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 Parte1 
 

1. Introdução 
 

O Estágio final do curso de Ciências Farmacêuticas tem um papel fundamental 

para os estudantes, visto que promove o contato com a prática profissional e a 

realidade do dia-a-dia da Farmácia Comunitária. Aqui, é possível aplicar todos os 

conhecimentos teóricos que adquirimos ao longo dos últimos cinco anos e também 

obter uma preparação técnica e deontológica que nos será muito útil na inserção no 

mercado de trabalho e no desempenho do ato farmacêutico. 

As farmácias são essenciais:  

 Na dispensa responsável de medicação (sujeita ou não a receita médica); 

 No controlo e vigilância de patologias como a diabetes, o colesterol, a 

hipertensão… 

Para que tudo isto seja possível, é essencial a presença de profissionais de saúde 

competentes e capazes. O farmacêutico não só dispensa o medicamento, como 

também deve ser sua função a monitorização deste tratamento e a sensibilização 

para uma toma racional e responsável. Esta atitude é possível através do diálogo com 

o utente, que muitas vezes apresenta dúvidas em relação à posologia e mesmo ao 

objetivo da medicação que vai obter.  

É, portanto, muito importante o alerta para possíveis efeitos adversos, a forma 

correta da toma entre outras questões que possam surgir no momento da dispensa. É 

essencial a máxima atenção e sensibilidade face ao tipo de utente que temos perante 

nós, adaptando o discurso e pensando nas melhores estratégias para que, no final, o 

medicamento utilizado corretamente. É muito comum o aparecimento de utentes 

polimedicados, de utentes que não têm ajuda e necessitariam de estar ao cuidado de 

alguém, de indivíduos analfabetos e aqueles se automedicam. 
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2. A Farmácia do Sameiro 

2.1 Descrição do Espaço 

A Farmácia do Sameiro (FS) está localizada no centro da cidade de Penafiel numa 

zona habitacional, contando já com dez anos. Encontra-se aberta ao público das 9h 

às 21h de segunda a sexta-feira e das 9h às 13h ao sábado. Para além do serviço de 

funcionamento semanal normal, a FS realiza em dias pré-definidos o Serviço 

Permanente, no qual a farmácia está aberta até às 9h do dia seguinte, de acordo com 

o Decreto-Lei n.º 7/2011, de 10 de Janeiro 1. 

A farmácia fica no rés do chão de um prédio, e ao seu redor tem duas escolas, as 

piscinas municipais e está muito próxima (cerca de 150 metros) de um centro de 

saúde. 

A FS possui uma pequena montra que vai sendo alterada de acordo com a época 

do ano e obedece ao Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, que regula o 

Estatuto do Medicamento 2. 

 

2.1.1 Descrição do espaço Interior 

A FS dispõe de instalações adequadas que garantem a segurança, a conservação 

de medicamentos, assim como a acessibilidade, comodidade e privacidade dos 

utentes e dos profissionais que ali trabalham
3
. Além disso, todas as áreas da FS 

obedecem ao descrito na Deliberação n.º 2473/2007, de 28 de Novembro4.  

Na FS está organizada da seguinte forma: 

 Zona de atendimento ao público com dois balcões de atendimento 

devidamente equipados com um computador, cada um, com o sistema informático 

Sifarma 2000, leitor ótico de código de barras, impressora de receitas e recibos assim 

como um terminal de pagamento para multibanco. 

 Nestes balcões estão presentes inúmeros panfletos informativos à disposição do 

utente com informação útil acerca de medicamentos não sujeitos a receita médica 

(MNSRM). Aqui também se encontram expostos estes medicamentos, como os para 

alívio de sintomas da gripe e constipação, pastilhas para a dor de garganta e 

rouquidão, suplementos alimentares como os multivitaminicos, estimulantes cerebrais, 
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dietéticos entre outros. Estão também presentes alguns produtos cosméticos, linhas 

para bebé, higiene íntima e dentária. 

É possível ainda na zona de atendimento ao balcão, efetuar serviços farmacêuticos 

tendo à disposição do utente uma máquina para medir tensões, uma balança e é 

ainda possível fazer controlo da diabetes, colesterol, triglicerídeos, entre outros. 

 No armazém existe uma bancada com um computador com o sistema 

informático Sifarma, uma impressora, um leitor ótico de código de barras e uma 

impressora de etiquetas. Nesta bancada está uma prateleira onde se coloca a 

documentação relativa à gestão das encomendas, que posteriormente será 

encaminhada para os serviços administrativos. É neste local onde se fazem as 

receções de encomendas. Nesta área encontram-se os restantes medicamentos que 

não estão expostos na de atendimento ao público. Todos os produtos aqui existentes 

estão organizados em prateleiras e gavetas, por ordem alfabética. Existe também 

nesta zona um espaço para armazenamento de psicotrópicos e estupefacientes e de 

uso veterinário. Para armazenamento de produtos de frio, existe, nesta área, um 

frigorífico com temperatura controlada (2 – 8ºC). 

 

3. Gestão e administração da Farmácia 

É de extrema importância saber tudo de mais relevante para uma boa 

organização da farmácia, de forma que, tudo coordenado, possa garantir um bom 

funcionamento geral e de acordo com as necessidades dos utentes. 

Na minha experiência na FS, estes foram os passos para uma boa gestão e 

administração da Farmácia com os quais pude contactar diretamente, tal como está 

esquematizado: 
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FIGURA 1. Esquema do trabalho realizado em estágio para a Gestão e 

Administração da Farmácia 

 

 

 

 

Gestão de Stocks 

• Garante que não há 
ruptura dos stocks de 
produtos, 

 

• Sazonalidade justifica o 
pedido ou não de 
determinados produtos, 

 

• Sifarma permite 
informar: stock mínimo, 
máximo e o fornecedor, 

 

• Farmacêutico regulariza 
e controla todos estes 
parâmetros. 

Fornecedores e 
Encomenda 

•  Fornecedores principais: 
OCP Portugal e 
COOPROFAR. 

 

• Fornecedor ocasional: 
Alliance Healthcare. 

 

• Encomendas são feitas 
diariamente quer pelo 
sistema informático, 
quer por telefone. 

 

• Durante o estágio, tive a 
oportunidade de 
visualizar o 
procedimento para as 
encomendas via sistema 
informático e de realizar 
pequenas encomendas 
por telefone. 

Encomenda 

• Produtos chegam 
devidamente embalados 
em contentores de 
plástico, 

 

• Junto é enviado uma 
factura que deve estar 
sempre em duplicado. Há 
uma específica para 
psicotrópicos e 
estupefacientes, que 
deve sempre ser 
assinada pelo Director 
Técnico e carimbada. 

 

• Na FS, tive a 
oportunidade de: 

Devoluções 

• Embalagens que 
justifiquem devoluções: 
prazos de validade a 
expirar, produtos em 
quantidade que exceda a 
pedida, produtos 
alterados, produtos com 
ordem de recolha pelo 
INFARMED. 

 

• Devolução é sempre 
acompanhada por uma 
nota de devolução 
emitida em triplicado. 

 

• Esta é regularizada pela 
emissão de uma nota de 
crédito à farmácia ou 
pelo envio de outra 
embalagem do produto. 

 Fazer a receção das encomendas, através da 

leitura ótica de todos os códigos de barras dos 

produtos chegados, 

 

 Conferir toda a encomenda, incluindo: 

-Número de unidades recebidas corresponde 

ao número de unidades descrita na fatura, 

-Preço unitário de custo e PVP também 

sempre em conformidade com o registado, 

-Margem de lucro nos produtos de venda livre, 

-Validade dos produtos. 
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3.1 Fonte de Informação 

De acordo com as Boas Práticas Farmacêuticas, os programas informáticos para 

uso clínico devem assegurar a proteção e integridade dos dados no que respeita à 

sua entrada, processamento, armazenamento e transmissão, definindo níveis de 

acesso diferenciado. 

É ainda de muita importância a existência de informação para que algumas dúvidas 

que possivelmente possam surgir sejam de imediato ultrapassadas e respondidas de 

forma correta e científica. Segundo o artigo 37º do DL 307/2007, de 31 de Agosto, a 

Farmacopeia Portuguesa tem, obrigatoriamente, de existir numa farmácia, atualizada, 

em papel ou formato digital. A Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de 

Saúde (INFARMED), exige a presença do Prontuário Terapêutico e do Resumo das 

carateristicas do medicamento (RCM) dos medicamentos assim como fontes como o 

Martindale- The Extra Pharmacopeia, British National Formulary e Epocrates. 

Existe bastante bibliografia na FS, além da já referida como obrigatória, saliento 

ainda o Formulário Galénico Português, Simposium Farmacêutico 2012, Simposium 

Veterinário, assim como vária bibliografia nas áreas da microbiologia, parasitologia, 

bioquímica e farmacognosia. 

É ainda possível contar com o apoio do Sifarma 2000, disponibilizado pela ANF, 

que é também responsável pela sua atualização e que nos possibilita inúmeras 

atividades tais como, fazer controlo e gestão de stocks; pesquisa de produtos (por 

Denominação Comum Internacional (DCI),Código Nacional Português (CNP), nome 

comercial ou grupo farmacoterapêutico) e consulta das suas fichas técnicas; controlo 

de entradas e saídas de psicotrópicos e estupefacientes; faturação para todos os 

organismos; correção, fecho e emissão de lotes; gestão de devoluções; controlo dos 

prazos de validade. 

 

3.2 Critérios e condições de armazenamento e Prazos de validade 

Na FS o armazenamento de todos os produtos é feito segundo o conceito FEFO 

(“First Expire, First Out”), sendo assim mais fácil o controlo dos prazos de validade. O 

controlo dos prazos de validade deve ser rigoroso pois a venda de produtos que 

tenham expirado a validade constitui um grave problema de saúde pública. Na FS as 
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validades são controladas através de uma lista, que se obtém através do sistema 

informático, que seleciona todos os produtos cujas fichas de identificação têm os 

prazos incluídos nos dois meses seguintes. Com esta lista confirma-se se os produtos 

têm efetivamente o prazo de validade indicado ou se já têm um prazo mais alargado. 

 

 4. Dispensa de medicamentos – Atendimento ao balcão 

A partir do momento em que me foi permitido ter este contacto mais próximo com o 

utente e com todo o trabalho que se realiza nesta área da farmácia, apercebi-me que 

há vários pontos necessários a saber e devemos, antes de mais, dar-nos conta de 

determinados aspetos, para que posteriormente possamos exercer o nosso 

desempenho profissional em total harmonia e equilíbrio com o utente e as suas 

necessidades. Passo a descrever os aspetos mencionados, começando por definir 

que, segundo o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, os medicamentos são 

classificados, quanto à dispensa ao público, como Medicamentos Sujeitos a Receita 

Médica (MSRM) e Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM). 

 

4.1 Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) 

Uma receita médica pode ser emitida por um dos seguintes profissionais de saúde, 

médicos, médicos dentistas e odontologistas e é o elo que permite a comunicação 

entre o médico prescritor e o farmacêutico responsável pela dispensa. No máximo 

podem estar prescritas quatro produtos por receita. No máximo pode haver a 

repetição de duas embalagens do mesmo medicamento. Excetuando os 

medicamentos de dose unitária que podem estar repetidos até quatro embalagens. 

Existem dois modelos de receitas médicas aprovados pelas portarias n.º 1501/2002 e 

198/2011: o modelo de receita manual e o modelo de receita eletrónica. O primeiro, 

só pode ser comparticipado se na receita constar a menção de situação de exceção, 

conforme o ponto 2 do artigo 9º da Portaria n.º 198/2011, de 18 de Maio.  

Aprendi também e tive a oportunidade de conferir que, para que uma receita seja 

considerada válida, deve apresentar os seguintes elementos:  

 



Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia do Sameiro  

 
 

7 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto – 2014     
 
                                            

 

FIGURA 2. Elementos para que uma receita seja considerada válida. 

