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Resumo  

 
A unidade curricular Estágio é parte integrante do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas, ministrado pela Faculdade de Farmácia da Faculdade do Porto, sendo que 

efetuei o meu estágio na Farmácia dos Clérigos, no Porto, entre 16 de dezembro de 2013 

e 15 de abril de 2014.  

O estágio permite ao estudante, após a aquisição de conhecimentos teóricos e 

técnico-científicos, pôr em prática tudo aquilo que aprendeu ao longo do curso.  

Durante a realização do mesmo, pude adquirir várias competências no âmbito da 

atividade farmacêutica numa farmácia comunitária, nomeadamente ao nível da gestão de 

produtos, bem como da gestão de equipas, do circuito do medicamento na farmácia, desde 

a sua encomenda até à sua dispensa, e também, na relação com o utente. 

Em paralelo, realizei alguns trabalhos práticos que não só permitiram aprofundar os 

meus conhecimentos sobre as matérias em questão, como também se revelaram úteis 

para a Farmácia dos Clérigos. 

O primeiro trabalho desenvolvido foi a elaboração de panfletos educacionais sobre 

as seguintes patologias: hipertensão arterial, dislipidemias e diabetes mellitus. É de 

extrema importância complementar a informação transmitida por via oral com um suporte 

escrito, para que o utente a possa consultar sempre que necessite. 

A elaboração de um manual de cross-selling, bem como a introdução de parte da 

informação no Sifarma 2000, permitiu não só reavivar alguns conceitos, como constitui uma 

excelente estratégia de marketing para aumentar o volume de vendas da Farmácia. 

 A análise dos erros detetados após a conferência de receituário teve como objetivo 

consciencializar os funcionários da Farmácia dos Clérigos para os erros por eles mais 

cometidos, por forma a que estes sejam evitados, e assim o impacto financeiro inerente à 

devolução de receituário seja reduzido.  

Por fim, fiz um pequeno estudo sobre uma patologia mitocondrial: deficiência de 

coenzima Q10. Para além de ser uma doença rara e sobre a qual nada sabia, o estudo da 

mesma permitiu reforçar a ideia de que a manipulação de medicamentos é uma atividade 

de extrema relevância, colmatando as falhas ainda existentes na produção industrial de 

medicamentos. 
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1. INTRODUÇÃO 

Devido à situação socioeconómica, mas sobretudo à crescente confiança que o 

utente deposita no seu Farmacêutico, este tem vindo a desempenhar um papel na 

sociedade de extrema relevância, constituindo inúmeras vezes a fonte primária de 

cuidados de saúde. Neste sentido, o Farmacêutico tem de corresponder às expectativas 

do utente, sendo capaz de fornecer informação sempre atualizada e de elevado rigor 

técnico-científico, assegurar o uso racional do medicamento bem como informar todas as 

medidas a adotar para a promoção de um estilo de vida saudável. 

A unidade curricular Estágio é o culminar da formação enquanto farmacêutica, 

permitindo não só consolidar e pôr em prática os conhecimentos adquiridos ao longo do 

curso, como também entrar em contacto com a realidade profissional e assim adquirir 

novas competências relacionadas com o papel do farmacêutico, nomeadamente ao nível 

da gestão de uma farmácia.  

Com o presente relatório pretendo fazer uma breve descrição de todos os 

conhecimentos adquiridos ao longo do estágio, bem como das atividades desenvolvidas. 

Estagiei na Farmácia dos Clérigos por um período de 4 meses, de 16 de dezembro a 15 

de abril, sob a orientação da Dr.ª Helena Gomes e da Dr.ª Catarina Mesquita. 

 

2. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E FUNCIONAL DA FARMÁCIA 

2.1. Localização, Perfil dos Utentes e Horário de Funcionamento 

A Farmácia dos Clérigos situa-se na Rua dos Clérigos, n.º 34, na freguesia de Vitória, 

concelho e distrito do Porto. Possui uma localização próxima do Hospital Geral de Santo 

António, sendo um dos motivos contribuintes para o fluxo diário de utentes, bem como se 

localiza numa zona de forte afluência turística.  

A Farmácia dos Clérigos tem 2 tipos de utentes. Os que a procuram devido aos 

serviços de balcão e os que a procuram devido aos manipulados produzidos. Os utentes 

que recorrem aos serviços de balcão são geralmente habitantes ou trabalhadores da zona 

residencial em redor, ou utentes de longa data, pertencentes à classe média/baixa e são 

maioritariamente idosos ou doentes crónicos. Os utentes que se deslocam à Farmácia 

devido aos manipulados são geralmente utentes de classe média/alta. 

O horário de atendimento ao público da Farmácia dos Clérigos é de segunda a sexta-

feira das 9h às 19h e aos sábados das 9h às 13h. Em serviço permanente, a Farmácia fica 

em funcionamento desde a hora de abertura até à hora de encerramento do dia seguinte.  

 

2.2. Espaço Físico Funcional 

A Farmácia dos Clérigos possui uma boa acessibilidade, sendo facilmente 

identificada pela cruz verde luminosa. O nome da mesma está inscrito na fachada, bem 
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como uma placa colocada perpendicularmente ao edifício com o nome e logotipo da 

Farmácia. Logo à entrada a Farmácia tem  2 montras, sendo que na montra do lado direito 

encontram-se afixados o horário de funcionamento, o nome da diretora técnica e o plano 

de turnos de serviço permanente1. 

As montras encontram-se decoradas com anúncios publicitários de produtos de 

venda livre, bem como com os seus exemplares, sendo na sua maioria produtos de 

dermocosmética. Os produtos expostos são adaptados à época do ano, promoções 

disponíveis, bem como a datas comemorativas, como por exemplo o Dia dos Namorados 

ou Carnaval. Como tal, a atualização das montras é fundamental, sendo estas alteradas 

em intervalos de tempo regulares.  

A Farmácia dos Clérigos é constituída por diversas áreas bem individualizadas, 

divididas por 5 pisos e destinadas a diferentes finalidades. O piso 0 é onde se encontra a 

área de atendimento ao público. Possui três postos de atendimento farmacêutico com um 

espaçamento entre si que permite a privacidade do utente2. Todos os postos de 

atendimento encontram-se equipados com um computador (software informático Sifarma 

2000), com os respetivos leitores óticos de código de barras, impressoras e caixas, 

havendo um terminal multibanco e um terminal visa comuns. No balcão de atendimento 

encontram-se ainda produtos sazonais, expositores com produtos de venda livre e 

produtos de dermocosmética, bem como panfletos informativos acerca dos mesmos e 

panfletos educacionais sobre determinadas patologias. 

Por toda a área da Farmácia encontram-se distribuídos expositores/lineares 

maioritariamente com produtos de dermocosmética, separados por marcas comerciais e 

gamas. Também se encontram expostos produtos de puericultura, podologia, produtos de 

higiene oral bem como suplementos alimentares. Nesta área também se encontra uma 

balança para determinação do peso corporal, devidamente calibrada. 

Neste piso também se localizam o gabinete de atendimento personalizado, as  

instalações sanitárias, a zona de receção de encomendas e o armazém. 

No gabinete de atendimento personalizado efetuam-se determinações dos 

parâmetros bioquímicos, realizam-se rastreios, desinfetam-se feridas de gravidade menor 

e administram-se injetáveis3. Este gabinete também reúne as condições necessárias para 

um diálogo confidencial entre o utente e o Farmacêutico, quando a situação assim o exige.  

No primeiro andar encontram-se os laboratórios onde são preparados medicamentos 

manipulados e os armazéns de matérias-primas. 

O gabinete da direção técnica, os gabinetes destinados à contabilidade e gestão da 

Farmácia, armazém de produtos de acondicionamento, outras instalações sanitárias e os 

vestiários encontram-se distribuídos pelos restantes pisos da Farmácia. 
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2.3. Recursos Humanos 

A Farmácia dos Clérigos possui uma vasta equipa constituída por duas 

farmacêuticas, sendo as mesmas coadjuvadas por técnicos de farmácia bem como outro 

pessoal devidamente habilitado, assegurando a qualidade dos cuidados de saúde 

prestados4. O quadro de pessoal da Farmácia dos Clérigos é atualmente constituído por 

17 elementos, estando as respetivas funções descritas na tabela 1: 
 

Tabela 1: Quadro de Pessoal da Farmácia dos Clérigos e respetivas funções. 

Funcionário Função 

Dr.ª Helena Maria dos Santos Gomes                  Diretora Técnica 

Aires Alberto da Silva Mesquita Administrativo 

Elsa Soares Monteiro Administrativa 

Paulo Daniel Lopes Pires Administrativo 

Michael José Maia e Silva Administrativo 

Dr.ª. Catarina Lara Marques de Mesquita Farmacêutica Adjunta 

Carla Patrícia Dias Rangel Técnica de Farmácia grau 1 

Márcio Filipe Freitas Carvalho Técnico Auxiliar de Farmácia grau 3 

Vânia Marisa Leite Barreira Pinto Técnica Auxiliar de Farmácia grau 3 

Marcos André de Jesus Oliveira Técnico Auxiliar de Farmácia grau 3 

Liliana Patrícia Victorino Ribeiro Embaladora 

Ana Cristina Peixoto Oliveira Vaz Embaladora 

Maria Manuela Moreira Ramiro Embaladora 

Helena Isabel Ferreira Gomes Estagiária 

Júlia Fernanda Pereira Antunes Técnica de Farmácia Grau 2 

Nádia Filipa Matias Silva Estagiária 

Ana Isabel Gonçalves de Carvalho Técnica de Farmácia Grau 3 

   

3. GESTÃO DA FARMÁCIA 

3.1. Sistema Informático  

A utilização de um sistema informático para a realização de todas as atividades na 

farmácia comunitária é, nos dias de hoje, imprescindível. O Sifarma 2000 é o software 

informático utilizado na Farmácia dos Clérigos. Durante o meu estágio, e através da 

exploração deste software, pude constatar que o Sifarma 2000 é uma ferramenta de 

suporte a todas as funções de gestão da farmácia, auxiliando também  o Farmacêutico ao 

nível do aconselhamento, trazendo maior eficiência e qualidade aos serviços prestados  

 

3.2. Gestão de Stocks  

Uma gestão eficaz de stocks é fulcral para o bom funcionamento e equilíbrio 

financeiro de uma farmácia. Por um lado, o stock não deve ser em excesso, pois para além 

de constituir capital parado, leva a uma diminuição da rotatividade de produtos, o que pode 

resultar na expiração dos prazos de validade (PV). No entanto, a situação oposta também 

não é desejável, pois é necessário garantir a disponibilidade de produto para satisfazer as 

necessidades dos utentes. Neste campo, o Sifarma 2000 revela-se extremamente útil, 

permitindo atingir um ponto de equilíbrio entre as duas situações referidas anteriormente.  



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | 2014 

 

 
5 

3.2.1.  Critérios de Aquisição 

A aquisição de matérias-primas/medicamentos/produtos farmacêuticos é efetuada 

com base em múltiplos critérios, visando a rentabilização de stocks. A escolha da entidade 

a quem são adquiridos os produtos é feita tendo em conta vários fatores, nomeadamente 

o preço, bonificações, descontos, prazos de entrega, etc. A aquisição de determinado 

produto está dependente essencialmente do padrão de vendas registado, mas também da 

sazonalidade de determinados produtos e PV.  

 

4. ENCOMENDAS E APROVISIONAMETO 

4.1. Realização de Encomendas 

A realização de encomendas pode ser efetuada a duas entidades distintas: aos 

armazenistas ou diretamente aos laboratórios. A Farmácia dos Clérigos trabalha com 3 

armazenistas: Alliance Healthcare, Cooprofar e Cofanor, sendo a Alliance Healthcare o 

fornecedor principal. Também efetua encomendas a alguns laboratórios quando esta é 

mais vantajosa do ponto de vista económico.  

As encomendas aos armazenistas são efetuadas através do sistema informático, 

sendo realizadas diariamente duas encomenda à Alliance Healthcare, de forma a repor os 

produtos escoados, evitando assim a rutura de stock dos mesmos. Também são efetuadas 

uma ou duas encomendas diárias, segundo as necessidades, à Cooprofar e à Cofanor. 

