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RESUMO 
 

No âmbito do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto o meu estágio curricular foi realizado a Farmácia Paixão em Trancoso. O 

estágio curricular representa assim o culminar de uma formação alargada ao longo de 5 anos, onde 

o estudante de Ciências Farmacêuticas pode finalmente pôr em prática todas as competências 

teóricas assimiladas ao longo da sua formação académica. É nesta nova etapa que se inicia o 

contacto com os utentes e com a realidade quotidiana de uma farmácia comunitária. 

O presente relatório encontra-se dividido em duas partes. Na primeira parte são descritas as 

atividades realizadas ao longo do período de estágio na farmácia comunitária e compreende: os 

aspetos legais a serem respeitados, o contacto e proximidade com o utente da farmácia e ainda 

situações específicas pertinentes que tenham ocorrido durante o estágio.  

Na segunda parte serão abordados 2 casos de estudo relacionados com a atividade de atendimento 

ao público na Farmácia.  O primeiro caso de estudo relaciona-se com a dispensa de um novo 

fármaco antidiabético injetável muito recente no mercado, a utente em questão foi acompanhada 

regularmente de forma a ser verificada a eficácia do fármaco e adesão à nova terapêutica por parte 

da utente. O segundo caso aborda a questão da vacinação contra o vírus da gripe, que ocorre em 

grande escala a partir do mês de Outubro, é um assunto que suscita algumas dúvidas por parte dos 

utentes e como tal devem ser esclarecidas. 

Assim este relatório pretende demonstrar a importância e impacto da atividade farmacêutica na 

sociedade e ainda a responsabilidade como profissional de saúde, contribuindo sempre para o bem 

estar da população.  
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Parte I- Descrição das atividades realizadas ao longo do estágio 

1. Introdução  
A farmácia comunitária, dada a sua acessibilidade à população, é uma das “portas de entrada” no 

Sistema de Saúde. É um espaço que se caracteriza pela prestação de cuidados de saúde de elevada 

diferenciação técnico-científica, que tenta servir a comunidade sempre com a maior qualidade [1]. 

O principal objetivo da farmácia comunitária passa então pela cedência de medicamentos em 

condições que possam minimizar os riscos do seu uso e que permitam a avaliação dos resultados 

clínicos, de modo a que possa ser reduzida a elevada morbilidade e mortalidade associada aos 

medicamentos [1]. 

Com a evolução do conceito de saúde e da própria população em geral, o farmacêutico tem cada 

vez mais um papel ativo na sociedade, a sua atividade não se cinge à mera dispensa de 

medicamentos mas sim a todo um desenvolvimento de bem estar e qualidade de vida dos 

indivíduos. 

2. Organização da Farmácia 

2.1. Enquadramento legislativo da farmácia comunitária em Portugal 

O Decreto de lei n.º 48 547, de 27 de agosto de 1968 regula o exercício da profissão farmacêutica, 

quanto à preparação e dispensa de medicamentos ao público, limitando a natureza dos produtos que 

podem fornecer e estabelecendo disposições que contêm matéria nova, como sejam aquelas que 

dizem respeito à verificação do medicamento por parte do farmacêutico e ao regime de aviamento 

de medicamentos quando se exija a apresentação de receita médica [2]. 

Por sua vez a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED I.P.) tem 

por missão regular e supervisionar os setores dos medicamentos, dispositivos médicos e produtos 

cosméticos e de higiene corporal, segundo os mais elevados padrões de proteção da saúde pública, 

e garantir o acesso dos profissionais da saúde e dos cidadãos a medicamentos, dispositivos 

médicos, produtos cosméticos e de higiene corporal, de qualidade, eficazes e seguros [3]. Assegura 

portanto o cumprimento da legislação no decorrer da atividade da farmácia de oficina. 

Grandes alterações no enquadramento legislativo da farmácia têm ocorrido recentemente em 

Portugal. Algumas reformas visaram a liberalização e o aumento da concorrência no setor através 

da possibilidade da venda de medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) em locais que 

não as farmácias. Além disso deu-se uma reorganização jurídica do setor que permitiu estender a 

propriedade das farmácias a pessoas singulares ou sociedades comerciais em vez de manter a 

exclusividade de propriedade aos farmacêuticos [4]. 
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Uma vez que a atividade farmacêutica tem como figura central o doente é de carácter fundamental 

que o exercício da atividade siga o código deontológico farmacêutico que regulamenta a conduta 

ética da atividade farmacêutica de forma a garantir uma boa prática profissional [5].  

2.2. Localização da farmácia e horário de funcionamento 

A Farmácia Paixão localiza-se no centro histórico da cidade de Trancoso, uma cidade da Beira 

Interior, pertencente ao distrito da Guarda. Devido à população maioritariamente envelhecida desta 

região do país, não é de estranhar que esta farmácia sirva um grande número de idosos que se 

deslocam em massa à farmácia à Sexta-feira de manhã, dia em que se realiza o mercado semanal na 

cidade. O horário de funcionamento da farmácia ao público é das 9H às 20H de segunda a quinta-

feira, à sexta-feira das 8H30min às 20H e das 9H às 13H ao sábado. Durante a semana de serviço 

está aberta até às 23H sendo que a partir dessa hora está um funcionário em regime de 

disponibilidade podendo ser chamado à farmácia a qualquer hora da noite. 

2.3. Recursos humanos e suas funções 

Os recursos humanos são fundamentais ao funcionamento da farmácia comunitária onde a relação 

comercial se baseia num modelo de atendimento personalizado. 

A Farmácia Paixão possui nos seus quadros um total de cinco colaboradores do qual faz parte a 

Diretora Técnica (DT), Drª. Natália Massa Patrocínio; Farmacêutica Adjunta, Drª. Carla Araújo; 

Auxiliar Técnica, com Licenciatura em Farmácia Joana Branquinho; Auxiliar Técnico, Paulo 

Santos e Administrativa, Andreia Rente.  

A DT assume a responsabilidade pelos atos farmacêuticos praticados na farmácia; garante a 

prestação de esclarecimentos aos utentes sobre o modo de utilização dos medicamentos; assegura 

que os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) só são dispensados aos utentes que não a 

apresentem em casos de força maior, devidamente justificados, assegura que a farmácia dispõe de 

um stock suficiente de medicamentos, entre outros [5]. 

Para o desenvolver das suas atividades é muito importante que o farmacêutico se mantenha 

atualizado e participe em formações continuadas [1]. 

Ao longo do meu estágio tive oportunidade de acompanhar todas as atividades realizadas na 

farmácia. 

2.4. Espaço físico da farmácia 

A Farmácia Paixão obedece a uma série de disposições inscritas na lei que preveem as 

características físicas de uma farmácia. 
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2.4.1. Espaço exterior 

O aspeto exterior da farmácia é característico e profissional, facilmente visível e identificável. 

Possui a inscrição “FARMÁCIA” e o símbolo característico, a “cruz verde” os quais estão 

devidamente iluminados durante as noites de serviço da farmácia, possui uma placa exterior com o 

nome da farmácia e da DT; está disponível o horário de funcionamento da farmácia, está exposta 

informação acerca das farmácias de serviço e as montras são regularmente modificadas 

contemplando informação alusiva aos produtos vendidos na farmácia (Anexo 1). 

2.4.2. Espaço interior 

A Farmácia Paixão apresenta um espaço interior profissional, calmo, atraente e funcional 

permitindo um rápido acesso a qualquer uma das zonas que a constituem. As farmácias devem 

dispor de instalações adequadas à prossecução da sua atividade garantindo a segurança, 

conservação e preparação de medicamentos, assim como assegurar a acessibilidade e privacidade 

dos utentes e respetivo pessoal. Cada colaborador possui um cartão de identificação. As farmácias 

devem ter uma área útil total mínima de 85 m² e devem ser constituídas pelas seguintes divisões: 

área de atendimento ao público, laboratório e zona de verificação, escritório, instalações sanitárias 

e armazém [6] (Anexo 2). 

2.4.2.1. Área de atendimento ao público e de exposição 

A área de atendimento ao público é uma área espaçosa com boa luminosidade, possui 4 balcões de 

atendimento independentes e permite uma boa comunicação aquando do atendimento de cada 

doente.  

Cada balcão de atendimento possui um computador e todo o restante hardware importante na 

dispensa. Imediatamente atrás dos balcões estão dispostos alguns MNSRM, com boa visibilidade 

para o utente e rápido acesso aos profissionais de saúde. Cada balcão possui também gavetas onde 

se encontram produtos diversos como: pensos, ligaduras, testes de gravidez, batons entre outros. 

Um pouco mais atrás encontramos as gavetas deslizantes que possuem todos os medicamentos em 

geral. Nas gavetas os medicamentos encontram-se organizados de acordo com forma farmacêutica, 

os medicamentos de marca estão separados dos medicamentos genéricos embora ambas as secções 

estejam organizadas alfabeticamente. Nesta zona existe também um frigorífico cuja temperatura é 

rigorosamente controlada diariamente e onde podemos encontrar medicamentos termolábeis. 

Na restante área de exposição, podemos encontrar os produtos dermocosméticos, produtos de 

higiene oral, puericultura, produtos pré-mamã e pós-parto, produtos de higiene íntima, restantes 

vitaminas e suplementos, produtos dietéticos, produtos capilares, calçado ortopédico entre outros, 

sempre bem identificados. Nesta zona podemos ainda encontrar uma balança, um aparelho medidor 

de tensão arterial e um espaço infantil. De salientar que a organização dos produtos nestas áreas é 
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feita habitualmente por marca/laboratório do produto, deve ser apelativa e alterada frequentemente 

como estratégia de marketing. 

2.4.2.2. Área de verificação de encomendas e laboratório 

Na Farmácia Paixão existe ainda uma área de receção de encomendas de acesso exclusivo aos 

funcionários da farmácia. Nesta zona existe uma bancada de trabalho que dispõe de um 

computador, um leitor ótico e uma impressora para impressão de etiquetas. A partir deste local um 

funcionário dá entrada das encomendas, confirma preços e validades e marca preços em 

embalagens se for caso disso, enquanto isso os restantes colaboradores procedem à arrumação da 

encomenda. Neste local é também arquivada alguma documentação contabilística como as faturas, 

notas de devolução e notas de crédito dos fornecedores. 

Contigua à área de receção e verificação de encomendas existe o laboratório de manipulados 

destinado à preparação de fórmulas magistrais e preparados oficinais. A DT garante que a farmácia 

possui todo o equipamento necessário e que este esteja em bom estado de funcionamento, seguindo 

um plano de manutenção e calibração periódicos. Nesta zona existe uma bancada, um lavatório, 

local de armazenamento de matérias-primas, material de vidro e outro material de laboratório, 

dossier onde são registados todos manipulados, fichas de preparação e toda a legislação relativa ao 

laboratório. A Farmácia Paixão dispões de todos o material e condições necessárias à preparação 

dos manipulados embora na prática não sejam realizados muitos manipulados mensalmente por 

falta de prescrição médica. 

2.4.2.3. Armazém  

Após receção das encomendas os produtos podem ser arrumados num stock ativo é o caso da 

arrumação nas gavetas deslizantes ou na área de exposição, no entanto, por falta de espaço e por 

uma questão de organização existe um armazém onde são guardados todos os excedentes recebidos 

e a partir do qual é feita uma reposição diária dos produtos nos restantes locais, assim no armazém 

encontramos o stock passivo da farmácia No armazém todos os produtos estão devidamente 

organizados alfabeticamente e de acordo com a sua forma farmacêutica, além disso os MSRM 

estão separados fisicamente dos MNSRM.  

2.4.2.4. Escritório – Informação e documentação científica 

No escritório da DT podemos encontrar uma biblioteca básica da farmácia acessível a todos os 

colaboradores e na qual constam algumas publicações atualizadas. Na biblioteca da farmácia 

podemos encontrar a Farmacopeia Portuguesa 9.0 e o Prontuário Terapêutico 11 de caráter 

obrigatório e ainda outras publicações adicionais como: o Índice Nacional Terapêutico e o 

Simpósio Terapêutico [1,4].  Constantes atualizações e alterações fazem com o que farmacêutico 

aposte numa formação contínua para tal, existem centros de documentação e informação.  
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2.4.2.5. Salas de atendimento personalizado 

Na Farmácia Paixão existem 2 salas, um espaço destinado a garantir a confidencialidade e 

privacidade dos utentes sempre que estes o desejarem. Uma das salas destina-se sobretudo à 

realização de testes bioquímicos (colesterol total, triglicerídeos, glicemia, INR, ácido úrico) e ainda 

à administração de injetáveis. Na segunda sala existe uma maca e podem também ser administrados 

injetáveis, nesta sala são também realizadas semanalmente as consultas de nutrição, consultas com 

o massagista e podologista. 

2.5. Equipamento informático 

O sistema informático é uma ferramenta de máxima importância nas farmácias. O software 

utilizado na Farmácia Paixão é o SPharm® desenvolvido pela empresa SoftReis. O seu modo de 

funcionamento está orientado para aumentar a produtividade dos colaboradores, minimizando os 

tempos de trabalho e facilitando assim as tarefas diárias de uma farmácia.  

Cada colaborador da Farmácia possui um código de acesso. O sistema é atualizado diariamente 

relativamente a produtos farmacêuticos, planos de comparticipação e outras novas funções que 

possam ser úteis aos utilizadores do sistema informático.  

3. Aprovisionamento de Armazenamento 
O atual contexto de crise, causado por sucessivas alterações do mercado, legislação cada vez mais 

exigente e menor poder de compra do público em geral levou várias farmácias a adotar medidas de 

redução de custos e eliminar desperdícios. A balança entre gestão económica da farmácia e 

satisfação dos clientes remete-nos para a grande importância de um eficaz sistema de 

aprovisionamento.  

3.1. Seleção de um fornecedor 

A obtenção de medicamentos e produtos é feita com recurso a armazenistas ou por compra direta a 

laboratórios. Os armazenistas possibilitam normalmente uma resposta rápida e eficaz às 

necessidades da farmácia e podem ainda apresentar propostas com alguns descontos e bonificações. 

A compra direta a laboratórios ocorre mensalmente, e permite alguma facilidade no pagamento, 

bonificações e descontos em maior quantidade. No geral, as compras diárias são maioritariamente 

obtidas através dos primeiros e os produtos em grande escala através dos segundos [7]. 

A seleção dos fornecedores para a aquisição de um dado produto depende sempre do tipo de 

produto, da rapidez de entrega, facilidade de devolução e claro, dos custos associados. 

Na Farmácia Paixão os principais fornecedores são: a Cooprofar, Plural e Alliance Healthcare. As 

encomendas diretas a laboratórios ocorrem uma vez por mês e direcionam-se habitualmente aos 

medicamentos genéricos, embora possam surgir encomendas diretas a laboratórios para MNSRM e 

dermocosmética, conforme as necessidades destes produtos. 
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3.2. Aquisição dos produtos farmacêuticos 

Através do movimento diário de cada produto na farmácia é feita a sua reposição, esta tem por base 

a ficha do produto onde está indicado um stock mínimo e máximo que permite com eficácia ter 

sempre presente uma quantidade necessária de cada produto. O sistema informático da farmácia 

oferece uma ajuda preciosa aquando da preparação da encomenda. 

É muito importante uma consulta cuidadosa do histórico de vendas de cada produto bem como a 

sua média mensal de vendas de modo a que nunca haja falhas, nem produtos sem rotação assim 

podem sempre ser incluídos ou excluídos produtos da encomenda de cordo com as necessidades da 

farmácia. A escolha do fornecedor irá depender do tipo de produto pretendido, da incidência do 

receituário, da época do ano, das condições de bonificações e descontos. Na Farmácia Paixão este 

método de aquisição de produtos é realizado duas vezes por dia informaticamente via internet. 

Sempre que sejam necessários medicamentos de maior urgência ou sejam feitas reservas de 

produtos, estes são normalmente confirmados e encomendados via telefone.  

3.3. Receção e conferência de encomendas 

As encomendas recebidas na Farmácia Paixão são encaminhadas para a área de aprovisionamento 

onde um colaborador se responsabiliza por dar entrada da mesma. Qualquer produto que chegue à 

farmácia é acompanhado por fatura ou guia de remessa em duplicado. O sistema informático 

fornece uma ajuda imprescindível neste processo. As primeiras etapas da receção são: a seleção do 

fornecedor e verificar se a encomenda foi efetuada através do sistema ou diretamente. Procede-se 

então à leitura ótica de cada produto, é sempre analisada a validade, o preço do produto (PVP e 

PVF), a integridade da embalagem, se a quantidade fornecida é igual à encomendada, se existem 

bonificações associadas, se o preço requer marcação ou se existe alguma reserva associada. Por fim 

é confirmado o número e data do documento bem como o preço final e são analisados os produtos 

em falta. No caso de existirem medicamentos de frio estes devem ser guardados no frio o mais 

rapidamente possível, aliás estes produtos vêm num contentor especial para assegurar as condições 

de temperatura. 

Os medicamentos psicotrópicos/estupefacientes e benzodiazepinas estão sujeitos a exigências 

específicas, estes têm de vir acompanhados de um registo de requisição (Anexo 3) que deve vir 

juntamente com a fatura ou apenas no final do mês dependendo do fornecedor escolhido. Esta 

requisição chega em duplicado e deve ser assinada e carimbada por um farmacêutico, o duplicado é 

reenviado ao fornecedor como comprovativo da receção do produto e a original é arquivada na 

farmácia durante 3 anos. 

As matérias-primas e reagentes por se destinarem à preparação de manipulados, são sempre 

acompanhados por um boletim de análise (Anexo 4), onde figuram especificações exigidas para 

poderem ser usadas na preparação dos manipulados.  
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3.4. Devoluções 

Por vezes é necessário realizar algumas devoluções, a maioria das vezes devido a embalagens 

danificadas, no entanto, prazos de validade prestes a expirar, pedidos por engano, recolha de 

produtos do mercado por ordem do INFARMED, entre outros motivos, podem levar à devolução 

de um produto farmacêutico. Nestes casos é sempre necessário indicar o produto, a quantidade, 

validade, número e data de fatura e motivo de devolução. As notas de devolução (Anexo 5) são 

impressas em triplicado carimbadas e assinadas, as duas primeiras vias são enviadas com o produto 

e com a fotocópia da fatura de receção. O fornecedor pode trocar o produto, emitir uma nota de 

crédito referente ao valor do produto ou em último caso não aceitar a devolução do produto. Este  

ultimo caso pode acontecer sempre que os laboratórios também não aceitem um produto devolvido 

por prazo de validade, esta situação é muito recorrente por exemplo em produtos veterinários. 

3.5. Marcação de preços 

A marcação do Preço de Venda ao Público (PVP) é diferente de acordo com o tipo de 

medicamento. No caso dos MSRM o PVP está previamente estipulado e vem marcado na 

embalagem do produto e na fatura, de acordo com as margens legais. Para os MNSRM ou outro 

produto de saúde o PVP é sempre calculado em função do preço de custo, valor de Imposto sobre o 

Valor Acrescentado (IVA) aplicado e margem de lucro definido para a farmácia dependendo do 

tipo de produto [8]. 

3.6. Armazenamento 

Para que seja assegurado um serviço seguro e eficaz na farmácia comunitária é fundamental que 

sejam criadas condições necessárias de armazenamento dos produtos, de modo a garantir a sua 

correta conservação [9].  

A maioria dos produtos requer um ambiente seco, fresco e arejado. Como auxiliar de controlo é 

diariamente registada a temperatura ambiente da farmácia. Os produtos termolábeis como por 

exemplo insulinas, a maioria das vacinas, alguns colírios entre outros devem ser armazenados no 

frigorífico cuja temperatura é verificada diariamente e  deve estar compreendida entre os 2ºC e os 

8ºC. 

O armazenamento dos produtos é feito por ordem crescente de validade, da frente para trás, para 

que o primeiro medicamento seja o de validade mais curta.  

3.7. Controlo de prazos de validade  

O controlo regular dos prazos de validade é um parâmetro fundamental para que seja garantido um 

serviço de qualidade e para salvaguardar a saúde e segurança dos utentes. Os produtos de prazo de 

validade mais curta devem ser os primeiros a ser dispensados e deve ainda considerar-se que não 
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devem ser dispensados produtos cuja validade possa expirar durante o período de tratamento de um 

doente.  

Na Farmácia Paixão, com o auxílio do sistema informático, é imprimida uma listagem de todos os 

produtos da farmácia cujos prazos de validade terminem em 3 meses. Para cada produto dessa lista 

é confirmado o stock e a validade, estes são armazenados num local diferente e é analisada a 

viabilidade de venda para cada produto. Dois meses antes do término do prazo de validade, os 

produtos devem ser efetivamente separados e eliminados do circuito de venda, é emitida uma nota 

de devolução ao fornecedor, o qual enviará posteriormente uma nota de crédito relativamente a 

cada devolução [10].  

4. Dispensa de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 
Os medicamentos podem ser classificados segundo um sistema ATC (Anatómico – Terapêutico – 

Químico), segundo a finalidade terapêutica e segundo a sua forma farmacêutica. Esta classificação 

é um sistema prático e útil que divide os fármacos em 14 grupos principais de acordo com o 

sistema ao qual vão atuar (representado por uma letra), com subgrupos farmacológicos 

(representado por dois números), terapêuticos (representado por uma letra), químicos (representado 

por uma letra) e no último nível um subgrupo correspondente à substância ativa (representado por 

dois números). No final a classificação ATC é dada por um código [11]. 

De acordo com a legislação portuguesa [12], estão sujeitos a receita médica os medicamentos que 

preencham uma das seguintes condições: possam constituir um risco para a saúde do doente, direta 

ou indiretamente, mesmo quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem 

vigilância médica; possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam 

utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se 

destinam; contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou 

reações adversas seja indispensável aprofundar; destinem-se a ser administrados por via parentérica 

(injetável). 

4.1. Prescrição médica  

Uma receita médica é um documento através do qual são prescritos um ou mais medicamentos, por 

um médico ou, nos casos previstos em legislação especial, por um médico dentista ou por um 

odontologista [12].  