 

 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 176/2006, são considerados MSRM: 

medicamentos que possam constituir um risco para a saúde do doente, mesmo 

quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados de forma 

irresponsável ou sem vigilância, medicamentos que possam constituir um risco para a 

saúde, quando utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins 

diferentes daquele a que se destinam, medicamentos que contenham substâncias 

cuja atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar, medicamentos 

com administração por via parentérica. Estes medicamentos apenas podem ser 

dispensados numa farmácia. 

É importante ter em atenção se o médico deixou a possibilidade de o farmacêutico 

substituir o medicamento prescrito por outro do mesmo grupo homogéneo. Nesta 

tarefa, mais uma vez, o Sifarma 2000 permite ver se é possível o fornecimento de um 

medicamento genérico, tendo o farmacêutico de optar sempre pelo mais barato. 

Qualquer receita manual que venha rasurada ou alterada tanto no número de 

embalagens como na medicação prescrita deve ser recusada pelo farmacêutico. 

Número da receita e 

respetivo código de 

barras. 

Identificação do médico 

prescritor: nome, 

especialidade, vinheta. 

Nome e número do 

utente. 

Designação do 

medicamento 

(DCI),dosagem, forma 

farmacêutica e dimensão da 

embalagem. Identificação 

do medicamento em código 

de barras. 6-7 
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Os MSRM que constam na receita, devem ser digitados através de leitura ótica no 

sistema informático Sifarma 2000. É colocado o código do organismo e o regime de 

comparticipação sendo que alguns necessitam da leitura ótica do número de 

beneficiário como é o caso da entidade comparticipadora CGD. É finalmente 

terminada a venda, a receita é impressa sendo esta posteriormente carimbada, 

datada e assinada pelo utente e farmacêutico. 

O sistema informático permite também efetuar outro tipo de venda, a venda 

suspensa. É efetuada apenas quando o utente pretende obter apenas alguns dos 

medicamentos inscritos na receita, deixando para mais tarde o levantamento dos 

restantes.  

Durante o meu estágio na FS, aprendi a realizar vendas de MSRM e vendas 

suspensas, assim como a detetar erros que invalidam as receitas médicas. 

 

4.2 Prescrição médica e Validação 

Desde Junho de 2012 que a prescrição deve ser feita com a DCI sendo que o que 

consta na receita é o nome da substância ativa e não da marca comercial ou do 

laboratório, de forma que esta última escolha seja do utente. Nestas prescrições por 

DCI pode ser facultado ao doente qualquer medicamento dentro do mesmo grupo 

homogéneo, ou seja, “conjunto de medicamentos com a mesma composição 

qualitativa e forma farmacêutica ou com formas farmacêutica equivalentes, no qual se 

inclua pelo menos um medicamento genérico existente no mercado, podendo ainda 

integrar o mesmo grupo homogéneo os medicamentos, que embora não cumprindo 

estes critérios, integrem o mesmo grupo ou subgrupo, farmacoterapêutico e sejam 

considerados equivalentes terapêuticos dos demais medicamentos que daquele grupo 

fazem parte”8. De acordo com esta legislação, o farmacêutico deve dispensar um dos 

cinco medicamentos mais baratos dentro do mesmo grupo sendo que 

obrigatoriamente deve ter pelo menos três desses cinco em stock. 

No entanto, é possível o médico passar a marca comercial da substância ativa, 

apenas se se verificar uma das três exceções:  

Exceção a) quando o medicamento possui uma margem ou índice terapêutico 

estreito. Nesta situação o utente não pode optar por outro medicamento do mesmo 

grupo homogéneo.  
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Exceção b) quando há suspeita de intolerância ou reação adversa á mesma 

substância ativa, mas com outra origem comercial. Nesta situação o utente não pode 

optar por outro medicamento do mesmo grupo homogéneo.  

Exceção c) para tratamentos com duração superior a 28 dias. Nesta situação o 

utente pode optar por outro medicamento do mesmo grupo homogéneo com PVP 

igual ou inferior ao prescrito. 

 Durante o meu estágio na FS, foi possível contatar com estas três exceções. 

Ainda, pude contatar com os vários organismos de comparticipação, sendo atribuído a 

cada um deles dois dígitos (letras ou números). A tabela seguinte pretende 

esquematizar todos estes regimes: 

 

TABELA 1. Regime de Comparticipações existentes. 

Regime de comparticipação Identificação na receita 

Organismo geral do SNS Letra O 

Pensionistas com rendimentos total anual 

inferior a catorze vezes o salário mínimo 

nacional. Regime Especial de 

Comparticipação de Medicamentos 

(RECM). 9 

Código 48 

Doença de Alzheimer (Despacho nº 

13020/2001), 

Código 45 para regime geral 

Código 49 para regime especial 

Doença Inflamatória Intestinal (Despacho 

nº 1234/2007) 

“” 

 

Espondilite Anquilosante (Despacho nº 

14123/2009) 

“” 

Dor crónica não oncológica moderara a 

forte (Despacho nº10280/2008) 

“” 

Procriação medicamente assistida 

(Despacho nº10910/2009) 

“” 

Psoríase (Lei 6/2010) “”. 10 

Doença Profissional “Doença Profissional” código 41 

Diabetes Mellitus Código DS 
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Comparticipações fora do SNS 

 

Sãvida –Medicina apoiada SA Código AA 

SAMS- Serviço de Assistência Médico-

Sociais 

Código J1 

 

As patologias e os medicamentos abrangidos por estas comparticipações 

encontram-se descritos no Mapa Resumo que Rege as Comparticipações Especiais 

nas Farmácias, disponibilizado pela ANF.  

 

4.3 Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) 

A venda deste tipo de medicamentos já pode ser efetuada noutro qualquer ponto 

de venda além de uma farmácia. 

Todos os medicamentos devem ser utilizados de forma a proporcionar o máximo 

benefício e o mínimo risco para a saúde sendo para tal essencial a sua toma de forma 

responsável. O farmacêutico é o profissional de saúde mais próximo do utente e o 

que lhe proporciona uma resolução mais rápida e mais barata de problemas 

relacionados com doenças/sintomas menores. O aconselhamento farmacêutico no 

que toca a MNSRM é fundamental para proporcionar uma utilização responsável, 

eficaz e segura do medicamento.  

A automedicação é definida como a utilização do MNSRM de forma responsável, 

para alívio do tratamento de doenças passageiras e sem gravidade, sem recurso a 

consulta médica e com a assistência ou aconselhamento opcional de um profissional 

de saúde. Esta utilização deve ser feita por um período limitado de tempo e não está 

recomendada crianças, idosos, grávidas, latentes e indivíduos portadores de outras 

patologias.  

O Despacho 17690/2007, de 23 de Julho apresenta as situações passíveis de 

automedicação, que estão agrupadas pelos vários sistemas do corpo humano.  

Para assegurar um correto e adequado aconselhamento, o farmacêutico deve ter o 

cuidado de recolher informações essenciais. Em primeiro lugar faz-se a 

caracterização do utente: idade, sexo, outras patologias e tratamentos efetuados, 

reações adversas a medicamentos, alergias, se está grávida ou a amamentar. 
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Depois, surge a tentativa de classificar a doença ou o que o utente possa estar a 

sentir, quando surgiram e quais são os sintomas, se são contínuos ou intermitentes se 

há algo que os agrave, se é a primeira vez que os sente ou por outro lado são 

sintomas recorrentes. O ideal e o que deve passar como primeiro aconselhamento, 

são as medidas não farmacológicas, estas podem sempre acompanhar mesmo que 

exista a dispensa de MNSRM ou de MSRM. 

Durante o estágio, foi-me pedido aconselhamento (e pude aplicar então os meus 

conhecimentos) essencialmente nos seguintes casos onde também verifiquei haver 

automedicação: sintomas gripais ou constipação, herpes labial, contraceção de 

emergência, irritações da pele, alergias, irritações vaginais. Pelo que tomei a iniciativa 

de elaborar um panfleto informativo a cerca da pílula usada na contraceção de 

emergência que tive oportunidade de vender e aconselhar (Anexo1). 

Também, durante o meu estágio, me deparei com bastantes situações em que tive 

de aplicar os meus conhecimentos na área da Tecnologia Farmacêutica e 

Dermofarmácia e Cosmética, no entanto, desta vez com a noção das marcas 

comerciais que existem.  

Assim, foi-me proposto fazer um apanhado de duas marcas La Roche Posay e 

Uriage e as suas linhas para pele sensível e atópica. No caso da primeira marca, a 

linha destinada a este tipo de pele é a Toleriane e da Uriage é a Toléderm (Anexo 7).  

O objetivo é tornar mais fácil o aconselhamento para o farmacêutico, com base nas 

características e diferenças que distinguem as duas marcas. 

Pele atópica e intolerante revela facilmente sinais como secura, rosácea, 

vermelhidão e descamação. Estes sinais podem ser pouco visíveis ou mesmo não 

associados a um tipo de pele sensível. 

É um cenário mais comum e frequente em peles finas, claras, com tendência a 

seca e em pessoas com níveis de stress elevados. 

Para estes casos, o aconselhamento deve passar por tentar perceber o estilo de 

vida e hábitos do indivíduo. O consumo frequente de álcool, café, especiarias e uma 

exposição constante a variações de temperatura, a exposição solar e o próprio vento 

podem desencadear os sintomas deste tipo de pele. Depois de percebido o que 

poderá causar ou agravar esta sensibilidade, há a tentativa de fazer ver o utente que 

é importante eliminar todos os fatores que desencadeiem os sintomas. 
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É ainda de extrema relevância o uso de cosméticos adequados a este tipo de pele, 

visto que outros menos indicados poderão, em vez de proteger, agredir. Será 

importante ter especiais cuidados, tais como: - uso de produtos adequados; - excluir 

sabonetes agressivos; - uso de cremes hidratantes de textura leve; - usar o menor 

número possível de cosméticos; - produtos pouco ou nada perfumados; - evitar 

limpezas de pele, máscaras esfoliantes e mesmo produtos anti-envelhecimento.57 

Ao avaliar a lista de excipientes dos produtos referidos, pude observar que todos 

eles incluíam glicerina, um humectante muito comum e usado nestas preparações. Os 

cremes de limpeza possuem um tensioativo, como o laurilsulafato de sódio, agente de 

limpeza e também estimulador de espuma ou a betaína de cocoamidopropil, um 

composto que também ajuda a fazer espuma e é melhor tolerado que muitos outros 

tensioactivos regularmente usados. O butilenoglicol foi também encontrado nos 

produtos de higiene, sendo ideal para pele seca, usado na preparação como solvente, 

impede que o creme fique ressequido e ainda demonstra ter alta tolerância 

provocando o mínimo de irritações para a pele. 

Nos produtos de hidratação, há o cuidado de serem incorporados emolientes e 

humectantes como exemplo do palmitato de etilexila e a glicerina, estes conferem 

textura e a aparência ao creme. É usado o isocetil estearato, que fornece “harmonia” 

entre os excipientes, diminui a viscosidade, sendo fácil espalhar o produto. Para a 

pele, é extremamente inofensivo sendo que a lubrifica e confere sensação de 

suavidade. São ainda encontrados silicones como o dimeticone, emoliente e anti-

espuma que permitem também a facilidade de aplicação. 

Ambas as marcas possuem um creme de hidratação que dizem ser “acima” do 

nível de hidratação de um já existente, como é o caso do Toléderm Creme Rico Nutri-

Repousante e do Toleriane Creme Rico Protector Calmante.  