Para além das encomendas diárias, existem ainda situações de pedidos pontuais em que 

é necessário adquirir determinados produtos, inexistentes na Farmácia ou de entrega 

urgente, que são efetuados por via telefónica, via gadget para a Cooprofar e Cofanor ou 

através do Sifarma 2000 (encomendas instantâneas) para a Alliance Healthcare, sendo 

entregues no horário de entrega mais próximo.   

Durante o estágio pude assistir à realização de todos os tipos de encomendas acima 

referidos, bem como de efetuar encomendas de produtos inexistentes na Farmácia ou de 

carácter urgente através da via telefónica, via gadget como através da opção encomendas 

instantâneas via Sifarma 2000. 

 

4.2. Receção e Conferência de Encomendas 

A receção e conferência de encomendas são dois passos de extrema relevância, 

pois uma correta execução dos mesmos constitui uma mais-valia para a gestão de stocks, 

permitindo verificar não só a correspondência entre os produtos encomendados e 

enviados, mas também permite o controlo dos PV dos produtos.  

Cada encomenda é acompanhada de uma guia de remessa (com o número da fatura 

e o número do contentor), e de uma fatura sob a forma de original e duplicado (Anexo I), 

na qual constam as seguintes informações: identificação da Farmácia e do fornecedor; 
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número da fatura; designação individual de cada produto e Código Nacional Português 

(CNP); quantidades pedidas e enviadas; preço de venda à farmácia (PVF), imposto sobre 

o valor acrescentado (IVA) e preço de venda ao público (PVP), se aplicável; eventuais 

bonificações; e valor total da encomenda. 

No caso de existirem encomendas de psicotrópicos ou estupefacientes, as faturas 

são ainda acompanhadas pelas requisições destes produtos.  

Após entrega, a encomenda é rececionada através do Sifarma 2000 e todos os 

parâmetros presentes na fatura são verificados. Os produtos de frio, psicotrópicos e 

estupefacientes são os primeiros a serem rececionados e armazenados. Nos produtos que 

não apresentam preço impresso na cartonagem (PIC), é necessário introduzir a margem 

de comercialização estabelecida pela Farmácia e o sistema informático imprime as 

respetivas etiquetas. A receção da encomenda é terminada após a verificação de todos os 

parâmetros acima mencionados e quando o preço total faturado e o número total de 

unidades forem idênticos ao que o sistema exibe.  

Caso surjam inconformidades no processo de conferência das encomendas, estas 

são devidamente comunicadas ao armazenista sob a forma de reclamação. 

Após confirmação da receção da encomenda é impresso um documento para anexar 

ao original da fatura e em seguida estes são arquivados em dossier próprio.  

A receção e conferência de encomendas foi a primeira tarefa que me foi atribuída no 

meu estágio. Inicialmente a receção de determinada encomenda só era finalizada após 

verificação por parte de um dos meus colegas da Farmácia. Quando já estava familiarizada 

com esta atividade, e sempre que estivesse presente aquando da chegada das 

encomendas, a receção e conferência das mesmas passou a ser da minha inteira 

responsabilidade. 

 

4.3. Armazenamento  

O armazenamento constitui o passo seguinte à receção, verificação da encomenda 

e marcação dos produtos. Todos os medicamentos e produtos farmacêuticos são 

arrumados segundo o método First Expired, First Out (FEFO), minimizando assim as 

devoluções aos fornecedores.  

Os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) e os medicamentos não sujeitos 

a receita médica (MNSRM) encontram-se armazenados por forma farmacêutica nas 

gavetas e prateleiras que se encontram atrás dos balcões de atendimento e no armazém. 

Dentro da mesma forma farmacêutica estão organizados por ordem alfabética do nome 

comercial ou, no caso dos medicamentos genéricos por denominação comum internacional 

(DCI). Produtos de higiene corporal, cosmética, leites e puericultura encontram-se 
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armazenados em lineares na zona de atendimento de forma a serem visíveis para os 

utentes. 

O armazenamento a par com a receção e conferência de encomendas foi uma das 

primeiras atividades que desenvolvi no decorrer do meu estágio. Considero que foi de 

extrema importância passar por esta fase antes de iniciar o atendimento ao público, pois 

assim passei a conhecer os diferentes locais de armazenamento dos medicamentos e 

produtos farmacêuticos, conseguindo então efetuar um atendimento ao utente de forma 

mais célere. Também me permitiu entender a relevância deste processo ao nível da gestão 

de produtos, bem como a importância da regra FEFO. 

 

4.4. Controlo de Prazos de Validade 

O Farmacêutico apenas pode garantir a qualidade e segurança do seu produto ao 

utente até à expiração do PV. Como tal, o seu controlo deve ser efetuado através da 

verificação dos PV em momentos distintos: aquando da receção e conferência das 

encomendas, no momento em que é feito o armazenamento dos produtos rececionados e 

através da verificação da listagem mensal emitida pelo Sifarma 2000. Os produtos, com 

PV a expirar, são então recolhidos e procede-se à sua devolução aos fornecedores, 

acompanhados de uma nota de devolução 

O controle dos PV foi uma tarefa diária durante o meu estágio, aquando da 

conferência da encomendas rececionadas bem como no armazenamento das mesmas. 

Mensalmente efetuei a verificação da listagem emitida pelo Sifarma 2000, procedendo 

como acima citado. 

 

4.5. Devoluções 

Existem vários motivos pelos quais um medicamento ou produto farmacêutico pode 

ser devolvido, nomeadamente, como já referido, por PV expirado ou prestes a expirar, 

embalagem ou produto danificados e produto enviado não encomendado, mas também em 

situações em que um determinado produto tenha sido retirado do mercado.  

Para proceder à sua devolução, é necessário efetuar uma nota de devolução (Anexo 

II) através do Sifarma 2000. No caso da devolução ser aceite, o fornecedor emite uma nota 

de crédito. No caso de a devolução não ser aceite, é devolvido à farmácia que tem de 

proceder à sua eliminação, o que constitui um prejuízo direto para a Farmácia. 

Durante o meu estágio tive oportunidade de assistir, bem como de efetuar notas de 

devolução nas seguintes situações: produtos em que o PV estava prestes a expirar, 

produtos com embalagem danificada, produtos enviados não pedidos e produtos retirados 

do mercado. 
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5. DISPENSA DE MEDICAMENTOS 

A dispensa de medicamentos constitui a principal atividade da farmácia comunitária, 

pois a maioria dos utentes recorrem a esta em busca de uma solução para o alívio dos 

seus sintomas, e consequentemente para uma melhoria da qualidade de vida.  

Segundo o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, os medicamentos podem ser 

classificados em medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) e medicamentos não 

sujeitos a receita médica (MNSRM)5.   

 

5.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Um MSRM é aquele que só pode ser vendido nas farmácias e dispensado ao utente 

mediante apresentação de uma prescrição médica5.  

Os MSRM podem ainda ser subdivididos em: medicamentos de receita médica não 

renovável, medicamentos de receita médica renovável, medicamentos sujeitos a receita 

médica especial e medicamentos de receita médica restrita5.  

 

5.1.1. Receita Médica 

Como o próprio nome indica, para a dispensa de MSRM é imprescindível a 

apresentação de prescrição médica. A legislação que suporta a prescrição tem vindo a 

sofrer várias alterações, nomeadamente para promover a prescrição por DCI e que a 

prescrição seja efetuada de forma eletrónica.  

A prescrição por via eletrónica (Anexo III) é obrigatória6. No entanto, a Portaria n.º 

137-A/2012, de 11 de maio,  também prevê a possibilidade da prescrição por via manual 

(Anexo IV), sendo que para esta ser considerada válida deve incluir a vinheta identificativa 

do médico prescritor bem como a vinheta identificativa do local de prescrição (se aplicável), 

data de prescrição, assinatura do prescritor e assinalado em local próprio a alínea 

correspondente à justificação pela qual não efetuou a prescrição por via eletrónica6.  

A prescrição de psicotrópicos e estupefacientes, medicamentos manipulados, 

produtos dietéticos com caráter terapêutico e produtos destinados ao autocontrolo da 

diabetes mellitus tem de ser feita isoladamente, ou seja, na mesma receita médica não 

podem estar prescritos outros medicamentos7. Cabe ao Farmacêutico no ato de receção 

da prescrição médica verificar todos os parâmetros constantes da mesma, uma vez que 

apenas as receitas médicas que estiverem em conformidade são aceites na Administração 

Regional de Saúde (ARS) ou outras entidades comparticipadoras.  

 

5.1.2. Dispensa e Aconselhamento 

A dispensa de medicação é um ato farmacêutico no qual são postas em prática 

grande parte das suas competências. Para além de verificar a receita médica que lhe foi 
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entregue, é dever do Farmacêutico ir mais além e olhar para a pessoa que está à sua 

frente. No diálogo com o utente, deve perceber se a medicação é para o próprio ou não, 

se realmente sofre da patologia que o levou a recorrer ao médico e se a medicação 

prescrita é adequada para a patologia em questão, questionar o utente se é a primeira vez 

que que vai tomar a medicação prescrita, etc.8. Quanto ao medicamento/produto 

farmacêutico dispensado, é dever do Farmacêutico prestar todas as informações 

relevantes acerca do mesmo e, no caso de se tratar de um dispositivo médico ou 

medicamentos que implicam uma manipulação específica, deve informar o utente de que 

modo deve proceder, efetuar uma demonstração e pedir ao utente que o repita de forma a 

garantir que o utente assimilou toda a informação fornecida.  

Os medicamentos dispensados são registados no Sifarma 2000 e é efetuado o 

cálculo, segundo a comparticipação correspondente, do valor a pagar pelo utente. No verso 

da receita são impressas as informações referentes ao ato de dispensa e é emitida uma 

fatura. No caso de a dispensa ser referente a medicamentos psicotrópicos e 

estupefacientes, o Farmacêutico tem de preencher uma série de informações relativas ao 

doente, ao médico prescritor e ao adquirente.  

 

5.1.3. Regime de Comparticipação de Medicamentos 

A comparticipação dos medicamentos corresponde à fração do preço de um MSRM 

que é financiada pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) ou outra entidade. Existem 

diferentes entidades responsáveis pela comparticipação dos medicamentos em Portugal, 

sendo exemplos o SNS (entidade de referência), Serviços de Assistência Médico-Social do 

Sindicato dos Bancários (SAMS), entre muitos outros. Caso exista uma segunda entidade 

comparticipadora, o utente beneficia de uma dupla comparticipação repartida pelos dois 

organismos. A receita original é enviada à ARS e o duplicado à entidade complementar.  

O Decreto-Lei n.º48-A/2010, de 13 de maio, prevê a possibilidade de comparticipação 

de medicamentos através de um regime geral e de um regime especial, o qual se aplica a 

situações específicas que abrangem determinadas patologias ou grupos de doentes. As 

percentagens de comparticipação variam consoante o grupo e subgrupo 

farmacoterapêutico ao qual pertence o medicamento prescrito9,10.  

De referir que existem medicamentos comparticipados na totalidade, uma vez que a 

sua utilização é imprescindível à vida do utente.  

No ato da venda, os utentes pagam apenas a percentagem do preço referente à 

fração não comparticipada, assumindo a Farmácia, embora temporariamente, o valor da 

comparticipação.   
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5.1.4. Conferência de Receituário  

A conferência de receituário e faturação são dois procedimentos da responsabilidade 

do Farmacêutico. Após dispensa, as receitas são conferidas, permitindo a deteção de 

eventuais erros ocorridos, e ordenadas em lotes de 30 unidades, por entidade 

comparticipadora. Através do Sifarma 2000, é emitido um “Verbete de identificação do lote” 

onde consta toda a informação referente ao mesmo, nomeadamente a identificação da 

Farmácia, a entidade comparticipadora, o valor da comparticipação, etc.11. O verbete é 

carimbado e rubricado, e anexado ao respetivo lote. No início do mês é iniciado um novo 

ciclo de receituário. 

Os lotes referentes ao SNS são enviados para a Administração Central do Sistema 

de Saúde – Centro de Conferência de Faturas (ACSS-CCF). O restante receituário é 

enviado para a Associação Nacional de Farmácias (ANF), à qual compete  sua distribuição 

aos restantes organismos. Caso não sejam detetadas inconformidades, é efetuado o 

pagamento do valor da comparticipação de cada receita.  