A prescrição de medicamentos, incluindo manipulados e medicamentos contendo estupefacientes e 

psicotrópicos tem de ser feita no modelo de receita médica aprovado pelo Despacho n.º 

15700/2012, de 30 de novembro, na sua redação atual [13].  

A prescrição de medicamento deve ser efetuada preferencialmente de forma eletrónica (Anexo 6). 

As receitas eletrónicas não renováveis têm uma validade de 30 dias. Caso se destinem a 

tratamentos de longa duração ou no autocontrolo da Diabetes mellitus podem ser renováveis 
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através de 3 vias com uma validade de 6 meses desde a data da sua emissão. Neste tipo de receitas 

podem ser prescritos até quatro medicamentos diferentes, num máximo de quatro embalagens e 

apenas duas embalagens por medicamento à exceção dos tratamentos unidose que podem ser até 4 

unidades por receita como é o caso das injeções Diprofos Depot® e ceftriaxona [14]. Juntamente 

com a receita médica existe um guia de tratamento que deve ser destacado e entregue ao doente. 

As receitas podem ser prescritas manualmente (Anexo 7) em caso de falência informática; 

inadaptação do prescritor, prescrição no domicílio ou se o médico prescrever apenas até um 

máximo de 40 receitas/mês. Contudo, a prescrição manual deve contemplar a vinheta respetiva à 

identificação do prescritor. Caso a prescrição seja feita em instituições do Serviço Nacional de 

Saúde (SNS) ou instituições com acordos com as administrações regionais, é necessária a presença 

de uma vinheta identificativa do local de prescrição caso contrário deverá conter carimbo de 

consultório particular [15].  

A análise prévia da prescrição médica antes do ato de dispensa é muito importante porque diminui 

a probabilidade de erro na dispensa do medicamento e devolução da receita a partir do centro de 

conferências. Importa verificar antes de efetuar a dispensa: número da receita, identificação do 

doente e o seu número de beneficiário, identificação do local de prescrição e do médico prescritor, 

Identificação do regime de comparticipação a que pertence o utente; identificação do medicamento 

(DCI1 da substância ativa, dosagem, forma farmacêutica, dimensão da embalagem, número de 

embalagens e respetivo código), posologia, identificação do despacho e exceções se aplicável, data 

de prescrição e validade da receita e assinatura do médico prescritor [16]. 

Após análise cuidada da receita o farmacêutico deve verificar a quem se destina, confirmar 

sintomatologia, verificar a existência de contraindicações, efeitos adversos, interações com outros 

medicamentos, e preocupações especiais na toma da medicação. É importante também perceber se 

o utente vai iniciar a terapêutica ou se está a dar continuidade a um tratamento. 

Durante o meu estágio vivenciei situações em que a interpretação da receita médica não era clara 

sobretudo em receitas manuais. Sempre que necessário foi estabelecido contacto com o médico 

prescritor para esclarecimento de qualquer dúvida relativa à prescrição. Por exemplo em relação ao 

medicamento Victoza® o médico prescritor estabeleceu dosagens que não eram viáveis em termos 

de administração, entrou-se em contacto com o médico e essa situação foi imediatamente 

esclarecida.  

Os utentes devem ser sempre informados da existência medicamentos mais baratos e que têm 

direito de opção exceto quando são assinaladas exceções: a) medicamentos com margem ou índice 

terapêutico estreito, b) intolerância ou reação adversa a um medicamento com a mesma substância 

ativa, mas identificado por outra denominação comercial; c) Prescrição de medicamento destinado 

                                                
1 Designação comum internacional recomendada pela Organização Mundial de Saúde para substâncias ativas de medicamentos (DCI), de acordo com 
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a assegurar a continuidade de um tratamento com duração estimada superior a 28 dias.” Nesta 

situação, os utentes apenas podem optar por medicamentos que sejam mais baratos que o prescrito 

[17]. 

4.2. Dispensa 

Atualmente a maioria das receitas médicas são prescritas por Denominação Comum Internacional 

(DCI), nestas situações é muito importante questionar o doente acerca da sua preferência por um 

medicamento de marca ou genérico desde que tenha o mesmo  Código Nacional para a Prescrição 

Eletrónica de Medicamentos (CNPEM) que o que conta na receita. Para que diferentes fármacos 

tenham o mesmo CNPEM devem cumprir os mesmos critérios obrigatórios: DCI; forma 

farmacêutica; dosagem e número de unidades. Quando os critérios obrigatórios não são suficientes 

para caracterizar o medicamento devem possuir o mesmo: tipo de embalagem/recipiente, 

quantidade em volume/massa ou via de administração. Apesar de muitos destes critérios serem 

utilizados na formação dos Grupos Homogéneos, o CNPEM acrescenta informação que responde a 

necessidades de melhor identificação em agrupamentos de menor dimensão, bem como, abrange 

substâncias ativas para os quais existem medicamentos genéricos comercializados e não incluídos 

em Grupos Homogéneos [18]. 

O utente deve ser informado pelo farmacêutico acerca do medicamento com o menor preço, que 

cumpra a prescrição, sendo muitas vezes necessário fazer uma simulação de preços de modo a 

facilitar a escolha do doente. Talvez pela faixa etária dos doentes que frequentam a farmácia, 

maioritariamente idosos, pude constatar que ainda não entendem bem a diferença entre 

medicamento de marca e medicamento genérico o que torna ainda mais difícil esta escolha, uma 

resposta frequente quanto questionava acerca da sua preferência no medicamento era “Quero o que 

está aí escrito”, sem perceberem que o que o médico tinha prescrito era apenas a substância ativa. 

Sempre que a receita não apresente dimensão da embalagem ou dosagem prescrita é cedida a de 

menor dimensão e dosagem respetivamente. 

É essencial que o doente seja esclarecido quanto à indicação e posologia do medicamento também 

como forma de promoção de adesão à terapêutica. Como estratégia indicação e posologia são 

escritas na embalagem do medicamento. Relativamente aos antibióticos tive sempre o cuidado de 

reforçar a importância da sua toma a horas corretas bem como a toma de toda a embalagem, 

mesmo que se verificassem melhorias dos sintomas.  

4.3. Regimes de comparticipação 

A atual legislação prevê a possibilidade de comparticipação de medicamentos através de um 

regime geral ou de um regime especial, o qual se aplica a situações específicas que abrangem 

determinadas patologias ou grupos de doentes [19]. No regime geral, a maioria dos medicamentos 

sujeitos a receita médica são comparticipados de acordo com o escalão em que se inserem que por 

sua vez depende da sua classificação farmacoterapêutica. Os regimes especiais de comparticipação 
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aplicam-se a pensionistas e a utentes com patologias especiais através de diplomas específicos de 

cada situação como por exemplo Doença de Alzheimer, Artrite Reumatoide e Espondilite 

Anquilosante, Dor oncológica moderada a forte, Psoríase entre outras [20].  

Na Farmácia Paixão surgem frequentemente entidades de comparticipação que não pertencem ao 

SNS, como é o caso da SAVIDA (Anexo 8) (trabalhadores e familiares EDP), Sindicato Bancários 

Centro, Portugal Telecom-ACS-Correios, IASFA- Instituto de Ação Social das Forças Armadas, 

Caixa Geral de Depósitos. Alguns laboratórios oferecem programas de comparticipação para 

alguns medicamentos como é o caso da Sanofi, para a vacina Gardasil®.  

Após a venda é impresso no verso da receita (Anexo 9) a respetiva comparticipação para efeitos de 

faturação. O utente deve assinar o verso da receitar onde declara ter recebido os medicamentos 

constantes da receita e prestados os conselhos da sua utilização. A fatura/recibo é carimbada e 

assinada após a dispensa. 

4.4. Vendas suspensas 

Para algumas situações de doenças crónicas como a hipertensão, diabetes, depressão entre outros os 

doentes têm necessidade de medicação diária e nem sempre é fácil conseguir uma consulta médica 

para que estes lhe sejam prescritos. Nestes casos, a utentes habituais e que tenham ficha na 

farmácia, a Farmácia Paixão permite vendas suspensas, em que o utente leva a medicação 

necessária e se compromete a trazer a receita da mesma.  

4.5. Dispensa de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica Especial  

Alguns fármacos estão sujeitos a uma legislação especial e consequentemente a sua dispensa rege-

se por regras específicas. É o caso dos medicamentos: que contenham em dose não dispensada de 

receita, uma substância classificada como estupefaciente ou psicotrópico, nos termos do Decreto-

Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro; possam, em caso de utilização anormal, dar origem a riscos 

importantes de abuso medicamentoso, criar toxicodependência ou ser utilizados para fins ilegais; 

ou que contenham uma substância que, pela sua novidade ou propriedades, se considere, por 

precaução, incluída nas situações previstas na alínea anterior [21]. 

4.5.1. Psicotrópicos e Estupefacientes 

O Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, que regula o “Regime jurídico do tráfico e consumo de 

estupefacientes e psicotrópicos” prevê a prescrição de receitas eletrónicas iguais às dos restantes 

medicamentos [22].  

A dispensa destes medicamentos requere no entanto o cumprimento de normas específicas: por 

exemplo estas receitas não podem conter a prescrição de outros medicamentos [14]. Aquando da 

dispensa destes medicamentos é necessário preencher uma série de informações que surgem no 

ecrã do computador, pois o sistema obriga ao registo dos dados do médico prescritor, do utente e 

do adquirente sendo-lhe sempre pedido um documento de identificação. (Anexo 10). 
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As fotocópias das receitas e as requisições destes medicamentos são arquivadas e é preenchido um 

livro de registo, onde são anotados cronologicamente todos os medicamentos que entram e saem da 

farmácia. Segundo a Portaria nº137-A/2012 de 11 de maio a farmácia deve enviar até ao dia 8 do 

mês seguinte, a lista relativa às receitas materializadas da prescrição eletrónica onde sejam 

prescritos estupefacientes ou psicotrópicos. Estes registos são arquivados durante um período de 3 

anos. Embora a Deliberação nº 292/2005 de 17 de fevereiro, autorize a substituição dos livros e 

registos manuais dos psicotrópicos e estupefacientes pelo registo informático, onde é comtemplado 

o sistema SPharm® [23], a Farmácia Paixão continua a enviar ao INFARMED fotocópia dos livros 

de registo manuais. 

As benzodiazepinas são também sujeitas a controlo sendo necessário o envio do balanço anual das 

entradas e saídas na farmácia, ao INFARMED. 

5. Dispensa de Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 
Diariamente surgem na farmácia utentes sem receita médica que nos questionam sobre qual o 

melhor fármaco para este ou aquele problema. Assim a intervenção do farmacêutico é 

extremamente importante e exige ainda uma maior responsabilidade. Para um aconselhamento 

mais seguro e eficaz são feitas várias questões ao utente nomeadamente: “À quanto tempo surgiram 

os sintomas?”, “Já está a fazer algum tipo de medicação?”, “Tem algum outro tipo de patologia?”; 

“Faz alergia a algum medicamento?”. Cada situação é sempre analisada com a máxima 

responsabilidade e sempre que a sintomatologia persistir ou agravar a consulta no médico é o 

procedimento mais adequado. 

5.1. Automedicação 

A automedicação consiste na utilização de MNSRM de forma responsável, sempre que se destinem 

ao alívio e tratamento de queixas de saúde passageiras e sem gravidade, com a assistência ou 

aconselhamento opcional de um profissional de saúde. Esta ação enquadra-se numa tendência geral 

de crescimento da responsabilidade individual na manutenção da sua própria saúde para a qual têm 

contribuído alguns fatores: dificuldade em marcar uma consulta médica, publicidade nos media, 

experiência anterior com sucesso e conselhos de familiares e amigos. A utilização de MNSRM 

deve ser limitada no tempo e de acordo com as informações veiculadas no folheto informativo. Não 

é recomendada em bebés, nem durante a gravidez e o aleitamento. Ao farmacêutico cabe o papel de 

aconselhar sobre as opções disponíveis, informar sobre as condições de utilização, sobre as 

circunstâncias em que deve ser consultado o médico, bem como, proceder à dispensa do 

medicamento [24]. O Despacho nº17690/2007 de 23 de julho apresenta uma lista de situações 

passíveis de automedicação [25]. 

Esta foi para mim a área mais difícil de todo o estágio, existe uma panóplia imensa de MNSRM e o 

aconselhamento exige sempre uma grande responsabilidade. Senti que ao longo do estágio cresci 
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muito profissionalmente, ganhei mais confiança o que só se consegue realmente com muita prática, 

de qualquer modo, pedia sempre a um dos farmacêuticos a sua opinião verificando a concordância 

com o meu aconselhamento.  

Na Farmácia Paixão, as situações mais habituais passam por casos de constipação, dores de 

garganta, tosse, rinorreia, congestão nasal, rouquidão, prisão de ventre, herpes labial, dores 

musculares, contusões e hematomas, infeções fúngicas, queimaduras e alergias. Constatei que 

havia ainda uma grande falta de informação da parte de alguns utentes como por exemplo a toma 

concomitante de ibuprofeno e paracetamol. Outra situação que muito me surpreendeu foi um utente 

idoso que tomava diariamente desde à alguns anos um comprimido de Voltaren®, por achar que se 

tratava de um medicamento para o tratamento de patologias cardíacas.  

5.2. Aconselhamento e dispensa de outros produtos de saúde 

5.2.1. Produtos cosméticos e de higiene corporal  

Os produtos cosméticos e de higiene corporal são muito requisitados nas farmácias de oficina. São 

regulamentados pelo Decreto-Lei n.º 189/2008, de 24 de setembro alterado mais recentemente pelo 

Decreto-Lei nº245/2012, de 09 de novembro [26].  

A Farmácia Paixão oferece aos seus utentes uma gama alargada de produtos de diversas marcas. 

Deste grupo fazem também parte os produtos de higiene oral.  

A maior procura foca-se em produtos: anti-queda de cabelo sendo que para este fim existem 

diversas opções, desde ampolas, champôs e comprimidos; produtos para pele com tendência 

acneica nestes casos é habitualmente aconselhada a utilização de um gel de limpeza, tónico e creme 

hidratante de utilização diária: produtos para peles atópicas, para as quais existe normalmente um 

gel de banho e hidratante intensivo com formulações hipoalergénicas adequadas.  

As linhas dermocosméticas pediátricas são mais um grupo de produtos cosméticos disponível para 

responder às necessidades especiais dos bebés.  

Por vezes os utentes procuram produtos em que os resultados sejam visíveis quase imediatamente é 

muito importante esclarecer que nenhum destes produtos tem uma ação milagrosa, a sua aplicação 

deve ser continua para que os resultados sejam visíveis. 

5.2.2. Produtos dietéticos para alimentação especial 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 74 2010 de 21 de junho, o Gabinete de Planeamento e Políticas 

do Ministério da Agricultura do desenvolvimento rural e das pescas é o organismo responsável 

pelas medidas de política relativa à qualidade e segurança dos géneros alimentícios destinados a 

uma alimentação especial [27]. 

A alimentação especial responde às necessidades nutricionais especiais de: pessoas cujo processo 

de assimilação ou cujo metabolismo se encontrem perturbados; pessoas que se encontram em 

condições fisiológicas especiais e que, por esse facto, podem retirar benefícios especiais de uma 
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ingestão controlada de determinadas substâncias contidas nos alimentos; lactentes ou crianças de 

pouca idade em bom estado de saúde [27]. 

Na Farmácia Paixão existem suplementos nutricionais orais hiperproteicos como o Fortimel® ou 

Fresubin® e líquidos polieletrolíticos como o Miltina®. 

Relativamente aos lactentes e crianças sabe-se que o leite materno constitui, o alimento ideal nos 

seus primeiros meses de vida pois fornece nas proporções adequadas todos os nutrientes 

necessários. No entanto por diversas razões o aleitamento materno pode não ser suficiente sendo 

necessário introduzir leites e farinhas.   

Na Farmácia Paixão existem diferentes formulas, que diferem de acordo com a idade, patologias, 

ou intolerâncias do bebé como por exemplo leites anti-regurgitantes, hipoalergénicos, adequados à 

idade do bebé. Mais tarde são introduzidas as farinhas, cujas composições se adaptam às diferentes 

necessidades das crianças podem ser lácteas e não lácteas e com ou sem glúten Também se 

encontram boiões de frutas, carne, legumes e sopas. As marcas existentes para este efeito são 

principalmente Nutriben® e Novalac®. 

5.2.3. Fitoterapia e suplementos alimentares 

Os produtos fitoterápicos constituem uma alternativa a alguns medicamentos obtidos por síntese 

química principalmente em situações de doentes polimedicados. No entanto penso que existe uma 

ideia errada por parte da população mais idosa ao pensar que o que “o que é natural não faz mal”. 

Também para estes produtos farmacêuticos é importante alertar para algumas possíveis contra-

indicações como é o caso do hipericão por ser um indutor metabólico ou o sene utilizado como 

laxante que pode facilmente causar habituação. Na Farmácia Paixão estão disponíveis produtos 

fitoterápicos como os Chás Moreno®, Manasul®, Bekunis® e vários produtos da marca 

Arkocápsulas®. 

O Decreto-Lei n.º 136/2003, de 28 de junho, define os suplementos alimentares como géneros 

alimentícios que se destinam a complementar e ou suplementar o regime alimentar normal e que 

constituem fontes concentradas de determinadas substâncias nutrientes ou outras com efeito 

nutricional ou fisiológico [28].  

Pude verificar que existe uma forte procura destes produtos, sobretudo, os destinados ao aumento 

do rendimento físico e psíquico bem como os suplementos destinados à perda de peso utilizados na 

dieta Easyslim®. Outro facto curioso é a grande importância dos media, que influencia fortemente 

a população mais idosa, pois vários utentes diziam tomar um suplemento de cálcio Calcitrin® que 

além de não ser vendido em farmácias, não lhe são reconhecidos estudos científicos que 

comprovem a sua eficácia. Chamo à atenção deste facto porque considero que deveria haver uma 

legislação que controlasse mais fortemente a venda liberalizada deste tipo de produtos.  



 15 

5.2.4. Medicamentos de uso veterinário 

Os produtos mais vendidos destinam-se sobretudo a animais domésticos: cães e gatos. Verifiquei 

uma elevada procura de medicamentos antiparasitários contra pulgas e carraças, nestes casos é 

muito importante questionar o utente acerca do peso do animal. Foram vendidos também muitos 

anticoncecionais, aquando da dispensa devemos perguntar se o medicamento é destinado à 

interrupção ou prevenção do cio. 

5.2.5. Dispositivos médicos 

Além dos medicamentos também os dispositivos médicos são importantes instrumentos de saúde 

que englobam um vasto conjunto de produtos. Devem no entanto atingir os seus fins através de 

mecanismos que não se traduzem em ações farmacológicas, metabólicas ou imunológicas, por isto 

se distinguindo dos medicamentos [29]. 

Os dispositivos médicos podem ser classificados de acordo com os potenciais riscos inerentes à sua 

utilização e possíveis incidentes relacionados com o seu funcionamento:  dispositivos médicos de 

classe I, baixo risco; dispositivos médicos de classe IIa e IIb, médio risco, sendo os de classe IIa de 

baixo médio risco e os de classe IIb de alto médio risco e dispositivos médicos de classe III, 

dispositivos de alto risco [30]. 

Os dispositivos médicos mais solicitados na Farmácia Paixão são por exemplo fraldas e pensos 

para incontinência, pulsos, meias, joelheiras elásticas, canadianas e bengalas e dispositivos que se 

destinam a controlar o micro ambiente de uma ferida entre outros. 

6. Outros cuidados de saúde prestados na farmácia 
O Farmacêutico como profissional de Saúde tem um papel ativo na promoção da mesma, assim, 

deve dinamizar programas específicos de forma a criar condições para que a população em geral 

adquira capacidades que lhes permitam controlar a Saúde e agir sobre os fatores que a influenciam 

[1]. Neste âmbito, as Farmácias deixaram de ser meros locais de venda de medicamentos 

transformaram-se em importantes espaços de saúde com o objetivo de promover hábitos saudáveis 

e alteração de condutas prejudiciais. 

6.1. Determinação de parâmetros bioquímicos fisiológicos  

A determinação de parâmetros bioquímicos na Farmácia Paixão é um serviço muito requisitado 

pelos utentes da farmácia. A cada utente é fornecido um cartão pessoal da farmácia onde são 

registados os diferentes parâmetros bioquímicos.  

6.1.1. Glicémia capilar  

A Diabetes mellitus carateriza-se por uma hiperglicemia. Esta é uma doença de grande relevância 

no panorama de saúde atual, que afeta cada vez um maior número de pessoas. A determinação da 

glicemia capilar é essencial na identificação e controlo da diabetes. 
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A determinação da glicemia, na farmácia Paixão, é efetuada a partir de uma pequena amostra de 

sangue capilar. Num utente sem diagnóstico de diabetes em jejum, valores de concentração de 

glicose superiores a 110 mg/dl são considerados indivíduos de risco. A concentração da glicemia 

pós-prandial deverá ser inferior 140 mg/dl.  

6.1.2. Colesterol total e triglicerídeos  

Dislipidemia é um termo usado para designar todas as anomalias quantitativas ou qualitativas dos 

lípidos no sangue sendo o colesterol e os triglicerídeos dois dos principais, este constituem fatores 

de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares [31]. 

Os níveis de colesterol total podem ser medidos a qualquer hora do dia, uma vez que a ingestão de 

alimentos pouco influencia os resultados, já os valores de triglicerídeos devem ser medidos em 

jejum, pois o resultado é afetado pela alimentação. Mais uma vez os testes são realizados com 

recurso a umas gotas de sangue capilar. Os valores de referencia são para o colesterol <190 mg/dl e 

para os triglicerídeos <150 mg/dl. 