Adicionadas a estas duas preparações existe algum composto que confere uma 

maior sensação de hidratação reduzindo a secura e consequentemente o 

desconforto, como o exemplo da manteiga de karité. Os demais constituintes são 

precisamente os mesmos, pelo que talvez se justifique o uso destes hidratantes em 

alturas do ano ou ocasiões em que o próprio clima será mais adverso ou numa altura 

de maior stress ou que provoquem uma maior irritação na pele. Nestes últimos 

produtos é importante avaliar a relação qualidade-preço e se é ou não uma mais valia 

o uso dos mesmos. 
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Por fim, todos têm o cuidado de usar excipientes para os conservar, apesar de 

estar referido que não possuem conservantes, deveriam especificar o tipo de 

conservante. São usados o esqualeno, que tem propriedades bactericidas, é isento de 

cheiro e sabor, o ácido cítrico que não só atua como agente corretor de pH como 

também é usado para conservar o creme, o EDTA evitando a oxidação e a rápida 

decomposição do produto. 

 

4.4 Produtos e Medicação de uso veterinário  

 

Segundo o Decreto-lei 148/2008, de 29 de Julho, o INFARMED é a entidade 

responsável pelo controlo da produção, distribuição, comercialização e utilização de 

medicamentos de uso humano e veterinário, enquanto a Direção Geral de Veterinária 

(DGV) é responsável pela farmacovigilância veterinária, pré-misturas 

medicamentosas, limites máximos de resíduos nos produtos animais e de origem 

animal 11.  

Na FS a solicitação deste tipo de medicamentos pode ser feita mediante a 

apresentação de receita médica, no caso dos antibióticos ou injetáveis (entre outros), 

ou a pedido dos próprios utentes, no caso mais frequente de antiparasitários e 

anticoncecionais. O farmacêutico deve sempre salvaguardar a saúde do animal e a 

defesa do meio ambiente, prestando o aconselhamento que permita o correto uso 

destes produtos.  

Infelizmente, durante o meu percurso académico, o contacto com este tipo de 

medicação e os conselhos pedidos nesta área é muito escasso pelo que as 

dificuldades sentidas são maiores. No entanto, o estágio é sem dúvida uma mais valia 

para observar casos que nos permitem ir aprendendo. 

 

4.5 Psicotrópicos e estupefacientes 

São medicamentos que atuam no sistema nervoso central, sendo usados desde o 

tratamento de doenças psiquiátricas até aos casos oncológicos. 

Pelo risco da sua possível utilização ilícita, pela possibilidade de causarem 

tolerância e dependência, estes medicamentos estão sujeitos a uma legislação 
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rigorosa e específica que determina os procedimentos a tomar ao longo do percurso 

deste medicamento desde que chega à farmácia até à sua dispensa. 

De acordo com DL nº 15/93, de 22 de Janeiro estão tabelados e regulamentados 

todos os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, autorizados no nosso país 

pela Portaria nº 981/98, de 8 de Junho que regula as medidas de controlo. 

É o INFARMED quem fiscaliza estes medicamentos e devem ser-lhes enviados 

mensalmente todos os registos das entradas e vendas deste tipo de medicação. 

Estes medicamentos chegam à farmácia com a restante encomenda, no entanto 

são sempre acompanhados de uma guia de requisição/fatura e o respetivo duplicado. 

Na altura da entrada da encomenda, este documento deve ser devidamente 

carimbado e assinado pelo diretor técnico, sendo que fica registado a identificação da 

farmácia, do fornecedor, do tipo de fármaco, o número de embalagens com o 

respetivo PVP, a data e o número da requisição. 

 

4.6 Dispensa  

A farmácia poderá dispensar medicamentos contendo substâncias estupefacientes 

ou psicotrópicas através de receita eletrónica, desde que cumpra os seguintes pontos 

do artigo 5ª da Portaria n.º 193/2011, de 13 de Maio: Verificar a identidade do 

adquirente e anotar no verso da receita eletrónica materializada o nome, número e 

data do bilhete de identidade ou da carta de condução, ou o nome e número do cartão 

de cidadão, ou, no caso de estrangeiros, do passaporte, indicando a data de entrega 

e assinando de forma legível. Para identificação do adquirente, o farmacêutico pode 

aceitar outros documentos, desde que tenham fotografia do titular, devendo, nesse 

caso, recolher a assinatura deste. Se o adquirente, nos casos previstos no número 

anterior, não souber ou não puder assinar, o farmacêutico deve fazê-lo. As farmácias 

conservem em arquivo adequado, pelo período de três anos, uma reprodução em 

papel ou em suporte informático das receitas que incluam medicamentos 

estupefacientes ou psicotrópicos, ordenadas por data de aviamento 12.  

Na dispensa destes medicamentos, o sistema informático Sifarma 2000 pede 

automaticamente as referidas informações e imprime-as num Documento de 

Psicotrópicos, que é anexado a uma cópia da receita que fica arquivada na farmácia 

por um período mínimo de três anos. Ainda se a receita onde se encontra a 
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prescrição desta medicação for manual, é enviada uma cópia ao INFARMED. No final 

do mês os originais das receitas são enviados para a CCF nos respetivos lotes, junto 

do receituário geral. 

 

 5. Contabilidade e Gestão 

5.1 Sistema e preços de referência 

Os Preços de Referência (PR) foram introduzidos com o objetivo de equilibrar os 

preços dos medicamentos comparticipados pelo Estado aos utentes do SNS. Em 

cada grupo homogéneo de medicamentos há um PR que corresponde ao PVP da 

média dos cinco medicamentos genéricos mais baixos no mercado para aquele 

grupo. É neste PR que o Estado se baseia para estabelecer a comparticipação dos 

medicamentos abrangidos por este sistema, de acordo com o escalão ou regime de 

comparticipação, e sobre o qual se calcula o respetivo encargo para o utente 13-14. Em 

cada trimestre civil os PR são atualizados pelo INFARMED. 

 

5.2 Processamento do Receituário 

O sistema informático agrupa as receitas de acordo com o seu organismo 

comparticipante, em série, lote e número no lote. Cabe depois conferi-las diariamente, 

organiza-las por lote, dentro do mesmo plano e regime de comparticipação. Só assim 

é possível detetar erros que podem inviabilizar o reembolso do montante à farmácia 

do respetivo organismo.  

Durante o meu estágio tive oportunidade de conferir e separar as receitas, 

verificando os campos de preenchimento obrigatório, o prazo de validade, a 

concordância entre o organismo comparticipante e a comparticipação efetuada. Esta 

tarefa permitiu-me conhecer todos os elementos constituintes de uma receita e os 

organismos comparticipantes. 

Posteriormente a esta fase e quando os lotes se encontram completos, cada um 

com trinta receitas, é impresso o verbete de identificação do mesmo. Aqui encontram-

se definidos os pagamentos efetuados pelo utente, o valor que irá ser comparticipado, 

número do lote e receitas, respetivo mês e ano. 
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 O receituário comparticipado pelo SNS, é enviado para o Centro de Conferência 

de Faturas (CCF) nos primeiros dias do mês seguinte. Os restantes organismos, 

seguem para a Associação Nacional de Farmácias (ANF) em Lisboa, juntamente com 

a fatura mensal em triplicado e a relação de resumos dos lotes. 

Se são verificadas inconformidades pelas entidades competentes, as receitas são 

devolvidas à farmácia acompanhadas por uma lista das devoluções com a respetiva 

justificação. A farmácia terá um período de 60 dias para a correção das receitas e seu 

posterior reenvio. 

 

6. Serviços Farmacêuticos prestados na FS 

É de salientar e de extrema importância para a sociedade atual, a facilidade e 

proximidade que o farmacêutico tem para atuar junto à população. Uma vez assumida 

esta posição privilegiada, tem como possibilidade educar e aconselhar, prevenindo 

doenças e melhorando a qualidade de vida do utente. 

Na FS encontra-se uma ampla variedade de serviços prestados, tais como: 

determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos, recolha de embalagens e 

medicamentos fora de uso (VALORMED) 
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TABELA 2. Resumo dos Serviços prestados na FS 

Serviços Farmacêuticos prestados na FS 

Determinação de Parâmetros 

bioquímicos e fisiológicos 

Na FS tive a oportunidade de realizar os serviços 

farmacêuticos que ali se prestavam, assim como ter 

uma atitude crítica perante os resultados dos mesmos, 

aplicando conhecimentos. 

Determinação do peso corporal, 

altura e IMC 

Existe uma balança na FS que permite fazer a medição 

não só do peso como da altura e do cálculo do Índice de 

Massa Corporal (IMC) 

Avaliação da Pressão Arterial Parâmetro de elevada importância para o utente, pude 

observar a preocupação deste com a alteração dos valores 

normais da tensão. Foi possível, fazer a leitura das tensões 

juntamente com o doente, interpretando e questionando-o 

para que, no final, fosse encontrada uma justificação para 

os valores obtidos. 
15-16 

 

Determinação do colesterol total e 

triglicerídeos 

Medição destes valores é de extrema importância, visto 

a elevada prevalência da mortalidade e morbilidade 

associadas a doenças que advêm destes parâmetros 

elevados. Utentes devem ser educados e estimulados 

para alternativas não farmacológicas. 
17,18,19

 

Glicémia Farmacêutico deve estar atento a sinais de alterações 

graves nestes casos tais como, sede, poliúria, visão 

turva e perda de peso sem causa aparente. Na FS os 

utentes iam apenas para monitorizar a diabetes que já 

tinha diagnosticado.
20- 21
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7. Sistema VALORMED 

 

Este sistema tem como objetivo a recolha de medicamentos deteriorados, fora de 

prazo ou que o utente já não vai utilizar. O objetivo é implementação de um sistema 

integrado de gestão de resíduos de embalagens de medicamentos e respetivos 

resíduos de medicamentos fora de uso após consumo. 

Para o sucesso desta campanha é necessária a contínua sensibilização para os 

potenciais perigos tanto a nível de saúde como ambiental que advêm da má gestão 

destes resíduos. 

Na FS estas embalagens são colocadas em caixotes de cartão apropriados, sendo 

posteriormente seladas, pesadas e levadas pelos fornecedores sendo depois 

reencaminhadas para a reciclagem. 22 

 

8. Outros 

A FS dispõe também dos serviços de uma nutricionista que faz atendimentos em 

sábados alternados de cada mês. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia do Sameiro  

 
 

19 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto – 2014     
 
                                            

Parte 2 

 

9. Caso 1: “Contraceção de Emergência. Folheto Informativo” 

No domínio da saúde sexual e reprodutiva, os farmacêuticos devem colocar ao 

serviço do utente as suas competências, contribuindo para um uso correto, seguro 

e eficaz dos métodos contracetivos. 

Estima-se que cerca de 15% da população feminina em Portugal, não usa 

qualquer método contracetivo, expondo esta percentagem a uma condição passível 

de gravidez. O recurso à contraceção de emergência surge como uma alternativa 

que permite minimizar muitas das gravidezes não planeadas e não 

desejadas.27,28,29 A necessidade de recorrer a este método dá ao farmacêutico a 

oportunidade de dialogar com mulheres e casais que procurem aconselhamento 

devendo este ser sempre o mais compreensivo e objetivo possível.30 No entanto, 

durante o meu estágio, percebi que nem sempre o utente é recetivo à informação e 

educação que deve ser dada. Para tentar minimizar esse problema, foi-me 

proposta a elaboração de um panfleto informativo relativo à pílula contracetiva de 

emergência que era comercializada na FS (Anexo 1), Norlevo®, no sentido de o 

entregar no momento da sua venda. O objetivo é garantir o envolvimento constante 

do farmacêutico, promovendo a melhor escolha individual do utente. 

 

           9.1 Ciclo Menstrual da Mulher 

 

O ciclo menstrual, regulado pelo sistema endócrino e essencial para a 

reprodução, encontra-se dividido em três fases:  

 Fase folicular (durante a qual um único folículo maduro e o ovócito 

secundário se desenvolvem),  

 Ovulação, 

 Fase luteínica (logo após a ovulação e dura até a morte do corpo lúteo). 