Todos os dias durante o estágio procedi à separação de receitas segundo a entidade 

comparticipadora, à ordenação das mesmas e por fim à conferência de receituário de modo 

a minimizar a probabilidade de ocorrência de erro. Também participei no processo de 

emissão dos verbetes identificativos de cada lote, bem como pude assistir  a todos os 

processos acima descritos.  

 

5.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica e Indicação Farmacêutica 

Os MNSRM, tal como o nome indica não necessitam de prescrição médica. No 

entanto, estes medicamentos têm que conter indicações terapêuticas que se incluam na 

lista de situações passíveis de automedicação, sendo utilizados na sua maioria na 

resolução e/ou alívio de transtornos menores5.  Estes medicamentos são passíveis de 

indicação farmacêutica, sendo que esta é definida como “o ato profissional pelo qual o 

farmacêutico se responsabiliza pela seleção de um medicamento não sujeito a receita 

médica e/ou indicação de medidas não farmacológicas, com o objetivo de aliviar ou 

resolver um problema de saúde considerado como um transtorno menor ou sintoma menor, 

entendido como problema de saúde de caráter não grave, autolimitante, de curta duração, 

que não apresente relação com manifestações clínicas de outros problemas de saúde do 

doente”2. 

Bastantes utentes dirigem-se à Farmácia dos Clérigos com o intuito de pedir 

aconselhamento sobre MNSRM. Devido ao facto de o meu estágio ter decorrido 

maioritariamente durante o inverno, os sintomas que os utentes mais relatavam 

enquadravam-se nas constipações e estados gripais. Uma vez que as formulações 

antigripais estão desaconselhadas, pois o utente pode estar a tomar princípios ativos 
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desnecessários, tentei sempre perceber quais os sintomas que o utente mais valorizava, 

para assim orientar o aconselhamento.  

 

6. MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

6.1. Produtos Fitoterápicos e Suplementos Alimentares 

É crescente a procura por parte dos utentes tanto de produtos fitoterápicos como de 

suplementos alimentares.  

Os produtos fitoterápicos têm na sua composição substâncias ativas5, como tal, estes 

possuem propriedades farmacológicas, sendo necessário o mesmo tipo de cuidados como 

aquando da dispensa de produtos não fitoterápicos. Durante o meu estágio pude verificar 

que existe bastante procura deste tipo de produtos, sendo os mais requisitados os 

utilizados no tratamento de afeções do trato gastrointestinal, como por exemplo o Chá 

Bekunis® (Diafarm). 

Também os suplementos alimentares, nomeadamente os de emagrecimento, são 

bastante solicitados. O Farmacêutico deverá salientar que o utente apenas verificará 

resultados satisfatórios se, conjuntamente com a toma correta dos suplementos, efetuar 

um estilo de vida saudável, praticando exercício físico e seguindo uma dieta adequada. Na 

Farmácia dos Clérigos, o suplemento de emagrecimento mais pedido é o LipoExit Xtra® 

(Pharmanord) da gama BioActivo®.  

 

6.2. Produtos de Cosmética e Higiene Corporal 

O interesse neste tipo de produtos tem vindo a ser crescente. Com tanta oferta, cabe 

ao Farmacêutico auxiliar o utente na escolha, fornecendo toda a informação necessária 

para a escolha do produto mais indicado às suas exigências.   

Na Farmácia dos Clérigos, a maioria dos produtos cosméticos encontram-se 

expostos segundo a marca e gama, em expositores/lineares junto ao balcão de 

atendimento, dando-lhes assim uma maior visibilidade.  As principais marcas presentes na 

farmácia são Lierac®, Phyto®, Roche Posay® e Vichy®. 

 

6.3. Dispositivos Médicos 

Os dispositivos médicos são instrumentos de saúde de extrema relevância. São 

regidos por legislação própria, sendo definidos, de acordo com o Decreto-Lei n.º 145/2009, 

e 17 de junho como “qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou 

artigo utilizado isoladamente ou em combinação, incluindo o software destinado pelo seu 

fabricante a ser utilizado especificamente para fins de diagnóstico ou terapêuticos e que 

seja necessário para o bom funcionamento do dispositivo médico, cujo principal efeito 

pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos 
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ou metabólicos, embora a sua função possa ser apoiada por esses meios, destinado pelo 

fabricante a ser utilizado em seres humanos para fins de diagnóstico, prevenção, controlo, 

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

compensação de uma lesão ou de uma deficiência; estudo, substituição ou alteração da 

anatomia ou de um processo fisiológico; e controlo da conceção”12.    

A Farmácia dos Clérigos possui alguns dispositivos médicos, nomeadamente 

material ortopédico (meias de compressão, canadianas, pulsos elásticos, etc.), artigos de 

penso (ligaduras, compressas, pensos, etc.), fraldas, chupetas, seringas, testes de 

gravidez, preservativos, etc. 

 

6.4. Outros Produtos 

Os produtos acima referidos são aqueles que os utentes da Farmácia dos Clérigos 

mais procuram. No entanto, também são dispensados e indicados:  

 Produtos destinados a uma alimentação especial -  na Farmácia dos Clérigos 

encontram-se disponíveis diferentes produtos para alimentação especial, em particular 

fórmulas para latentes, fórmulas de transição bem como outros alimentos para bebés e 

crianças jovens.   

 Medicamentos de uso veterinário - o stock é maioritariamente constituído por 

antiparasitários orais e de uso externo destinados a animais domésticos (cães e gatos), 

sendo que os mais vendidos são Advantix® (Bayer) e Drontal® (Bayer).   

 

7. MEDICAMENTOS MANIPULADOS  

As indústrias farmacêuticas assumem um papel fulcral na produção de 

medicamentos. No entanto, existem algumas situações para as quais estas não oferecem 

resposta, ou porque a produção industrial de determinado medicamento não é 

economicamente rentável ou porque é necessário a personalização da terapêutica.  Assim 

sendo, são as farmácias que colmatam essas lacunas do mercado, garantindo ao utente o 

acesso ao medicamento.  

O Decreto-Lei n.º 95/2004, de 22 de abril, define medicamento manipulado como 

sendo “qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a 

responsabilidade de um farmacêutico”, sendo que, de acordo com o mesmo Decreto-Lei, 

uma fórmula magistral é qualquer “medicamento preparado em farmácia de oficina ou nos 

serviços farmacêuticos hospitalares segundo receita médica que especifica o doente a 

quem o medicamento se destina”, e um preparado oficinal é “qualquer medicamento 

preparado segundo as indicações compendiais, de uma farmacopeia ou de um formulário, 

em farmácia de oficina ou nos serviços farmacêuticos hospitalares, destinado a ser 

dispensado diretamente aos doentes assistidos por essa farmácia ou serviço”13. Para além 
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do Decreto-Lei acima citado, a preparação de medicamentos manipulados na farmácia de 

oficina é ainda regulada pelo Decreto-Lei n.º 90/2004, de 20 de abril e pela Portaria n.º 

594/2004, de 2 de junho, que aprova as “Boas Práticas a Observar na Preparação de 

Medicamentos Manipulados em Farmácia de Oficina e Hospitalar”14,15.   

 

7.1. Laboratório  

Nas suas instalações, a Farmácia dos Clérigos dispõe de dois laboratórios, um 

destinado à produção de cápsulas e outro reservado à produção dos restantes 

medicamentos manipulados. Ambos cumprem todas as especificações estipuladas pela 

Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho e pela Deliberação n.º 1500/2004, de 7 de dezembro, 

nomeadamente no que diz respeito às instalações e equipamentos necessários às boas 

práticas a observar na manipulação15,16.   

 

7.2. Manipulação  

Tal como referido no Decreto-Lei n.º 95/2004, de 22 de abril, é da responsabilidade 

do Farmacêutico a preparação e dispensa do medicamento manipulado13, sendo que este 

deve sempre ter em conta as “Boas Práticas de Farmácia” e as “Boas Práticas de 

Preparação de Medicamentos Manipulados em Farmácia de Oficina e Hospitalar”.  

Aquando da manipulação do medicamento, o Farmacêutico deve executa-lo tendo 

por base um procedimento padronizado de forma a assegurar a reprodutibilidade da 

qualidade e segurança do mesmo. Deve também analisar sempre todas as matérias-

primas, verificando o rótulo e o PV, e certificar-se da inexistência de incompatibilidades e 

interações que possam interferir com a ação do medicamento e a segurança do utente15.  

Sempre que surge qualquer dúvida acerca da formulação ou no procedimento de 

execução do manipulado, esta deve ser prontamente esclarecida, recorrendo à bibliografia 

recomendada. Na Farmácia dos Clérigos estão disponíveis várias publicações, 

nomeadamente Farmacopeias (Portuguesa, Europeia e dos Estados Unidos), o Formulário 

Galénico, o Martindale, entre outros. Quando a dúvida é referente à prescrição de uma 

fórmula magistral, é estabelecido contacto com o médico prescritor de forma a que esta 

seja esclarecida.  

A documentação é parte integrante do sistema de garantia de qualidade dos 

medicamentos manipulados, pelo que a manipulação só se inicia após análise da 

prescrição médica, sempre que aplicável, e elaboração de uma ficha de preparação. Na 

ficha de preparação devem estar presentes os seguintes dados: nome do utente e médico 

prescritor (se aplicável), forma farmacêutica e designação do medicamento a preparar, 

número de identificação interno, data de execução, preço, identificação das matérias-

primas (nome, quantidade, número de lote, preço e PV) e do material de embalagem, e 
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informações a constar no rótulo.  É no verso da ficha de preparação onde o operador 

assinala a verificação do controlo da qualidade, conferindo as características organoléticas, 

a quantidade e o pH.   

 

7.3. Rotulagem  

Após execução e verificação da conformidade, o medicamento manipulado é 

acondicionado em recipiente adequado e em seguida é rotulado. No rótulo deve constar a 

identificação da Farmácia e do diretor técnico, o nome do doente e do médico prescritor 

(caso se trate de uma fórmula magistral), a fórmula do medicamento, o número do lote, o 

PV, a via de administração, a posologia e instruções de uso quando aplicável, como por 

exemplo “Agitar antes de abrir”15.  

 

7.4. Cálculo do Preço e Comparticipação  

O cálculo do PVP dos medicamentos manipulados por parte das farmácias é 

efetuado tendo por base três parâmetros distintos: o valor dos honorários, o valor das 

matérias-primas e o valor dos materiais de embalagem. Como tal, é determinado aplicando 

a seguinte fórmula:  

 

PVP = (valor das matérias primas + valor do material de embalagem + honorários) x 1,3 x 

IVA à taxa em vigor (6%)17.  

 

A comparticipação dos medicamentos manipulados tem como base o Decreto-Lei n.º 

106-A/2010, de 1 de outubro, e corresponde a 30% do PVP dos preparados oficinais 

incluídos na Farmacopeia Portuguesa ou no Formulário Galénico Nacional e as fórmulas 

magistrais que constam da lista de medicamentos manipulados comparticipáveis de acordo 

com estabelecido no Decreto-Lei n.º 48-A/2010, de 13 de maio18,19. Para que estes 

medicamentos possam ser comparticipados pelo SNS, ou outra entidade, as receitas 

médicas deverão indicar a(s) substância(s) ativa(s), respetiva concentração, os 

excipientes, a forma farmacêutica e a inscrição “Manipulado” ou “F.S.A.” (fac secundum 

artem)20.  

 

7.5. Manipulados Preparados Durante o Estágio  

Durante o estágio tive a oportunidade de preparar inúmeros medicamentos 

manipulados, nomeadamente: xarope de trimetoprim a 1%; suspensão oral de leite de 

magnésio; solução alcoólica saturada de ácido bórico; solução aquosa de ácido acético a 

2%; solução de lugol; solução/espuma/champô de minoxidil a 5%; champô de coaltar; 

creme de vaselina enxofrada; cremes despigmentantes com hidroquinona; cremes 
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refirmantes e anti-rugas; gel de metilcelulose a 1% e a 4%; gel de xilocaina; pós de 

podologia, entre outros.  