6.1.3. INR 

O Rácio Internacional Normalizado (INR) é uma unidade de medição do Tempo de Protrombina 

(TP) que por sua vez mede a velocidade de coagulação do sangue. O valor do INR é a informação 

chave necessária para a escolha da dose mais correta do medicamento anticoagulante (manter ou 

alterar a dose). Os valores de INR deverão estar compreendidos entre 2 e 3 no caso de: profilaxia 

de tromboses venosas, flebites, embolias pulmonares, cardiopatias valvulares e enfarte agudo do 

miocárdio e entre 3 e 4,5 no caso de prótese valvular ou profilaxia arterial. Na Farmácia Paixão são 

frequentemente realizados testes de INR sobretudo em pessoas que estejam a efetuar medicação 

anticoagulante com Varfine® ou Sintrom®. 

6.2. Medição da tensão arterial  

A tensão arterial é a pressão que o sangue exerce no coração e nas artérias e é descrita por dois 

valores, conhecidos vulgarmente como a “máxima” (sistólica) e a “mínima” (diastólica) [33].  

Na Farmácia Paixão, a medição da tensão arterial é uma prática recorrente sobretudo na população 

mais idosa. São dadas indicações ao doente para não falar ou se mexer durante a medição. No final 

os valores de pressão arterial são registados num livro de registos individual para cada utente e são 

discutidos os valores obtidos, o histórico de medições anteriores, estilos de vida a adotar. Em 

situações onde se verifiquem valores muito alterados, o utente é encaminhado para o centro de 

saúde. 



 17 

6.3. Administração de injetáveis  

De entre os diversos serviços farmacêuticos que podem ser prestados pelas farmácias destacam-se: 

a administração de medicamentos e administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de 

vacinação (PNV) previstos pelo Decreto-Lei nº 171/2012 de 1 de agosto [34]. 

Os injetáveis podem ser administrados por farmacêuticos que possuam na sua formação o curso de 

administração de injetáveis e do curso de suporte básico de vida. Além das vacinas são 

administrados outros injetáveis (IM e SC). Ao longo do período de estágio tive oportunidade de 

acompanhar, e eu própria administrei, alguns injetáveis como Relmus® e Flameril® utilizados no 

tratamento de dores musculares. Durante o mês de Outubro tive oportunidade de observar a grande 

afluência de utentes à farmácia, para que lhes fosse administrada a vacina da gripe Influvac®, 

Istivac® ou Fluarix® que eu própria administrei inúmeras vezes.  

Durante o meu estágio tive oportunidade de participar numa ação de formação de “Administração 

de Vacinas e Medicamentos Injetáveis - formação Inicial” que também inclui a componente 

formação em Suporte Básico de Vida / Desfibrilhação Automática Externa organizada pela 

Cooprofar. Com esta formação fiquei com o cartão de socorrista e apta para dar vacinas e injeções 

depois de conclusão do Mestrado Integrado, a DT deixou que eu começasse a praticar com a sua 

supervisão. 

6.4. Consultas e Exames 

Semanalmente são realizadas consultas de nutrição e um massagista vem à farmácia duas vezes por 

semana. Diariamente um dos colaboradores da farmácia é responsável pela realização de 

eletrocardiogramas (ECG).  

6.5. Dispensa de medicação a Lares de Idosos 

A Farmácia Paixão responsabiliza-se pela dispensa semanal de medicação a 3 lares de idosos da 

região. Os medicamentos são debitados por doente e as embalagens são devidamente identificadas 

para cada doente, além disso, 2 dos colaboradores da farmácia são responsáveis pela 

desblisterização da medicação e organização em caixas semanais.  

7. Preparação de medicamentos 

Entende-se por medicamento manipulado qualquer fórmula magistral2 ou preparado oficinal3 

preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico. Os medicamentos manipulados 

são regulados pelo Decreto-Lei n.º 95/2004, de 22 de abril [35]. 

                                                
2 Fórmula magistral - qualquer medicamento preparado numa farmácia de oficina ou serviço farmacêutico hospitalar, segundo uma 
receita médica e destinado a um doente determinado; 
3 Preparado oficinal - qualquer medicamento preparado segundo as indicações compendiais de uma farmacopeia ou de um 
formulário oficial, numa farmácia de oficina ou em serviços farmacêuticos hospitalares, destinado a ser dispensado diretamente aos 
doentes assistidos por essa farmácia ou serviço; 
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Apesar da elevada oferta da indústria farmacêutica, quando esta não consegue responder às 

necessidades especiais de alguns doentes é por vezes solicitada a preparação de medicamentos 

manipulados. Desta forma é mais fácil a adaptação de um medicamento às necessidades individuais 

do utente desde a sua composição, dose à fórmula galénica adequada. Permite ainda a associação 

de substâncias não disponíveis no mercado e a preparação de medicamentos com baixa 

estabilidade. A Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho estabelece as boas práticas que devem ser 

adotadas na preparação de medicamentos manipulados em farmácia de oficina [36].  

Sempre que um medicamento manipulado é produzido, é elaborada uma ficha de preparação que 

permanece arquivadas na farmácia. O PVP (Anexo 11) é calculado segundo a Portaria n.º 

769/2004, de 1 de julho, com base no valor dos honorários da preparação, no valor das matérias-

primas e dos materiais de embalagem [37].  Depois de preparado, o manipulado é corretamente 

acondicionado e no seu rótulo devem constar informações relativas a: identificação da farmácia e 

do DT; nome do medicamento e formula quantitativa; prazo de utilização e condições de 

conservação; nome do doente; posologia, via de administração, instruções especiais e número do 

lote atribuído. O prazo de utilização é atribuído de acordo com guidelines existentes ou segundo o 

protocolado no Formulário Galénico Português. 

Na Farmácia Paixão não são realizados manipulados em grande número, no entanto tive 

oportunidade de assistir à preparação de uma pomada de vaselina salicilada a 5% utilizada em 

eczemas e outros problemas de pele. Reconstituí alguns antibióticos, sobretudo xaropes destinados 

à população pediátrica, geralmente a estas preparações extemporâneas basta adicionar água 

purificada em quantidade previamente estabelecida e agitar. A baixa estabilidade de certas 

preparações após reconstituição, obriga à sua preparação apenas no momento da dispensa. Devem 

ser sempre dadas informações de conservação e prazo de utilização destes medicamentos. 

8. Interação farmacêutica – utente – medicamento  

8.1. VALORMED  

A Farmácia Paixão participa no programa VALORMED, um projeto de sensibilização da 

população para a recolha de embalagens e medicamentos que já não utilizem ou que estejam fora 

de validade. Este material é encaminhado para inceneração evitando desperdícios e riscos para a 

saúde pública [38]. 

Os medicamentos recebidos na farmácia são colocados num contentor, que ao atingir o limite de 

capacidade é selado com uma etiqueta própria, pesado e juntamente é preenchido um formulário 

(Anexo 12), sendo posteriormente recolhido pelo fornecedor aderente responsável que o 

encaminha para incineração. 
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8.2. Farmacovigilância  

A farmacovigilância é a atividade de saúde pública que tem por objetivo a identificação, 

quantificação, avaliação e prevenção dos riscos associados ao uso dos medicamentos em 

comercialização, permitindo o seguimento dos seus possíveis efeitos adversos [1].   

O farmacêutico deve identificar reações adversas a medicamentos (RAM) e notificar o Sistema 

Nacional de Farmacovigilância (SNF) sempre que estas surjam. O SNF está implementado desde 

1992 e é regulamentado pelo DL nº 176/2006 de 30 de agosto, sendo o INFARMED a entidade 

responsável pelo seu acompanhamento, coordenação e aplicação [39].  

Deve ser questionado o utente sobre: os sinais e sintomas da reação adversa, bem como a sua 

duração, gravidade e evolução; deverão ser dadas indicações de suspensão da toma do 

medicamento que possa estar a causar reação. Esta informação é depois sujeita avaliação científica, 

tratamento e processamento, no sentido de serem implementadas medidas de segurança adequadas 

para minimizar os riscos associados à utilização dos medicamentos. 

9. Contabilidade e gestão  

A tarefa de contabilidade e gestão de uma farmácia é muito importante pois é necessário obedecer 

a uma série de requisitos legais.  

9.1. Processamento de receituário e faturação  

Tal como já foi referido na secção 4.3 aquando da dispensa do medicamento a receita é processada 

informaticamente onde lhe é atribuído um número e um lote para cada organismo registado no 

verso da receita. 

Diariamente, as receitas são organizadas em lotes de 30 receitas (à exceção do último lote) e 

conferidas uma a uma de forma a serem detetados possíveis erros de dispensa e possam ser 

corrigidos o mais rapidamente possível. A Farmácia Paixão tem um cuidado especial no processo 

de conferência de receitas, estas são analisadas por mais do que um operador de forma a minimizar 

o número de receitas devolvidas. Alguns parâmetros a ter em conta durante a conferência de 

receitas são: verificar se o organismo da receita corresponde ao organismo de comparticipação, 

verificar o número do utente, local de prescrição, data de prescrição e respetiva validade, assinatura 

do médico prescritor, verificar se o medicamento prescrito é igual ao medicamento dispensado e 

existência de alguma exceção: a), b) ou c), justificação caso alguma receita esteja escrita 

manualmente. Cada receita conferida é assinada e carimbada por um dos farmacêuticos. Após 

reconferência do receituário são ainda analisados os preços de cada medicamento, e contados os 

verbetes para cada lote. 

Após conformidade de todos os parâmetros supra citados são impressos informaticamente os 

verbetes de identificação de cada lote (Anexo 13) nos quais constam: identificação da farmácia, 

mês e ano a que se respeita, nº do lote, nº de embalagens referentes a cada receita, organismo de 
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comparticipação, valor total de PVP correspondente ao lote, valor a ser reembolsados pelo 

organismo de comparticipação, valor pago pelo utente. Os verbetes são carimbados e anexados às 

receitas de cada lote.  

No final, todos os lotes são fechados e é emitida uma relação resumo dos lotes, por fim, as faturas 

mensais dos medicamentos que são enviadas para Administração Regional de Saúde (ARS) ou 

Associação de Farmácias de Portugal (AFP), dependendo dos organismos de comparticipação. A 

AFP funciona como intermediário entre a farmácia e os diferentes organismos com os quais 

estabelece acordos à exceção da ARS. 

Até ao dia 5 do mês seguinte deverá ser enviada a faturação (para que chegue no dia 10) a cada 

entidade responsável, à qual são anexados os seguintes documentos: 
Tabela 1- Resumo de documentos a enviar a cada entidade para fecho de faturação e receituário. 

 

As receitas são conferidas no Centro de Conferência de Faturas, que ao detetar alguma não 

conformidade as devolve à farmácia com a justificação e o motivo da devolução. A farmácia pode 

no entanto proceder às respetivas retificações sempre que possível e incluir a receita no receituário 

do mês seguinte. Um aspeto muito positivo que realço no trabalho da Farmácia Paixão, é o facto de 

serem devolvidas um número mínimo de receitas (uma a duas) por mês num universo de milhares 

de receitas, o que implica um bom desempenho de todos os colaboradores quer na dispensa dos 

medicamentos quer na regularização de erros atempadamente.  

Enquanto estagiária participei ativamente em todo o processo de conferência e retificação de 

receituário bem como na faturação e fecho de lotes no final do mês.  

9.2. Documentos contabilísticos  

No dia a dia da farmácia existe uma elevada entrada e saída de produtos sempre devidamente 

registados. Por exemplo sempre que é recebida uma encomenda, esta faz-se acompanhar de uma 

fatura que deve ser arquivada. No final de cada mês é impresso um resumo do fornecedor de forma 

a confirmar que todas as faturas debitadas para pagamento foram efetivamente recebidas na 

farmácia. Outros documentos contabilísticos que devem ser devidamente organizados e arquivados 

são as guias de remessa, nota de devolução, notas de crédito e recibos necessários para o processo 

contabilístico da farmácia.  

 SNS 
Outros organismos através da 

AFP 

Relação Resumo Lotes 1 cópia à ARS 1 cópia à AFP 

Faturas 3 cópias ( 2 ARS, 1 Farmácia) 4 cópias (3 AFP, 1 Farmácia) 
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10. Conclusão 

Após 4 meses de estágio em farmácia comunitária reconheço o quão este estágio é importante na 

nossa formação académica como forma de consolidação dos conhecimentos adquiridos. A 

profissão farmacêutica requer um conhecimento muito vasto em diversas áreas da saúde que só é 

possível com muita prática da atividade. Sinto que ao longo destes meses cresci muito a nível 

pessoal, mas sobretudo a nível profissional,  que se foi refletindo na confiança e segurança do 

atendimento personalizado de cada utente da farmácia. Aprendi a lidar com a responsabilidade do 

exercício da atividade farmacêutica quer ao nível do cumprimento de horários e rotinas mas 

também como profissional de saúde que lida diariamente com pessoas, zelando sempre pela sua 

saúde e bem estar.  Foi muito bom perceber a confiança que os utentes demonstram pelos 

farmacêuticos, é uma profissão muito gratificante e que nos torna mais Humanos. 

Com a conclusão deste estágio, acabo com a certeza que tenho as bases necessárias para o exercício 

da atividade profissional. No entanto é uma área em constante mutação, pois são lançados novos 

fármacos e a legislação é frequentemente alterada. Assim é importante ter consciência que será 

sempre necessário muito estudo, pesquisa e dedicação para que possa ser uma profissional tão boa 

quanto aqueles que me ensinaram. 
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Parte II- Casos de Estudo 

1. Caso de Estudo  

Diabetes mellitus Tipo 2: Uma nova abordagem terapêutica com o medicamento 

Victoza® (Lariglutido), num utente da Farmácia Paixão 

1.1. Introdução 

Durante o meu período de estágio na Farmácia Paixão, tive oportunidade de acompanhar uma 

doente a quem tinha sido prescrito o Victoza®, um novo fármaco antidiabético injetável 

introduzido muito recentemente no mercado. O facto de ser um medicamento muito recente e 

nunca ter sido dispensado na farmácia suscitou a minha curiosidade acerca do seu mecanismo de 

ação e vantagens relativamente à terapêutica convencional. Além disso, a utente em questão 

apresentava características particulares pois trata-se de uma doente polimedicada, com excesso de 

peso, dificuldades de locomoção e solidão, o que me motivou a fazer um acompanhamento mais 

próximo da utente que convergiu numa ação social e cívica no combate à solidão da população 

idosa e que vai muito para além da atividade farmacêutica.  

 

1.2. Objetivos 

• Compreender a etiologia da Diabetes mellitus Tipo 2 (DM2) como um problema de saúde à 

escala mundial. 

• Conhecer os tratamentos mais utilizados na DM2. 

• Esclarecer o mecanismo de ação do lariglutido  (Victoza®) e reconhecer a sua ação como 

tratamento inovador da DM2. 

• Acompanhar a situação clínica de uma doente medicada com Victoza®. 

• Elucidar acerca do papel ativo do farmacêutico enquanto profissional de saúde no combate 

diário a esta doença. 

 

1.3. A Diabetes mellitus tipo 2 

1.3.1. Prevalência 

A DM2 é um distúrbio crónico do metabolismo da glicose, com consequências clínicas graves, 

anteriormente conhecida como Diabetes mellitus não-insulino-dependente (DMNID), é responsável 

por 75-90% dos casos de diabetes, dependendo da origem étnica dos doentes [40]. Atualmente é 
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uma das doenças crónicas mais comuns à escala mundial [41] atingindo quer países desenvolvidos 

quer em desenvolvimento [42] (Figura 1). 

 

 

As complicações da DM2 têm consequências graves para a saúde e bem-estar sobretudo quando as 

pessoas são mal tratadas o que pesa consideravelmente nos gastos de saúde [42]. Os custos totais 

com a DM2 podem atingir 8-15% das despesas de saúde nos países desenvolvidos [44]. Aliada à 

elevada morbilidade e mortalidade os custos financeiros associados tornam esta patologia um 

importante problema de saúde pública [45]. Sem uma estratégia de prevenção primária a epidemia 

da DM2 será uma das principais causas de incapacidade e mortalidade no futuro próximo. Em 

Portugal, a prevalência da DM2 aumentou nas últimas décadas, decorrente do estilo de vida da 

população mas também do seu envelhecimento [46]. 

 

1.3.2. O que é a Diabetes mellitus tipo 2? 

A DM2 é uma doença complexa e progressiva com complicações que afetam múltiplos sistemas de 

órgãos [47]. Esta patologia caracteriza-se por um distúrbio crónico do metabolismo da glicose, que 

envolve uma reduzida sensibilidade à ação da insulina (resistência à insulina) combinada com uma 

diminuída capacidade das células-β do pâncreas de produzirem insulina de forma a superarem essa 

resistência. Esta capacidade é tanto mais reduzida quanto maior o peso do doente [40].  
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8,3 % d’adultes – 382 millions de personnes – sont 
atteints de diabète et le nombre de personnes atteintes 
de cette maladie est supposé dépasser les 592 millions 
dans moins de 25 ans. Pourtant, avec 175 millions de 
cas non diagnostiqués à l’heure actuelle, nombreuses 
sont les personnes atteintes de diabète qui s’exposent 
à des complications sans le savoir. De surcroît, avec 
80 % du nombre total de personnes atteintes dans les 
pays à faible et moyen revenu, où l’épidémie s’amplifi e 
à une vitesse alarmante, les derniers chiffres de l’Atlas 
du Diabète de la FID donnent une indication inquié-
tante de l’impact futur du diabète en tant que menace 
majeure pour le développement mondial. 

Le diabète sous toutes ses formes impose aux pays des 
coûts humains, sociaux et économiques inacceptables, 
quel que soit leur niveau de revenu. Depuis la publi-
cation du premier Atlas du Diabète de la Fédération 
Internationale du Diabète en 2000, les éditions succes-
sives ont réuni des données probantes cohérentes 
démontrant la progression constante de l’incidence et 
de la prévalence du diabète dans le monde entier. Cette 
6e édition apporte de nouvelles preuves de même 
nature et véhicule un message amer mais inévitable 
: en dépit de l’éventail d’outils à notre disposition pour 
lutter contre la maladie – des médications effi caces, 
une technologie avancée, des stratégies d’éducation et 
de prévention sans cesse améliorées – nous sommes 
en train de perdre la lutte pour protéger les popula-
tions du diabète et de ses complications invalidantes 
et potentiellement fatales.

Résumé

56 M
37 M

138 M
24 M

72 M35 M

20 M

Nombre de personnes atteintes de diabète par région de la FID, 2013

MOYEN-ORIENT ET 
AFRIQUE DU NORD MENA

AMÉRIQUE CENTRALE 
ET DU SUD SACA

AMÉRIQUE DU NORD 
ET CARAÏBES NAC

EUROPE EUR

AFRIQUE AFR

ASIE 
DU SUD-EST

SEA

MONDE

382 M
de personnes 
atteintes de 
diabète

46%
de cas non diagnostiqués

PACIFIQUE OCCIDENTAL
WP

América(do(Norte 

Pacifico(Ocidental 
Médio(oriente(e(Africa(do(Norte 

Asia(do(Sul(e(Este 

Africa América(do(Sul 

46%$$
De$casos$não$diagnos0cados 

Europa 

De(pessoas(com(diabetes(

Mundo 

Figura  1- Número de pessoas com DM2 mundialmente, em 2013, adaptado de [43]. 



 24 

Em indivíduos saudáveis, a resposta da insulina pós-prandial suprime a produção hepática de 

glicose e secreção de glucagon, minimizando assim o aumento dos níveis de glucose no sangue. 

Em consequência da falha da produção de insulina pelas células β do pâncreas, esta resposta é 

anulada resultando num aumento dos níveis de glucose plasmática pós-prandial. Níveis elevados de 

glucose no sangue cronicamente produzem efeitos tóxicos nas células β perpetuando o ciclo de 

redução de produção de insulina, hiperglicemia e danos nas células β [47].  

Alguns fatores genéticos parecem predispor para esta patologia no entanto são os fatores 

ambientais como: elevada ingestão calórica, limitada atividade física, tabagismo, hipertensão 

arterial, obesidade sobretudo gordura abdominal, dislipidemia, que são fatores que também 

contribuem para a designada Síndrome Metabólica, que desempenham um papel mais relevante no 

desenvolvimento da DM2 [40,45].   

A DM2 começa insidiosamente e progride lentamente ao longo de muitos anos [40]. No entanto, os 

sintomas mais frequentes e importantes no diagnóstico são: polidipsia, polifagia, poliúria, fadiga e 

mal-estar, infeções (candidíase especialmente genital) e visão turva [48]. Mais tarde as 

complicações associadas à DM2 passam por duas grandes subdivisões [40,45].  

1. As complicações microvasculares; especificas para a DM2 e que não ocorrem em indivíduos 

não diabéticos, como é o caso da retinopatia, nefropatia e neuropatia que têm como consequência a 

cegueira, a insuficiência renal e o pé diabético com risco de amputação.  

2. As complicações macrovasculares; que embora não sejam exclusivas destes doentes ocorrem 

mais comummente em indivíduos diabéticos. Este tipo de complicações incluem um aumento do 

risco de enfarte do miocárdio, acidente vascular cerebral e gangrena. 

A diabetes é uma condição que requer atenção diária, adoção de uma dieta adequada e 

monitorização dos níveis glicémicos quer no sangue ou na urina dos pacientes [48].  

 

1.3.3. Diagnóstico 

Para definir a verdadeira prevalência da DM2 é necessário fazer o seu correto diagnóstico [45]. A 

Organização Mundial de Saúde (OMS) utiliza como critérios de diagnóstico os seguintes valores 

obtidos para o plasma venoso [49-50]:  

• Glicemia em jejum igual ou superior a 7,0 mm/l (ou igual ou superior a 126 mg/dl) ou; 

• Glicemia igual ou superior a 11,0 mm/l (ou igual ou superior a 200 mg/dl) às 2horas na prova 

de tolerância à glucose oral (PTGO) com 75g de glucose ou; 

• Hemoglobina glicada A1c (HbA1c) ≥ 6,5% ou; 

• Sintomas clássicos de diabetes (a qualquer hora do dia independentemente da hora) e glicemia 

ocasional igual ou superior a 11,0 mm/l (ou igual ou superior a 200 mg/dl). 