Como é possível observar na figura 3 (Anexo 2) 

A duração do ciclo menstrual é, em média, de 28 dias sendo o primeiro dia da 

hemorragia menstrual (menstruação) designado como o dia 1.25, 26 
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          9.2 Contraceção de Emergência 

 

Este tipo de contraceção constitui uma segunda linha na prevenção primária da 

gravidez não desejada.28 

A contraceção de emergência previne uma possível gravidez, de uma relação 

sexual decorrente antes da toma e nunca nas relações sexuais posteriores à toma 

da pílula. Não é eficaz caso a mulher já esteja grávida. Pode ser utilizada com 

segurança por qualquer mulher, sendo particularmente importante numa faixa 

etária onde claramente há uma maior inexperiência no uso da contraceção, como é 

o caso dos adolescentes.29 

O maior acesso à contraceção de emergência, pode ser um meio para evitar 

problemas de saúde causados por gravidezes em idades precoces e para reduzir o 

número de gravidezes não desejadas, diminuindo o número de interrupções 

voluntárias da gravidez.29,30 

Apesar de existirem diferentes moléculas que fazem parte das pílulas de 

contraceção de emergência, todas atuam de forma a impedir uma gravidez através 

de mecanismos relativamente semelhantes e segundo os três pontos referidos na 

figura 4 (Anexo 3). 

 

9.2.1 Hormonas usadas em contraceção de emergência 

 Atualmente existem duas abordagens terapêuticas distintas:  

 A contraceção de emergência eficaz até 72h após a relação sexual 

desprotegida; 

 A contraceção de emergência eficaz até 120h (5 dias) após a relação 

sexual desprotegida.30 

A tabela seguinte mostra os tipos de pílula de contraceção de emergência 

existentes, o nome da marca comercial e posologia respetivas. Podemos observar 

quais as moléculas que fazem parte das duas diferentes abordagens terapêuticas 

já referidas. 
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TABELA 3- Medicamentos não sujeitos a receita médica - contraceção 

de emergência29 

Hormona/dose Marca Comercial Posologia 

 

 

1,5 mg de Levonorgestrel 

 

 

Norlevo® 

 

Administração oral de um só 

comprimido, preferencialmente 

nas 12h após a relação não 

protegida, até um máximo de 

72h 

Pode ser administrada em 

qualquer altura do ciclo 

menstrual. 

 

 

0,050 mg de 

etinilestradiol  

+  

0,250 mg  

de levonorgestrel; 

 

 

Tetragynon® (4 

Comprimidos) 

 

Dois primeiros comprimidos 

devem ser tomados logo que 

possível, até às 72h. 

Os outros comprimidos devem 

ser tomados 12h depois. 

 

 

30 mg de acetato de 

ulipristal 

 

 

Ellaone® 

 

Comprimido deve ser tomado 

logo que possível, até 120h (5 

dias) após a relação sexual 

não protegida 

 

 

           Há diferentes cuidados a ter em conta, dependendo do princípio ativo. No 

caso do Levonorgestrel ou Ulipristal convém verificar se a doente não tem: 

alteração da função hepática, problemas de má absorção graves, tais como 

Doença de Crohn ou problemas hereditários relacionados com a intolerância à 

galactose ou de má absorção de glucose-galactose. 

     No caso da associação Etinilestradiol + Levonorgestrel, verificar se a utente 

tem presença ou antecedentes de processos tromboembólicos venosos ou 

arteriais, presença ou antecedentes de tumores no fígado, cancro da mama, do 
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endométrio existentes ou tratados, antecedentes de herpes da gravidez, icterícia ou 

prurido persistentes em gravidez anterior.31,32 

 

           9.3 Intervenção do farmacêutico 

         Para resumir e simplificar todo o processo do farmacêutico no momento da 

dispensa do método contracetivo de emergência, foi elaborado o seguinte 

fluxograma (adaptado da referência 29). 
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Solicitação do 

medicamento 

Indicação de 

relação sexual 

não protegida 

Prescrição 

médica 

 

Identificação: 

< 17 anos? 

Potencial gravidez? 

 
Não 

Identificação de outros problemas 

de saúde: 

Amenorreia há mais de 4 

semanas/gravidez? 

Doenças do foro ginecológico? 

História de gravidez ectópica? 

 

 

 
Não 

Critérios de Inclusão: 

Relações sexuais há mais de 72h 

 

 

 
Não 

Critérios de Exclusão: 

Hipersensibilidade à substância 

ativa? 

Interações? 

Relação sexual desprotegida 

neste ciclo menstrual? 

Uso de contraceção de 

emergência neste ciclo 

menstrual? 

 

Não 

Dispensa do medicamento 

 

Informação e Aconselhamento: 

Modo de ação, eficácia. 

Posologia, 

Efeitos secundários, 

Este não é um método contracetivo regular nem protege a transmissão 

de doenças sexualmente transmissíveis. 

 

A
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10. Caso 2: “A toma prolongada de omeprazol e a má absorção de 

vitamina B12 e cálcio – relação com a osteoporose.” 

O omeprazol é um modificador da secreção gástrica que atua inibindo a bomba 

de protões das células parietais do estômago. Está provado que a toma seguida 

por mais de três meses desta molécula, por diminuir a acidez gástrica, altera a 

absorção de cálcio e vitamina B12.  

Consequentemente podem surgir problemas de saúde relacionados com estas 

carências, um dos quais a osteoporose. 

Foi-me proposto na FS explorar e consultar a literatura de forma a perceber 

melhor esta relação. Desta análise, constatei que há um grupo específico de 

utentes que poderá estar mais exposto ao risco referido: mulheres em pós-

menopausa. Assim, elaborei um plano de aconselhamento não farmacológico 

dirigido aos seguintes utentes: mulheres na faixa etária entre os 60 e 80 anos 

medicadas simultaneamente com omeprazol e com medicação específica para a 

osteoporose. 

  

          10.1 Modificadores da Secreção gástrica 

 

 Dentro dos Modificadores da secreção gástrica, estão incluídos vários grupos 

distintos: Antiácidos, Procinéticos, Análogos de prostaglandinas, Antagonistas dos 

recetores H2 da Histamina e os Inibidores da bomba de protões. 

 No último grupo referido, encontram-se as moléculas como o Esomeprazol, o 

Lansoprazol, o Pantoprazol, o Rabeprazol e a molécula a que se vai dar maior 

destaque, o Omeprazol. Estas, caracterizam-se por inibirem selectivamente e de 

forma não competitiva e irreversível a H+/K+ ATPase das células parietais do 

estômago. Estão indicadas para casos de úlceras pépticas benignas gástricas ou 

duodenais e prevenção de recidivas, tratamento de hiperacidez gástrica, refluxo 

gastroesofágico, dispepsia funcional e em casos de necessidade de proteção 

gástrica assim como prevenção da lesão da mucosa em pacientes com tratamento 

continuado de anti-inflamatórios não esteróides.34, 35, 36 
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            10.2 O omeprazol 

 

 Segundo dados do Infarmed, as apresentações genéricas de omeprazol, 

representam 91% das vendas totais da substância. Entre Janeiro e Outubro de 

2008, foram vendidas, em Portugal cerca de 3 000 000 de embalagens de 

modificadores da secreção gástrica, sendo que desse volume cerca de 1 800 000 

eram de omeprazol.33 

 Formas farmacêuticas existentes:         

 injetáveis,  
 

 comprimidos revestidos de libertação prolongada, 
 

 comprimidos de desintegração rápida,  
 

 cápsulas com grânulos com revestimento entérico de libertação 

normal e prolongada.37,38 

O omeprazol encontra-se disponível, sujeito a receita médica, nas dosagens de 

10 mg, 20 mg e 40 mg em formulação sólida. A dose habitual é de 20 a 40 mg em 

toma única (dose máxima 120mg/dia, sendo que doses superiores a 50 mg/ dia 

devem ser fracionadas em duas tomas). A forma ideal da terapêutica é a seguinte, 

a toma entre meia a uma hora antes de uma refeição. 39 

         10.3 Má absorção de vitamina B12 e cálcio causada pelo consumo 

prolongado de omeprazol. 

 

A vitamina B12 e o cálcio necessitam de ambiente ácido a nível gástrico para 

poderem ser absorvidos. No caso do cálcio, este ambiente é essencial uma vez 

que apenas a sua forma ionizada é absorvida. Através dos efeitos resumidos na 

figura 5, é possível perceber as razões da alteração da homeostasia do cálcio no 

organismo que se pode verificar ao longo da toma crónica de omeprazol. 
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FIGURA 5. Resumo da relação dos efeitos a longo prazo da toma continuada de 

omeprazol e a alteração da homeostasia do cálcio. 

 O omeprazol, não só provoca este efeito de má absorção de cálcio pelas 

alterações na acidez a nível gástrico, como também através de efeito direto na 

atividade dos osteoclastos, pela inibição do seu sistema de bomba de protões.45 

 Relativamente à vitamina B12, que é obtida através da alimentação, também 

só é bem absorvida com a ajuda de um ambiente ácido a nível gástrico.45 O défice 

em vitamina B12, causado pela má absorção da mesma, é relativamente comum 

em utentes com mais de 65 anos (5% a 15% nesta faixa etária).46 Os níveis 

reduzidos da vitamina e os problemas que surgem causados por eles, podem ser 

só observados passados anos, uma vez que o fígado consegue armazenar e ceder 

alguma concentração da vitamina.46 

 Problemas cardiovasculares, declínio neurológico e aparecimento ou 

agravamento da osteoporose são alguns dos problemas de saúde que podem estar 

associados a baixos níveis de vitamina B12. 46-47 

             10.4 O consumo continuado de omeprazol e a osteoporose 

 

  A osteoporose é uma doença óssea caracterizada por perda gradual de massa 

óssea. Pode ser assimtomática, até que o doente tenha uma fratura. Prevalência 

em adultos com > 50 anos: 

 20 % mulheres, 

•Refluxo gástrico, 

• Doentes 
polimedicados, 

• Úlcera persistente 

•... 

Omeprazol tomado 
de forma crónica. 

•Efeitos na bomba 
inibidora de protões, 

•Diminuição 
consequente da acidez 
gástrica. 

Alteração da flora e 
motilidade intestinal 

Moléculas 
dependentes do pH 

•O ambiente ácido é 
requerido para a 
ionização do cálcio 
proveniente da 
alimentação. 

Alteram a 
biodisponibilidade 

do cálcio. 

Alteração da sua 
homeostasia.  
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 7% homens. 41 

  Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, na faixa etária entre os 60 

e os 80 anos, haverá maior incidência de fraturas osteoporóticas. Esta faixa 

populacional passará de 8,9 milhões de mulheres e 4,5 milhões de homens em 

1995 para 26,4 milhões de mulheres e 17,4 milhões de homens em 2050. É 

estimado que as fraturas causadas pela diminuição da densidade óssea passem de 

23.7 milhões no ano de 2000 para 37.3 milhões em 2050, representando um 

aumento de 50%.41,42,43  

Mulheres na faixa etária entre os 60 e os 80 anos medicadas para a osteoporose 

com bifosfonatos (sendo que esta medicação tem asssociada a toma de 

omeprazol, para evitar a dispepsia provocada pelos primeiros41), podem ver 

agravados os sintomas da própria doença, pelo fato de o omeprazol, como já foi 

referido, provocar a má absorção de cálcio e vitamina B12, minerais essenciais 

para a manutenção de uma estrutura óssea saudável. 42, 43, 44 

O papel do farmacêutico, através do aconselhamento de alternativas não 

farmacológicas, pode fazer com que sejam suavizados os défices observados. 