 

8. SERVIÇOS E CUIDADOS DE SAÚDE PRESTADOS NA FARMÁCIA 

Hoje em dia, o Farmacêutico assume um papel fundamental na sociedade como 

promotor de saúde. Para esse fim, as farmácias apresentam uma série de serviços que 

visam atender às necessidades do utente. A Farmácia dos Clérigos não é exceção, 

apresentando vários serviços, os quais passo a descrever.  

Durante o estágio pude aperceber-me da importância da prestação destes serviços 

para o utente, sobretudo dos referentes à determinação de parâmetros fisiológicos e 

bioquímicos, pois permitem não só prevenir e controlar a evolução das diferentes 

patologias que estes utentes padecem, como criam momentos de diálogo entre o utente e 

o Farmacêutico, permitindo assim o esclarecimento de dúvidas e o aconselhamento acerca 

das medidas não farmacológicas. 

  

8.1. Determinação de Parâmetros Fisiológicos e Bioquímicos 

É um serviço bastante requisitado na Farmácia dos Clérigos, principalmente pela 

população mais idosa. Durante o meu estágio, as determinação mais solicitadas e por mim 

também executadas foram a pressão arterial, glicémia e perfil lipídico. No entanto, também 

é possível efetuar a determinação do ácido úrico e hemoglobina. Todas as determinações 

são efetuadas em sangue capilar e os resultados obtidos são registados num livro fornecido 

ao utente, por forma a permitir o seu acompanhamento.  

A medição da pressão arterial também é um serviço regular da Farmácia dos 

Clérigos. Esta é determinada recorrendo à utilização de um esfingomanómetro e de um 

estetoscópio. Os valores obtidos são registados do mesmo modo.  

Todas as determinações anteriormente referidas são efetuadas no gabinete de 

atendimento personalizado, possibilitando uma maior privacidade do utente. 

A determinação do peso corporal é efetuada na balança que se encontra no espaço 

destinado ao atendimento ao público.  

 Todos os equipamentos existentes na Farmácia dos Clérigos são calibrados 

periodicamente de modo a assegurar a fiabilidade dos resultados. 

 

8.2. Farmacovigilância 

Sendo o Farmacêutico um especialista do medicamento e um dos profissionais de 

saúde com maior proximidade do utente, é do seu dever notificar o INFARMED, através do 

PortalRAM, sempre que se verifica uma suspeita de reação adversa a medicamentos.   

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | 2014 

 

 
16 

8.3. Protocolo VALORMED 

A VALORMED é a empresa responsável pela gestão dos resíduos de embalagens 

vazias e medicamentos fora de uso, conduzindo a um processo de recolha e tratamento 

seguros. As embalagens vazias e os medicamentos com PV expirado entregues na 

Farmácia são colocados em contentores fornecidos pela VALORMED destinados a este 

fim. Quando cheios, e após a preparação dos mesmos, estes são recolhidos pelos 

armazenistas 

 

9. FORMAÇÃO CONTÍNUA 

No decorrer do meu estágio, foi-me dada a oportunidade de assistir a algumas 

formações sobre determinados produtos, o que permitiu o aprofundar dos meus 

conhecimentos sobre os mesmos:  

 “Medicina Integrativa nos Distúrbios Cardiovasculares” – 21 de janeiro de 

2014; 

 “Qualidade e a Gama BioActivo” – 30 de janeiro de 2014; 

 “Técnicas de  cross e up-selling. Cuidados Dermatológicos e Específicos 

Oficinal” -14 de fevereiro de 2014; 

 “Formação Pierre Fabre Santé: Oral Care, Drill, Pedi Relax, Pré-Butix, 

Percutalfa e Naturactive” – 20 de fevereiro de 2014; 

 “A Outra Face da Beleza” – 7 de abril de 2014; 

 “Evento Lierac & Phyto” – 8 de abril de 2014. 
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Durante o meu estágio pude desenvolver alguns projetos. A escolha dos mesmo  teve 

por base a sua utilidade prática para a Farmácia dos Clérigos, bem como a sua contribuição 

no meu desenvolvimento profissional. Assim, os projetos desenvolvidos foram a criação de 

panfletos educacionais sobre a hipertensão arterial, dislipidemias e diabetes mellitus, a 

elaboração de um manual de cross-selling e introdução de parte da informação no Sifarma 

2000, a análise estatística dos erros de receituário e por fim o estudo sobre a Deficiência  

de Coenzima Q10, uma patologia rara.  

 

1. PANFLETOS  

O primeiro projeto desenvolvido na Farmácia dos Clérigos foi a realização de 

panfletos educacionais referente às seguintes patologias: hipertensão arterial, 

dislipidemias e diabetes mellitus. A ideia surgiu do facto de me ter apercebido de que era 

necessário a complementação da informação transmitida oralmente aos utentes com um 

suporte escrito. Como a maioria da população que recorre à Farmácia dos Clérigos é idosa, 

estas são as patologias mais frequentes. Na realização dos mesmo procurei sintetizar a 

informação mais relevante, dando ênfase às medidas não farmacológicas, e transmiti-la 

através de uma linguagem acessível por forma a possibilitar uma melhor compreensão por 

parte do utente. Em todos os panfletos foi incluída a roda dos alimentos, uma vez que uma 

alimentação equilibrada é fundamental para a manutenção de um estilo de vida salutar, e, 

por consequência, para a prevenção/melhoria dos parâmetros bioquímicos das patologias 

abordadas. 

 

1.1. Panfleto sobre Hipertensão Arterial 

O panfleto pode ser consultado no anexo V.  

 

1.1.1. Definição 

A hipertensão arterial é uma doença crónica determinada por elevados níveis de 

pressão sanguínea nas artérias. É caracterizada por valores de pressão arterial superiores 

a 140/90 mmHg, sendo que os valores de referência devem situar-se entre 120-140 mmHg 

para a pressão sistólica e os 80-90 para a pressão diastólica21. 

 
1.1.2. Determinação da Pressão Arterial 

A única forma de o utente saber se é ou não hipertenso é através da medição da 

pressão arterial. Recomenda-se que a medição seja efetuada por um profissional de saúde, 

após repouso de 5 minutos e após 30 minutos da ingestão de cafeína21. No entanto, uma 

medição isolada em que se tenham obtido valores superiores aos estipulados como 

normais não é suficiente para efetuar um diagnóstico. 
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1.1.3. Fatores de Risco 

Os fatores de risco associados à hipertensão arterial podem ser subdivididos em 

fatores de risco não modificáveis, como no casos de pessoas com uma idade mais 

avançada, de raça negra, do sexo masculino ou que tenham história familiar de hipertensão 

arterial; e em fatores de risco modificáveis como excesso de peso, sedentarismo, dieta rica 

em sal e gorduras, consumo excessivo de álcool e tabagismo22. Como tal, o utente pode 

ter um papel ativo no curso da sua patologia, uma vez que melhorando o seu estilo de vida, 

irá reduzir a probabilidade de desenvolver hipertensão arterial.  

 

1.1.4. Medidas Não Farmacológicas 

A intervenção ao nível dos fatores modificáveis é efetuada através da adoção de 

medidas não farmacológicas. É neste campo que o Farmacêutico assume um papel de 

extrema importância, devendo informar o utente sobre as medidas que pode adotar, as 

quais passo a citar: seguir as recomendações da roda dos alimentos; diminuir o consumo 

de sal para 5 a 6 g por dia; moderar o consumo de álcool (homens: 20-30 g, mulheres: 10-

20 g, por dia); reduzir/manter o peso corporal para um IMC de 25 Kg/m2 e um perímetro de 

cintura inferior a 102 cm, no caso dos homens, e a 88 cm, no caso das mulheres; praticar 

exercício físico regularmente, 5 a 7 vezes por semana, com duração mínima de 30 minutos 

(caminhada, corrida, ciclismo ou natação); e deixar de fumar23.  

 

1.1.5. Recomendações 

Por forma a que o utente consiga implementar as medidas não farmacológicas 

descritas, o Farmacêutico poderá fornecer algumas dicas, como: diminuir o consumo de 

sal através do uso de ervas aromáticas (ex: salsa, hortelã, coentros, óregãos, tomilho, 

alecrim, etc.), especiarias (ex: pimenta, colorau/pimentão, açafrão, noz-moscada, caril, 

etc.) ou sumo de limão para condimentar as suas refeições; utilizar substitutos do sal; 

moderar a ingestão de águas minerais gaseificadas, pois estas são também ricas em sal; 

limitar a ingestão de alimentos salgados (ex: produtos de charcutaria, salsicharia, 

determinados queijos, alimentos muito processados industrialmente, caldos concentrados, 

alimentos tipo fast-food, etc.), bem como de molhos pré-preparados; evitar o stress através, 

por exemplo, da meditação e prática de exercício físico; criar um grupo de caminhada de 

maneira a sentir-se mais motivado; e pedir ajuda ao Farmacêutico para deixar de fumar.    

Por fim, no panfleto foi feito um alerta para que o utente efetue a medição da pressão 

arterial de uma forma regular, e colocada uma tabela onde possa efetuar o seu registo. 

 

1.2. Panfleto sobre Dislipidemias 

O panfleto pode ser consultado no Anexo VI. 
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1.2.1. Definição 
As dislipidemias resultam de alterações metabólicas lipídicas, ou seja, são 

observados níveis plasmáticos anormais de lipoproteínas e dos lípidos que estas 

transportam, podendo ocorrer a sua acumulação e depósito nas paredes dos vasos 

sanguíneos, no espaço subendotelial, comprometendo o fluxo sanguíneo. De uma forma 

geral, as dislipidemias são classificadas em: hipercolesterolemias, quando se verifica um 

aumento dos níveis plasmáticos de colesterol total (CT) e das lipoproteínas de baixa 

densidade (c-LDL); hipertrigliceridemias, quando os dos níveis plasmáticos de 

triglicerídeos (TG) se encontram superiores aos valores de referência e dislipidemias 

mistas, quando é determinado um aumento tanto dos níveis plasmáticos de CT, de c-LDL 

como dos níveis de TG24. 

 

1.2.2. Determinação do Perfil Lipídico 

Aconselha-se a que a avaliação do perfil lipídico seja efetuada em todos os adultos 

com idade igual ou superior a 20 anos, devendo ser obrigatória a sua determinação, pelo 

menos, aos 30 anos de idade. Para efetuar a avaliação do perfil lipídico, o utente deverá 

estar em jejum de pelo menos 12h, evitar exercício físico 3h antes e não alterar a 

terapêutica, caso já esteja a efetuar um tratamento hipolipemiante. 

Após a obtenção dos resultados, o Farmacêutico deverá analisa-los, tendo por base 

os seguintes valores de referência: CT < 190 mg/dL (4,9 mmol/L); c-LDL < 115 mg/dL (3,0 

mmol/L); TG < 150 mg/dL (1,7 mmol/L); c-HDL > 40 mg/dL (1,04 mmol/L)25.  

 

1.2.3. Medidas Não Farmacológicas 

Por forma a reduzir a probabilidade de desenvolver uma dislipidemia, ou de melhorar 

os parâmetros bioquímicos no decorrer da patologia, há uma série de medidas não 

farmacológicas que o utente pode adotar, nomeadamente seguir as normas que 

preconizam um estilo de vida saudável, como já mencionado em 1.1.4., como também 

diminuir o consumo de bebidas e comidas açucaradas e aumentar o consumo de peixe 

azul24,25. 

 

1.2.4. Recomendações 

No sentido de ajudar o utente a adotar estas medidas, o Farmacêutico poderá dar 

alguns conselhos de como as pôr em prática, nomeadamente: privilegiar os grelhados e 

cozidos; aumentar o consumo de peixe azul (sardinhas, atum, salmão,…); reduzir o 

consumo de carnes vermelhas e ovos para 2 vezes por semana; preferir carnes brancas 

(frango, coelho e perú) sem pele; diminuir o consumo de sal através do uso de ervas 

aromáticas, especiarias ou sumo de limão para condimentar as suas refeições; evitar 
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produtos de pastelaria e pré-cozinhados; utilizar azeite para cozinhar; diminuir o consumo 

de leite gordo e derivados (gelados, natas, manteiga, iogurtes e queijos gordos); criar um 

grupo de caminhada; e pedir ajuda para deixar de fumar24. 