Os valores de HbA1c permitem também fazer um controlo dos níveis de glicemia durante um 

período 2 e 3 meses [48]. As zonas intermédias entre os níveis de glicemia considerados normais e 
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ligeiramente superiores são denominados: Anomalia da Glicemia de Jejum (AGJ) quando a 

glicemia em jejum é ≥110 e <126 mg/dl (ou ≥6,1 e <7,0 mmol/l) e Tolerância Diminuída à Glicose 

(TDG) quando glicemia às 2 horas na PTGO é ≥140 e <200 mg/dl (ou ≥7,8 e <11,1 mmol/l). Estes 

estados de hiperglicemia mais leves não são ainda considerados distúrbios clínicos embora se 

considerem estados de "pré-diabetes" cujos níveis de glicemia devem ser regularmente controlados 

[48].  

1.3.4. Tratamento 

O principal objetivo da terapia farmacológica no tratamento da diabetes consiste em normalizar os 

parâmetros metabólicos, como a glicemia, de forma a reduzir o risco de complicações a longo 

prazo [51]. O tratamento do DM2 é multifacetado. Em primeiro lugar é muito importante que os 

doentes adotem um estilo de vida saudável, dieta adequada para promover a perda de peso e façam 

exercício físico, o que irá contribuir para uma maior sensibilidade à insulina [51]. 

Os tratamentos farmacológicos incluem vários agentes maioritariamente disponíveis por via oral 

que atuam no sentido de retardar a velocidade de absorção da glicose no intestino (inibidores da α-

glucosidase), aumentar a secreção de insulina pelas células β (sulfonilureias, meglitinidas e 

compostos análogos do glucagon-like peptide (GLP-1)) ou aumentar a sensibilidade à insulina nos 

tecidos-alvo (tiazolidinedionas e biguanidas; Anexo 14) [51]. 

Uma terapêutica ideal para o tratamento da DM2 deve oferecer as seguintes características [53]: 

• Bom controlo glicémico com riscos mínimos de hipoglicemia num tratamento contínuo da 

DM2. 

• Melhorias na função das células β do pâncreas. 

• Perda de peso clinicamente significativa. 

• Controlo dos outros fatores de risco cardiovasculares associados ao desenvolvimento da 

DM2. 

• Regime terapêutico simples e flexível.  

Na Tabela 2 são apresentados os antidiabéticos não insulínicos aprovados em Portugal e com 

avaliação de comparticipação concluída, bem como uma breve descrição de cada grupo de 

fármacos [54]: 
O tratamento da pessoa com DM2 deve ser individualizado. O nível de HbA1c, sugerido como alvo 

de controlo metabólico para a maioria das pessoas com DM2, deve ser ajustado individualmente. A 

determinação individual dos alvos terapêuticos deve ser estabelecida tendo em conta, entre outros 

fatores, a esperança de vida, os anos de evolução da diabetes, o risco de hipoglicemia e a presença 

de doença cardiovascular e/ou de outras comorbilidades. 

A International Diabetes Federation (IDF) definiu um algoritmo de tratamento para indivíduos 

com DM2 (Figura 2) [57]. 
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Figura  2- Algoritmo de tratamento de indivíduos com DM2, adaptado de [58]. 
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Tabela 2- Breve descrição dos antidiabéticos não insulínicos aprovados em Portugal. 

Fármaco Efeitos adversos mais comuns  Considerações Terapêuticas 

BIGUANIDAS 
O mecanismo de ação da metformina reduz o excesso de produção de glucose hepática, aumenta a sensibilidade das células do músculo esquelético à insulina, 
retarda a absorção intestinal da glucose e a resistência à insulina [48,55]. 

Metformina 

- Desconforto gastrointestinais (GI) (diarreia, náuseas, 
dispepsia, vómitos) normalmente transitório. 
- Acidose metabólica é baixa mas previsível em doentes com 
acidose metabólica. 
 
-Não se verificam situações de hipoglicemia. [42] 

- O tratamento inicia-se com 500 mg a 1000 mg, 1 a 2 vezes 
ao dia. A dose máxima é de 2g/dia dividida em 2 a 3 tomas 
diárias, podendo ser em alguns casos, aumentada até́ os 3 
g/dia [54]. 
- Sobretudo em doentes com excesso de peso. 
- Terapêutica de primeira linha em monoterapia, ou em 
associação com qualquer outro antidiabético e insulina. 

SULFONILUREIAS  
Atuam sobre as células β, estimulando a secreção de insulina reduzindo assim o nível plasmático de glicose [56]. 

Glibenclamida; Gliclazida; 
Glimepirida; Glipizida 

- O principal efeito adverso passa por situações de  de  
hipoglicemia, devido à hipersecreção de insulina. 
-Podem causar ganho de peso em consequência da atividade 
aumentada da insulina sobre o tecido adiposo. 

- As sulfonilureias constituem à semelhança da metformina 
uma base de tratamento de DM2, disponíveis por via oral e 
metabolizadas pelo fígado [51]. 
- São mais recomendadas em doentes não obesos.  
 

TIAZOLIDENEDIONAS (TZD) 
Reduzem a libertação hepática de glicose e aumentam a sensibilidade da insulina no tecido adiposo, no fígado e no músculo esquelético aumentando a eficácia de 
insulina endógena e reduzindo a quantidade necessária de insulina exógena. Exercem o seu mecanismo de ação por ligação a um receptor nuclear, o “γ peroxisome 
proliferator activated receptor” (PPARγ) [51,54,56]. 
 

Pioglitazona 
- Hepatite colestática, hepatotoxicidade, edema macular 
diabético, Edema, ganho de peso. 
- As mais recentes parecem ter menos hepatotoxicidade.  

- Constituem tratamento de segunda ou terceira linha na DM2 
em monoterapia 
- Doentes adultos para os quais a metformina não é 
adequada; ou em combinação com uma sulfonilureia;  
- Terapêutica oral tripla em combinação com metformina e 
uma sulfonilureia. 
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INIBIDORES DA α-GLUCOSIDASE 
Inibem a α-glucosidase intestinal [56], retardando a digestão dos hidratos de carbono e contrariando assim as variações da glicemia pós-prandial sem estimular a 
secreção de insulina [42,55]. 

Acarbose 

- Efeitos sobretudo GI como dor abdominal, diarreia, 
flatulência e são habitualmente transitórios; 
- Níveis séricos de aminotransferases elevados; 
- Níveis plasmáticos de triglicerídeos elevados. 
 
- Não existe risco de hipoglicemia. 

- A dose recomendada para o início de um tratamento é de 50 
mg uma a três vezes ao dia, de forma a melhorar a 
tolerabilidade gastrointestinal. A partir desta dose, os ajustes 
posológicos devem ser feitos entre 4 a 8 semanas de 
intervalo, nunca ultrapassando a dose máxima recomendada 
de 100 mg 3 x dia, para doentes com peso superior a 60 Kg, e 
de 50 mg 3x /dia, para doentes com peso igual ou inferior a 
60 Kg. 

GLINIDAS 
Mecanismo de ação da semelhante ao das sulfonilureias, residindo a sua diferença nas propriedades farmacocinéticas.  

Nateglinida - Possibilidade de hipoglicemia; 
- Diarreia e náuseas. 

- Terapêutica de associação com metformina em doentes 
diabéticos tipo 2 inadequadamente controlados, apesar de 
uma dose máxima tolerada de metformina isolada. 

INIBIDORES DA DPP4 
Inibem a enzima Dipeptidil Peptidase -4 (DPP-4) responsável pela inativação da incretina “Glucagon-like peptide” (GLP-1). 

Linagliptina; Saxagliptina; Sitagliptina; 
Vildagliptina 

- Infeção das vias respiratórias superiores, nasofaringite; 
- Cefaleias, náusea, diarreia; 
- Aumento discreto dos níveis séricos de creatinina. 
 
- Podem causar hipoglicemia em associação com sulfoniluréias 
e insulina 

- É necessário um ajuste da dose em pacientes com doença 
renal moderada ou grave; 
- Níveis de digoxina devem ser monitorizados em doentes 
com terapia conjunta de digoxina e sitagliptina. 

ANÁLOGOS DO GLP-1 
Mimetizam o efeito incretina do GLP-1 por atuarem nos mesmo receptores 

Lariglutido Este Fármaco abordado mais adiante neste trabalho! 
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1.4. Porquê terapêutica com Victoza®-Lariglutido? 

As incretinas são hormonas peptídicas que potenciam os efeitos da glicose na secreção de insulina 

[59]. No organismo existem duas incretinas: o GLP-1 secretado pelas células L enteroendócrinas 

do íleo e do cólon proximal e o péptido insulinotrópico dependente de glucose (GIP) secretado por 

células K do duodeno [60]. Estas hormonas são libertadas a partir de células endócrinas do epitélio 

intestinal aquando da passagem de nutrientes [59].  

A ação destas hormonas passa pela sua ligação a recetores específicos onde exercem a sua ação 

reguladora na secreção de insulina [60], mas também dependem de mecanismos indiretos que 

envolvem o sistema nervoso [42]. Estima-se que 50-60% da insulina pós-prandial resulta do efeito 

das incretinas [59,61]. Este “efeito incretinico” caracteriza-se pela observação de que a glucose 

administrada por via oral resulta numa maior secreção de insulina que a glucose administrada por 

via intravenosa apesar dos perfis de glucose no sangue serem correspondentes [59]. Em doentes 

com DM2 este efeito secretor de insulina está diminuído em cerca de 30% [61] devido a uma 

diminuição da capacidade da mucosa digestiva em secretar estas hormonas peptídicas 

gastrointestinais [55]. 

O GLP-1 é um membro da superfamília do glucagon. É um produto do gene proglucagon, 

localizado no cromossoma 2 [62]. O GLP-1 pode surgir em duas formas bioativas, o GLP-1 (7-37) 

que é a principal forma circulante e o GLP-1 (7-36) [50]. A sua secreção pelas células L intestinais 

é promovida pelo contacto dos alimentos no tubo digestivo proximal [59] aumentando a secreção 

de insulina estimulada pela glucose pós-prandial [63], esta ação secretagoga de insulina de forma 

depende dos níveis de glucose remete para a extrema importância desta hormona [60].  

A secreção pós-prandial de GLP-1 é bifásica: a fase precoce começa em poucos minutos e dura até 

60 minutos seguindo-se uma segunda fase contínua até 120 min após uma refeição [61]. O aumento 

inicial dos níveis plasmáticos de GLP-1, após uma carga oral de glucose pode ser explicado pela 

rápida estimulação de células L, no entanto fatores neurais e endócrinos contribuem também para a 

sua secreção [61,63]. Apenas 10-15% do recém secretado GLP-1 entra na circulação sistémica. 

Portanto, não é surpreendente que, para além de vias endócrinas, um reflexo vagal esteja envolvido 

nas ações fisiológicas do GLP-1 [61]. Curiosamente, o envolvimento do nervo sensorial vago está 

implicado principalmente em situações de baixos níveis de GLP-1, enquanto a ação direta da 

hormona é predominante em níveis elevados da mesma [61]. 

A atividade do GLP-1 é mediada pelo recetor do GLP-1 (GLP-1R) que envolve uma proteína G e 

que está presente em diferentes células além das células α e β do pâncreas endócrino 

nomeadamente: Sistema Nervoso Central (SNC) incluindo o hipotálamo e núcleo do trato solitário, 

rim, pulmão, coração e grandes vasos sanguíneos [59,62] (Figura 3). 
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Os múltiplos efeitos farmacológicos do GLP-1 fazem com que esta hormona seja uma candidata 

atrativa na terapia da DM2.  

Aliás verificou-se que o GLP-1 é capaz de reduzir os níveis de glucose no sangue em pacientes 

diagnosticados com DM2 de longa data e até mesmo em doentes que não respondiam ao tratamento 

com sulfonilureias [45]. Assim muitos dos efeitos demonstrados do GLP-1 podem vir a evitar 

complicações associadas à DM2 (Tabela 3) [60,64].  
 

Tabela 3- Características da DM2 e ações associadas do GLP-1. 

Características da DM2 Ações do GLP-1 

Falha da secreção de insulina pelas células β Estimula a biossíntese de pró-insulina 

Diminuição da massa das células β Aumento da proliferação das células β 

Elevada apoptose das células β Suprime a apoptose 

Peso elevado/Obesidade 
Aumenta a saciedade, diminui o esvaziamento 
gástrico, induz a perda de peso 

Reduzido efeito incretina 
Restaura os níveis farmacológicos do efeito 
incretina 

 

Figura  3- Vias endócrinas (setas azuis) e neurais (setas pretas) mediadas pelo GLP-1 e suas múltiplas 
ações farmacológicas, adaptado de [61]. 
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Além das ações referidas anteriormente o GLP-1 exerce um efeito inibitório no aumento pós-

prandial de triglicerídeos e reduz a concentração de ácidos gordos livres, melhorando a disfunção 

endotelial em doentes com DM2 e a doença coronária estável [19]. O GLP-1 parece também 

controlar a reabsorção óssea pois atua através de uma via dependente de calcitonina [24].  

Apesar de todos os efeitos positivos referidos, o GLP-1 tem um tempo de semivida muito curto (1-

2 min) o que limita a sua aplicação terapêutica. A enzima dipeptidil peptidase-4 (DPP-4) cliva o 

GLP-1 na alanina da segunda posição a partir da extremidade N-terminal transformando-o em 

metabolito inativo [42,59]. Devido à sua rápida degradação, apenas 10-15% do GLP-1 secretado 

entra na circulação sistémica [64]. 

Assim torna-se necessário o desenvolvimento de novas estratégias que tentem solucionar este 

problema. Por um lado, fármacos que atuem no sentido de inibirem a enzima DPP-4, por outro 

fármacos análogos ao GPL-1 resistentes à ação da DPP-4. 

Os agonistas dos recetores do GLP-1 são também referidos como miméticos das incretinas. 

Existem 2 análogos do GLP-1: o exenatido e o lariglutido.  

Formalmente o exenatido não é considerado um análogo do GLP-1, uma vez que a sua sequência 

peptídica não resulta de uma modificação química da estrutura de GLP-1, mas estimula a secreção 

de somatostatina do pâncreas o que pode também influenciar a secreção de insulina [64].  

Por outro lado o lariglutido é um agonista recombinante dos receptores do GLP-1 [41]. Apresenta 

uma homologia com o GLP-1 de cerca de 97% [41] embora existam algumas alterações na 

molécula (Figura 4). A lisina da posição 34 foi substituída por uma arginina e foi também 

adicionada uma cadeia de ácido gordo através de um grupo glutamil na posição 26, estas alterações 

promovem uma ligação reversível à albumina, reduzindo o acesso à enzima DPP-4 [64]. 

 

 

 

 

 

 

 

O lariglutido liga-se ao recetor do GLP-1 que por sua vez está acoplado a uma proteína G que 

estimula a enzima adenilciclase, aumentando assim os níveis de Adenosina Monofosfato ciclíco 

(AMPc) intracelular que ativa a cinase da proteína A [64]. Este análogo do GLP-1 humano pode 

ser utilizado como adjuvante da dieta e exercício físico em adultos com DM2 na melhoria do 

Figura  4- Estrutura de aminoácidos do lariglutido, adaptado de [65]. 

Clinical Pharmacology
Liraglutide, !-L-glutamoyl (N-"-hexadeconyl)-Lys26,

Arg34-GLP-1 (7-37) formerly known as NN2211, is
formed by adding a 16-carbon fatty acid at position 26
and replacing lysine 34 with arginine on GLP-1 (Figure
1).29 These alterations increase aggregation, which
slows absorption, increases noncovalent albumin bind-
ing, and decreases DPP-4 degradation.

Similar to GLP-1, liraglutide, compared with pla-
cebo, has been shown to increase glucose-dependent
first-phase insulin release by 34% to 118% (P ! 0.05),
increase #-cell function by 30% to 69% (P ! 0.01),
and decrease postprandial glucagon levels by 20%
(P ! 0.01) in subjects with type 2 diabetes.30–32 When
compared with placebo, liraglutide also reduced fast-
ing glucose (FG) between 15 and 44 mg/dL (P ! 0.05)
and postprandial glucose (PPG) by 31 to 49 mg/dL in
subjects with type 2 diabetes (P ! 0.05).33–35 Liraglu-
tide reduced PPG levels because of its ability to delay
gastric emptying and increase satiety, which has been
shown to decrease a single-meal intake by 28% (95%
CI, 0.73–0.94).36 A reduced food intake may be the
cause of the 0.03 to 3.24 kg weight loss that was re-
ported during liraglutide therapy (P values varied per
study).33,34,37–40

Liraglutide may also decrease insulin resistance. In a
52-week trial, insulin resistance was slightly reduced
by liraglutide therapy from 0.65 (P " 0.0249) to
1.35% (P " 0.0111) compared with baseline.38 The
clinical significance of this change is doubtful. Im-
proved insulin sensitivity was also reported in a single-

dose trial, although the percentage of absolute change
was not reported.18 However, 5 other studies have re-
ported that insulin sensitivity was either unaltered or
not changed significantly by liraglutide.19,20,25,30,41

Regardless of liraglutide’s ability to alter insulin sensi-
tivity, the changes in insulin release and glucagon levels
from liraglutide therapy reduced serum glucose levels.
In addition, 1.2 mg and 1.8 mg of liraglutide reduced
hepatic steotosis, which may improve hepatic insulin
sensitivity and, therefore, reduce inappropriate hepatic
glucose production.42

In addition to its glycemic effects, liraglutide has
been shown to change cardiovascular biomarkers. In
vitro studies suggest that liraglutide attenuates plas-
minogen activator inhibitor (PAI-1) and vascular cell
adhesion molecule induction caused by tumor necrosis
factor- " (TNF-") stimulation and hyperglycemia in
vascular endothelial cells.43 In 1 clinical trial, liraglu-
tide 1.25 mg lowered PAI-1 by 29% (P " 0.018) and
brain natriuretic peptide by 30% (P " 0.048) com-
pared with placebo. In the same trial, liraglutide had no
effect on high-sensitivity C-reactive peptide, adiponec-
tin, leptin, interleukin 6, and TNF-" (all P # 0.05).44

Pharmacokinetics
The structural changes made to GLP-1 that in-

creased aggregation and caused reversible binding to
albumin prolonged liraglutide’s t1/2. After subcutane-
ous administration, liraglutide has an 11- to 15-hour
t1/2. The elimination and pharmacodymanic effects are
linear.45,46 The t1/2 of liraglutide is similar in males and

Figure 1. Liraglutide, !-L-glutamoyl (N-"-hexadeconyl)-Lys26, Arg34-GLP-1 (7-37), is formed by adding a 16-
carbon fatty acid at position 26 and replacing lysine 34 with arginine on GLP-1.29
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controlo glicémico [41]. Ao atuar como análogo do GLP-1 consegue exercer uma ação no 

organismo semelhante a este último nomeadamente [41,59,60]:  
• Estimulação da secreção de insulina. 

• Inibição a secreção de glucagon por ação sobre as células α do pâncreas e de forma 

dependente da glicose. 

• Aumento da sensibilidade da insulina. 

• Efeitos tróficos e protetores das células β. 

• Efeitos ao nível de controlo da fome, esvaziamento gástrico e perda de peso. 

Tratamento com Victoza® 

A administração deste fármaco é simples e flexível através de injeção subcutânea [66] no abdómen, 

coxa ou braço. O seu tempo de semivida é de aproximadamente 18 horas após a injeção 

subcutânea, permitindo uma dose única diária. O tratamento é habitualmente iniciado com uma 

dose de 0,6 mg durante uma semana de forma a melhorar a tolerabilidade intestinal, segue-se uma 

dose de manutenção de 1,2 mg durante pelo menos uma semana e por fim uma dose otimização de 

1,8 mg para um melhor controlo da glicemia [67].  

Resultados clínicos têm mostrado [66,68-70]: 

• melhoria nos valores de HbA1c que reflete uma redução dos níveis de glicose em jejum e dos 

níveis de glicose pós-prandial; 

• baixo risco de hipoglicemia; 

• reduções clinicamente relevantes no peso corporal; 

• diminuição da Hipertensão Arterial (HA); 

• baixa formação de anticorpos, muito provavelmente devido à grande homologia da  sequência 

de aminoácidos com o GLP-1 humano; 

• baixo potencial de interações farmacocinéticas com outros fármacos relacionadas com o 

citocromo P450 e proteínas plasmáticas.  

Kesavadev et al. 2014, através do seu estudo, que decorreu durante 24 semanas, demonstraram que 

o tratamento com lariglutido permitiu a diminuição dos níveis de glucose plasmática, reduziu os 

níveis de HbA1c de 8,14% para 6,96%, uma redução média de peso de 4 Kg e ainda uma 

diminuição da pressão arterial [41].  

O principal efeito adverso observado consiste de náuseas, embora geralmente leves e transitórias 

[69]. A incidência de pancreatite aguda é habitualmente baixa, inferior a 0,2%, e a relação entre 

episódios pancreáticos e tratamento com liraglutido ainda não foi estabelecida [68]. Foram ainda 

reportadas situações de vómitos e cansaço [41], intolerância gastrointestinal, diarreia e risco muito 

baixo de acidose láctica [42]. O principal fator limitante à sua utilização inclui em geral o custo 

mais elevado comparativamente a outras opções de tratamento [68].  
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A perda de peso é a principal vantagem dos análogos do GLP-1 em relação aos inibidores da DPP-

4. Além disto as concentrações plasmáticas após a administração são mais elevadas promovendo 

um aumento de aproximadamente duas vezes da concentração plasmática de GLP-1 do que a 

obtida através da administração de um inibidor da DPP-4 [59].  