 

            10.5 Aconselhamento farmacêutico – medidas não farmacológicas 

 

 O consumo recomendado de cálcio diário é de aproximadamente 1200mg/dia e 

esta necessidade diária pode ser reposta através do consumo de alimentos ricos 

em cálcio e/ou através de suplementos. Para a eficaz absorção de cálcio é 

essencial a presença de vitamina D.46-47 

Assim sendo, o plano não farmacológico indicado para uma mulher com idade 

entre os 60 e os 80 anos, que consuma omeprazol e tenha já problemas 

relacionados com a osteoporose poderá começar pela avaliação e intervenção 

farmacêutica, respetivamente: (Uso do fluxograma realizado com base em informação contida na 

circular informativa da Direção Geral da Saúde com o número: 12/DSCS/DPCD/DSQC e a data: 01/04/08) 
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FIGURA 6. Esquema do tratamento não farmacológico para mulheres com fatores de 

risco para a osteoporose e que consumem omeprazol de forma continuada.  

  

Tratamento não 
farmacológico 

Alimentação 

Rica em cálcio 

leite e derivados: 

Iogurtes, 

Queijo, 

Leite desnatado e 
integral 

 

Vegetais de folha 
escura: 

Bróculos, 

Espinafres 

Peixe: 

Sardinha,  

Salmão 

Que contribui para a 
diminuição dos 
niveis de cálcio 

Ácido oxálico: 

Cacau, 

Chocolate, 

Feijão, 

Beterraba, 

Semente do tomate 

Alimentos ricos em 
fibras: 

Biscoitos, 

Bolachas, 

Cereais, 

Pão 

 

Lípidos (ácidos gordos 
saturados de baixo peso 
molecular) 

Óleos, 

Margarina, 

Manteiga, 

Carne vermelha 

Hábitos diários 

Exercícios de carga, em vez 
de treinos de resistência 

+ 

Ingestão diária de 
aproximadamente 1800 

mg/dia 

+ 

Se possível, exposição solar 
devidamente protegida 
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11. Caso 3: “Gripe ou Constipação?” 

 Na época do ano em que realizei o meu estágio na FS, foi frequente a entrada 

de utentes com sintomas gripais ou de constipação. Muitas das vezes surgiu a 

confusão de um estado com o outro e no sentido de melhor esclarecer o utente da 

sua condição e de o orientar no seu tratamento, foi-me proposto elaborar um 

pequeno formato de esclarecimento tanto para o farmacêutico como para o utente 

(Anexo 2).50 

 Através de uma pesquisa mais detalhada, verifiquei que é muito mais recorrente 

o aparecimento de constipações do que gripes. Tal é reportado nos seguintes 

gráficos da figura 7 52,53 (Anexo 4) 

Para proceder à distinção entre a gripe e constipação devem ser tidos em conta 

os seguintes parâmetros que permitem traçar o quadro dos sintomas 

característicos da gripe:  
 medição da febre em que a temperatura é ≥ 38ºC;  

 pelo menos um destes sintomas: dor de cabeça, dores musculares 

intensas,  

 pelo menos um destes sintomas: tosse, dor de garganta e início 

repentino dos sintomas ou da febre.  

Contrariamente, numa constipação é muito raro o doente apresentar febre, dor 

de cabeça, fadiga, fraqueza e exaustão. Os sintomas que melhor podem 

caracterizar uma constipação (e que raramente estão associados a um quadro de 

gripe) são, nariz entupido, espirros, irritação da garganta e olhos lacrimejantes 1,3 

No caso de uma constipação, não se verifica a evolução para um quadro clínico 

grave de, por exemplo, pneumonia como acontece com a gripe. 

Com base nestes dados, elaborei um pequeno questionário dirigido ao utente, 

com o objetivo de ser preenchido pelo mesmo antes de qualquer indicação do 

farmacêutico face aos sintomas apresentados. Assim, o utente fica esclarecido e 

passa a saber distinguir os sintomas de gripe e de constipação. 

 

 11.1 A sintomatologia da gripe 

 

Gripe é uma doença respiratória aguda de curta duração, causada pelo vírus 

influenza. 

É muito fácil a transmissão deste vírus, especialmente nos meses do Inverno. 

Quando a temperatura é baixa e a radiação ultravioleta não é tão intensa, o vírus 

consegue sobreviver o tempo suficiente para ser transmitido mais facilmente de 

uma pessoa infetada para uma pessoa sã. Além da época do ano, outros fatores 

são facilitadores à propagação do vírus, nomeadamente locais onde está agrupado 

um grande número de pessoas, tais como, escolas, infantários, transportes 

públicos, lares…48 
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Os primeiros sintomas surgem entre um a quatro dias após a infeção pelo vírus 

(período de incubação). A severidade destes sintomas, varia de acordo com a 

pessoa. População com idade mais avançada ou doenças crónicas são mais 

vulneráveis podendo apresentar sintomas mais severos. 

A transmissão ocorre essencialmente através de partículas de saliva, expelidas 

através da respiração, da fala, tosse ou espirros. A inalação dessas gotículas 

através do nariz ou garganta, permite a entrada do vírus no organismo. Uma vez no 

interior do organismo, o vírus é capaz de destruir a membrana mucosa do trato 

respiratório e infetar as células. 

Esta condição, faz com que seja relativamente frequente a proliferação 

bacteriana. Pelo que a infeção pelo vírus influenza, pode provocar infeções 

secundárias como é o exemplo de pneumonia, sinusite, faringite, otite ou 

bronquite.48,49,51 

 

              11.2  Grupos de Risco 

 

A patogénese da gripe está relacionada com uma variedade enorme de fatores. 

Uns relacionados com a virulência do próprio vírus, outros com o estado imunitário 

dos doentes, ou com eventuais co-infeções ou, ainda, com as respostas do 

hospedeiro.55 

  Regra geral a doença evolui para a cura em cerca de uma semana, tendo um 

carácter benigno. No entanto, a ocorrência de complicações associadas pode ser 

uma realidade.51 

É de extrema importância o diagnóstico clínico e vigilância, para que as medidas 

posteriores se concentrem principalmente na minimização do impacto da doença 

na sociedade e no tratamento de todos os doentes. 

Os dispositivos adotados em Portugal no quadro da vigilância epidemiológica da 

gripe utilizam dados informativos clínicos, laboratoriais e epidemiológicos. O 

sistema sentinela, é formado por uma rede de médicos e determinados serviços de 

urgência que, perante casos suspeitos, colhem e enviam amostras para serem 

analisadas no Centro Nacional da Gripe do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo 

Jorge. A Tabela 4 em Anexo 6, permite-nos saber quais os grupos de risco para as 

maiores complicações causadas pelo vírus da gripe. 

Recentemente nota-se maior preocupação com o impacto da gripe em grupos 

etários pediátricos, atendendo às taxas de hospitalização e letalidade, sobretudo 

abaixo dos dois anos de idade.48,49,51,56 

 

 

 



Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia do Sameiro  

 
 

32 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto – 2014     
 
                                            

11.3  Tratamento. Gripe e Constipação 

Não existe efetivamente um tratamento para a gripe nem para a constipação. A 

terapia incide no alívio e diminuição dos sintomas. 

No caso da gripe, uma vez que é uma infeção vírica e não bacteriana, os 

antibióticos são ineficazes. Porém, podem vir a ser prescritos caso surja uma 

infeção bacteriana secundária à gripe 

 

TABELA 5 - Fármacos usados para o alívio de sintomas de gripe e constipação 

 Princípio ativo Marcas comerciais Modo de ação 

 
Acido acetilsalicílico 
 

Aspirina C ®  
Anti-inflamatório não 
esteróide 
 

 
Ibuprofeno (200mg, 
400mg e 600mg) 
 

Brufen ®  
“ 

 
Paracetamol (500mg e 
1000mg) 
 

Ben-u-ron ®  
Analgésico 

 
Paracetamol (500mg), 
Hesperidina (100mg),  
Vitamina C (100mg), 
Maleato de clorfenamina 
(1mg) 
 

Cêgripe®  
Analgésico, 
Reforço da imunidade do 
organismo, proteção 
vascular reforçando as 
defesas imunitárias, 
Anti-histamínico. 
 

 
Paracetamol (250 mg), 
Ascorbato de cálcio 
dihidrato (36 mg, 
equivalente a 30 mg de  
vitamina C),  
Cafeína (10 mg), 
Hidrogenomaleato de 
bromofeniramina (3 mg) 
 

Ilvico®  
Analgésico, 
Reforço da imunidade do 
organismo, proteção 
vascular reforçando as 
defesas imunitárias, 
Estimulante, 
Anti-histamínico. 
 

 
Paracetamol (500mg), 
Maleato de 
clorofenamina (4 mg)  

 
 

Griponal®  
Analgésico, 
Anti-histamínico 

 Descongestionantes 
nasais – Constipação 
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Fenilefrina (2,5mg), 
Maleato de dimetindeno 
(0,25mg) 
(gotas e gel) 

 

Vibrocil®  
Agonista seletivo 
do recetor adrenérgico alfa 
1- Descongestionante 
nasal, 
Anti-histamínico 
 

Fenliefrina (2,5 mg/mL) 
(gotas) 

Neo-Sinefrina®   
Agonista seletivo 
do recetor adrenérgico alfa 
1- Descongestionante 
nasal, 
 

 Produtos 
Homeopáticos - 

Prevenção 

 

 
Glóbulos (1g) 
 

Oscillococcinum®  
Prevenção no 
aparecimentos de 
sintomas gripais e de 
constipação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Agonista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Receptor_adren%C3%A9rgico_alfa_1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Receptor_adren%C3%A9rgico_alfa_1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agonista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Receptor_adren%C3%A9rgico_alfa_1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Receptor_adren%C3%A9rgico_alfa_1
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Anexos 

Anexo1 Panfleto Contraceção de Emergência. 
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Anexo2 – Esquema representativo do ciclo menstrual 25 

 

 

FIGURA 3. Esquema representativo do ciclo menstrual 25 
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Anexo 3 - Mecanismo de ação da contraceção de emergência26 

 

 

 

FIGURA 4. Mecanismo de ação da contraceção de emergência26 
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Anexo 4 - Comparação da incidência de gripe versus constipação nos períodos de 

2012-2013 e 2013-2014 entre Setembro e Maio52 
https://www.influenzanet.eu/en/results/?page=results&season=compare&country=pt&casedef=ilit&type=disease

_prev__ilicold&group=overview&lang=en 

  ILIhist(gripe); Coldhist (constipação) 

 

 

 

FIGURA 7 . Comparação da incidência de gripe versus constipação nos períodos 

de 2012-2013 e 2013-2014 entre Setembro e Maio52 
https://www.influenzanet.eu/en/results/?page=results&season=compare&country=pt&casedef=ilit&type=disease

_prev__ilicold&group=overview&lang=en 
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Anexo 5 - Inquérito direcionado ao utente que permite distinguir gripe de 

constipação. 

 

Gripe ou Constipação? 

 

 Sente febre alta, dor de cabeça e dores musculares? 

a)  Sim e com frequência e de grande intensidade. 

b)  Sim mas apenas ligeiras. 

 

 Sente fraqueza, fadiga e exaustão? 

a) Sim e parecem prolongar-se durante semanas. 

b) Não. Ou de forma muito ligeira. 

 

 Apresenta congestão nasal, espirros e a garganta inflamada? 

a) Por vezes, mas nem sempre reúno todos os sintomas. 

b) Sim, com frequência. 

 

 Apresenta tosse e uma sensação de “peso no peito”? 

a) Sim, frequentemente. 

b) Apenas ligeira a moderada e é tosse “seca”. 

 

 

 

 

Respostas                                               Resultado 

Maioria a) Gripe 
Maioria b) Constipação 
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Anexo 6 - Grupos de risco para complicações causadas pelo vírus da gripe56 

 

TABELA 4 – Grupos de risco para complicações causadas pelo vírus da gripe56 
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Anexo 7 - Esquema comparativo dos produtos da Uriage e La Roche Posay para 

peles sensíveis 
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1. Introdução 

 

O terminar do curso de Ciências Farmacêuticas, possibilita também o estágio 

em Farmácia Hospitalar e no sentido de aprofundar o mais possível os 

conhecimentos práticos desta área, considerei enriquecedor ter aqui os dois meses 

possíveis de estágio. 