Adequando a cada patologia, e tendo em vista a redução dos níveis sanguíneos de 

CT e c-LDL, o utente deverá: reduzir o consumo de gordura saturada (ex. carnes) e gordura 

trans (ex. batatas fritas); aumentar o consumo de fibras (ex. cereais); consumir alimentos 

funcionais enriquecidos com fitosteróis (iogurtes, margarinas, sumos) e complementar a 

sua alimentação com suplementos de levedura de arroz vermelho e de policosanol. Quanto 

à redução dos níveis de TG, o utente deverá: diminuir o consumo de álcool; diminuir a 

ingestão de mono e dissacarídeos (ex. lactose) e hidratos de carbono (ex. feijão); substituir 

gordura saturada por gordura mono ou polinsaturada (ex. peixe) e complementar a sua 

alimentação com suplementos de Ω-324. 

 

1.2.5. As Dislipidemias como Fatores de Risco de Doença Cardiovascular 

As dislipidemias são um dos principais fatores de risco modificáveis das doenças 

cardiovasculares (DCV), sendo que estas são a principal causa de mortalidade prematura 

e de incapacidade na Europa.  

Por forma a alertar o utente e que este percecione de forma mais direta o risco 

cardiovascular que corre, no panfleto foi colocada uma tabela SCORE (Figura 1). Esta 

tabela facilita a avaliação do risco em indivíduos aparentemente saudáveis, sem sinais de 

doença clínica ou pré-clínica. Permite avaliar o risco a 10 anos de DCV fatal em populações 

de alto risco, baseado nos seguintes fatores de risco: idade, sexo, hábitos tabágicos, 

pressão arterial sistólica e CT. De modo a converter o risco de DCV fatal em risco de DCV 

total (fatal + não fatal), basta multiplicar por 3 nos homens e por 4 nas mulheres, e 

ligeiramente menos nos mais idosos24. 
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1.3. Panfleto sobre a Diabetes mellitus 

O panfleto pode ser consultado no Anexo VII. 

 

1.3.1. Definição 

     A diabetes mellitus é uma doença metabólica resultante de uma deficiente 

produção de insulina e/ou da incapacidade de esta ser utilizada pelo organismo. Este 

distúrbio conduz a uma hiperglicemia crónica, bem como a alterações no metabolismo dos 

hidratos de carbono, lípidos e proteínas. 

 

1.3.2. Medidas Não Farmacológicas 

A diabetes mellitus é uma patologia que, em grande parte, cabe ao doente gerir. 

Assim, de modo a a controlar, o doente deve tomar algumas medidas, nomeadamente: 

controlar o seu peso corporal; seguir o plano alimentar aconselhado pelo profissional de 

saúde que o(a) segue; praticar exercício físico, pelo menos durante 30 minutos por dia (ex. 

caminhada rápida, corrida ou natação); combater o sedentarismo a cada 2 horas: levantar-

se, caminhar, usar as escadas em vez do elevador, caminhar após as refeições; vigiar a 

pressão arterial e o perfil lipídico; e cuidar e autoexaminar os pés26. 

 

1.3.3. Dieta 

O tipo de alimentação efetuada é um fator preponderante para alcançar os objetivos 

terapêuticos desejados, pelo que o utente deve: fazer no mínimo 6 refeições durante o dia, 

Figura 1. Tabela SCORE: risco a 10 anos de DCV fatal em populações de alto risco. Figura adaptada de Recomendações da 

ESC/ EAS para a abordagem clínica das dislipidemias, Revista Portuguesa de Cardiologia . 2013, 32:81. Acessível em: 

http://www.elsevier.pt/pt/revistas/-334/pdf/90184780/S300/ [acedido em 21 de janeiro de 2014] 
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de modo a evitar estar mais de 3 horas sem comer; seguir as recomendações da roda dos 

alimentos; para as pequenas refeições, optar por pão de mistura ou integral, cereais ricos 

em fibras, tostas com baixo teor em gordura e sal, acompanhadas de leite ou iogurte magro 

ou uma peça de fruta; fazer uma ceia, para que o intervalo sem comer não seja superior a 

9 horas; preferir alimentos com hidratos de carbono de absorção lenta (arroz, massa, 

batata, pão); incluir fibras na dieta (frutas, legumes e produtos integrais); reduzir a 

quantidade de gordura (usar azeite e óleos vegetais); preparar e cozinhar os alimentos 

de forma simples; e beber 1,5 litros de água por dia26,27. 

 

1.3.4. Recomendações 

Como o doente diabético deve cumprir uma série de medidas, é do dever do 

Farmacêutico ajudá-lo, tentando adapta-las ao seu estilo de vida. As recomendações que 

pode sugerir são: pesar os alimentos de forma a compreender melhor as porções; substituir 

o açúcar por adoçantes não calóricos, tais como a sacarina e o aspartame; num 

dia  especial pode reduzir/eliminar os outros hidratos de carbono de uma refeição para 

incluir o doce; se ingerir bebidas alcoólicas, ter em atenção que alguns vinhos com baixo 

teor de álcool contêm mais açúcar que os normais (não beber mais que 1 ou 2 copos); e 

criar um grupo de caminhada para assim o motivar à prática de exercício físico. 

 

1.3.5. Pé Diabético 

Um dos problemas associados à diabetes mellitus é, o vulgarmente designado, pé 

diabético. Os problemas que podem surgir nos membros inferiores, e com maior 

intensidade nos pés de pessoas com diabetes são consequência dos efeitos de dois 

fatores: deficiente aporte de oxigénio aos pés, tornando os tecidos do pé debilitados, 

dificultando a cicatrização de feridas; e a destruição dos nervos que chegam aos pés, 

perdendo alguma ou a totalidade da sensibilidade dos pés. Assim, o doente diabético 

deverá ter um cuidado redobrado para com os seus pés, por forma a evitar complicações, 

sendo exemplos de algumas medidas: lavar os pés todos os dias com água tépida, 

evitando assim queimaduras; secar bem os pés, passando a toalha entre os dedos, pois 

com a humidade a pele torna-se mais sensível; com algodão ou uma gaze passar vinagre 

de cidra/maçã nas unhas e pele para prevenir o desenvolvimento de fungos e/ou bactérias; 

aplicar um creme hidratante nos pés, à exceção dos dedos, uma vez que a pele muito seca 

leva ao aparecimento de fissuras; não andar descalço; observar os seus pés, para certificar 

que não tem nenhuma ferida que não se tenha apercebido; limar as unhas, arredondando 

os cantos; usar meias sem costuras nem elásticos, devendo ser de lã ou algodão e de cor 

branca, para melhor identificar feridas; e o calçado deve ser o adequado por forma a evitar 

calosidades e úlceras29. 
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2. MANUAL DE CROSS-SELLING 

Atendendo à conjuntura atual, e visto que o setor farmacêutico é um setor muito 

competitivo, cada vez mais as farmácias têm de demonstrar as suas valências, através de 

estratégias de marketing, e tendo sempre como primazia a prestação de um serviço de alta 

qualidade e com um rigor técnico-científico de excelência.  

Como tal, e aliando o acima referido, o cross-selling ou venda cruzada é a estratégia 

de marketing ideal. O cross-selling consiste na oferta aos clientes de produtos/serviços 

complementares àqueles que consomem ou pretendem consumir, com o objetivo de 

aumentar a satisfação das necessidades do cliente. Esta estratégia permite fidelizar 

clientes, otimizar receitas, adicionar valor à venda, criar uma diferenciação no mercado e 

distinguir-se da concorrência30. O cross-selling ainda se pode subdividir em cross-selling 

direto e cross-selling marginal. O primeiro refere-se à oferta de um produto/serviço 

complementar que reforça a ação do produto que o cliente pretende consumir, aumentando 

o seu nível de conforto e satisfação; está relacionado com a situação concreta que 

conduziu o cliente à farmácia. Já o cross-selling marginal corresponde à oferta de um 

produto/serviço complementar, marginal que levou o cliente à farmácia31.  

Neste sentido, desenvolvi um manual de cross-selling (ver anexo VIII) que tem por 

objetivo sistematizar todos os medicamentos/produtos farmacêuticos que podem e devem 

ser aconselhados quando o utente descreve determinada sintomatologia. Para além disso, 

para cada é referido o fundamento teórico de forma resumida de modo a que o 

aconselhamento tenha por base uma componente científica, sentindo assim o utente mais 

confiança no Farmacêutico que o está a aconselhar, como na eficácia dos produtos 

dispensados.  

Para além do suporte escrito, a informação que consta no manual foi parcialmente 

transcrita para o software informático, por forma a auxiliar quem está a executar a venda. 

Aquando do registo no Sifarma 2000 de determinado medicamento/produto farmacêutico 

passível de cross-selling, surge uma janela pop-up com os medicamentos/produtos 

farmacêuticos que podem ser indicados (Anexo IX). Cabe ao profissional de saúde 

enquadrar a informação fornecida pelo software informático com a sintomatologia referida 

pelo utente.  

Caso a implementação desta estratégia seja bem sucedida, para além de aumentar 

o valor da venda em questão, o utente sairá da farmácia satisfeito com o atendimento 

prestado, e certamente voltará aquela farmácia quando necessitar de um serviço 

farmacêutico. Assim, a farmácia consegue destacar-se de entre a sua concorrência, 

aumentando a prospeção do negócio.  

  



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | 2014 

 

 
25 

3. CONFERÊNCIA DE RECEITUÁRIO – INCONFORMIDADES  

3.1. Enquadramento 

O serviço mais procurado na farmácia comunitária é a dispensa de MSRM. Como 

consequência, este é o serviço que mais contribui para a faturação anual de uma farmácia 

comunitária. Atendendo à crise económica que Portugal e o setor farmacêutico 

atravessam, é de extrema relevância assegurar que todas as receitas enviadas para o 

ACSS-CCF se encontrem válidas, pois só assim a farmácia receberá a porção de PVP 

referente à comparticipação pelo SNS.    

No decorrer do meu estágio apercebi-me do impacto que a devolução de receituário 

tem para a Farmácia dos Clérigos, e de modo a minimizar as devoluções, efetuei um 

pequeno estudo em que o objetivo foi determinar o erro que predomina nas receitas 

médicas devolvidas no período de agosto de 2013 a abril de 2014, bem como quais os 

erros mais cometidos por cada operador, no período de janeiro a abril de 2014. Este estudo 

permitiu assim consciencializar os funcionários da Farmácia dos Clérigos para a 

problemática da devolução de receituário e fazer com que cada um esteja particularmente 

atento ao erro que mais frequentemente comete, de modo a evitar futuras devoluções, e 

por consequência minimizar o prejuízo que destas decorre.    

 

3.2. Validação das Receitas Médicas 

Segundo a Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de maio6, é obrigatório que a prescrição 

médica seja efetuada por via eletrónica. No entanto, mediante justificação, a prescrição 

médica pode ser efetuada por via manual.  

Por forma a cumprir a legislação em vigor, a garantir a segurança do utente e a 

assegurar o posterior reembolso do valor da comparticipação do SNS no PVP dos 

medicamentos dispensados (nos casos em que tal se aplica), todas as prescrições médicas 

devem ser avaliadas e validadas. O Farmacêutico deve verificar todos os parâmetros 

constantes da prescrição médica, quer esta tenha sido efetuada por via informática (Anexo 

X), quer por via manual (Anexo XI), antes de dispensar o medicamento ao utente7.   

 

3.3. Envio de Receituário ao Centro de Conferência de Faturas 

O Centro de Conferência de Faturas (CCF) foi criado com o objetivo de centralizar a 

nível nacional a conferência de faturas para pagamento pelo SNS. 

A informação necessária a fornecer ao CCF pela Farmácia para efeitos de faturação 

é composta por: fatura (em duplicado); notas de débito/crédito (em duplicado);  relação 

resumo de lotes; verbetes de identificação de lotes; e receitas médicas. A Farmácia deve 

garantir que, independentemente da forma de envio utilizada, o registo de entrada da 
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documentação enviada respeitante ao mês anterior ocorre no CCF até ao dia 10 (Anexo 

XII)11.  