Como perspetiva futura estão a ser realizados estudos sobre os efeitos do liraglutido no tratamento 

de estados de pré-diabetes, obesidade e doentes com Diabetes mellitus tipo 1 [70]. A American 

Diabetes Association (ADA) e a European Association for the Study of Diabetes (EASD) 

recomendam os análogos dos GLP-1 como segunda linha de tratamento e em combinação com 

sulfonilureias e TZD como terceira linha de tratamento [41]. Têm também sido feitos estudos no 

sentido de desenvolver meios alternativos de administração de lariglutido por exemplo 

administração oral e de formulações que permitam uma única toma semanal [61].  

 
1.5. Acompanhamento da utente 

I.A.O. é uma senhora de 70 anos com DM2 diagnosticada há mais de 20 anos. Na última consulta 

que teve o médico adotou uma nova estratégia terapêutica (Tabela 4) que permitisse à doente 

maior controlo da glicemia e simultaneamente a perda de peso.  

Tabela 4- Resumo da terapêutica aplicada à doente. 

Terapêutica anterior para 
DM2 

Terapêutica mantida para 
outras patologias 

Nova terapêutica para DM2 
(a partir do dia 10 de 

Setembro) 

- Metformina 1000 mg 
(1 comprimido 2x ao dia) 

- Acarbose 50 mg 
(1 comprimido de manhã) 

- Sitagliptina 100 mg 
(2 comprimidos 1x por dia) 

- Furosemida 40 mg 
(meio comprimido em jejum) 

- Omeprazol 20 mg 
(1 em jejum) 

- Aliscireno 150 mg 
(1 em jejum) 

- Amlodipina 5 mg 
(1 a meio da manhã) 

- Metamizol magnésio 575 mg 
(1 ao almoço) 

- Pergabalina 75 mg 
(1 ao lanche) 

- Celecoxib 200 mg 
(1 à noite) 

- Lariglutido 6mg/ml 
(inicia com 0,6 mg durante uma 
semana a partir daí aumenta para 

1,2 mg) 

 

A doente em questão além da DM2 sofre de obesidade, apresentando graves problemas de 

locomoção. No sentido de contornar este problema a Farmácia Paixão presta um serviço de apoio 

domiciliário à doente. Aquando da dispensa dos medicamentos foi explicado à doente o modo de 

administração dos fármacos, troca de agulhas, conservação no frigorífico, possíveis efeitos 
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adversos que poderia sentir numa fase inicial do tratamento e foi também acompanhada a sua 

primeira administração subcutânea na zona do abdómen de lariglutido.  

Como forma de controlar a resposta da doente à introdução do novo fármaco foram registados 

alguns parâmetros (Tabela 5) tais como: peso, perímetro abdominal, valores de glicemia (Figura 

5) e ainda algumas informações sobre o seu estilo de vida.   
Tabela 5- Parâmetros avaliados no dia da primeira administração de Victoza® 

Parâmetro avaliado Valor registado 
Peso 127,10 Kg 

Perímetro abdominal 142 cm 
IMC 50,9 

% de Gordura 48,8 
% massa muscular 23,4 

Tensão arterial 15/9 
 

Quando questionada sobre a sua alimentação, a doente referiu comer cerca de 10 peças de fruta por 

dia, chocolates, leite com mel, pão de cereais, muitos frutos secos, alguns legumes ao jantar e um 

prato de peixe intercalado com carne. Relativamente à prática de algum tipo de exercício físico, a 

doente apresenta dificuldades de locomoção, sendo muito difícil movimentar-se até no interior da 

sua habitação. Analisando as afirmações referidas verifica-se que a doente em causa não tem uma 

alimentação adequada ao tratamento da DM2 e no sentido de a ajudar, foram-lhe dadas sugestões 

de hábitos de alimentação mais saudáveis e foi-lhe dito que a fruta, embora seja um alimento 

saudável, tem uma grande quantidade de açúcar e como tal não deve ser ingerida em demasia. 

Quanto ao exercício físico verificou-se que a doente apresenta efetivamente problemas de 

locomoção decorrentes de dores intensas nos joelhos que poderão também relacionar-se com o 

peso que o corpo exerce sobre as articulações e também por apresentar os membros inferiores com 

elevado grau de edema. Para esta doente, a terapêutica com Victoza® tem como alvo um melhor 

controlo de glicemia que não estava a ser conseguido com os antidiabéticos orais que fazia, mas 

Figura 5- Variação dos níveis de glicemia ao longo do período de estudo. 
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pretendeu-se sobretudo uma significativa perda de peso, de forma a melhorar a qualidade de vida 

da doente, pois esta mora sozinha sendo-lhe muito difícil por vezes realizar algumas atividades 

diárias como a sua higiene pessoal. 

Durante o período de estudo a doente foi acompanhada semanalmente para que fosse reportado 

algum efeito secundário caso existisse. Ao fim de 6 semanas de terapêutica os resultados obtidos 

não foram de todo os esperados face aos efeitos tão promissores do lariglutido no tratamento da 

DM2.  

A doente não conseguiu perder peso, nem diminuir o seu perímetro abdominal, os hábitos 

alimentares também não foram alterados e houve um maior descontrolo dos valores de glicemia 

registados. Durante a última semana de estudo a doente foi internada para ser submetida a uma 

cirurgia ao joelho, a recolha de informações junto do hospital, através dos enfermeiros responsáveis 

pelo seu caso mostrou que os valores de glicemia, durante o internamento, atingiram níveis 

altíssimos porque a doente comia alimentos proibidos pela dieta “às escondidas”.  

Um outro fator a ter em conta que poderá estar relacionado com a falha dos resultados da 

terapêutica, é a própria prescrição médica. Os estudos feitos com o fármaco indicam uma terapia 

conjunta com a metformina e uma dose diária de lariglutido única que poderia ser aumentada para 

1,8 mg de forma a obter um maior controlo da glicemia.  

Os resultados obtidos vêm mais uma vez mostrar a importância da adoção a um estilo de vida 

saudável, por parte dos diabéticos, pois constitui uma medida de máxima importância no 

tratamento desta patologia. Por mais inovadores que os fármacos sejam não têm um “efeito 

milagroso” e só permitem atingir os objetivos a que se propõem se houver uma cooperação da parte 

do doente, o que não foi o caso.  

Este estudo faz-nos repensar outras questões que vão para lá do plano farmacêutico, questões 

sociais como a solidão dos idosos, a sua falta de motivação e de que forma os farmacêuticos podem 

ajudar estes doentes. 

 

1.6. Papel do farmacêutico  

Collins et al., 2011, têm demonstrado através de vários estudos a extrema importância da 

intervenção farmacêutica no tratamento de doentes com DM2. Esta informação é suportada pela 

redução dos níveis de HbA1c verificada em doentes farmacologicamente mais informados. Este 

resultado não é surpreendente já que a educação do doente diabético passa não só pelo 

aconselhamento de medidas não farmacológicas a serem adotadas no combate à doença mas 

também por estratégias de melhoria de adesão à terapêutica e a ajustes da medicação que sejam 

necessários efetuar [71]. 
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O componente educacional da intervenção farmacêutica é geralmente centrada em dois temas 

principais. O primeiro tema envolve a educação do doente acerca da sua terapêutica, discutindo os 

benefícios esperados e os efeitos secundários possíveis.  

O segundo tema é centrado na doença de forma a melhorar o conhecimento e consciência do 

doente sobre o que é a DM2, quais os riscos e complicações associadas e ainda a importância da 

adoção de um estilo de vida saudável [72].   

O farmacêutico enquanto profissional de saúde tem grande contacto com os doentes e por isso 

acresce-lhe a responsabilidade de identificar indivíduos de risco. A determinação de parâmetros 

bioquímicos/fisiológicos como a glicemia em jejum permitem identificar precocemente situações 

de DM2 e evitar em alguns casos a progressão da doença.  

 

1.7. Conclusão 
Num futuro próximo entre 2010 e 2030, estima-se que haverá um aumento de 69% no número de 

adultos com diabetes nos países em desenvolvimento e um aumento de 20% nos países 

desenvolvidos [73]. A DM2 pode tornar-se a sétima principal causa de morte em todo o mundo até 

2030. Neste contexto é fundamental incentivar mudanças de estilo de vida e aumento da atividade 

física no combate à obesidade e consequentemente à diabetes [74]. Como constatado, através do 

caso de estudo realizado, até a medicação mais recentemente disponibilizada no mercado, com 

efeitos promissores e menores efeitos secundários pode não ser suficiente para controlar a doença. 

É fundamental o papel do farmacêutico na consciencialização da população para os riscos da DM2, 

o seu impacto na qualidade de vida e é neste âmbito que as medidas não farmacológicas assumem 

um papel extremamente relevante.   
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2. Caso de Estudo  
 

Vacina da Gripe: Abordagem geral do vírus da gripe, importância da vacinação, 

possíveis efeitos adversos decorrentes da sua administração na Farmácia 

 

2.1. Motivação 

Durante o mês de outubro, com o decorrer do período de vacinação contra a gripe sazonal, assisti a 

uma grande afluência à farmácia por parte de utentes com o objetivo de serem vacinados. Muitos 

doentes colocavam questões acerca da importância da vacinação mostrando-se por vezes indecisos 

se deveriam ou não ser vacinados. Uma outra questão prendeu-se com a possibilidade de ocorrerem 

efeitos adversos após a administração desta vacina e se a farmácia se encontra efetivamente 

preparada em caso de ocorrer uma reação anafilática.   

 

2.2. Objetivos 

• Fazer uma breve descrição acerca do vírus da gripe e da sua sazonalidade. 

• Compreender a importância da vacinação sobretudo nos grupos de risco. 

• Esclarecer acerca de efeitos adversos que podem decorrer após administração da vacina. 

• Demonstrar como proceder em caso de reação anafilática à administração da vacina na 

farmácia. 

• Elucidar acerca do papel ativo do farmacêutico enquanto profissional de saúde na prevenção 

da Gripe.  

 

2.3. Breve descrição do Vírus da Gripe 
A gripe é uma doença sazonal de origem viral, aguda, e que afeta predominantemente as vias 

respiratórias. O quadro clínico caracteriza-se por febre alta, dores e prostração. Os doentes 

queixam-se de dores de garganta, catarro óculo-nasal, tosse, dores musculares e dores de cabeça 

[75]. É bastante contagiosa e o pico de ocorrência situa-se geralmente entre novembro a março. 

Pode causar uma sintomatologia mais ligeira ou complicar-se e atingir graves proporções. Infeções 

graves pelo vírus da gripe podem resultar em hospitalizações ou até mesmo morte sobretudo em 

grupos populacionais de risco [76].  

O vírus da gripe é um vírus RNA de cadeia simples, com forma helicoidal e polaridade positiva da 

família Orthomyxoviridae. Tem uma forma esférica espiculada com um tamanho de cerca de 100 

nanómetros (80-120 nm de diâmetro) [75]. As proteínas com a forma de espículas correspondem às 

duas glicoproteínas de superfície (antigénios de superfície): a hemaglutinina (H) que desempenha 
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um papel importante na ligação do vírus à célula e a neuraminidase (N) que tem um papel 

importante na penetração do vírus na célula [76]. Conhecem-se dezasseis H diferentes e nove N. 
Para este vírus existem três tipos de antigénicos: A, B, ou C em função do seu material nuclear.  
O tipo A divide-se em vários subtipos com base nos seus antigénios de superfície: H e N. Existem 

três tipos de H no caso dos vírus da gripe que afetam os humanos (H1, H2, H3) e dois tipos de N 

(N1 e N2) [77]. Este tipo de vírus provoca doenças moderadas a graves e afeta todos os grupos 

etários. O vírus da gripe tipo B causa normalmente uma doença mais branda do que o vírus tipo A 

e afeta principalmente crianças, este vírus é mais estável do que o tipo A com menor variação 

antigénica e consequente estabilidade imunológica [77]. O vírus da gripe tipo C raramente é 

causador de doença nos humanos, provavelmente porque a maioria dos casos não atingem o limiar 

clínico. As pandemias são invariavelmente originadas pelo tipo A [75] e os vírus da gripe A e B 

são responsáveis por epidemias sazonais de gripe todos os anos. 
A segmentação do genoma (8 segmentos de RNA) está na origem da sua variabilidade e mutações. 

Este genoma segmentado permite a troca de material genético de um vírus de  contaminação das 

aves com outro que afeta os humanos. Por exemplo, quando dois co-infetam as mesmas células dão 

origem a um novo vírus “híbrido” [75]. Além disso, a barreira de espécie em relação ao vírus da 

gripe do tipo A é ultrapassável. O vírus pode “saltar” de hospedeiro entre diferentes espécies. Aves 

selvagens e domésticas, diferentes mamíferos, incluindo seres humanos, podem ser infetados pelo 

vírus [77]. 

A patogénese da gripe envolve uma variedade de fatores. Alguns relacionam-se com a virulência 

do próprio vírus, outros com o estado imunitário dos doentes, ou eventuais co-infeções ou, ainda, 

com as respostas do hospedeiro [77].  

O diagnóstico clínico da gripe apresenta algumas dificuldades devido à natureza não específica dos 

sintomas que são comuns a infeções respiratórias provocadas por outros agentes virais sendo por 

vezes necessário a realização de exames laboratoriais [78]. 

O acompanhamento médico dos doentes é essencial. As medidas terapêuticas habituais incluem a 

toma de antipiréticos, antitússicos e medidas de suporte que resolvem normalmente a situação. É 

necessário no entanto atender ao risco de síndrome de Reye em crianças pelo que é necessário 

evitar a utilização de salicilatos em crianças [75]. 

De acordo com os dados publicados relativamente à época sazonal anterior, a atividade gripal em 

Portugal ultrapassou o nível de atividade basal durante as primeiras semanas de 2014, com uma 

estimativa de incidência de 80,7/105, valor inferior ao pico observado na época 2011/2012. Do 

total de amostras positivas 59,7% eram vírus Influenza A (H1), 38,8% A (H3) e 1,5% do tipo B 

[79].  

É importante vigiar de perto sobretudo as crianças, os idosos e indivíduos com doenças crónicas 

uma vez que podem surgir algumas complicações como a pneumonia ou agravarem-se patologias 

já existentes como: a asma, a diabetes e doenças cardíacas, levando por exemplo a complicações 
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como miocardite, agravamento de bronquite crónica ou outras doenças pulmonares com 

necessidade de internamento hospitalar. Um maior número de hospitalizações ocorre durante anos 

que a estirpe de gripe A (H3N2) é predominante [77]. 

 

2.4. Prevenção: Vacinação 

A principal medida de prevenção contra a gripe é a vacinação anual, pois o vírus sofre alterações 

apresentando-se diferente de ano para ano [80] e a imunidade provocada pela vacina não é 

duradoura [81]. A vacina diminui a probabilidade de contrair gripe e caso a pessoa infetada for 

vacinada com o vírus da gripe a doença será mais ligeira e o risco de complicações será menor. A 

eficácia da vacina varia de acordo com a similaridade entre a(s) estirpe(s) da vacina e a estirpe que 

circula na comunidade e ainda a idade e estado de saúde do indivíduo recetor [77,81]. Todas as 

pessoas beneficiam da vacina contra a gripe, mas de forma prioritária devem ser vacinadas [40,41]:  

• Pessoas com idade igual ou superior a 65 anos. 

• Pessoas com doenças crónicas (pulmões, coração, fígado, rins, diabetes) e 

imunodeprimidos (a partir dos 6 meses de idade). 

• Grávidas. 

• Profissionais de saúde e outros prestadores de cuidados (em lares de idosos por exemplo). 

A vacina da gripe deve ser administrada todos os anos preferencialmente até o fim do ano, mas 

pode ser administrada durante todo o Outono/Inverno [75].  

Estas vacinas são desenvolvidas no sentido de protegerem contra três ou quatro diferentes estirpes 

de vírus da gripe: as vacinas trivalentes (contra 2 vírus tipo A e 1 tipo B) e as vacinas tetravalente 

(contra 2 vírus tipo A e 2 vírus tipo B). As vacinas da gripe administradas nas farmácias são 

habitualmente trivalentes, obtidas a partir de uma dose padrão de fragmentos de vírus inativado e 

produzidas a partir de vírus cultivados em células de embrião de galináceos, podendo ser 

administradas em indivíduos a partir dos 6 anos de idade [83]. 

De acordo com a recomendação da OMS, as vacinas trivalentes contra a gripe para a época 2014-

2015, no Hemisfério Norte, têm a seguinte composição [84]: 

· uma estirpe viral A (H1N1) idêntica a A/California/7/2009; 

· uma estirpe viral A (H3N2) idêntica a A/Texas/50/2012; 

· uma estirpe viral B (linhagem Yamagata) idêntica a B/Massachusetts/2/2012. 

A posologia a administrar depende da idade [84]: para crianças dos 6 aos 35 meses a dose deve ser 

0,25mL; para crianças a partir dos 36 meses de idade e adultos é de 0,5mL e para crianças dos 6 

meses até aos 8 anos (inclusive) vacinadas pela primeira vez devem ser administradas 2 doses com 

um intervalo de 4 semanas entre elas.  
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Esta vacina, por ser termolábil deve ser armazenada em ambiente fresco entre os 2ºC e os 8ºC [77]. 

A vacina é administrada por via subcutânea profunda ou intramuscular. No mercado português 

estão disponíveis as vacinas contra a gripe: Fluarix®, Istivac® e Influvac®. É sempre muito 

importante referir que são necessárias duas semanas para que o organismo desenvolva anticorpos 

de proteção contra a gripe [85]. 

 

2.5. Reações adversas 

Um equívoco comum é que a vacina contra a gripe pode causar a gripe. Tal afirmação não é 

verdadeira, à semelhança do que acontece para a maioria dos fármacos, também para a vacina da 

gripe existem alguns efeitos secundários/ reações adversas associados, embora na maioria das 

vezes sejam leves e transitórios [75]. 

As reações adversas mais comuns são as reações locais que incluem dor, eritema, inchaço e 

endurecimento no local da injeção. Estas reações são transitórias, com duração geralmente de 1 a 2 

dias [75].  

Podem ainda ser registados alguns efeitos sistémicos inespecíficos embora com baixa frequência 

como: dores de cabeça, sudação, mialgias, artralgias, mal-estar geral e fadiga. Com maior 

frequência podem surgir sintomas gastrointestinais, febre e arrepios sobretudo em crianças [85]. 

Do ponto de vista clínico uma reação de hipersensibilidade imediata ou reação anafilática é a 

reação mais grave à vacina da gripe. Normalmente é causada por uma reação à substância ativa, ou 

qualquer outro componente adjuvante da vacina ou qualquer outro componente que pode estar 

presente em quantidades muito pequenas, como ovalbumina ou proteínas das células de galinha 

utilizadas para cultivar o vírus [77]. Embora as vacinas contenham apenas pequena quantidade de 

proteína do ovo, esta pode causar reações alérgicas imediatas em pessoas com alergia grave ao ovo 

[83]. A vacina é contra-indicada a pessoas com antecedentes de Síndroma de Guillain-Barré [84].  

 

2.5.1. Reação anafilática na Farmácia após administração de vacinas 

Uma reação anafilática é uma reação imunológica de natureza sistémica devido à 

hipersensibilidade imediata provocada por um antigénio específico, ao qual o indivíduo foi 

previamente sensibilizado, causando uma reação alérgica. Durante essas manifestações ocorre: 

produção de anticorpos IgE, reconhecimento do antigénio e a desgranulação dos mastócitos, 

resultando na libertação de vários mediadores químicos nomeadamente a histamina [86,87]. A 

intensidade das manifestações de anafilaxia varia desde urticária generalizada com eritema e 

prurido a sintomas cardiovasculares e respiratórios mais graves como choque, broncoespasmo e 

edema da laringe [88]. Podem ainda surgir complicações ao nível do trato gastrointestinal 

envolvendo sintomas não-específicos. O choque anafilático é a forma mais grave das reações de 

hipersensibilidade do tipo I e pode levar à morte do individuo se não for tratada adequadamente e 
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num espaço de tempo curto. Instala-se imediatamente ou num intervalo 10 a 20 minutos após o 

contacto com o agente sensibilizador [89]. 

A taxa de anafilaxia fatal para alergénios de vacinas é de aproximadamente 1 em 2,5 milhões de 

injeções. A taxa de reações sistémicas a vacinas é de aproximadamente 0,5%. Embora a incidência 

de reações anafiláticas após administração de vacinas ou outros injetáveis na farmácia seja 

reduzida, o farmacêutico deve conhecer os sinais e sintomas da reação. É primordial o tratamento 

adequado e rápido do doente, e as farmácias devem estar preparadas com todo o equipamento 

necessário sempre que alguma reação destas possa surgir [90].   

Os sinais iniciais são fáceis de identificar sendo os mais frequentes: urticária, edemas na face, nos 

olhos, na língua e na faringe. O doente apresenta ainda dispneia, náuseas e vómitos, sudorese, 

dores abdominais, taquicardia e alterações do estado de consciência [91].  

Para garantia do suporte básico de vida, a farmácia deve estar equipada com os meios necessários 

ao tratamento urgente de uma reação anafilática subsequente à administração da vacina, 

nomeadamente: adrenalina 1:1000 (1mg/ml); oxigénio com debitómetro a 15 l/min; ressuscitadores 

auto-insufláveis com reservatório de vários tamanhos e respetivas máscaras faciais; mini-

nebulizador com máscara e tubo; soro fisiológico (IV); broncodilatadores como o salbutamol 

(solução respiratória); corticoides como metilprednisolona (IM/IV) e prednisolona ; anti-

histaminico como a clemastina (IM); esfigmomanómetro normal; estetoscópio; equipamento para 

intubação endotraqueal e nebulizador [89]. 

A atuação rápida do profissional de saúde em casos de reação anafilática é fundamental, deve ser 

seguido um algoritmo de atuação em caso de reação anafilática (Anexo 15) de forma a evitar 

situações de paragem cardio-respiratória. 