Esta é uma realidade totalmente distinta da que se encontra em farmácia 

comunitária e permite-nos, por isso, perceber a panóplia de funções que um 

farmacêutico pode assumir, assim como a enorme importância que possui em 

inúmeros sectores da saúde. 

Neste relatório tenho como objetivo apresentar, de forma sucinta, tudo o que 

aprendi no meu período no Centro Hospitalar Tâmega e Sousa (CHTS), EPE. 

 

2. Os Serviços Farmacêuticos e o Farmacêutico Hospitalar 

 
Os Serviços Farmacêuticos (SF) Hospitalares têm como funções não só manter 

a qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos, assim como, a manutenção 

da terapêutica medicamentosa aos doentes. Em equipas devidamente 

especializadas, têm ainda como objetivo, promover atividades de ensino de 

cuidados de saúde assim como o incentivo à investigação científica.
1-2 

O farmacêutico hospitalar coordena toda a problemática do medicamento 

neste meio, tal como a seleção e aquisição de medicamentos, matérias-primas ou 

outros produtos farmacêuticos, é ele quem supervisiona o armazenamento, a 

conservação, manipulação e preparação de medicamentos. Podem, ter um 

representante junto do Conselho de Administração (CA) e da Direção. A este 

profissional é ainda possível fazer parte de diversas Comissões técnicas do 

Hospital. 

A eficácia e bom funcionamento dos sistemas de distribuição do medicamento 

assim como a seleção e controlo da documentação legalmente exigida, faz também 

parte do conteúdo funcional da atividade farmacêutica1,2,3. 
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3. Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa 

 

Criado a 28 de Setembro de 2007, O Centro Hospitalar Tâmega e Sousa 

(CHTS) é um estabelecimento público do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Ao 

abrigo do Decreto-Lei nº 326/2007 é o resultado da fusão entre a Unidade 

Hospitalar Padre Américo – Vale do Sousa (UHPA-VS) e a Unidade Hospitalar São 

Gonçalo (UHSG), sendo a 1 de Outubro de 2007 que inicia actividade.4 

 
3.1  Organização e Gestão dos Serviços Farmacêuticos 

 

3.1.1 Horário de Funcionamento 

Os SF do CHTS encontram-se em funcionamento de segunda a sexta- feira 

das 8h30 às 17h30 e aos sábados das 9h00 às 13h00. Aos domingos e feriados, 

este horário é reduzido entre as 15h00 e as 19h00 sendo que o farmacêutico 

apenas se desloca ao hospital em caso de urgência. 

  

3.1.2 Recursos Físicos 

A disposição dos SF é estratégica não só de forma a facilitar todas as 

receções de encomendas e armazenamento das mesmas, tornando-se mais 

simples manter todas as áreas funcionais, rentabilizando recursos humanos, 

materiais e económicos. Como também se encontra localizada junto a elevadores o 

que melhora a dinâmica entre este serviço e os restantes pisos. Para ainda prestar 

um melhor serviço e apoio clínico a todos os restantes serviços do hospital, os SF 

possuem um sistema de vácuo, que permite o transporte de documentos ou 

medicação de requisição específica 

  

3.1.3 Recursos Humanos 

Os recursos humanos consistem em pessoal técnico e auxiliar. No 

CHTS,EPE estão compreendidos 7 Farmacêuticos e 7 Técnicos de Diagnóstico e 

Terapêutica (TDT), e do pessoal auxiliar fazem parte 6 Auxiliares de Ação Médica 

(AAM). Pertencem ainda à equipa dos SF 3 Administrativas. 
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Todo este conjunto de profissionais contribui para um ótimo funcionamento e 

altamente coordenado trabalho de equipa, sem os quais não seria possível uma 

gestão e trabalho organizados. 

A distribuição de tarefas e responsabilidade nos diferentes serviços, neste 

hospital, é reorganizada semestralmente. 

Durante o meu estágio no CHTS foi-me permitido não só conhecer os SF da 

UHPA-VS como também a UHSG. Foi-me permitido conhecer a maioria dos 

serviços clínicos de forma a perceber na perfeição a dinâmica e coordenação entre 

estes e o SF. 

 

4.  Gestão de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 

 

4.1  Gestão de Existências 

O controlo da gestão de existências deve ser feito informaticamente e 

atualizado pelo menos uma vez por ano através da atualização de stocks. É 

essencial a máxima atenção por parte do farmacêutico para que não se verifiquem 

gastos desnecessários e que o doente tenha sempre disponível a terapêutica 

adequada. Para garantir um bom uso, uma correta distribuição dos medicamentos 

aos doentes, esta gestão por parte dos SF é fundamental.2 

É estabelecido um stock mínimo e máximo para cada medicamento, fazendo 

assim com que seja feita uma encomenda informática automática a partir de um 

ponto de encomenda estabelecido, nunca deixando que ocorra rutura de stocks 

nem, por outro lado, acumular e o excesso que levaria a um empate de capital e à 

perda dos produtos que acabariam por expirar a sua validade. 

 

 

  4.2 Seleção e Aquisição de Medicamentos 

 

 Tanto em internamento como em ambulatório, o doente deve obter a 

terapêutica adequada à sua patologia e esta seleção de medicamentos, deve ser 
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feita também pelos SF. O farmacêutico hospitalar tem a responsabilidade de 

garantir o que foi referido, com a maior qualidade e ao menor custo. Esta seleção 

da medicação deve ter por base o Formulário Nacional de Medicamentos (FHNM). 

Se a terapêutica adequada não estiver contemplada no FHMN, podem ser 

adicionados medicamentos sob a forma de adenda. A Comissão de Farmácia e 

Terapêutica, contem as necessidades terapêuticas não contempladas no formulário 

e a seleção feita por esta Comissão tem sempre em conta, não só a qualidade de 

vida do indivíduo como critérios fármaco- económicos.1,2,5. 

 A aquisição de medicamentos pelo hospital pode ser efetuada através de 

várias formas, entre elas: 

 - Concursos públicos, estes são realizados pela Administração Central do 

Sistema de Saúde (ACSS); 

   - Protocolos internos de aquisição; 

 - Diretamente ao fornecedor; 

 - Através de grossistas; 

 - Farmácias comunitárias ou a outras unidades hospitalares em casos de 

emergência e/ou de rutura de stocks. 

 O pedido de requisição é efetuado num programa informático específico, no 

qual é possível selecionar o tipo de pedido que se pretende: normal, urgente ou 

armazém externo e o armazém onde se pretende que seja feita a entrega, no 

armazém do CHTS ou no da USG. Com este programa somos informados dos 

produtos que se encontram a baixo do ponto de encomenda, ou seja, em falta e 

que portanto se encontra já em número inferior ao do estabelecido como stock 

mínimo. É necessária uma análise cuidada dos movimentos dos medicamentos a 

encomendar, a previsão do seu consumo, o valor mínimo existente de compra, o 

fornecedor e a última vez que foi efetuado o seu pedido e a quantidade que foi 

utilizada desde que havia o stock máximo até à data. 

 Existe um catálogo, o “Catálogo de Aprovisionamento Público” (CAP), onde 

se encontram os produtos de uso hospitalar. Na sua consulta tem de sempre ter 

tida em conta características pré-definidas do produto assim como uma gestão 

racional dos custos.  

 O Infomed, uma base de dados do INFARMED, surge quando algum produto 

não consta no CAP. O que é feito é enviar um pedido de cotação a todos os 
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fornecedores, com base nos consumos anuais do medicamento ou produto em 

questão. Posteriormente, a compra é feita ao laboratório que apresentar a melhor 

oferta qualidade/preço. 

 Caso seja feito um empréstimo, ao ocorrer uma emergência, tem de ser feita 

a posterior regularização desse mesmo empréstimo. Este produto é devolvido, 

fazendo-se acompanhar da devida documentação necessária onde conste a data e 

natureza do empréstimo, o responsável, que produto foi enviado e que produto foi 

devolvido, em que quantidades e respetivos lotes. 

 No caso da aquisição de Estupefacientes e Psicotrópicos, é necessária 

documentação específica (como em ANEXO I, II, III e IV do Decreto-Lei nº 15/93 de 

22 de Janeiro)  e é obrigatória o envio em duplicado ao fornecedor “ANEXO VII” 

(Anexo II) que consta na Portaria nº 981/98 de 8 de Junho. Juntamente com a nota 

de encomenda. O original é reenviado de novo para os SF, ficando em arquivo 

durante 3 anos.6,7 

 Também legislados de forma muito restrita e específica, são os derivados de 

sangue ou plasma humanos, como é o exemplo da albumina, fatores de 

coagulação e imunoglobulinas de origem humana. Por motivos de segurança que 

exigem um elevadíssimo controlo deste material, a sua aquisição deve ser feita em 

exclusivo através de concursos centralizados organizados pelo Instituto de Gestão 

Informática e Financeira da Saúde (IGIF)8,9,10
. 

 No caso do Hospital onde estagiei, estes pedidos são efetuados pelos SF da 

UPA-VS já os SF da USG têm de efetuar um pedido de transferência ao armazém 

da UPA-VS. Neste pedido devem constar, a descrição do produto, a quantidade 

que se encontra em falta e o pedido deve garantir o stock durante um mês, ainda 

que outros pedidos, se justificados, possam ser efetuados antes desse período de 

tempo. 

 
 
  4.3 Receção e Armazenamento de Medicamentos  
 

 É da responsabilidade dos TDT, a verificação qualitativa do medicamento 

chegado, esta implica uma verificação da sua dosagem, forma farmacêutica, prazo 

de validade, lote, integridade e conservação. A avaliação quantitativa é também 

realizada pelos mesmos e inclui, a comparação entre a guia de remessa e a nota 

de encomenda. Posteriormente a este controlo, são inseridos os dados da 
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encomenda no sistema informático, tarefa esta, que é efetuada pelo pessoal 

administrativo.2 

 Após este registo estar informatizado e constar na base de dados do serviço, 

todos os produtos farmacêuticos rececionados são organizados e arrumados de 

forma adequada. No armazém, há certos parâmetros que devem ser cumpridos e 

respeitados, de forma a que haja uma correta conservação dos produtos 

farmacêuticos e medicamentos, entre eles: 

 - Condições ideias de humidade (inferior a 60%), 

- Deve estar protegido da luz,  

           - Espaço; as prateleiras devem estar organizadas com os medicamentos de 

acordo com a denominação comum internacional (DCI), forma farmacêutica, 

dosagem, ordenadas por ordem alfabética e a ordem pela qual se colocam deve 

seguir sempre a regra First expired, First out (FEFO), em que os medicamentos 

que primeiro expiram a validade são arrumados à frente, de forma a serem primeiro 

usados. 

- Temperatura (deve ser inferior a 25ºC ). 

- Segurança. 

Se os medicamentos forem termolábeis (insulinas, imunoglobulinas e 

medicamentos biológicos), têm prioridade e são arrumados em primeiro lugar em 

frigoríficos que têm um sistema de alarme para alertar oscilações de temperatura. 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, são armazenados em 

cofres, onde apenas os farmacêuticos estão autorizados a entrar após a introdução 

do respetivo código pessoal 

Posteriormente, há os fármacos de ambulatório, de dispensa ao doente, que 

não se encontram armazenados no armazém comum, mas sim na zona específica 

de atendimento. Estes fármacos são os imunomoduladores, anti- neoplásicos, anti- 

retrovíricos, anti-hepatite, os fármacos termolábeis estão também num frigorifico 

diferente e presente nesta área de atendimento.  