  

3.4. Regras de Conferência 

É da responsabilidade do CCF analisar toda a documentação enviada pela Farmácia, 

nomeadamente no que diz respeito à sua estrutura e à informação que cada um dos 

documentos contém. No caso de se verificar algum incumprimento, este é identificado 

como erro. A codificação dos erros é apresentada através de uma letra e três dígitos, sendo 

que a letra é indicativa da ação a desencadear, e os dígitos correspondem ao número da 

incorreção que motivou esta ação (Anexo XIII). Perante o erro, podem ser tomadas duas 

medidas: 

 (D) - Devolução do documento à Farmácia para que esta possa efetuar a correção 

do erro ou diferença identificada, nos casos em que esta for possível, ou sempre que o 

documento não seja dirigido ao SNS (por exemplo, no caso de pertencer a um subsistema 

sem acordo de complementaridade).  

 (C) - Correção ao valor a pagar à Farmácia, por via de apuramento de valor de 

comparticipação diferente ou em consequência da não aceitação parcial da receita.   

Em situações excecionais, a receita não será devolvida à Farmácia (nestes casos o 

documento é classificado como rejeitado (R))11.  

 

3.5. Retificações – Comunicação de Erros e Diferenças 

O processo de conferência da fatura e da respetiva documentação decorre até ao dia 

25 do mês de recebimento de fatura no CCF. A partir deste dia disponibilizam-se às 

farmácias os erros e diferenças identificados, com referência à respetiva fatura e 

justificação (Anexo XII). As receitas que apresentem a possibilidade de correção são 

devolvidas à Farmácia, juntamente com o respetivo ofício e com a listagem integral dos 

erros e diferenças. De salientar que em qualquer erro, se o montante associado ao erro for 

inferior a 0,50€ a receita não é devolvida para correção32. Após a correção dos erros 

identificados, a Farmácia poderá submeter novamente estes documentos a pagamento, 

através da sua integração na documentação de faturação do(s) mês(es) seguinte(s) até 60 

dias a contar da data de comunicação dos respetivos erros. Se após a conferência aos 

documentos que a Farmácia resubmeteu para pagamento persistirem irregularidades, o 

CCF não irá efetuar uma segunda devolução dos mesmos ao prestador, procedendo ao 

pagamento do documento pelo valor corrigido dos erros detetados caso estes sejam do 

tipo C, ou anulando o seu valor na totalidade, caso existam erros para os quais seria 

necessário uma nova devolução11.     
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3.6. Caso de Estudo - Farmácia dos Clérigos 

Para efetuar este estudo na Farmácia dos Clérigos, foi recolhida informação relativa 

ao receituário devolvido entre agosto de 2013 e abril de 2014. Para tal foi analisado o 

documento referente ao processo de conferência da faturação mensal, que acompanha o 

receituário devolvido. Destes documentos foi recolhida a informação relativa aos erros 

descritos pelo CCF, procedendo-se à contagem dos erros relativamente ao receituário de 

cada mês. Os resultados foram expressos em percentagem (%) de incidência de erro no 

universo total de erros identificados. Os erros com uma % de incidência inferior a 5% 

durante todo o período de estudo não foram sujeitos a análise. As percentagens de 

incidência encontram-se descriminadas no Anexo XIV.   

 

3.6.1. Erros detetados no receituário devolvido  

A Figura 2 representa a percentagem de incidência atribuída a cada erro descrito, 

compreendido entre o período de agosto de 2013 e abril de 2014.  

 

Figura 2. Variação da incidência de erros no receituário devolvido pelo CCF à Farmácia dos Clérigos, entre 

agosto de 2013 e abril de 2014, resultante do processo de conferência da faturação.  

 

Através da sua análise é possível constatar que a irregularidade mais vezes descrita, 

com cerca de 32%, é a referente ao erro C024 – O montante de comparticipação do Estado 

para o medicamento não está correto de acordo com o regime de comparticipação 

aplicável.  

O Decreto-Lei n.º48-A/2010, de 13 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 106-

A/2010, de 1 de outubro, regulamenta que é da responsabilidade do INFARMED a 

definição e publicação, das listas de grupos homogéneos. Os preços de referência para 

cada um dos grupos homogéneos de medicamentos, bem como os correspondentes a 

novos grupos homogéneos a criar como resultado da introdução no mercado de novos 

medicamentos genéricos, são aprovados, por despacho conjunto entre o INFARMED e o 

Governo, até ao 15.º dia do último mês de cada trimestre civil. O preço de referência 

http://www.dre.pt/pdf1s/2010/05/09301/0000200015.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2010/10/19201/0000200005.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2010/10/19201/0000200005.pdf
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corresponde ao valor sobre o qual incide a comparticipação do Estado no preço dos 

medicamentos incluídos em cada um dos grupos homogéneos, de acordo com o escalão 

ou regime de comparticipação que lhes é aplicável9. Como o cálculo do preço de referência 

para cada grupo homogéneo corresponde à média dos cinco PVP mais baixos praticados 

no mercado, tendo em consideração os medicamentos que integrem aquele grupo, sempre 

que ocorre alguma alteração do mesmo, é suscetível a ocorrência de erros do tipo C024 

no período decorrente entre a alteração dos preços por parte do INFARMED e a 

atualização dos dados na Farmácia. Como tal, é apenas pago pelo Estado o valor da 

comparticipação determinado com base na fórmula de cálculo e tabela de preços do 

INFARMED em vigor à data de dispensa.  

O erro D999 – A receita com acerto é devolvida devido a erro de valor superior a 

0,50€ – representa uma percentagem de cerca de 28%. Sempre que se verifiquem erros 

exclusivamente de correção do valor (erros C) em que o valor não processado seja superior 

a 0,50€, a receita é devolvida à Farmácia para posterior correção11. Por consequência, 

seria expectável que este erro fosse um dos mais predominantes uma vez que poderá 

englobar quase na totalidade todos os erros C.  

Por forma a evitar este erro, os funcionários deverão estar alerta para todas as 

possibilidade de erro C. 

A 3ª inconformidade mais reportada, com cerca de 15%, é o erro C005 – O 

medicamento dispensado pela farmácia não coincide com aquele que foi prescrito. 

Segundo o disposto no “Manual de Relacionamento das Farmácias com o Centro de 

Conferência de Faturas do SNS”, as regras de conferência relativas ao erro C005 

determinam que “Os medicamentos dispensados têm de coincidir com os prescritos, em 

termos de DCI, Dosagem e Forma Farmacêutica, tendo em conta que:  

 Se a prescrição for por CNPEM, apenas é possível o fornecimento de 

medicamentos com o mesmo CNPEM. A prestação de medicamentos de CNPEM diferente 

do prescrito apenas é possível se o medicamento prestado possuir o mesmo DCI, 

Dosagem e Forma Farmacêutica que o CNPEM prescrito e dimensão inferior ou igual ao 

CNPEM prescrito, sendo que nesta situação, deverá ser justificado pelo Diretor Técnico a 

indisponibilidade no mercado ou em stock de medicamentos do CNPEM prescrito. Se a 

prescrição for por código de medicamento, de marca ou genérico, sem Grupo Homogéneo 

e genéricos semelhantes, apenas é possível a prestação do medicamento prescrito.  

 Se o medicamento possuir GH, a substituição apenas é possível dentro do mesmo 

GH.  

 Se a prescrição for por código de medicamento, e possuir justificação técnica a) ou 

b), apenas é possível a prestação do medicamento prescrito.”11.  
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Olhando apenas à percentagem atribuída a este erro, seria alarmante, uma vez que 

poderia estar em causa a terapêutica e, por consequência, a segurança do utente. No 

entanto, neste tipo de erro também estão incluídos casos em que foi dispensado um 

medicamento com o mesmo DCI, dosagem, forma farmacêutica e dimensão de embalagem 

que o prescrito, no entanto, e por desatualização de dados, este ainda não se encontrava 

com o mesmo CNPEM que o medicamento prescrito. Por forma a evitar esta 

inconformidade, os funcionários deverão confirmar em todos os casos que a prescrição for 

feita por CNPEM se o medicamento a dispensar tem de facto o mesmo CNPEM. 

Por fim, a 4ª e 5ª informidades mais detetadas, com  percentagens semelhantes de 

cerca de 6,5%, correspondem ao erros C007 – Tendo sido aposta a justificação técnica c), 

não foi exercido o direito de opção aquando da dispensa de medicamento diferente do 

prescrito – e C008 – Foi dispensado medicamento com preço superior ao PVP do 

medicamento prescrito com a justificação técnica c) e tendo sido exercido o direito de 

opção. Segundo as “Normas relativas à dispensa de medicamentos e produtos de saúde” 

(v.3.0), sempre que na prescrição conste a menção  “Exceção c) do n.º 3 do art. 6.º - 

continuidade de tratamento superior a 28 dias”, dever-se-á seguir as seguintes regras:  

 “Apesar da justificação, o utente pode optar por medicamentos similares ao 

prescrito, desde que sejam de preço inferior.   

 Os preços a considerar para este efeito, são os que estão em vigor ou se iniciaram 

no 1.º dia do 1.º mês do trimestre civil imediatamente anterior àquele em que ocorre a 

dispensa: Ex. dispensa em dezembro - consideram-se os preços em vigor desde o dia 1 

de julho desse ano; dispensa em janeiro - consideram-se os preços em vigor desde o dia 

1 de outubro do ano anterior.  

 Para tal, o utente tem de assinar a receita, no local próprio para o efeito.”11.  

Deste modo, sempre que ocorre um erro deste tipo, a substituição do medicamento 

não é aceite, não sendo o medicamento prestado neste âmbito pago, constituindo deste 

modo um prejuízo para a Farmácia.  

Esta menção apenas foi implementada pela Portaria n.º 137-A/2012 de 11 de maio1, 

pelo que, sendo ainda relativamente recente, poderá ser uma causa para a incorrência 

deste tipo de inconformidade. Por forma a evitar este erro, os funcionários da Farmácia dos 

Clérigos sempre que observarem na prescrição médica a menção acima descrita, após 

leitura ótica do código referente ao medicamento, deverão assinalar no sistema informático 

a justificação técnica c). Ao assinalar esta opção, apenas irão aparecer no ecrã os 

medicamentos que poderão fornecer ao utente, de modo a não incorrer em erro.   
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3.6.2. Erros detetados no receituário devolvido, por operador  

3.6.2.1. Operador 3 

Através da observação da Figura 3, podemos afirmar que o operador 3 não segue 

uma tendência no que se refere aos erros que comete.  

 

Figura 3. Variação da incidência de erros do operador 3 no receituário devolvido pelo CCF à Farmácia dos 

Clérigos, entre janeiro e abri de 2014, resultante do processo de conferência da faturação.  

 

50% das inconformidades em que incorreu foram referentes ao erro D999 (25%) e 

C024 (25%). Estes erros já foram acima abordados, sendo que este operador deverá estar 

particularmente atento aos erros que originam erros C.  

Em seguida, e com uma percentagem considerável, cerca de 14%, encontra-se o 

erro D145 – A receita não apresenta data de dispensa dos medicamentos ou de prestação 

de serviços. Uma vez que todas as prescrições médicas têm validade (30 dias para receitas 

renováveis e 6 meses para receitas não renováveis), é fundamental que, no ato da 

dispensa, seja assinalada a data referente a esse dia, pois só assim se poderá confirmar 

que a receita foi aviada durante o período legal. Desta forma, o operador 3 deverá reforçar 

a sua atenção a este parâmetro.  

O erro C005 e C007, são cometidos com uma percentagem inferior, cerca de 12% e 

6%, respetivamente.  

Por fim, com uma percentagem de cerca de 6%, foi detetado o erro D156 – A data 

de prestação é inferior à data da autenticação do médico prescritor. Este erro poderá 

ocorrer devido a um engano no preenchimento da data aquando da realização de uma 

prescrição médica manual. Deste modo, o operador 3 deverá verificar com especial 

atenção a data referente ao momento da prescrição. 

 

3.6.2.2. Operador 5 

O operador 5 já apresenta uma maior tendência para cometer o mesmo tipo de erros, 

como se pode observar na Figura 4.  
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Figura 4. Variação da incidência de erros do operador 5 no receituário devolvido pelo CCF à Farmácia dos 

Clérigos, entre janeiro e abril de 2014, resultante do processo de conferência da faturação.  