 

2.6. Papel do Farmacêutico 
O paradigma da atividade farmacêutica tem sofrido várias alterações ao longo do tempo [92], 

atualmente os farmacêuticos têm vindo a tornar-se líderes profissionais no combate a doenças 

através de uma ação preventiva que é mais marcante em áreas rurais. Sendo a gripe uma doença tão 

prevalente é importante informar os utentes da farmácia acerca dos seus riscos e sempre que 

necessário aconselhar a sua prevenção através da administração da vacina da gripe, este contacto 

próximo com o utente permite ainda a identificação de possíveis grupos de riscos. 

A administração de injetáveis é um dos serviços prestados pelas farmácias quer sejam vacinas não 

incluídas no Plano Nacional de Vacinação (PNV) ou outros fármacos injetáveis. Assim, o papel do 

farmacêutico é muito importante na promoção da vacinação, e no esclarecimento de questões sobre 

a vacinação, em particular, as que se relacionam com a qualidade, eficácia, segurança das vacinas e 

falsas contraindicações à vacinação. No contexto atual as taxas de vacinação têm vindo a aumentar, 



 42 

em parte devido ao contributo da promoção da vacinação pelas farmácias, o que por sua vez 

previne doenças e permite reduzir os gastos do sistema nacional de saúde [93]. 

No caso concreto da gripe, o farmacêutico tem o papel de reforçar que, mesmo após vacinação 

devem ser consideradas medidas essenciais de prevenção, como a higiene das mãos e cuidados a 

ter ao tossir ou espirrar fazendo-o para um lenço descartável ou para o antebraço [79]. Na farmácia 

devem ser reunidas todas as condições necessárias, que permitam resolver qualquer situação de 

risco como é o caso da reação anafilática, para que sejam prestados primeiros socorros de forma a 

evitar quadros clínicos mais graves. Neste sentido, a farmácia deve registar os dados 

correspondentes a cada administração de vacina, que inclua o nome do utente, a data de 

nascimento, o nome da vacina, lote e via de administração e a identificação profissional do 

farmacêutico que a administrou [79]. 

 

2.7. Conclusão 

A vacinação contra o vírus da gripe é a principal forma de prevenção desta doença tão prevalente 

que atinge com maior impacto sobretudo indivíduos mais debilitados. É fulcral que os utentes da 

farmácia estejam corretamente informados acerca da administração da vacina de forma a poderem 

decidir de forma consciente se querem ou não tomá-la. A vacina da gripe é muito segura e a 

principal razão para a não vacinação da população adulta é a desvalorização da gripe enquanto 

doença. Esta iniciativa de administração da vacina nas farmácias tem-se revelado um enorme 

sucesso confirmado pela grande recetividade dos doentes a este serviço. De uma forma mais segura 

e conveniente, os utentes com prescrição médica, podem adquirir a vacina e contar com a sua 

administração num só local. Do ponto de vista da farmácia é de máxima importância que esta 

cumpra todos os requisitos de qualidade e possa garantir a segurança dos seus utentes. Durante esta 

época de vacinação contra a gripe 2014/2015 foi já foram vendidas 230 vacinas na Farmácia 

Paixão, número que revela o forte envolvimento do farmacêutico 
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ANEXOS 
 

Anexo 1- Espaço exterior da Farmácia 

 

 
 
 
 
Anexo 2- Espaço interior da Farmácia 
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Anexo 3- Registo de Requisição de Psicotrópicos 
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Anexo 4- Boletim de Análise de Matérias-primas 
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 Anexo 5- Nota de Devolução 
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Anexo 6- Receita Médica Eletrónica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 7- Receita Médica Manual 
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Anexo 8- Regime especial de comparticipação SAVIDAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 9- Verso da Receita 
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Anexo 10- Talão de Estupefacientes e Psicotrópicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 11- Cálculo do PVP de um manipulado 
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Anexo 12- Formulário VALORMED 
 

 
 
 
Anexo 13- Verbete de Identificação de Lote 
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Anexo 14- Mecanismos que conduzem à hiperglicemia e locais de atuação dos principais fármacos 
usados no tratamento da DM2, adaptado de [52]. 
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Anexo 15- Algoritmo de atuação em caso de reação anafilática, adaptado de [94]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reação Anafilática? 

Vias aéreas Airway, Respiração Breathing, Circulação Circulation,  
Incapacidade Disability, Exposição Exposure 1 

Diagnóstico- Observar: 
   Inicio agudo da doença: 

•  Obstrução da via respiratória (edema laríngeo); 

•  Dificuldade respiratória (broncospasmo); 

•  Choque (vasodilatação aguda e perda de fluídos devido a aumento 

da permeabilidade capilar). 

•  Ligar para o 112 
•  Deitar o doente com os pés elevados 
•  Manter vias aéreas permeáveis 

Administrar O2 
Adrenalina 2 

Se mantiver sinais de obstrução das vias respiratórias: 
1.  Aerossol com Salbutamol (0,03mL/Kg- máx. 1mL) 

2.  Monitorizar sinais vitais (PA) 

3.  Iniciar perfusão com Soro Fisiológico IV 3  

Em caso de reação grave ou recorrente: 
•  Metilprednisolona ou Prednisolona 4 

•  Anti-histamínico de 2ª linha: Clemastina 5 

1 Sistema ABCDE 
Airway- Rouquidão, dificuldade em engolir, edema da língua 
Breathing- Espirros, tosse, dispneia, pieira, cianose, boncospasmo 
Circulation- Hipotensão, taquicardia, arritmia, hipovolémia e choque 
Disability- Compromisso neurológico, irritabilidade seguida de prostração 
Exposition- Rubor, palidez, sudorese, eritema, prurido, urticária, lacrimejo. 

2 ADRENALINA a 1:1000 IM (1mg/mL), na face 
anterolateral da coxa 
Adultos e crianças > 12 anos: 0,5 mL 
Crianças 6-12 anos: 0,3 mL 
Crianças < 6 anos: 0,15 mL 

Repetir após 5 minutos se não houver 
melhoria clínica! 

3 SORO FISIOLÓGICO IV: 
 
Adultos: 500 mL - 1000 mL 
Crianças: 20mL/ Kg 
 

Repetir 1 a 2 vezes, se 
necessário 

4 METILPREDNISOLONA: 
Adulto: 30 mg/Kg EV: 5 minutos se dose inicial < 250 mg e 30 minutos se dose inicial 
> 250 mg.  
Crianças: 2 mg/Kg/ dose (máximo 60 mg/dose) IM / EV ou perfusão diluída em soro 
fisilógico ou glicosilado a 5%. 

5 CLEMASTINA: 
Adulto: 1 ampola (2mg) de 12/12 horas IM/EV 
Crianças: 0,0125 mg/Kg/dose de 12/12 horas IM/EV 
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SABIA QUE…. 
! A vacina diminui a 

probabilidade de contrair gripe; 
! Se uma pessoa com gripe for 

vacinada a doença será mais 
ligeira e o risco de complicações 
será menor; 

! São necessárias duas semanas 
após a toma da vacina para que o 
organismo desenvolva proteção 
contra a gripe; 

! Ao contrário do que por vezes se 
pensa, a vacina NÃO CAUSA 
GRIPE, apenas pode levar a 
alguns efeitos secundários 
transitórios semelhantes aos da 
gripe; 

! No mercado português estão 
disponíveis várias vacinas: 
Fluarix®, Istivac® e Influvac® 

“Vamos parar a gripe 
antes que ela nos pare 

a nós.” 

VACINA DA 

Largo do Pelourinho Nº4;  6420 - 112 Trancoso Tel: 271 811 173  

Email: farmaciapaixao@gmail.com 

Farmácia Paixão 

A melhor forma  
de prevenção! 

Farmácia Paixão  

GRIPE 

Anexo 16- Panfleto informativo acerca da vacina da gripe. 
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1. Introdução 

Não existem dúvidas do importante papel dos farmacêuticos na prestação de cuidados 

de saúde nomeadamente em hospitais, uma das muitas áreas onde podem exercer a sua 

atividade [1]. 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares (SFH) são regulamentados pelo Decreto-Lei nº 

44 204 de 2 de Fevereiro de 1962 que os define como “Conjuntos de atividades  

exercidas em organismos hospitalares, ou serviços a eles ligados para colaborar nas 

funções de assistência que pertencem a esses organismos e serviços e promover a ação 

de investigação científica e de ensino que lhe couber”, constituindo assim uma estrutura 

importante dos cuidados de saúde dispensados em meio hospitalar [2].  

Os SFH asseguram a terapêutica medicamentosa aos doentes, a qualidade, eficácia e 

segurança dos medicamentos. O Farmacêutico integra as equipas de cuidados de saúde 

e promove ações de investigação científica e de ensino [1].  

Espera-se que a Farmácia Hospitalar desenvolva atividades clínicas e de gestão, que 

devem ser organizadas de acordo com as características do hospital onde se insere o 

serviço, isto é, manter a coerência entre o tipo de serviço  prestado e o nível de 

complexidade do hospital, tendo sempre em mente que o tratamento farmacológico é um 

ponto chave para o sucesso da terapêutica [3]. A Farmácia Hospitalar é portanto uma 

área multidisciplinar onde o Farmacêutico se torna um elemento-chave da equipa de 

saúde e onde tem oportunidade de integrar vários setores e exercer várias funções 

(Tabela 1). 

Independentemente do tamanho e da complexidade do hospital é um facto comprovado 

que sem o medicamento e os produtos farmacêuticos não há sucesso na assistência 

sanitária ao doente. Por isso, os serviços farmacêuticos hospitalares constituem uma 

estrutura importante dos cuidados de saúde dispensados em meio hospitalar  [4]. 
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Enquanto profissionais de saúde, os farmacêuticos desempenham, um importante papel 

na melhoria do acesso aos cuidados de saúde e na redução do hiato entre o benefício 

potencial dos medicamentos e o seu valor real, devendo integrar qualquer sistema de 

saúde abrangente. É o profissional responsável pela validação e dispensa dos 

medicamentos a doentes internados e em regime de ambulatório visando sempre a 

eficácia terapêutica e os custos associados. Pode ainda desenvolver atividades ligadas à 

produção de manipulados, integrar comissões técnicas do hospital e assegurar, sempre 

que necessário, o apoio clínico aos diversos serviços [5].  

O Centro Hospitalar Tondela Viseu (CHTV) , EPE é um centro hospitalar que engloba o 

Hospital Cândido de Figueiredo (Tondela) e o Hospital São Teotónio (Viseu). A unidade 

de Viseu, localiza-se na zona sul da cidade de Viseu e a sua área de influência abrange 

todo o distrito de Viseu e alguns concelhos fora dele, nomeadamente do distrito da 

Guarda, atendendo uma população aproximada de 420.000 habitantes [6]. Neste 

momento a Unidade de Viseu possui um total de 632 camas distribuídas por diversas 

áreas da medicina [7].   

O presente relatório tem como objetivo a descrição dos conhecimentos técnico-científicos 

adquiridos, a metodologia usada nas atividades diárias bem como o trabalho que 

acompanhei durante o período de estágio nos Serviços Farmacêuticos sob orientação da 

Dra. Susana Carvalho. 

!
!
!
 

Funções do 
Farmacêutico 

Hospitalar 

Seleção e aquisição de medicamentos, produtos farmacêutico e dispositivos médicos; 

Aprovisionamento, armazenamento e distribuição dos medicamentos; 

Farmácia clínica, Farmacocinética, Farmacovigilância e prestação de Cuidados 
Farmacêuticos; 

Produção de medicamentos; 

Análise de matérias-primas e produtos acabados; 

Participação em Comissões técnicos; 

Participação em Ensaios Clínicos; 

Colaboração na prescrição e preparação da Nutrição Parentérica; 

Informação de Medicamentos; 

Desenvolvimento de ações de formação; 

Tabela 1- Funções do Farmacêutico Hospitalar (adaptado de [2]). 
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2. Organização e Gestão dos Serviços Farmacêuticos 

Os SF do CHTV encontram-se localizados no piso 1 do hospital e são constituídos por 

uma equipa de 11 Farmacêuticos (F),  9 Técnicos de Diagnóstico de Terapêutica (TDT), 7 

Assistentes Operacionais (AO) e por 3 Assistentes Técnicos (AT). O serviço encontra-se 

dividido nas diversas áreas de atuação dos SF, desempenhando funções diferentes de 

acordo com a área na qual desenvolve as suas atividades. 

Os procedimentos de gestão de medicamentos, realizados nos SF, são fundamentais 

para garantir o bom uso dos medicamentos, permitindo diminuir os custos, maximizando 

a disponibilidade dos medicamentos no local onde são necessários [8]. Torna-se então 

necessária a aquisição de produtos baseada numa seleção otimizada. 

 

2.1. Aprovisionamento 

A seleção e aquisição de medicamentos é uma questão de grande importância 

considerando a grande oferta por parte do mercado farmacêutico bem como o orçamento 

disponível, cada vez mais reduzido. Aquando da seleção são analisados critérios de 

eficácia e segurança, custo/efetividade e potenciação do conjunto de medicamentos já 

existentes, permitindo a disponibilidade dos medicamentos necessários ao diagnóstico e 

tratamento dos doentes [3]. 

Esta seleção de medicamentos é feita tendo em conta o Formulário Hospitalar Nacional 

do Medicamento (FHNM),  “um texto orientador que traduz a escolha seletiva perante 

uma larga oferta de medicamentos” [9]. Trata-se  de um documento de utilização 

obrigatória nos hospitais integrantes do Sistema Nacional de Saúde (SNS). No CHTV, 

EPE são também adquiridos medicamentos que fazem parte das adendas ao Formulário. 

Estas adendas resultantes das diretrizes da Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), 

traduzem a necessidade de prescrição de medicamentos que não constam do FHNM 

mas que se consideram essenciais em situações específicas [9]. 

Nesta área o  diretor dos SF é responsável pela aquisição de medicamentos, produtos 

farmacêuticos e dispositivos médicos estando por isso incumbido da gestão de stocks: 

avaliação da necessidade de medicamentos e produtos farmacêuticos, elaboração de 

pedidos de compra, assegurar que as necessidades dos doentes são satisfeitas e que os 

medicamentos e dispositivos médicos estão em conformidade com os requisitos 

especificados [1]. 



! 4 

É necessário também assegurar que os documentos de compra estejam formalizados por 

via de contrato estabelecido [10]. Relativamente à aquisição, esta é realizada através da 

abertura de concursos legislados anuais aos diversos laboratórios sendo que, aqueles 

que oferecerem melhores condições para cada produto, são os laboratórios escolhidos 

para trabalhar ao longo do ano. À partida, o preço contratado dos medicamentos será 

sempre o mesmo ao longo do ano. Existem diferentes tipos de concursos: concurso 

público centralizado, com base em catálogos da Administração Central do Sistema de 

Saúde (ACSS), concurso público limitado, negociações diretas com laboratórios, 

consultas diretas ao titular de Autorização de Introdução no Mercado (AIM), compras 

urgentes a fornecedores locais e empréstimos de outros hospitais [1]. 

Os indicadores de gestão e a observação in loco das prateleiras, permitem estudar a 

necessidade de iniciar o processo de aquisição de um determinado produto. A aquisição 

da maioria dos medicamentos é efetuada pela análise prévia da quantidade existente de  

um determinado produto, sendo posteriormente elaborada uma proposta de pedido de 

compra através de nota de encomenda que deve ser enviada por fax ao fornecedor. 

Neste contexto são determinantes alguns fatores como necessidade, ou não, da compra, 

número mínimo de unidades, existência de espaço físico para o armazenamento do 

produto, previsão anual de consumo do produto, necessidades do hospital, falha na 

reposição por parte dos fornecedores, necessidades pontuais e ainda a classificação A, B 

ou C do produto [10-11]. 

A classificação ABC é um método de classificação dos produtos de acordo com a sua 

importância, tendo por base as quantidades utilizadas e o seu valor sendo: A- produtos 

de maior importância, valor ou quantidade; B- produtos de importância, quantidade ou 

valor intermédio; C- produtos de menor importância, valor ou quantidade. Os artigos são 

então ordenados por ordem decrescente do seu valor de consumo anual. Esta análise é 

uma ferramenta de gestão que determina a necessidade de aquisição dos artigos [10]. 

Eventualmente, pode também ser necessária uma aquisição de medicamentos que não 

possuem Autorização de Introdução no Mercado (AIM) em Portugal e necessitem de uma 

Autorização de Utilização Especial (AUE), ou seja, aqueles medicamentos que embora 

não possuam AIM em Portugal apresentem benefícios clínicos reconhecidos, sendo 

imprescindíveis à prevenção, diagnóstico ou tratamento de determinadas patologias.  

Quando estes medicamentos são necessários, torna-se fundamental o pedido à 

Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED) de uma AUE. 

Segundo o Despacho nº 16206/2013 de 3 de Dezembro, as AUE são, na sua maioria, 

concedidas para medicamentos incluídos no Formulário Nacional de Medicamentos, que 

as instituições hospitalares do SNS necessitam de adquirir de forma recorrente. Até ao 
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momento cada instituição hospitalar do Serviço Nacional de Saúde (SNS) adquiria estes 

medicamentos individualmente, atualmente a aquisição centralizada dos medicamentos, 

pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE (SPMS, EPE) permite a 

obtenção de poupanças, a criação de sinergias, o aumento de produtividade e liberta as 

instituições do SNS dos procedimentos de aquisição [13-14]. 

 

2.2. Seleção e avaliação de fornecedores 

Os procedimentos pré-contratuais sejam eles de ajuste direto ou concurso público, são 

da responsabilidade do serviço de aprovisionamento. No caso de se tratar de um 

concurso público a aquisição é feita através da consulta do Catálogo de 

Aprovisionamento Público de Saúde que possui informação sobre os diferentes 

fornecedores. A escolha do fornecedor é realizada de acordo com os critérios 

estabelecidos com base em custos, condições de pagamento, prazos de entrega da 

encomenda, capacidade/tempo de resposta a solicitações e apresentação de 

certificados/declarações de qualidade ou conformidade. Estes concursos públicos são 

celebrados pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde para determinadas 

categorias de medicamentos, serviços e produtos de consumo clínico [15]. No caso de 

não existir nenhum contrato público pode ser realizada uma aquisição por ajuste direto. 

Por vezes torna-se necessário o pedido de empréstimo de produtos a outros hospitais 

devido ao consumo anormalmente elevado de um determinado produto, ou por rutura de 

stock.  

É muito importante que os fornecedores apresentem um sistema de gestão de qualidade 

certificado (ISO 9001) que é por sua vez o sistema que rege a qualidade certificada dos 

SF do CHTV, EPE [16]. 

 

2.3. Receção e armazenamento dos produtos adquiridos 

A receção dos medicamentos e restantes produtos farmacêuticos ocorre numa área 

destinada ao efeito, por um Assistente Operacional (AO). Um Técnico de Diagnóstico e 

Terapêutica (TDT) verifica os produtos recebido e confere-os quantitativa e 

qualitativamente, verificando a quantidade, prazo de validade, lote, condições de 

transporte e guia de remessa com nota de encomenda. Após esta conferencia é dada 

entrada no stock informático. Produtos específicos como os derivados do plasma e 
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matérias-primas devem ser acompanhados dos certificados de análise e, sempre que 

possível, da ficha de dados de segurança. Os hemoderivados são acompanhados dos 

respetivos boletins de análise e certificados de aprovação emitidos pelo INFARMED, 

permitindo assegurar  que caso surja um lote contaminado, este é facilmente localizado, 

procedendo-se de imediato à identificação dos doentes em risco [10]. 

Além da recepção propriamente dita existem outras tarefas para executar neste sector, 

como por exemplo, rotulagem de medicamentos, verificação dos prazos de validade dos 

medicamentos e outros produtos existentes na farmácia, fornecimento a outros hospitais 

(Unidade de Tondela), empréstimos e ofícios. 

O armazenamento tem em conta alguns aspetos como a funcionalidade, de forma a 

facilitar o acesso aos produtos, o aproveitamento racional do espaço físico, a 

manutenção das características e qualidade dos medicamentos e produtos farmacêuticos 

dentro de padrões e normas técnicas específicas, obedecendo às condições ideais de 

espaço, luz, temperatura, humidade e segurança destes. As condições ambientais 

adequadas são: temperatura inferior a 25ºC, proteção da luz solar direta e humidade 

inferior a 60% [17]. 

No armazém principal os medicamentos são armazenados, regra geral, por ordem 

alfabética de Denominação Comum Internacional (DCI), respeitando o princípio “o 

primeiro a sair é o primeiro a expirar” [1]. 

Os antibióticos, antirretrovirais, nutrição entérica e parentérica, e citotóxicos encontram-

se armazenados em estantes separadas, por uma questão organizacional, os injetáveis 

de grande volume, os desinfetantes e os inflamáveis são também armazenados à parte. 

Os medicamentos termolábeis, os estupefacientes/psicotrópicos e os citotóxicos, pelas 

suas características e controlo rigoroso, têm prioridade de armazenamento relativamente 

aos outros medicamentos. Os estupefacientes/psicotrópicos são armazenados no cofre 

para o maximizar a segurança. Os medicamentos termolábeis (vacinas, insulinas, alguns 

citotóxicos e corticosteróides, hemoderivados ) são colocados na câmara frigorífica, cuja 

temperatura varia entre 2°C e 8°C, os citotóxicos aqui presentes encontram-se separados 

dos restantes medicamentos e identificados por uma placa vermelha. Os restantes 

citotóxicos têm um armário próprio no armazém, que contém os medicamentos 

citotóxicos e as respetivas etiquetas. A câmara possui controlo e registo permanente da 

temperatura [10]. 
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3. Validação farmacêutica de prescrições 

As prescrições médicas são sujeitas a validação pelos Farmacêuticos. A validação 

Farmacêutica, um dos passos do circuito de distribuição dos medicamentos, permite 

verificar o cumprimento das regras de prescrição previstas no CHTV, EPE. Permitem 

ainda que sejam efetuados ajustes da medicação a distribuir aos serviços, de acordo com 

as dosagens disponíveis nos SF [1,18]. Nesta etapa de validação é feita uma revisão da 

prescrição médica, de forma a minimizar erros de medicação como por exemplo doses 

inapropriadas, medicação incorreta, duplicação de medicação, frequências desajustadas, 

possíveis interações ou medicamentos em rutura de stock [18]. A prescrição deve ser 

vista na sua totalidade e de forma integrada, ficando à responsabilidade do Farmacêutico 

o esclarecimento de todas as dúvidas sobre a prescrição junto do Médico prescritor [10]. 