Durante a minha presença no CHTS, foi-me permitido aprender e 

acompanhar a gestão de existências, assim como todo o percurso do medicamento 

desde a sua receção até ao seu armazenamento. No que diz respeito a este último, 

tive a oportunidade de tomar conhecimento da organização geral dos armazéns e 

da organização do ambulatório, não só na UHPA-VS como também na USG. Tive 
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como função o auxílio do controlo e gestão dos stocks em todos os armazéns 

referidos. 

 

 
FIGURA 1. Resumo do ponto “Gestão de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos” 

 

 
 

5. Produção de Medicamentos/Farmacotécnica 
 
 

Medicamentos Manipulados (MM), tornam possível o ajuste e 

personalização da terapêutica ao perfil do doente. É possível uma remoção de 

elementos não tolerados por determinado doente, o ajuste mais indicado da dose 

ou mesmo a alteração da forma farmacêutica. MM são qualquer fórmula magistral 

ou preparado oficinal preparado e dispensado pelo farmacêutico e acabam por 

preencher lacunas às quais a indústria farmacêutica, pela produção em massa, não 

consegue ou ainda não conseguiu ultrapassar. 11
 

 Hoje, esta produção resume-se basicamente a fórmulas/preparados para 

doentes específicos, como é o exemplo de doentes pediátricos, preparações 
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assépticas por diluições de desinfetantes, preparações estéreis ou citotóxicas e 

ainda à reembalagem de doses unitárias sólidas. 
2 

No caso da minha experiência, tive contacto e a possibilidade de realizar uma 

suspensão pediátrica de Sulfadiazina e Pirimetamina para o tratamento da 

Toxoplasmose, ainda a preparação de papéis farmacêuticos de Folinato de Cálcio 

e suspensão oral de Trimetropim, visto a preparação de manipulados se resumir ao 

referido no CHTS. 

Verifica-se um decréscimo acentuado da produção medicamentos a nível 

hospitalar, no entanto, não deixa de ser fundamental assegurar todas as condições 

de segurança, qualidade e eficácia. Sendo que, por este motivo, os manipulados 

estão ao abrigo de legislação que deve ser cumprida rigorosamente. 
11,12,13 

 
5.1 Preparação de Medicamentos Manipulados 

 
 

 Numa fase inicial e antes da preparação do manipulado, é essencial que o 

farmacêutico avalie e tenha uma atitude crítica perante a dosagem prescrita, 

interações e incompatibilidades que possam existir. De seguida, compete ainda ao 

farmacêutico, a verificação da existência das matérias-primas assim como das 

quantidades necessárias ao procedimento. Deve ser elaborado um procedimento 

de manipulação, recorrendo, se se justificar ao Formulário Galénico Português.11 

A portaria que contempla pessoal autorizado à prática dos MM, as condições 

das instalações, documentos, equipamentos, matérias-primas e material de 

embalagem permitido, todo o processo e passos do controlo de qualidade assim 

como a rotulagem é a Portaria nº 594/2004, de 2 de Junho que contempla as “Boas 

Práticas a Observar na Preparação de Medicamentos Manipulados em Farmácia 

de Oficina e Hospitalar”13
 

  

 
  5.2 Fracionamento de Medicamentos 

 

 Normalmente esta manipulação, pretende, por exemplo, a alteração de uma 

forma farmacêutica ou redução de determinada dosagem, de forma a que seja 

mais indicada e se adapte às condições de determinado doente. 
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 Consiste no fracionamento por divisão de um produto farmacêutico acabado 

em ½ ou ¼ . Ou por pulverização, que é bastante usada na preparação de 

medicação para idosos ou para doentes pediátricos, ou então por medição de 

volumes. 

 
  6. Sistema de Distribuição de Medicamentos 

 
 A metedologia da Distribuição de Medicamentos, apresenta conceitos 

próprios, sendo a que apresenta a maior visibilidade e a que estabelece o contacto 

deste serviço com os restantes serviços clínicos do hospital. Torna possível, em 

qualidade e quantidade, a correta dispensa da medicação ao doente.
3 

 O objetivo é evitar erros e garantir o cumprimento da prescrição efetuada, a 

administração adequada e a correta distribuição dos medicamentos. Assim torna-

se também possível, do ponto de vista económico, há uma gestão responsável dos 

custos, bem como a redução do tempo de enfermaria dedicado às tarefas 

administrativas e à manipulação de medicamentos.2 

 A divisão desta distribuição, encontra-se dividida em: regime de 

internamento e regime de ambulatório. Sendo que o primeiro, fica dependente da 

estrutura física e orgânica do hospital, das características de cada serviço e ainda 

das capacidades do SF. 

 
 
 

TABELA 1. Sistemas de Distribuição do CHTS 
 

Sistemas de Distribuição Características 

 
Distribuição clássica ou  
tradicional 

 

 
Reposição dos níveis de stock de 
medicamentos nos serviços clínicos em dias 
previamente determinados, mediante 
requisição informática efetuada no dia 
anterior à entrega  

 
 
Distribuição por reposição 
de stock fixo 
 

 
Reposição dos níveis de stock de 
medicamentos cuja natureza depende do 
serviço clínico requesitante 

 
Distribuição Individual 
diária 

 

 
Dispensa de medicamentos a um doente 
relativa a um período de 24horas 
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Pyxis® 
 

Sistemas de distribuição automatizada, 
permite a retirada de medicação específica 
por doente 

 
Distribuição por  
prescrição diária 
 

 
Sistema que visa a distribuição de 
medicamentos sujeitos a controlo rigoroso e 
que requerem condições especiais de 
aviamento 

 
Distribuição em Ambulatório 
 

 
Sistema de uso exclusivo hospitalar e a 
doentes que não se encontram em regime de 
internamento 

 
 

 6.1 Sistema de Distribuição Clássica ou Tradicional 

 

 Este sistema consiste na reposição de stocks nivelados móveis de 

medicamentos ou produtos farmacêuticos cujas quantidades se encontram pré-

definidas consoante as necessidades do serviço que requisita num determinado 

período de tempo. O pedido do serviço requisitante é efetuado num dia 

estabelecido, via online aos SF. Foi o primeiro sistema de distribuição a ser 

adotado em meio hospitalar.  

 Nos serviços do CHTS, este sistema é usado como metedologia de eleição 

para distribuição para a consulta externa, serviços de pediatria e psiquiatria, bloco 

de partos, entre outros. Pode também ser adotada caso se justifique, por questões 

de logística, em serviços onde prevalece o sistema de distribuição em dose 

unitária, de modo a garantir medicação administrada em SOS, como o exemplo do 

paracetamol, material de pensos e soro. 

Esta distribuição, permite uma maior rapidez na resposta aos pedidos, 

acesso a medicação de forma mais independente dos SF, menor investimento na 

sua implementação, não requer estruturas nem meios especializados para o seu 

uso. No entanto, é difícil controlar os prazos de validade e se a medicação se 

encontra em excesso nas enfermarias, há uma difícil integração da ação do 

farmacêutico, podendo surgir um maior número de erros tanto na preparação como 

na administração da medicação. 
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  6.2. Distribuição por reposição de stock nivelado fixo 
 

A “satisfação dos pedidos de serviço”, no CHTS, (Anexo III) é realizada por 

um TDT, consiste no aviamento da medicação requerida pelos serviços. Os 

cuidados a serem tidos em conta devem ser relativos aos medicamentos 

termossensíveis, estes são rotulados e devidamente separados, sendo apenas 

retirados do frio no momento antes dos AAM efetuarem o transporte para os 

serviços. Posteriormente, são registados estes consumos em sistema informático14, 

15. 

No CHTS, esta distribuição é usada em alguns serviços, tais como, bloco 

operatório geral, cirurgia de ambulatório, bloco de partos, obstetrícia/ginecologia e 

carro de hemodinâmica, é também aplicada aos carros de emergência que existem 

em todos os serviços. A distribuição por stock nivelado fixo, permite colmatar a 

necessidade de medicamentos prescritos em casos em que a prescrição é feita 

fora do horário dos SF ou quando é dada a entrada de novo doente num destes 

serviços clínicos. 

 Neste sistema de distribuição, é feita a reposição de stocks fixos nivelados 

de medicamentos, previamente estabelecidos pelo farmacêutico hospitalar, diretor 

dos Serviços Clínicos e enfermeiro chefe dos respetivos serviços. A reposição dos 

stocks fixos é feita com uma periodicidade previamente estabelecida, sendo 

efetuada e aviada pelo TDT2, 15. São tidos em conta aspetos como o consumo 

médio dos serviços, espaço de armazenamento e o intervalo entre cada reposição. 

A Distribuição por stock nivelado fixo, apresenta como vantagens: um 

controlo direto dos prazos de validade, há um grande controlo do ponto de vista 

económico, não permitindo inutilizações e desvios de medicação, assim como evita 

excessos de medicamentos nas enfermarias. Apresenta, por um lado, condições 

desvantajosas, entre elas não permitir que o farmacêutico tenha acesso ao perfil 

farmacoterapêutico do doente, exige um maior número de recursos humanos, há o 

maior risco de erros na altura da preparação e administração da medicação. 

 

 

 
 
 
 



Estágio em Farmácia Hospitalar – Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, EPE. 

 
 

12 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto – 2014     
 
                                            

  6.3 Sistemas semiautomáticos de distribuição - Pyxis® 
 
 Deste sistema fazem parte armazéns dos SF, sendo um sistema 

semiautomático que se encontra distribuído por diferentes serviços. Os armazéns 

consistem num conjunto de gavetas e armários controlados eletronicamente, que 

fazem um sistema inovador de dispensa de medicamentos. 

  Cada armário tem um conjunto de gavetas que abrem consoante diferentes 

níveis de segurança: máxima, média e mínima. As gavetas de segurança máxima, 

armazenam os psicotrópicos e estupefacientes e só são abertas mediante a 

introdução de código e o profissional de saúde apenas consegue retirar as 

unidades que foram precisamente prescritas. As de segurança média permitem 

retirar o medicamento e à quantidade que existe no momento. Por fim, as de 

segurança mínima, o profissional de saúde tem acesso a todos os medicamentos e 

às suas quantidades respetivas. 

 Ao Pyxis ® podem aceder farmacêuticos, TDT, e enfermeiros mediante a 

sua identificação quer por código pessoal quer por identificação biométrica. No 

entanto, no caso da reposição das gavetas de segurança máxima, apenas o 

farmacêutico o pode fazer devendo elaborar diariamente a revisão dos gastos 

destes fármacos. No que toca à restante medicação, a reposição pode ser efetuada 

por um TDT. 

 O farmacêutico, juntamente com o Diretor de Serviço e enfermeiro chefe, 

têm como responsabilidade, elaborar uma lista com todos os medicamentos e 

respetivos valores máximos e mínimos a incluir nestes armazéns.  

 
 
  6.4 Distribuição Individual diária em dose unitária 

 

 Este sistema de distribuição implica um coordenado trabalho de equipa 

como está representada pela Figura 2 2. 
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FIGURA 2. Circuito do Sistema de Distribuição individual diária em dose unitária 

 
 

 É no primeiro passo que o farmacêutico assume um papel fundamental. 

Durante a sua avaliação da prescrição efetuada pelo médico, deve estar atento a 

diversos fatores: 

  - Analisar e interpretar a prescrição; 

  - Ter em conta o perfil fisiopatológico do doente em questão; 

  - Confirmar se o tipo de medicação prescrita está presente no FHNM, 

  - A dose/ unidade e duração do tratamento; 

  - Frequência de administração; 

  - Via de administração. 

O farmacêutico deve ainda avaliar e se preciso alertar: 

  - Para possíveis interações; 

  - Questões de segurança; 

  - Indicações terapêuticas; 

  - Caso se justifique, possíveis acertos que possam ser necessários 

alterar, tanto relativamente à dose como à forma farmacêutica. 
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FIGURA 3- Resumo dos especiais cuidados a que o farmacêutico deve estar atento na 
altura da avaliação da prescrição médica. 