 

Os erros cometidos em maior percentagem, cerca de 62%, são os erros D999 e 

C024. O erro C005 também aparece em destaque, com uma percentagem de cerca de 

24%, pelo que este operador deverá sempre tentar confirmar que o medicamento que está 

a fornecer tem o mesmo CNPEM que o medicamento prescrito, caso aplicável. Em menor 

percentagem, mas ainda assim considerável, cerca de 10%, encontra-se o erro C007. 

Sempre que numa receita médica estiver indicada a exceção c), o operador 5 deverá 

assinalar a mesma no Sifarma 2000 por forma a reduzir a probabilidade de erro.   

 

3.6.2.3. Operador 6 

De entre os 3 operadores aos quais foram imputadas inconformidades, o operador 6 

é o que demonstra um perfil intermédio, em termos de tipo de erros que comete (Figura 5). 

 

 

 

 

Os erros mais cometidos por este operador, com cerca de 61%, são os erros C024 

(34%) e D999 (27%), como de acordo com o perfil global descrito em 3.6.1.. Tal como o 

Figura 5. Variação da incidência de erros do operador 6 no receituário devolvido pelo CCF à Farmácia dos 

Clérigos resultante do processo de conferência da faturação. 
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operador 5, o 3.º erro mais frequente é o C005 (13%) pelo que deverá, aquando do 

aviamento da prescrição médica, proceder do mesmo modo, com o intuito de reduzir a sua 

probabilidade de ocorrência. Com percentagens inferiores, observa-se o erro C007 (10%), 

C008 (6%) e D156 (6%). De salientar que o erro C008 é maioritariamente cometido pelo 

operador 6, pelo que este deverá tomar particular atenção ao mesmo, assinalando no 

Sifarma 2000 a exceção c), sempre que esta conste numa prescrição médica.  

 

3.6.3. Considerações Finais 

Cada vez mais, o prejuízo para as farmácias inerente à devolução de receituário é 

um fator de preocupação e como tal urge a necessidade de reduzir o seu impacto. Para 

além da questão financeira, os funcionários da Farmácia dos Clérigos dispensam uma 

parte do seu horário laboral na verificação das prescrições médicas aquando do seu 

aviamento, bem como na reverificação das mesmas e na resolução de irregularidades junto 

do utente e do médico prescritor, por forma a garantir sempre a segurança do utente. 

Verificou-se no período decorrente deste estudo, que a maioria das inconformidades 

detetadas no receituário devolvido estão relacionadas com irregularidades no PVP dos 

medicamentos e falhas no agrupamento dos medicamentos em grupos homogéneos, 

dispensa de medicamentos com diferente CNPEM que o medicamento prescrito, dimensão 

das embalagens de medicamentos e o não cumprimento do aposto à justificação técnica 

c).    

No sentido de diminuir a frequência destas inconformidades, é necessário que sejam 

tomadas medidas em todas as fases, desde a prescrição até à conferência de receituário. 

No ato da prescrição, o médico deverá estar ciente das regras inerentes à validação das 

receitas médicas e primar pelo cumprimento das mesmas. Quanto ao utente, este deverá 

assegurar-se que avia a prescrição médica dentro do PV constante na mesma. Ao 

Farmacêutico e restantes funcionários cabe garantir que a receita médica é válida e zelar 

pelo correto cumprimento das suas funções aquando da dispensa do medicamento. Por 

fim, apela-se ao bom senso da entidade responsável pelo CCF, para que adeque as regras 

de conferência à realidade de uma farmácia comunitária.  

Uma vez que as regras de prescrição e dispensa de medicamentos estão em 

constante atualização, este estudo deverá ser contínuo, por forma a que o diretor técnico 

perceba quais são as falhas cometidas e assim possa atuar, através de recomendações 

e/ou ações de formação, melhorando assim as competências dos seus funcionários, e por 

consequência, a prestação de serviços da Farmácia dos Clérigos. 
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4. PATOLOGIA MITOCONDRIAL: DEFICIÊNCIA DE COENZIMA Q10 

A escolha deste projeto surgiu uma vez que na Farmácia dos Clérigos se faz a 

manipulação de coenzima Q10 para utentes portadores desta patologia. Visto se tratar de 

uma doença rara, e sobre a qual não tinha qualquer conhecimento, decidi investigar um 

pouco sobre o tema. 

 

4.1. Mitocôndria 

A mitocôndria é um organelo intracelular encontrado na maioria das células 

eucariotas, com exceção dos glóbulos vermelhos. Tem como principal função a produção 

de adenosina trifosfato (ATP), energia química utilizável pela célula, a partir de substratos 

orgânicos. O número de mitocôndrias presentes na célula varia consoante o organismo e 

o tipo de tecido, sendo que existe uma maior quantidade das mesmas em células que 

necessitam de um maior aporte de energia, como as células do coração, cérebro e rim.  

A mitocôndria é composta por duas membranas, uma exterior e outra interior. Devido 

a este sistema membranar duplo, a mitocôndria apresenta 4 compartimentos distintos 

(Figura 6): a membrana exterior que rodeia todo o organelo; o espaço intermembranar, 

delimitado pela membrana exterior e interior; a membrana interior, onde se localizam as 

subunidades dos complexos enzimáticos, envolvidas no transporte de eletrões na cadeia 

respiratória mitocondrial e na fosforilação oxidativa; e a matriz, espaço rodeado pela 

membrana interior.  

A par da produção de ATP, a mitocôndria assume 

outras funções no metabolismo energético, estando 

envolvida na β-oxidação dos ácidos gordos e no ciclo 

da ureia. Desempenha também um papel essencial na 

regulação da produção de espécies reativas de 

oxigénio (ROS) e homeostase do cálcio, bem como 

na sinalização celular, apoptose, metabolismo de 

aminoácidos, lípidos, colesterol, esteroides e 

nucleótidos33. 

O DNA mitocondrial (mtDNA) é uma molécula de cadeia dupla circular, composta por 

cerca de 16,569 pares de bases. Contém 37 genes que codificam 2 RNAs ribossómicos  

(rRNAs) – 12S e 16S, 22 RNAs de transferência (tRNAs) e 13 RNAs mensageiros (mRNAs) 

que codificam polipéptidos constituintes dos complexos enzimáticos. Destes 13 

polipéptidos, 7 são subunidades do complexo I (ND1 a ND6 e ND4L), 1 é uma subunidade 

do complexo III (citocromo b), 3 são subunidades do complexo IV (COI a COIII) e 2 são 

subunidades do complexo IV (ATP6 e ATP9). O DNA nuclear (nDNA) codifica as restantes 

proteínas essências à fosforilação oxidativa, bem como os restantes genes necessários às 

Figura 6. Representação da estrutura 

mitocondrial. Imagem adaptada de 

http://www.infoescola.com/biologia/mito

condrias-organelas-celulares/ acedido a 

5 de Abril de 2014. 
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vias metabólicas mitocondriais e as enzimas necessárias para a biogénese mitocondrial. 

Os genes de mtDNA sofrem muito mais mutações, quando comparados com os genes do 

nDNA uma vez que estão mais próximos do local de produção de ROS34.   

O mtDNA é herdado apenas pelo lado materno, enquanto que o nDNA é herdado por 

ambos os progenitores, o que faz com que a compreensão da genética envolvida no 

metabolismo energético seja tao complexa34.  

 

4.1.1. Cadeia Respiratória Mitocondrial e Fosforilação Oxidativa 

Como já referido anteriormente, a principal função desempenhada pela mitocôndria 

é a produção de energia sob a forma de ATP. O ATP é produzido através da atividade 

combinada do ciclo do ácido tricarboxílico e da cadeia respiratória, sendo esta via 

designada por fosforilação oxidativa35.  

A cadeia respiratória mitocondrial é constituída por quatro complexos enzimáticos 

localizados na membrana interior mitocondrial, designados por: NADH-ubiquinona 

redutase (complexo I), succinato-ubiquinona oxirredutase (complexo II), ubiquinol-

citocromo c oxirredutase (complexo III) e citocromo c oxidase (complexo IV); e por duas 

moléculas transportadoras de eletrões: a coenzima Q10 (ubiquinona), uma quinona 

lipofílica, e o citocromo c35. 

Os complexos I e II recebem, respetivamente, eletrões do NADH e FADH2. Em 

seguida, os eletrões são transferidos à ubiquinona, formando o ubiquinol, que transporta 

os eletrões no interior da membrana para o complexo III. É neste complexo que o ubiquinol 

transfere um eletrão ao citocromo c. O citocromo c doa um eletrão ao complexo IV, o qual 

reduz o oxigénio molecular, O2, a água, H2O35.     

A energia libertada na sequência das reações redox ao longo do fluxo eletrónico é 

utilizada pelo complexos I, III e IV para bombear protões para o espaço intermembranar, 

contra o gradiente de concentração. Este gradiente protónico é dissipado através da ATP 

sintase (complexo V), permitindo a síntese de ATP, através da fosforilação de adenosina 

difosfato (ADP)  pelo fosfato inorgânico (Pi)35 (Figura 7).   

 

Figura 7. Diagrama representativo da estrutura da cadeia respiratória mitocondrial. Figura adaptada de 

Zeviani, M, Di Donato, S. Mitochondrial disorders (2004). Brain, 127: 2153-2172. 
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4.1.2. Coenzima Q10 

A coenzima Q10 (CoQ10) é a forma humana predominante de ubiquinona endógena. 

É uma molécula lipofílica e está presente em todos os tecidos e células, sendo 

maioritariamente produzida na membrana interior mitocondrial. É composta por uma 

benzoquinona, sintetizada a partir da tirosina ou fenilalanina, que é convertida em 4-

hidroxibenzoato; e por uma cadeia lateral poliprenil, sintetizada via mevalonato, a partir de 

moléculas de acetil-CoA, havendo a formação de moléculas farnesil-difosfato, catalizada 

pela decaprenil difosfato sintase. O comprimento da cadeia difere entre espécies, sendo 

que no humanos é composta por 10 unidades isoprenil (decaprenil), sendo designada por 

coenzima Q10. Após condensação do 4-hidroxibenzoato com a cadeia lateral de 

decaprenilo, pela enzima poliprenil 4-hidroxibenzoato transferase (codificada pelo gene 

COQ2), forma-se o decaprenoil-4-hidroxibenzoato. Este sofre uma série de reações de 

descarboxilação, hidroxilação e metilação, catalisadas por pelo menos 6 enzimas 

(codificadas pelos genes COQ3 a COQ8) culminando com a síntese da CoQ1035,36 (Figura 

8). A sua biossíntese tem início no retículo endoplasmático e é completada nas membranas 

do complexo de Golgi. A partir deste ponto, a CoQ10 é distribuída aos restantes organelos 

celulares, estando presente em maior abundância na mitocôndria, lisossomas e vesículas 

do complexo de Golgi36.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Esquema representativo da biossíntese da CoQ10. Figura adaptada de Villalba, J M, Parrado, C, 

Santos-Gonzalez, M, Alcain, F J (2010). Therapeutic use of coenzyme Q10 and coenzyme Q10-related 

compounds and formulations. Expert Opinion Investigation Drugs, 19: 1-20. 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | 2014 

 

 
36 

A CoQ10 é essencial para os organismos aeróbios, transportando eletrões do 

complexo I e II para o complexo III da cadeia respiratória mitocondrial. Também 

desempenha outras funções vitais, sendo considerada um potente antioxidante 

lipossolúvel, participa na eliminação de radicais livres, modula a apoptose através da 

regulação do poro de transição e está envolvida em múltiplos aspetos do metabolismo 

celular. Como tal, a deficiência em CoQ10 poderá apresentar vários efeitos bioquímicos, 

conduzindo a diferentes manifestações clínicas36,37.    

A CoQ10 é obtida maioritariamente por síntese endógena. No entanto, também pode 

ser obtida por via exógena através da alimentação (a carne é a principal fonte) bem como 

pela toma de suplementos orais.  