Para cada doente o Farmacêutico tem acesso à sua ficha e através do item “Resumo 

geral” ver a qual a sua patologia. Apesar de não haver um acesso direto à ficha completa 

do doente é possível ver o seu histórico em caso de internamento a partir de um episódio 

de urgência. 

Nesta prescrição constam também dados relativos à terapêutica medicamentosa, onde 

se indica a dose e posologia de cada fármaco. É possível adicionar observações e incluir 

terapêuticas não medicamentosas. A validação de prescrições é dividida por serviço e é 

possível consultar um histórico de prescrições possibilitando desta forma uma visão 

global da terapêutica. 

 

4. Distribuição 

A distribuição de medicamentos em contexto hospitalar é a face mais visível da atividade 

dos SF, nesta área existe um maior contacto com os serviços clínicos do hospital [19].  O 

objetivo da distribuição farmacêutica prende-se sobretudo com a validação da prescrição 

médica e o cumprimento da terapêutica instaurada pelo Médico, diminuindo desta forma 

possíveis erros associados à dispensa e administração de medicamentos e à baixa 

adesão terapêutica. A distribuição é o processo que permite assegurar uma utilização 

segura, eficaz e racional do medicamento quer em doentes em internamento quer em 

regime de ambulatório. 
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A distribuição é coordenada por Farmacêuticos e tem lugar numa área adaptada aos 

sistemas de distribuição utilizados e às necessidades particulares desta tarefa. A 

distribuição da medicação para o internamento pode ser feita, de formas diferentes, 

dependendo do serviço, da especificidade do medicamento ou do tipo de pedido. 

 

4.1. Distribuição Tradicional 

A distribuição tradicional visa sobretudo a distribuição de medicamentos com vista à 

satisfação de necessidades pontuais nos serviços ou para reposição de stocks.  Através 

deste sistema são distribuídos: medicamentos de uso geral, nutrição artificial (parentérica 

e entérica, dieta lácteas e suplementos alimentares), material de penso com efeito 

terapêutico, injetáveis de grande volume, estupefacientes e psicotrópicos e ainda gazes 

medicinais.  

O sistema de distribuição tradicional tem como vantagens permitir um controlo das 

existências, efetuado com determinada regularidade, no próprio serviço e com base em 

valores reais, recolhidos sistematicamente, conseguindo-se uma adequada gestão de 

stocks. 

Na sala de distribuição tradicional os medicamentos estão distribuídos em prateleiras por 

ordem alfabética de DCI à exceção de colírios, antídotos,  antibióticos e pensos por uma 

questão organizacional.  

Existe uma escala semanal, com os dias específicos para a satisfação dos pedidos de 

cada serviço. O pedido é efetuado, uma vez por semana, no entanto pedidos urgentes de 

cada serviço e pedidos de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes podem ser 

pedidos diariamente. O stock qualitativo e quantitativo para cada medicamento é definido 

conjuntamente entre Farmacêuticos e Enfermeiro Chefe do serviço. Os pedidos de 

reposição são efetuados via on-line normalmente até à véspera do dia de cedência de 

medicação ao serviço. 

Sempre que conveniente os medicamentos são retirados da sua embalagem original e 

acondicionados em sacos de plástico ou de papel devidamente identificados. O pedido é 

atendido e é enviado para o serviço em questão por um AO. O atendimento dos 

desinfetantes/antissépticos é feito no próprio dia de cada serviço o pedido dos soros é 

efetuado no dia anterior ao do serviço. Depois de ser efetuado a conferência dos 

pedidos, deve ser assegurado o débito de consumo ao respetivo serviço [10]. 
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Na sala de distribuição tradicional existe um sistema de vácuo que permite o transporte 

de medicação para os serviços de uma forma mais rápida, principalmente a medicação 

urgente e a medicação alterada dispensada pelo setor de distribuição em dose unitária. 

Além disso, faz chegar à farmácia de uma forma mais rápida as prescrições médicas 

manuais e outros documentos. Este sistema funciona através da compressão do fluxo de 

ar criando uma pressão negativa, que irá “aspirar” a cápsula levando-a até ao destino 

programado.  

De forma a rentabilizar os recurso e evitar o desperdício de medicamentos os SF do 

CHTV, EPE podem aceitar bonificações de medicamentos por parte dos doentes e 

familiares com o intuito de serem aproveitados e usados pelo hospital. No entanto, após 

receção estes medicamentos são devidamente analisados, é verificada a validade, lote e 

características do medicamento.  

 

4.1.1. Reposição de stocks por níveis 

 

Esta área engloba uma reposição de stocks em determinados serviços efetuada por 

níveis. Para cada serviço é definido um stock fixo de cada medicamento baseado no seu 

consumo em períodos anteriores e atendendo às características dos doentes atendidos 

nos serviços sendo também definida a periodicidade de reposição. Este método de 

distribuição traz várias vantagens, pois permite que haja sempre alguns medicamentos 

em stock nos serviços, o que facilita o uso imediato dos medicamentos diminuindo os 

pedidos de requisição aos SF. Este serviço é assegurado para os serviços de Obstetrícia 

A, Obstetrícia B/ginecologia, Bloco Operatório e Urgência obstétrica e ginecológica. 

Os “carros” com a medicação são levados para os SF, semanalmente, é posteriormente 

emitido um documento com os níveis pré-definidos dos stocks de cada medicamento e 

depois é conferido manualmente quantas unidades faltam para perfazer o stock 

pretendido, é também verificada a validade dos medicamentos existentes.  

 

4.1.2. Psicotrópicos e Estupefacientes 

Devido aos seus efeitos, os psicotrópico e estupefacientes são sujeitos a um controlo 

rigoroso nos SF, previsto na legislação. Ao Farmacêutico, como responsável do 

medicamento, é-lhe incumbida a tarefa de controlar a sua utilização [20-21]. 



! 10 

Nos SF, estes medicamentos estão armazenados num cofre, para cada medicamento 

estupefaciente/psicotrópico existe uma ficha de prateleira onde são anotadas as 

quantidades que entram e saem com a obrigatoriedade de registo do lote do 

medicamento. 

Estes medicamentos podem ser dispensados segundo um sistema de reposição de stock 

ou um empréstimo, sendo a reposição de stock a situação mais frequente. Um 

empréstimo acontece quando um serviço requisita um destes fármacos e este não 

pertence ao seu stock. No caso da reposição de stock, a quantidade existente na 

requisição é a quantidade que vai ser cedida ao Enfermeiro, que é igual à quantidade 

gasta anteriormente. Cada serviço clínico tem um stock previamente definido qualitativa e 

quantitativamente. O levantamento é efetuado presencialmente aos SF pelo Enfermeiro, 

mediante apresentação da prescrição em duplicado em papel e do destacável da ficha de 

controlo de cada medicamento (rosa para os psicotrópicos e azul para os 

estupefacientes) devidamente preenchida para reposição de stock. Este destacável é 

agrafado ao respetivo cabeçalho com a mesma numeração e que se encontra em arquivo 

no cofre. Assim, o stock pretendido é restituído, no cabeçalho (já agrafado ao destacável) 

deve ser registado o nº de saída informática da requisição. É também elaborada uma 

nova ficha de controlo, sendo o destacável enviado aos serviços para respetivo registo e 

o cabeçalho fica novamente arquivado na farmácia. Na ficha de controlo de stock é 

registada a data, o lote do medicamento em causa, o prazo de validade do medicamento, 

dosagem, serviço prescritor, n.º informático atribuído à requisição do serviço e a 

quantidade restante [10]. 

Trimestralmente é enviado ao INFARMED o movimento de estupefacientes e 

psicotrópicos. Este tipo de medicação tem uma legislação especial: Lei n.º 13/2012 de 2 

de Março, que aprova o regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes 

e substâncias psicotrópicas [22]. Também a Portaria nº981/98 de 8 de Junho visa 

implementar a execução de medidas de controlo de Estupefacientes e Psicotrópicos. 

 

4.1.3. Outros tipos de distribuição 

É possível a venda de medicamentos (a preço de aquisição) que não sejam de uso 

exclusivo hospitalar, desde que se comprove que os medicamentos em questão se 

encontram esgotados na Farmácia Comunitária. Para tal é necessária a apresentação do 

carimbo de três farmácias diferentes que comprovem que o medicamento se encontra 

esgotado.  
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Em situações específicas é possível a dispensa de medicamentos extra-formulário para 

um dado doente desde que devidamente justificada pelo Médico e aprovada pelo CA 

[10]. 

 

4.2. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

A Distribuição Individual Diária em Dose Unitária aumenta a segurança do circuito do 

medicamento, uma vez que é precedida pela validação farmacêutica da prescrição. 

Permite assim a redução da probabilidade de ocorrência de interações, a redução do 

desperdício e a correta atribuição de custos [1]. Este sistema de distribuição permite 

preparar em dose unitária, a terapêutica direcionada a um doente, para um período de 

24H. Sempre que possível este processo de preparação e distribuição deve ser apoiado 

por equipamentos semiautomáticos, permitindo uma redução de erros e do tempo 

destinado à tarefa [1].  

A prescrição da medicação é recebida nos SF a grande maioria das vezes via eletrónica 

mas também em suporte de papel. A validação dessa prescrição origina a dispensa da 

medicação de um determinado doente. Aquando da validação, o Farmacêutico indica que 

um determinado medicamento pode ser dado por doente, ou por serviço através da 

distribuição tradicional no caso de se tratarem de injetáveis de grande volume, xaropes, 

pomadas, colírios, medicação de SOS e insulinas. 

Na prescrição deve ser indicada a data, identificação do doente e do médico, designação 

do medicamento por DCI, forma farmacêutica, dose, unidades, via de administração, 

frequência, quantidade e outras informações consideradas relevantes como: o 

diagnóstico, alergias, justificações caso seja necessário e alerta para o tempo de 

tratamento de alguns medicamentos como é o caso dos antibióticos. 

Por vezes também é necessário calcular o número de ampolas necessárias para enviar 

para o serviço, bem como avaliar a estabilidade das mesmas após diluição. Este cálculo 

é feito tendo em conta a velocidade de perfusão e a dose administrada prescrita pelo 

Médico. O Farmacêutico deve consultar fontes bibliográficas adequadas e atualizadas 

caso tenha alguma dúvida. Deve ainda se for caso disso ajustar algumas doses de 

fármacos para as dosagens de medicamentos presentes em stock, por exemplo se o 

médico prescrever uma toma de 12,5 mg de Carvedilol o Farmacêutico pode alterar para 

2 comprimidos de 6,25 mg, pois só existem em stock comprimidos de 6,25mg e 25mg. 

Assim, a distribuição em dose unitária apenas pode ser iniciada depois da validação de 

todas as prescrições médicas. 
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Após a validação, são gerados mapas de distribuição para o circuito de dose unitária de 

cada serviço de internamento, seguidamente são enviados para os sistemas 

semiautomatizados KARDEX e FDS (Fast Dispensing System). A preparação das 

gavetas é realizada sob responsabilidade dos TDT´s responsáveis por esta área. 

O KARDEX é um sistema robotizado que efetua a dispensa dos medicamentos por 

princípio ativo, indicando a localização dos medicamentos, a quantidade, o doente em 

questão, a cama e o serviço em que se encontra. A FDS permite a reembalagem de 

formas farmacêuticas orais sólidas por doente neste processo é assegurada 

estanquicidade, proteção mecânica, proteção da luz e do ar, preservando a integridade e 

a atividade farmacológica da fórmula oral [10].  

Para os medicamentos reembalados (orais sólidos) o prazo de utilização é calculado com 

base no prazo de validade da embalagem original sendo igual a 25% da validade original 

até um máximo de 6 meses. Os medicamentos reembalados além do prazo de utilização 

são identificados pelo princípio ativo (DCI), dosagem e lote de fabrico [10]. A FDS, só 

pode ser utilizada para medicamentos específicos de um dado laboratório, pois é 

necessário uma prévia calibração.  

Antes de se colocarem os medicamentos nas cassetes de cada serviço procede-se à 

impressão das etiquetas para identificação de cada gaveta com o nome do utente, n.º do 

processo e n.º da cama. Os medicamentos que por razões físicas não cabem nas 

gavetas são colocados em sacos devidamente identificados (serviço, doente e cama). 

Relativamente aos medicamentos de frio, estes são retirados do frigorífico imediatamente 

antes do envio do serviço. A entrega da medicação é então realizada pelos AO dos SF 

[10]. 

Para cada serviço existe uma hora estabelecida para a entrega dos medicamentos por 

dose unitária. Até essa hora são constantemente verificadas as alterações da prescrição 

como: adição ou decréscimo de medicação, altas, mudança de cama/serviço e 

internamento de novos doentes. Caso a medicação já tenha sido enviada, a distribuição é 

feita individualmente para o doente podendo ser enviada pelo sistema de vácuo. Após a 

saída da medicação para os serviços, os AO trazem as cassetes do dia anterior e as 

devoluções de medicamentos não administrados devem ser contabilizadas e revertidas 

informaticamente no perfil do doente. 

Outra função associada á distribuição em dose unitária é o atendimento do armazém 

avançado ou stock avançado, stock existente num serviço pronto a ser utilizado em casos 

de urgência ou quando o medicamento tem de ser administrado logo após a prescrição. 

Este stock está pré-definido e é enviado juntamente com as cassetes do respetivo serviço 
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às segundas, terças, quartas e sextas-feiras. Ao sábado e vésperas de feriado a dose 

unitária deve ser preparada em duplicado já que fora do horário de funcionamento da 

farmácia, é apenas cedida a  medicação nova ou alterada, para estas situação um 

Farmacêutico fica de prevenção. 

 

4.3. Distribuição em doentes de ambulatório 

A Farmácia de Ambulatório é a face mais visível da Farmácia Hospitalar ao utente. Esta 

vertente resulta da necessidade de prestar cuidados farmacêuticos aos doentes que 

precisam de um controlo, apoio e vigilância mais próximos devido ao tipo de medicação 

que lhes foi prescrita ou situações em que o fornecimento dos medicamentos não possa 

ser assegurado pelas farmácias comunitárias [19].  

A Farmácia de Ambulatório do CHTV, EPE é constituída por dois locais distintos: a sala 

de espera e o local de atendimento que assegura toda a confidencialidade do mesmo. 

Nesta sala de atendimento também se encontram os medicamentos, organizados por 

ordem alfabética e em condições adequadas de armazenamento, também os 

medicamentos de frio se encontram aqui presentes, alguns medicamento 

excecionalmente devido ao ser valor monetário, ou por serem dispensados menos 

frequentemente podem estar armazenados em outros locais, por exemplo a Talidomida e 

Lenalidomida encontram-se no cofre enquanto que o Fator VIII de coagulação se 

encontra na câmara frigorífica. Este serviço tem horário de funcionamento das 9H às 18H 

de Segunda-feira a Sexta-feira. 

O Farmacêutico analisa a prescrição médica e verifica os aspetos com visão crítica se o 

fármaco é o mais adequado ao doente, se existe uma duplicação de fármaco, interações 

entre outros fármacos e/ou alimentos, contraindicações e se a quantidade prescrita pelo 

médico é a mais adequada. O Farmacêutico deve também assegurar a informação, o 

controlo e o cumprimento das regras de preparação dos medicamentos prescritos [1], 

como auxiliar encontra-se disponível um sistema informático, o Sistema de Gestão 

Integrado do Circuito do Medicamento (SGICM), este permite a receção de prescrições 

online efetuadas pelo médico e ter informação atualizada sobre o doente. A prescrição 

médica deve, sempre que possível, ser informatizada, embora ainda se registem algumas 

prescrições manualmente [10].  

Apenas algumas patologias estão contempladas na legislação como sendo de dispensa 

gratuita em Farmácia de Ambulatório [23]. São elas: 
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a. Doença renal crónica; 

b.Vírus da Imunodeficiência Humana 

(VIH); 

c. Esclerose lateral amiotrófica  

d. Oncologia; 

e. Esclerose múltipla  

f. Fibrose Quística; 

g. Acromegalia;  

h. Planeamento Familiar; 

i. Doença de Crohn;  

j.Deficiência em hormona do 

crescimento. 

k.Artrite Reumatoide, Espondilite 

anquilosante, Artrite Psoriática, Artrite 

Psoriática Juvenil e Psoríase em Placas; 

l. Hepatite C; 

Na maioria dos casos a dispensa dos medicamentos é realizado a doentes de Consulta 

Externa e Hospital Dia. Em situações excecionais pode, também haver dispensa a 

doentes aquando da alta, para continuação de tratamento em ambulatório, em casos 

onde os medicamentos sejam de uso exclusivo hospitalar [10]. 

Os medicamentos dispensados aos doentes devem ser sempre corretamente embalados 

e etiquetados.  

Podem ainda surgir situações em que a prescrição médica seja proveniente de consultas 

especializadas de consultórios particulares, sobretudo no que diz respeito a 

medicamentos biológicos utilizados no tratamento de artrite reumatoide, espondilite 

anquilosante, artrite psoriática, artrite idiopática juvenil poliarticular e psoríase em placas. 

Nesta situação é necessário verificar se a consulta do médico prescritor se encontra 

certificada [11]. 

Cada utente da Farmácia de Ambulatório possui um “Cartão de Terapêutica” no qual é 

identificado o utente, o número do processo, horário e contacto telefónico dos SF. O 

doente deverá sempre fazer-se acompanhar deste cartão para que seja atualizado com o 

dia e a quantidade de medicamento cedida, em algumas situações pode ainda ser 

marcada a próxima visita como é o caso da Triptorrelina (uma injeção que é cedida de 91 

em 91 dias) um análogo sintético da hormona libertadora da gonadotrofina provocando 

no homem um decréscimo dos níveis de testosterona, este fármaco é utilizado em 

situações de cancro da próstata [25].  

Neste âmbito, o doente/cuidador deve assinar um termo de responsabilidade em que 

declara ter recebido toda a informação relativamente ao bom uso, conservação, 

transporte e armazenamento do medicamento. Esta situação torna-se mais crítica para o 

caso de medicamentos que necessitam de frio para a sua conservação como é o caso 

das Epoetinas, Adalimumab®, Etarnecept®, Golimumab®, entre outros. É necessário 



! 15 

portanto incutir aos doentes que se façam sempre acompanhar de um acumulador de 

gelo que lhes foi cedido na primeira visita. Sempre que necessário o Farmacêutico presta 

informações necessárias sobre a medicação do doente (indicações, via e forma de 

administração, condições de armazenamento, interações com outros medicamentos ou 

alimentos). 

No CHTV,EPE por norma são cedidos medicamentos necessários tal como previsto na 

Circular Normativa nº 01/CD/2012  de 30 de Novembro [25], assim é assegurado um 

maior acompanhamento da situação clínica do doente pelo Farmacêutico muito 

importante sobretudo por razões de segurança, uma vez que alguns dos medicamentos 

dispensados apresentam margens terapêuticas muito estreitas e exigem monitorização 

frequente. Excecionalmente alguma medicação pode ser dispensada para três meses ou 

para o tempo decorrente até à próxima consulta desde que estas autorizações especiais 

de cedência sejam autorizadas pelo Conselho de Administração do hospital, com 

justificação considerada plausível. 

Existe ainda a questão da faturação, todas as receitas cujos encargos sejam da 

responsabilidade do subsistema de saúde, seguradora ou outra entidade pública é 

enviado para os serviços financeiros do hospital como é o caso do Riluzol (medicamento 

usado na Esclerose lateral amiotrófica), medicamentos biológicos não utilizados na 

doença de Crohn e ainda Epoitinas para doentes com insuficiência renal crónica são 

sempre faturáveis.  

Durante o meu período de estágio neste serviço foi-me dada a conhecer toda a 

legislação que regula a dispensa em ambulatório. Estive presente em todas as etapas de 

cedência da medicação e aconselhamento farmacêutico.  

 

4.3.1. Situações especiais de cedência de medicação 

Existem algumas situações especiais de cedência de medicação sobretudo no que se 

refere a medicamentos com efeitos secundários de consequências mais graves e 

portanto que requerem um maior controlo como é o caso da cedência da Talidomida 

“Thalidomide Colagene®” cuja prescrição deve ser acompanhada de um formulário de 

autorização de prescrição do programa de prevenção de gravidez [10].  
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4.3.2. Circuito especial dos derivados do plasma humano 

A distribuição de medicamentos Derivados do Plasma Humano integra-se nos circuitos 

especiais de distribuição dos SF. Estes estão regulados pelo Despacho do Ministério da 

Saúde nº5/95 de 25 de Janeiro. Os procedimentos de registo da requisição, distribuição e 

administração dos medicamentos derivados do Plasma Humano estão definidos através 

do despacho conjunto nº1051/2000, de 14 de Setembro afim de identificar eventuais 

causalidades entre a administração terapêutica deste tipo de medicamentos e a deteção 

de doenças infeciosas transmissíveis através do sangue [26].  

Após receção destes medicamentos são analisados e confirmados os Certificados de 

Autorização de Utilização de Lote (CAUL). O CAUL é emitido pelo INFARMED e informa 

sobre o lote, nome comercial, substância ativa, quantidade e dosagem, número de AIM 

bem como identificação e endereço do titular, prazo de validade e data do certificado 

europeu de libertação de lote [27-28]. A este certificado é anexado um rótulo com 

identificação do lote, validade, n.º do certificado, do fabricante e do fornecedor bem como 

informações acerca da conservação do produto. Este rótulo também é usado para 

identificar todos os produtos deste género. No ato da dispensa é completamente 

preenchido com o nome do doente e o serviço prescritor sendo este procedimento 

extremamente importante para fins de controlo. Durante o estágio participei na dispensa 

sobretudo de Albuminas e Imunoglobulinas anti-D.  