 
 
 Após a validação, há a geração informática de mapas organizados (Anexo 

IV) que fazem com que os TDTs consigam ter toda a informação necessária para 

conseguirem organizar a medicação pretendida, qual é o serviço e doente a que se 

destina. No CHTS, as malas de medicação são construídas com o auxílio de um 

sistema, o Megamat®, este, após validação farmacêutica e respetivo envio dos 

dados para o sistema, permite a correta dispensa dos fármacos em dose unitária.  

 Posteriormente à preparação das malas, dá-se a sua distribuição pelos 

serviços, função essa que compete ao auxiliar de ação médica. 

 

 
6.5 Sistema de Distribuição por Prescrição Individualizada 

 

 Este sistema de distribuição é regulado por uma legislação específica, uma 

vez que se tratam de medicamentos que implicam um controlo rigoroso, quer por 

questões de segurança, por possível uso ilícito, quer por elevado impacto 

económico. 

  A tabela 2 visa resumir toda esta medicação e respetivas condições que 

devem ser respeitadas relativamente ao seu uso e circulação. 
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TABELA 2. Medicamentos sujeitos a legislação especial 
 

 
Sistema de Distribuição por Prescrição Individualizada 

 
Estupefacientes e Psicotrópicos 
 

 
 Gestão de stocks, encomenda, receção, 

armazenamento, distribuição e todo o 
controlo são da responsabilidade do 
farmacêutico. 

16
 

 

 Prescritos em documento adequado 
segundo Modelo nº1509 da Casa da Moeda 
(Anexo VI) , o chamado Anexo X 

7
 conforme 

a norma dos estupefacientes, aprovada pelo 
Conselho de Administração. 
 

 Prescrição em duplicado. Documento 
original é arquivado em capa mensal nos SF 
juntamente com cópia da folha de débito ou 
devoluções. 
 

 Farmacêutico deverá enviar periodicamente 
uma listagem dos medicamentos cedidos ao 

INFARMED. 
 
 

 
Hemoderivados 
 

 
 Têm uma legislação específica que define 

todo o circuito de forma a aumentar e 
garantir a segurança 

9
. 

 

 Para o seu manuseamento, existe também 
documentação específica obrigatória (Anexo 
VII). Este documento tem sempre um 
duplicado que é arquivado no processo 
clínico do doente e a original fica em arquivo 
nos SF. 
 

 Este documento obriga o preenchimento de 
determinados campos, entre eles o 
laboratório fornecedor e o número de 
certificado do INFARMED.

17
 

 
 

Anti-Infeciosos 
 

 

 Inclui: antibacterianos, antivirais e 
antimicóticos.  
 

 Na infeção bacteriana devem ser reportado: 
se se trata de infeção nosocomial ou 
adquirida na comunidade 
 

 Tratamento com anti-infeciosos dura sete 
dias, após esse período o médico deve 
especificar o porquê de prolongar a terapia. 
 

 Medidas impostas pela “Comissão de 
Revisão e Controlo de Protocolos para a 
Prescrição de Antibióticos”, adotadas pela 
Comissão de Desperdícios do CHTS. 

18
 

 

 
Anti-neoplásicos e Imunomoduladores 
 

 

 Possuem um circuito específico e 
distribuição individualizada. 
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 Mediante uma receita médica com a 
prescrição, o farmacêutico faz a dispensa, 
anotando a quantidade fornecida assim 
como o serviço que requisita e a 
identificação de quem fornece. 

 
 

 
Soluções de Nutrição Parentérica 
 

 

 No CHTS, as bolsas de nutrição parentérica 
são normalmente dispensadas para a 
Unidade de Cuidados Intensivos de 
Neonatologia (UCIN). 

. 
 

 No caso dos serviços clínicos de adulto, são 
usadas bolsas previamente preparadas, 
comercializadas pela industria farmacêutica. 

 
 

 
Medicamentos Extra-Formulário 
 

 

 O FHNM (Formulário Hospitalar Nacional de 
Medicamentos) tem selecionados pelo 
INFARMED, os medicamentos mais 
aconselhados para o uso hospitalar, não 
sendo por este motivo, necessária 
justificação mediante a sua prescrição. 

19
 

 

 Medicação prescrita fora da que se encontra 
contemplada na lista do FHMN é 
considerada extra formulário. 
 
 

 Esta obriga a sua justificação, através de 
uma Justificação de Extraformulário (Anexo 
VIII) onde deve constar além de muitos 
detalhes do paciente e da sua condição, 
uma justificação do médico e do 
farmacêutico. 

20
 

 

 
 
 
 
 
 

 6.6 Sistema de Distribuição em Regime de Ambulatório 
 

 

Este sistema de distribuição deve-se à necessidade de vigilância e controlo 

de determinadas patologias crónicas tal como a vigilância da terapêutica, por este 

motivo esta medicação só é dispensada nos SF de um hospital, fazendo também 

com que a comparticipação do estado seja na totalidade2 (Anexo V) 21-34. Em 

regime de ambulatório deve ser assegurado que todos os doentes têm a sua 

medicação disponível de forma a cumprirem a terapêutica. A distribuição em 

regime de ambulatório acaba por funcionar como uma plataforma de transição 
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entre o internamento e a possibilidade do doente dar continuidade ao tratamento 

em ambiente familiar. 16,35 

No CHTS, o sistema de dispensa em ambulatório realiza-se numa sala 

especifica para o efeito. Existe um enorme controlo da dispensa e é necessário 

obedecer a uma série de regras restritas, como o facto do doente ter de estar 

sempre acompanhado pela receita médica. Após a dispensa, é impresso um 

documento que comprova a saída da medicação (Anexo V), deve ser assinada pelo 

utente e farmacêutico e armazenada juntamente com a receita. 

É de extrema importância para o farmacêutico, neste contacto com o utente, 

tentar perceber se o utente tem alguma dúvida ou questão por fazer, explicar a 

importância da adesão, possíveis efeitos adversos e posologia, principalmente se 

for a primeira vez que o utente vá dar início à terapêutica. 

  Durante o meu estágio tive a oportunidade de ver e participar em 

todos os sistemas de distribuição abordados. Antes de iniciar cada um, era me 

dada a conhecer todo o tipo de legislação correspondente para que melhor 

estivesse integrada. Foi bastante interessante, a nível do regime de ambulatório, 

aprender a perceber e a lidar com as características de cada doente e de perceber 

que persistem sempre dúvidas em relação à doença ou medicação, às quais o 

farmacêutico deve estar muito atento. Ainda no ambulatório, contribui para a 

realização do inventário e controlo dos prazos de validade.  

Tive também a oportunidade de conhecer os protocolos com as terapêuticas 

associadas a cada patologia, assim como na distribuição de hemoderivados, 

psicotrópicos e estupefacientes, preparando a medicação assim como a 

documentação associada. 

 

7. Ensaios Clínicos 
 

A definição de Ensaio Clínico (EC) consiste em qualquer investigação realizada 

no ser humano, com o objetivo de verificar efeitos clínicos, farmacológicos, 

farmacodinâmicos e farmacocinéticos de um ou mais medicamentos experimentais. 

Durante estes ensaios, a segurança, privacidade e dignidade de qualquer 

participante deve acima de tudo ser respeitada.36, 37, havendo regras jurídicas e 

legislação que tem de ser sempre respeitada. 



Estágio em Farmácia Hospitalar – Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, EPE. 

 
 

18 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto – 2014     
 
                                            

Um EC é iniciado após a autorização do INFARMED e da Comissão de Ética 

para a investigação, sendo que os intervenientes devem sempre assegurar o bom 

desenvolvimento do Ensaio, passando pelo Promotor, que é quem gere o 

financiamento do ensaio, um Monitor, profissional especializado que relata todo o 

decorrer do ensaio ao Promotor, um Investigador e o(s) participante(s) e por fim um 

Auditor, que se encarrega de relatar de forma completa, exaustiva e imparcial do 

EC. 38,39 

Na figura 4 encontram-se resumidas as responsabilidades que tem o 

farmacêutico em EC em meio hospitalar. 

 

 
 

 
FIGURA 4. Atividades da responsabilidade do farmacêutico nas várias fases do ensaio 

clínico 
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8. Comissões Hospitalares com Atividade dos Serviços Farmacêuticos 
 

8.1 Comissão de Farmácia e Terapêutica 
 
 Esta Comissão, formada tanto por médicos como por farmacêuticos, é a que 

revela maior importância a nível hospitalar, atuando como órgão de assessoria, 

consulta, coordenação e informação a respeito dos medicamentos. Um dos 

principais objetivos da Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) é racionalizar a 

terapêutica medicamentosa no que diz respeito à qualidade, ao controlo de custos 

e monitorização dos planos terapêuticos. É a CFT quem elabora relatórios e 

pareceres sobre que medicamentos devem constar ou não na FHNM, sendo estes 

enviados ao INFARMED trimestralmente. Avalia ainda, com cada serviço 

hospitalar, correções que possam ser feitas à prescrição médica, os custos da 

terapêutica que periodicamente se verificam e pela elaboração de uma lista de 

medicamentos de urgência que devem constar nos serviços de ação médica, 

propondo as opções que parecem ser as mais adequadas, dentro dos limites da 

sua competência.5 

 

 
8.2 Comissão de Ética para a Saúde 

 

A Comissão de Ética para a Saúde (CES) é um órgão multidisciplinar 

geralmente constituído por médicos, farmacêuticos, enfermeiros, juristas, teólogos, 

psicólogos, sociólogos e profissionais de outras áreas das Ciências Sociais e 

Humanas. A CES tem como principal função zelar pela proteção e dignidade 

humana, como tal, pretende responder a problemas éticos do hospital, no que diz 

respeito à atividade assistencial, ensino e investigação40, emitindo pareceres sobre 

estas questões promovendo sempre os princípios gerais da bioética.40 

 
8.3 Comissão de Controlo de Infeção 

 

A Comissão de Controlo de Infeção (CCI), é um órgão técnico de apoio à 

gestão, deve ter carácter técnico, multidisciplinar, executivo e representativo, de 

forma a conseguir responder às novas modalidades de gestão de saúde. O CCI 

deve ter as competências para implementar o Plano Operacional de Prevenção do 

Controlo de Infeção (POPCI) na unidade de saúde.
41

 Por sua vez, o POPCI surge 

com o intuito de reduzir o risco de transmissão de doenças não só entre doentes 
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como também entre profissionais de saúde e visitantes, fazendo com que as taxas 

de infeção se encontrem sempre dentro de limites aceitáveis e reduzidos.  

É da obrigação deste profissional, ceder toda a informação relativa a 

microorganismos isolados e as respetivas resistências, assim como participar em 

campanhas de sensibilização, numa das quais tive oportunidade de participar, a 

“Feira da Saúde” em que além de rastreios eram também dados alguns conselhos 

para uma terapêutica feita de forma responsável. No CHTS, foi me dada 

bibliografia referente a estas temáticas, de forma a que pudesse perceber toda a 

sua importância no quotidiano do hospital. 
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ANEXOS 

Anexo I – Requerimento de Autorização de Utilização Especial 

 

* se aplicável 

Documento que pode ser fotocopiado 
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Anexo II – Impresso de Requisição de Estupefacientes e Psicotrópicos a 

fornecedores 
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Anexo III – Impresso de Satisfação dos Pedidos dos serviços por Distribuição 

Clássica 
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Anexo IV- Mapa de Distribuição de Medicamentos para a Distribuição Individual 

Diária em Dose Individual 
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Anexo V- Comprovativo de Dispensa de Medicamentos em Regime de Ambulatório 
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Anexo VI-  “ANEXO X” Impresso de Requisição de Psicotrópicos e Estupefacientes 

pelos Serviços Clínicos 
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Anexo VII – Impresso de Requisição, Distribuição e Administração dos 

Hemoderivados 
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Anexo VIII- Impresso de Autorização de Utilização de Medicamento 

ExtraFormulário 

 

 

 

 

 




