecionados para o ensaio preenchem requisitos especificados 

pela entidade promotora do ensaio. Após serem selecionados, os pacientes devem 

assinar um consentimento informado onde constam informações como os objetivos do 

ensaio e todas as reações adversas. Este documento apresenta uma linguagem 

adequada ao paciente e, caso este seja analfabeto, deve fazer-se acompanhar por um 

representante legal responsável por ler, assinar e lhe transmitir a informação. 

A documentação respeitante a cada ensaio encontra-se arquivada em capa 

própria com documentos como a brochura do investigador, protocolo do ensaio, 

certificados de análise de cada um dos lotes, folhas de prescrição e as autorizações 

de todas as entidades necessárias para a validação do ensaio. Estas entidades 

incluem o INFARMED e a CEIC (Comissão de Ética para a Investigação Clínica). 

A receção da medicação é efetuada pelo TSS responsável que procede à sua 

verificação relativamente à identificação e integridade das embalagens, lotes e prazos 

de validade. A dispensa é feita a nível de ambulatório, e deve ter em conta o número 

do doente e número da caixa de medicamentos que o doente deve levar, tendo-se o 

cuidado de anotar tudo na capa do ensaio. Este processo é sempre conferido por dois 
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TSS. O armazenamento da medicação é feito em armário fechado à chave de acesso 

restrito aos TSS responsáveis pelo ensaio. É mantido um controlo rigoroso da 

temperatura de armazenamento da medicação e, sempre que se verificar algum 

desvio relativamente ao valor considerado adequado, este deve ser registado num 

impresso próprio, arquivado na capa do ensaio e posteriormente comunicado ao 

promotor. 

Em caso de devolução de medicação por parte do paciente, esta também é 

efetuada a nível de ambulatório, e cabe ao TSS contabilizar o número de blisters, o 

número de comprimidos que não tomou e anotar a data da devolução. Estes dados 

são registados em formulário próprio para posterior cálculo da percentagem de adesão 

ao ensaio [15]. 

 

8. ACREDITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE SISTEMAS DE 

GESTÃO DE QUALIDADE 

 A avaliação do SGQ realiza-se através de auditorias internas e externas que 

avaliam o grau de cumprimento dos requisitos implementados, confirmando a eficácia 

do SGQ ou reconhecendo oportunidades de melhoria. A certificação do SGQ consiste 

numa garantia, dada por um organismo de certificação, de que o SGQ se encontra 

conforme os requisitos especificados nas normas. 

 O SGQ no CHP está certificado pela Associação Portuguesa de Certificação 

(APCER), uma vez que cumpre os requisitos da norma NP EN ISO 9001:2008 [16]. 

Esta norma promove a implementação de uma abordagem por processos. Este tipo de 

abordagem consiste na identificação e gestão sistemática dos processos de uma 

organização e a interação entre estes. Um processo não é mais do que um conjunto 

de atividades inter-relacionadas ou interatuantes que transformam entradas em 

saídas. Cada procedimento deve ser escrito, (escrever o que se faz, fazer o que se 

escreve), documentado, revisto e atualizado sempre que necessário. No mapa de 

processo são identificados os seus objetivos, as diferentes fases, o responsável por 

cada fase (TSS, TDT, AO), documentos de registo associados, os indicadores de 

qualidade e as respetivas entradas e saídas (Anexo 11) [4,17]. 

 No decorrer da auditoria é feito o levantamento sistemático, rigoroso e 

documentado de todos os elementos necessários à avaliação do SGQ, como o estado 

do equipamento, se as manutenções periódicas estão regularizadas e os indicadores 

de qualidade de cada processo. No final, é emitido um relatório final da auditoria onde 

constam as não conformidades e/ou oportunidades de melhoria que possam existir e, 
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após a emissão do relatório, a diretora de serviço tem 15 dias para regularizar a 

situação. 

  

9. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 Durante o nosso estágio tivemos oportunidade de realizar diversas atividades 

em áreas distintas, como são os seguintes casos: 

 Análise estatística relativa à nutrição parentérica no período 2011-2013 em 

formato Excel (Anexo 12); 

 Reformulação da tabela com a informação a transmitir verbalmente ao paciente 

pelo TSS aquando da dispensa em ambulatório (Anexo 13); 

 Elaboração de uma lista de doentes que iniciaram terapêutica biológica até 

Setembro de 2014 para posterior apresentação à CFT; 

 Controlo e atualização das fichas de infraestrutura dos equipamentos 

existentes no SF; 

 Registo e carregamento de indicadores de qualidade para o Sistema de Gestão 

de Qualidade; 

 Levantamento dos boletins de análise e fichas de segurança das MP utilizadas 

na preparação de FFNE; 

 Atualização e reformatação dos Formulários Hospitalares de inclusão e 

exclusão pertencentes ao HSL. 
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CONCLUSÃO 

Os dois meses de estágio realizados no SF do HSL permitiram-nos conhecer 

uma área menos explorada e que até agora não nos era tão familiar. 

Ao longo deste período pudemos acompanhar o trabalho realizado nos 

diferentes setores que constituem o SF, as suas particularidades e as competências 

exigidas aos profissionais que aí operam. Para além do papel desempenhado nos SF, 

tivemos também oportunidade de observar outras áreas em que a intervenção 

farmacêutica é de extrema relevância como é o caso da CFT. 

A prestação de cuidados de saúde de qualidade é cada vez mais difícil devido 

aos sucessivos cortes na saúde tornando-se por isso importante assinalar o esforço 

coletivo de toda a equipa que constitui o SF do HSL nesse sentido pois só com um 

constante trabalho de equipa é que se torna possível um correto uso do medicamento 

e um serviço de qualidade. 
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1 – Impresso para pedido de introdução de um medicamento à AMH 
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2 – Termo de responsabilidade para medicação de ambulatório 
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3 – Modelo nº 1509 da INCM para requisição de estupefacientes 
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4 – Folha de controlo de estupefacientes 
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5 – Modelo nº1804 da INCM para requisição de hemoderivados 
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6 – Impresso de registo de saída de hemoderivados 
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7 – Ficha de formulação de MNP 
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8 – Etiqueta interna de BNP 

 

 

  

Anexo 8 



xii 
 

 

9 – Etiqueta de fármacos citotóxicos 
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10 – Registo de reembalagem de FFSO 
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11 – Mapa de processo 
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12 – Estatística Nutrição Parentérica 2011-2013 
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13 – Tabela para dispensa de medicação em ambulatório 
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Imagem 1 – Armazém Geral 

 

 

Imagem 2 – Injetáveis de grande volume 

 

 

Imagem 3 – Cofre de Estupefacientes 
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Imagem 4 – Armazenamento de Citotóxicos 

 

 

Imagem 5 – Frigoríficos 

 

 

Imagem 6 – Carro de medicação unidose 
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Imagem 7 – Kardex
®
 

 

 

Imagem 8 – Sala de atendimento de ambulatório 

 

 

Imagem 9 – Consola do Pyxis
®
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Imagem 10 – Diferentes níveis de segurança das gavetas do Pyxis
®
 

 

Imagem 11 – Laboratório de preparação de FFNE 

 

 

Imagem 12 – BlisPack® 
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Imagem 13 – Medical Packaging® 

 

 

Imagem 14 – FFSO Reembalada 

 