 

5. Farmacotecnia 

A Farmacotecnia é o setor dos SF onde é efectuada a preparação de formulações de 

medicamentos necessários ao hospital e que não se encontram disponíveis no mercado. 

A sua existência permite assegurar e garantir em linhas gerais: uma maior qualidade e 

segurança na preparação de medicamentos a administrar aos doentes; resposta às 

necessidades especificas de cada um, colmatando situações onde não existe 

disponibilidade por parte do mercado fornecedor e ainda uma redução significativa no 

desperdício relacionado com a preparação de medicamentos [29]. Por vezes, um ajuste 

da terapêutica pode levar a uma necessidade de fracionamento de doses, a partir de 

formas farmacêuticas já existentes no mercado como por exemplo os papéis 

medicamentosos ou a partir da produção de novas formas farmacêuticas adaptadas aos 

doentes como é o caso de xaropes para crianças [1,4,19].  
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Para o processo de produção e controlo é necessária uma área específica para o efeito, 

de acordo com o nível de exigência das preparações efetuadas [1,19]. Os SF do CHTV, 

EPE possuem infraestruturas que possibilitam a preparação de medicamentos que 

exigem ambientes controlados. Existem duas áreas principais, um laboratório de 

preparação de manipulados estéreis e outro de manipulados não estéreis. O laboratório 

de preparação dos estéreis é constituído por uma sala de apoio e uma antecâmara que 

faz ligação com duas salas estéreis com uma Câmara de Fluxo Laminar (CFL) cada uma 

e onde o ar é filtrado através de filtros High-Efficiency Particulate Air (HEPA). Uma das 

salas estéreis é utilizada para a preparação de citotóxicos devido à pressão negativa da 

câmara e à sua CFL vertical. Ao ser utilizada uma pressão negativa, a saída de aerossóis 

contaminantes é impedida. Na outra sala encontra-se uma CFL horizontal, e pressão 

positiva sendo utilizada na preparação de manipulados que não sendo citotóxicos 

necessitam de um ambiente assético como é o caso da Imiglucerase e Cefuroxima [30].  

 

5.1. Preparação de medicamentos manipulados citotóxicos 

Devido ao aumento do número de doentes que necessitam de uma terapêutica citotóxica 

individualizada, para administração principalmente endovenosa, é da competência do 

Farmacêutico Hospitalar, a supervisão da preparação e da distribuição adequada dos 

diferentes ciclos de quimioterapia que são prescritos pelo Médico, diariamente de acordo 

com as prescrições médicas e protocolos aprovados na instituição [1]. Os protocolos de 

quimioterapia são habitualmente administrados em ciclos de tratamento, e podem ser de 

apenas um fármaco ou uma associação de vários fármacos [10].  

Na sala de apoio o Farmacêutico recebe as prescrições em formato de papel, através de 

um modelo próprio do hospital “Folha de Terapêutica/Hospital de Dia” anotando na 

agenda a hora da receção da prescrição. Os protocolos de prescrição são definidos em 

conjunto entre Médicos, Enfermeiros e Farmacêuticos segundo definições de guidelines 

nacionais e internacionais para a patologia em causa.  

O Farmacêutico analisa o pedido, verifica a sua coerência e segurança, no que diz 

respeito às dosagens das substâncias ativas, à inexistência de incompatibilidade e 

interações que ponham em causa a ação do medicamento e a segurança do doente.   A 

prescrição deve conter o nome completo do doente, peso e altura. Estas últimas 

informações são importantes para que o Farmacêutico confirme o cálculo da superfície 

corporal do doente, parâmetro através do qual a posologia é estabelecida. Da prescrição 

constam também informações como o diagnóstico, a dosagem, o tempo previsto para a 
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perfusão, o soro de diluição, respetivo volume, ritmo, via de administração e a restante 

medicação adjuvante ao tratamento. 

Simultaneamente são preparados os rótulos de identificação dos citotóxicos em 

duplicado, dos quais devem constar informações relativas ao doente e ao fármaco 

(designação, dose e volume) bem como informações sobre soro de diluição e o respetivo 

volume, volume total, data e hora da preparação e N.º mecanográfico do Farmacêutico 

responsável. Estes rótulos servem de base para a preparação dos tabuleiros de 

quimioterapia.  

A preparação dos manipulados citotóxicos inicia-se quando a maioria das prescrições 

previstas estiver validada.  Os TDT’s iniciam a preparação do material necessário para a 

manipulação na câmara: retiram do stock as embalagens necessárias para os 

tratamentos e registam o lote e a validade de cada medicamento utilizado por doente; 

retiram toda a cartonagem, transportam os citotóxicos sempre em tabuleiros de inox; 

reúnem todos os solventes de reconstituição, soros de diluição e sistemas de 

administração a utilizar (infusores) e fazem uma primeira descontaminação ao transfer 

com álcool a 70º onde colocam o restante material já descontaminado. Os  dois TDT’s 

entram  para o interior da câmara, um manipulador e um adjunto equipados de acordo 

com as regras de segurança podendo depois alternar entre si.  

A preparação destes medicamentos inicia-se preferencialmente pelos anticorpos 

monoclonais diminuindo os riscos de contaminação e dando prioridade aos tratamentos 

com tempo de administração mais longos. Apesar dos anticorpos não serem utilizados na 

quimioterapia, mas sim no Hospital Dia de Gastro, a sua preparação requer também 

cuidados muito específicos em termos de preparação e segurança, assim a área dos 

citotóxicos acaba por ser também responsável por esta medicação. 

Os TDT´s  começam pela limpeza da CFL com álcool a 70º e com uma compressa 

limpam o excesso de álcool pois a preparação de citotóxicos deve seguir sempre técnicas 

assépticas e movimentos rigorosos e disciplinados que assegurem a qualidade e 

segurança do trabalho realizado. É imprescindível a existência de um kit de 

derramamento, com as respetivas instruções de utilização, existem ainda nos locais de 

receção e de armazenamento dos citotóxicos quer seja em armários fechados ou 

frigorífico (dependendo da especificidade de cada medicamento), estes medicamentos 

encontram-se sempre separados dos restantes medicamentos. O TDT de apoio procede 

à rotulagem do saco/seringa contendo o citotóxico preparado e coloca-o no respetivo 

saco protetor, preto e opaco previamente rotulado. Durante a preparação o TDT verifica 

sempre se o produto é o correspondente ao pretendido e inspeciona alterações físicas 
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que possam indicar incompatibilidade ou degradação. As preparações já devidamente 

acondicionadas são colocadas no transfer e recebidas pelo Farmacêutico que as sela e 

coloca dentro de carros de transporte identificados para o devido efeito.  

Todo o material utilizado em contacto com os citotóxicos é acondicionado em contentores 

apropriados existentes na CFL do lado direito. Os materiais/resíduos não citotóxicos são 

acondicionados em sacos transparentes. Todos os resíduos tóxicos são encaminhados 

para o circuito da inceneração. No final da sessão de trabalho é registado o número total 

de preparações efetuadas e o tempo de exposição dos TDT´s. É feito o registo e 

consumo das quantidades de citotóxicos utilizadas ao serviço requisitante. 

É de extrema importância que sejam garantidas condições de assepsia ao longo de toda 

a preparação, para tal é realizado um controlo microbiológico a vários níveis desde o 

controlo do ar, de superfícies e do pessoal. A monitorização microbiológica é 

habitualmente realizada na primeira semana de cada mês e abrange quer o interior quer 

exterior da câmara. Nas restantes semanas é efetuado apenas controlo microbiológico ao 

interior da câmara.  

O Farmacêutico responsável pela validação dos protocolos de quimioterapia acompanha 

todo o trabalho de preparação por parte dos TDT’s estando sempre disponível para o 

esclarecimento de qualquer dúvida ou no caso da ocorrência de acidente. Paralelamente 

a todo este processo, um outro Farmacêutico é responsável pela preparação 

individualizada da terapêutica adjuvante, pré-medicação, citotóxicos orais, medicação 

domiciliar bem como respetivo débito informático por doente, faz ainda o controlo do 

stock de citotóxicos e requisição de material de consumo clínico. 

Os tratamentos são habitualmente agendados no dia anterior à  administração, embora 

no próprio dia se confirme sempre se o doente realiza o ciclo, se adia ou se há redução 

de doses. Esta confirmação é sempre feita com base em análises realizadas pelos 

doentes no dia do tratamento de manhã.  

Ao longo do meu estágio nesta área tive oportunidade de seguir todos os passos, desde 

a receção da prescrição, análise da mesma, verificação dos dados e análise da 

terapêutica instituída para cada tipo de problema oncológico, efetuei os cálculos das 

dosagens para cada doente e participei na organização de todo o material necessário à 

preparação dos citotóxicos. Tive ainda oportunidade de acompanhar todo o procedimento 

da manipulação, de verificar características específicas de alguns citotóxicos como por 

exemplo dificuldade de reconstituição (Ciclofosfamida). Verifiquei ainda a terapêutica 

adjuvante dos doentes e qual a indicação terapêutica de cada medicamento aplicada à 

oncologia. Fiz ainda uma visita ao Hospital Dia, onde existe uma grande cooperação de 
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trabalho entre Enfermeiros, Farmacêuticos e Médicos através da reformulação conjunta 

dos protocolos de quimioterapia.  

 

5.2. Preparação de Medicamentos Manipulados Não-estéreis e 

Estéreis (não Citotóxicos) 

A preparação de manipulados em meio hospitalar assume uma elevada importância 

sobretudo devido a três fatores: os medicamentos industrializados disponíveis não 

apresentam as dosagens adequadas; os medicamentos industrializados disponíveis não 

se apresentam nas formas farmacêuticas adequadas, os medicamentos industrializados 

são inexistentes. Para algumas populações, nomeadamente a pediátrica, este aspeto é 

ainda mais preocupante, pois são muito poucos os fármacos adaptados a este grupo de 

doentes. 

O Farmacêutico receciona a prescrição informaticamente ou em papel, analisa-a, verifica 

a coerência da medicação, das doses, da forma farmacêutica a ser preparada e analisa 

ainda possíveis interações e incompatibilidades que podem pôr em causa o modo de 

ação do medicamento ou a segurança do doente. 

No laboratório existem dossiers devidamente organizados, onde podemos encontrar as 

fichas técnicas dos manipulados já anteriormente preparados nos SF do CHTV, EPE. 

Encontramos ainda: arquivo das prescrições; legislação; bibliografia diversa 

nomeadamente Formulário Galénico Português; ficha de dados de segurança, boletins de 

análises, registo de receção e monografia das matérias-primas; certificação de qualidade 

(material de embalagem); registo de lotes e registo de erros. Sempre que surge um 

pedido de preparação de um manipulado é necessário verificar a existência da sua ficha 

técnica. No laboratório podemos ainda encontrar uma bibliografia diversa que pode ser 

consultada pelos profissionais e auxilia o processo de preparação de um manipulado 

para o qual não existe ficha técnica,  para estes casos o Farmacêutico analisa a 

viabilidade da prescrição relativamente à existência de uma fórmula de preparação do 

medicamento, possíveis incompatibilidades com excipientes ou ainda a estabilidade da 

forma farmacêutica.  

A ficha técnica do manipulado apresenta a data da realização/revisão, informações 

relativamente aos componentes do preparado, os materiais/instrumentos que são 

necessários, o modo de preparação, bem como a descrição em termos de características 

organoléticas que o manipulado deve apresentar no final. A ficha ainda contem um 
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exemplo do rótulo do produto, a indicação do manipulado, a estabilidade, conservação e 

como deve ser feito o acondicionamento. Estas fichas devem sofrer uma revisão em 

intervalos de tempo regulares e deverá ser sempre mencionada essa data de revisão e a 

fonte bibliográfica.  

Aquando da preparação do manipulado o Farmacêutico e o TDT deverão sempre 

preencher uma ficha de preparação onde constam: a data da preparação, designação, 

indicação da concentração (se aplicável) quantidade a preparar, fórmula farmacêutica, 

onde devem estar descritas todas as matérias-primas a utilizar e respetivas quantidades, 

lotes, validades e quantidade pesada/medida, número do lote do manipulado; 

equipamento usado, modo de preparação, ensaios de verificação bem como todas as 

especificações associadas, material de embalagem, com indicação do n.º de lote, tipo de 

embalagem, capacidade do recipiente, prazo de utilização e condições de conservação. 

O preenchimento desta ficha permite um maior controlo da qualidade e segurança do 

manipulado. Para que o produto final seja aprovado deverá satisfazer as características 

exigidas e apresentar um resultado conforme. 

Para cada manipulado preparado é atribuído um lote alfanumérico sendo que o primeiro 

dígito do lote é uma letra do alfabeto introduzida sequencialmente, diariamente. Os seis 

dígitos seguintes correspondem ao ano/mês/dia da preparação.  

A correta embalagem do produto é também muito importante, deverá garantir a 

identificação imediata do produto, a quem se destina (se for o caso), data de preparação, 

composição, lote, forma farmacêutica e via de administração. 

É importante que antes do início da preparação do medicamento manipulado sejam 

asseguradas as condições ambientais exigidas pela natureza do medicamento a 

preparar, de acordo com o definido na respetiva ficha técnica. 

 

5.2.1. Manipulados Estéreis (não Citotóxicos) 

À semelhança do que acontece nos citotóxicos, na preparação de outros fármacos 

estéreis devem ser garantidas condições de assepsia, sendo nestes casos utilizada uma 

CFL horizontal. Acompanhei a preparação de Cefuroxime intracamerular 10 mg/ml para 

uso oftálmico e preparação de Albunima a 5%. 
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5.2.2.  Manipulados Não-estéreis 

Embora este tipo de manipulados não necessitem de condições de assepsia devem ser 

respeitadas as condições ambientais eventualmente exigidas pela natureza do 

medicamento a preparar, todas as matérias-primas utilizadas devem estar corretamente 

rotuladas e com os prazos de validade ainda em vigor. 

Durante o meu estágio tive oportunidade de acompanhar a preparação de colutórios de 

Nistatina Composta utilizados em problemas de infeções fúngicas orais resultantes do 

tratamento com citotóxicos e ainda a preparação de um creme de Metoxaleno. Ainda 

neste setor acompanhei a receção de matérias-primas e os registos de nome, matéria-

prima em questão, fórmula química, peso molecular, condições de armazenamento, data 

de receção, n.º da fatura, fornecedor, n.º de lote, prazo de validade, quantidade recebida. 

É muito importante ainda que as matérias-primas se façam acompanhar do boletim de 

análises e sempre que possível de uma ficha de dados de segurança da mesma. No 

boletim de análises é sempre verificado se a matéria-prima cumpre os requisitos 

necessários. 

 

5.3. Preparação de nutrição parentérica 

O estado nutricional dos doentes é muito importante na sua evolução clínica. Nos casos 

em que o doente não possui trato gastrointestinal funcionante é necessária a instituição 

da nutrição parentérica. É essencial que esta nutrição aporte as quantidades adequadas 

de cada nutriente necessário para cada doente em concreto. As bolsas padronizadas, 

além da economia de recursos, trazem uma mais-valia muito importante: a 

disponibilidade imediata. No CHTV, EPE são utilizadas as bolsas comercializadas com 

diferentes concentrações de macronutrientes que se adaptam às necessidades 

nutricionais de cada doente. Variam na quantidade de azoto e nas Kcal não proteicas, 

existem ainda bolsas com eletrólitos e sem eletrólitos. Assim a bolsa deve ser escolhida 

tendo em conta esses fatores, bem como o peso corporal do doente e possíveis 

restrições hídricas existentes [10, 31]. Estas bolsas são distribuídas aos serviços através 

da distribuição individual diária em dose unitária.  
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6. Ensaios clínicos 

Um ensaio clínico é qualquer investigação conduzida no ser humano, destinada a 

descobrir ou verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou os outros efeitos 

farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos experimentais, ou identificar os efeitos 

indesejáveis de um ou mais medicamentos experimentais, ou analisar a absorção, a 

distribuição, o metabolismo e a eliminação de um ou mais medicamentos experimentais, 

a fim de apurar a respetiva segurança ou eficácia. A Lei n.º 46/2004, de 19 de Agosto, 

aprova o regime jurídico aplicável à realização de ensaios clínicos com medicamentos de 

uso Humano [32]. 

Segundo a mesma lei o Farmacêutico Hospitalar é responsável pelo armazenamento e 

dispensa dos medicamentos experimentais. Pode também integrar a Comissão de Ética 

sendo responsável pela avaliação dos protocolos associados a cada ensaio clínico e por 

assegurar a proteção dos direitos e da segurança dos participantes [1]. 

Um ensaio clínico deve ser avaliado e autorizado pelo INFARMED que detém ainda  

competências no domínio da fiscalização e inspeção do ensaio clinico [32]. 

No CHTV, EPE a área destinada aos ensaios clínicos contem armários fechados com 

acesso restrito para o armazenamento da medicação, um frigorífico caso a medicação 

seja termolábil e uma estante com toda a documentação dos ensaios clínicos.  

O Farmacêutico avalia os dossiers de cada ensaio e controla todo o circuito do 

medicamento, desde a sua receção, armazenamento, preparação, dispensa, devolução e 

inutilizações, sempre com registos de datas, quantidades, n.º de lote e prazo de validade. 

É importante que o Farmacêutico nesta área esteja atento a qualquer desvio ao protocolo 

que possa surgir e relatar ao promotor o sucedido. 

 

7. Farmacovigilância 

Os hospitais constituem unidades de farmacovigilância, definida como um conjunto de 

atividades de deteção, registo e avaliação das reações adversas, com o objetivo de 

determinar a incidência, gravidade e nexo de causalidade com os medicamentos, 

baseados no estudo sistemático e multidisciplinar dos efeitos dos medicamentos, após a 

sua cedência ao doente visando melhorar a sua qualidade e segurança, em defesa do 

utente e da Saúde Pública. O INFARMED é também a entidade responsável pelo 
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Sistema Nacional de Farmacovigilância (SNF) [33]. Em Portugal, o Sistema Nacional de 

Farmacovigilância é atualmente regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 242/2002 de 5 de 

Novembro. 

É da competência do Farmacêutico reportar reações adversas aos medicamentos, não 

descritas no Resumo das Características do Medicamento, notificar todas as suspeitas de 

reações adversas graves, mesmo que já descritas [34]. Nestes casos os SF deverão 

alertar os médicos para a necessidade de notificar estes eventos. 

 

8. Comissões técnicas 

A administração é o órgão diretivo do hospital. Contudo, existem diferentes órgãos de 

apoio técnico (comissões). O Farmacêutico assume um papel preponderante em 

determinadas comissões participantes da vida do hospital. No CHTV,EPE o Farmacêutico 

incorpora a Comissão de Ética (CE), a Comissão de Controlo de Infeções (CCI) e a 

Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT). O Decreto-Lei nº 188/2003, de 20 de Agosto 

regula estas comissões técnicas dos Hospitais [35]. 

Durante o período de estágio não participei em nenhuma reunião de comissão, no 

entanto tomei conhecimento do enquadramento legal das comissões, das suas 

constituições e funções. 

 

9. Formação adicional 

O Farmacêutico deve informar os profissionais de saúde e utentes sobre medicamentos e 

outros produtos de saúde, sempre que solicitado. É fundamental que o Farmacêutico se 

mantenha atualizado, com esse intuito, os Farmacêuticos do CHTV, EPE recebem 

formações com frequência. Os SF possuem ainda uma biblioteca com diversos recursos 

disponíveis, que permitem, em tempo útil, a resposta de qualidade (objetiva, completa e 

rápida) às questões colocadas. 

Tive a oportunidade de assistir a uma formação acerca do Perjeta®- Pertuzumab, um 

fármaco inovador utilizado no tratamento de doentes adultos com cancro de mama, 

desde que: o tumor seja HER-2 positivo, tenha sofrido metastização e não tenha sido 

tratado com quimioterapia ou caso tenha reaparecido após tratamento anterior. O 

Perjeta® não se destina a um tratamento curativo mas sim paliativo melhorando a 
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qualidade e esperança de vida dos doentes até 48 meses. Além disso não será 

administrado isoladamente mas sim numa terapia conjunta com Herceptin®- Trastuzumab 

[36]. 

Assisti ainda a uma formação sobre Tratamento de Feridas Crónicas/ Úlceras de 

Pressão. As úlceras de pressão têm uma representação significativa em doentes 

hospitalizados com restrições de mobilidade e podem aumentar o risco de complicações, 

assim é muito importante uniformizar e compreender os procedimentos utilizados no seu 

tratamento. 

Participei nas Primeiras Jornadas sobre feridas do Serviço de Cirurgia 1 do CHTV, EPE 

com o tema “Últimas Tendências no Tratamento de Feridas Crónicas da Perna e do Pé 

Diabético”.  

 

10. Conclusão 

O Farmacêutico surge como um profissional de saúde tecnicamente qualificado para 

prevenir, detetar e corrigir problemas relacionados com os medicamentos, melhorando de 

uma forma geral a qualidade de vida do utente. Assim, o Farmacêutico Hospitalar, 

enquanto especialista e gestor de terapêutica medicamentosa, destaca-se como uma 

mais-valia em todo o circuito do medicamento. 

Durante o período de estágio nos SF do CHTV, EPE tive oportunidade de viver uma 

experiência enriquecedora a nível pessoal e profissional. Foi muito interessante integrar 

na prática o conhecimento teórico adquirido ao longo dos cinco anos  de formação 

académica na dinâmica dos SF do CHTV.  

Além de tudo isto e a nível pessoal destaco o período de estágio no setor da Distribuição 

em doentes de ambulatório pelo contacto com os doentes, partilha de conhecimentos e 

experiências de vida, e pela visão realista sobre determinadas patologias nomeadamente 

doenças infecciosas que embora tenhamos algum conhecimento geral sobre elas nada 

se compara à observação in loco e contacto direto com os doentes.  

A experiência e o conhecimento adquiridos durante estágio contribuirão com certeza para 

o meu crescimento e servirão de bases para o meu futuro enquanto profissional de 

saúde. 
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