 

4.2. Patologias mitocondriais 

As patologias mitocondriais englobam um grupo heterogéneo de doenças genéticas 

relacionadas tanto com o mtDNA como com o nDNA. As mutações que estão na origem 

destas doenças podem estar diretamente relacionadas com a mitocôndria, caso se tratem 

de proteínas envolvidas nas vias bioquímicas mitocondriais, ou indiretamente.  

As mutações no mtDNA estão normalmente associadas a problemas ao nível da 

cadeia respiratória, e o grau de depleção de ATP está correlacionado com a gravidade da 

doença, bem como com o seu início: mutações ligeiras estão associadas a um início mais 

tardio de desordens neurodegenerativas; enquanto que mutações graves têm um início 

bastante precoce e a gravidade da patologia conduz a uma morte prematura.  

 

4.3. Deficiência de CoQ10 

 Patologias mitocondriais relacionadas com a deficiência de CoQ10 caracterizam-se 

por serem clínica e geneticamente bastante heterogéneas. Na maioria dos casos, o 

historial familiar sugere que esta é herdada de forma autossómica recessiva. 

As deficiências de CoQ10 podem ser classificados como primárias, caso as 

mutações tenham ocorrido em genes envolvidos na biossíntese de CoQ10, ou como 

secundárias, se os genes afetados não estão diretamente relacionados com a sua 

biossíntese39. 

 

4.3.1. Deficiência primária de CoQ10 

Como já referido, a deficiência primária de CoQ10 deve-se a mutações nos genes 

envolvidos na sua biossíntese. Usualmente têm um início mais precoce, sendo associado 

a doença grave com uma depleção acentuada de CoQ10 a nível muscular. Até à data, e 

através das manifestações clínicas da doença, foram identificados 5 fenótipos: 1) 

encefalomiopatia, caracterizada por mioglobinúria recorrente, envolvimento do sistema 
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nervoso central e fibras vermelhas rasgadas; 2) doença multissistémica infantil grave; 3) 

atrofia e ataxia cerebral; 4) miopatia isolada e 5) nefropatia isolada ou associada a 

encefalopatia40.  

O primeiro caso de pacientes com deficiência de CoQ10 foi reportado por Ogasahara 

et al. em 1989. Tratavam-se de 2 irmãs, de 12 e 14 anos, que apresentavam uma doença 

mitocondrial caracterizada por encefalopatia (atraso mental e convulsões), miopatia 

(evidenciada por níveis elevados de creatinina cinase sérica) e mioglobinúria recorrente. 

Biópsias efetuadas aos músculos demonstraram a presença de fibras vermelhas rotas, 

reduzida atividade dos complexos I + III e II + III, e uma deficiência em CoQ10 

acentuada39,40.  

A forma multissistémica infantil da doença tem sido associada a mutações em 4 

genes que são necessários para a biossíntese de CoQ10. Este síndrome manifesta-se 

tipicamente como uma combinação de encefalopatia com doença renal, sendo usualmente 

um síndrome nefrótico esteroide-resistente. Esta forma da doença foi descrita pela primeira 

vez por Rӧtig et al., descrevendo 3 irmãos que inicialmente manifestavam sinais a nível 

neurológico, incluindo nistagmo, atrofia ótica, surdez neurossensorial, ataxia, distonia e 

fraqueza com uma nefropatia progressiva que foi fatal em 1 e tratada com transplante renal 

nos outros. Em 2006 foi descrito pela primeira vez uma deficiência na biossíntese de 

CoQ10 em 2 irmãos que partilhavam uma mutação missense no gene COQ2, que codifica 

a para-hidroxibenzoato-poliprenil transferase. O irmão mais velho sofria de síndrome 

nefrótico esteroide-resistente e necessitou de transplante renal, bem como de 

encefalopatia grave. Foi efetuada uma biopsia ao músculo que revelou uma deficiência de 

CoQ10. A irmã, mais nova, desenvolveu síndrome nefrótico35. Outros casos de mutações 

no gene COQ2 têm sido descritos, sendo que em 2007, Diomedi-Cassadei et al. relatou 2 

pacientes com lesões glomerulares relacionadas com mutações no gene COQ2. O primeiro 

apresentava síndrome nefrótico esteroide-resistente com a idade de 18 meses como 

resultado da glomerulopatia. O segundo paciente aos 5 dias de idade apresentava oligúria, 

na biopsia renal apresentava proliferação extra capilar grave e rapidamente desenvolveu 

doença renal terminal, e morreu aos 6 meses de idade após um percurso de encefalopatia 

epilética progressiva. Tanto a atividade do complexo II + III como os níveis de CoQ10 

estavam diminuídos no cortex renal bem como no músculo esquelético39,40.  

Mutações nos genes PDSS1 e PDSS2, responsáveis pela codificação das 2 

subunidades da poliprenil difosfato sintase, necessária à produção da cadeia decaprenilo 

da CoQ10, têm sido identificados como causa da forma multissistémica infantil. Uma 

criança onde foi identificada uma mutação heterozigótica no gene PDSS2 apresentava 

hipotonia neonatal e subsequentemente desenvolveu síndrome nefrótico e síndrome Leigh 

e morreu aos 8 meses de idade. Em uma outra família, 2 irmãos tinham deficiência de 
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CoQ10 derivada de uma mutação missense homozigótica no gene PDSS1, manifestando-

se por uma forma complexa multissistémica com início precoce de surdez, 

encefaloneuropatia, obesidade, e valvulopatia cardíaca. Em ambos os casos os níveis de 

CoQ10 estavam baixos tanto no músculo como nos fibroblastos36,39,40.  

Duncan et al. reportou mutações no gene COQ9 em um recém-nascido com 

generalizada hipertonia dos membros, redução do tónus do tronco, acidose láctica, 

tubulopatia renal e cardiomiopatia. Mesmo após tratamento, desenvolveu convulsões  e 

distonia, falecendo aos 2 anos de idade36,40.  

Em 2006, mutações no gene COQ6 foram identificadas em 11 pacientes de 5 famílias 

diferentes, com uma fenótipo similar ao dos pacientes com mutações nos genes COQ2 e 

PDSS2. Todos desenvolveram síndrome nefrótico no primeiro ano de vida, associado na 

maioria dos casos a perda auditiva neurossensorial, e em alguns ao envolvimento do 

sistema nervoso central com convulsões e ataxia36,40. 

Em 2001 Musumeci et al. descreveu 6 pacientes com o fenótipo mais comum 

associado à deficiência de CoQ10, ataxia cerebral iniciada na juventude com atrofia 

variável associada a nefropatia periférica, convulsões, atraso mental, fraqueza muscular e 

hipogonadismo. Mutações no gene ADCK3 (também designado CABC1), uma cinase 

mitocondrial envolvida na biossíntese da CoQ10, foram relatadas em 12 pacientes de 8 

famílias, com ataxia cerebral iniciada na juventude, e atrofia, fazendo com que mutações 

neste gene sejam a causa mais frequente de deficiências primárias de CoQ1036,40.  

 

4.3.2. Deficiência secundária de CoQ10 

De menor gravidade, início mais tardio e com uma depleção não tao acentuada de 

CoQ10 nos tecidos afetados. As deficiências secundárias também podem ocorrer devido 

a uma obtenção deficiente de CoQ10 na dieta ou ao uso de certos agentes 

farmacoterapêuticos como as estatinas41.  

Musumeci et al. reportaram pela primeira vez 6 pacientes que apresentavam ataxia 

cerebral e convulsões, e níveis baixos de CoQ10 nos músculos e fibroblastos. 3 destes 

pacientes apresentavam mutações homozigóticas no gene APTX, causa de ataxia 

oculomotor apraxia 1 (AOA1). Este gene codifica a aprataxina, uma proteína envolvida na 

reparação do DNA de cadeia simples e dupla, estando localizado no núcleo e na 

mitocôndria. A deficiência em CoQ10 não está correlacionado com a duração, gravidade 

ou progressão da doença, indicando que o défice de CoQ10 não é a causa primária ou a 

única causa do declínio neurológico na AOA136,39.   

Em 2007, mutações no gene ETFDH (codificador da flavoproteína desidrogenase) 

foram identificadas em pacientes que inicialmente foram classificados como tendo o 

fenótipo de deficiência de CoQ10 de miopatia isolada. Os pacientes apresentavam 
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intolerância ao exercício físico, fadiga e miopatia proximal. A avaliação bioquímica 

demonstrou níveis elevados de creatinina cinase e lactato, com baixa creatinina e um perfil 

característico de acilcarnitinas em espectrometria de massa sugestivo de deficiência 

múltipla de acetil-CoA desidrogenase. Biopsias musculares demonstraram alterações 

vacuolares desde médias a graves, aumento do conteúdo lipídico, fibras vermelhas 

rasgadas, deficiência SDH focal ou difusa, fibras COX-negativo, deficiência na combinação 

dos complexos I/II + III e diminuição dos níveis de CoQ10 muscular. O mecanismo 

responsável por esta doença permanece desconhecido36,39.  

A terapia farmacológica, nomeadamente a toma de estatinas, pode levar à redução 

dos níveis de CoQ10. A biossíntese de CoQ10 apresenta alguns passos em comum com 

a biossíntese do colesterol. Assim, a administração de estatinas, inibidores da 5-hidroxi-3-

metilglutaril-coenzima A (HMG-CoA) redutase, leva a uma redução tanto do LDL-colesterol 

como dos níveis de CoQ1038.   

 

4.3.3. Diagnóstico 

A avaliação dos pacientes suspeitos de deficiência de CoQ10 deve ser iniciada por 

um estudo bioquímico, sendo que este deve incluir a determinação sanguínea do lactato. 

No entanto, níveis normais de lactato não excluem a deficiência de CoQ10.  

O passo seguinte, será a avaliação do conteúdo de CoQ10 no plasma. Este teste 

pode não fornecer um diagnóstico muito fiável da doença, uma vez que as concentrações 

de CoQ10 estão dependentes da concentração de lipoproteínas, que atuam como suas 

transportadores, bem como da alimentação efetuada.  

Em alternativa ao plasma, podem ser efetuadas medições dos níveis de CoQ10 nas 

células mononucleares do sangue. Estas permitiram a deteção de um número reduzido de 

pacientes, pelo que a sua utilidade clínica ainda não está comprovada. 

O método de eleição e mais eficaz para o diagnóstico da doença é a realização de 

uma biópsia ao músculo esquelético, em que a CoQ10 é medida através de uma 

cromatografia líquida de alta eficiência (high performance liquid chromatography – HPLC). 

É considerada deficiência de CoQ10 quando os valores obtidos se encontram inferiores 

em pelo menos 2 vezes o desvio padrão em relação à média. A nível histológico observa-

se a presença de fibras vermelhas rotas e uma deposição lipídica acentuada. Quanto às 

enzimas da cadeia respiratória mitocondrial, é possível efetuar a sua análise através da 

determinação das atividades isoladas e combinadas dos diferentes complexos. A 

diminuição da atividade de enzimas dependentes da CoQ10, como por exemplo a NADH 

citocromo c redutase (complexos I + III) e succinato citocromo c redutase (complexos II + 

III), confirmam o seu diagnóstico. Contudo, existem casos de deficiência moderada de 

CoQ10 em que as atividades dos complexos I + III e II + III se encontravam normais36,37.  
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A cultura de células da linha linfoblastóide, fibroblastos e mioblastos confirmaram o 

diagnóstico da doença na maioria dos casos dos doentes que apresentavam deficiência de 

CoQ10 na biopsia muscular.  

As deficiências primárias e secundárias não podem ser diferenciados através da 

medição dos níveis de CoQ1036,37.  

Ensaios sobre a biossíntese de CoQ10 em culturas de fibroblastos da pele, utilizando 

substratos radiomarcados, podem ser efetuados para confirmar o diagnóstico37.  

Também pode ser efetuado um diagnóstico molecular. A via da biossíntese da 

CoQ10 envolve várias etapas, e já várias enzimas foram identificadas e alguns dos genes 

que as codificam sequenciados. Já foram descritas várias mutações em seis destes genes, 

nomeadamente PDSS1, PDSS2, COQ2, COQ6, COQ9 e ADCK3, permitindo estabelecer 

uma correlação entre genótipo/fenótipo.  

 

4.3.4. Tratamento 

4.3.4.1. Suplementação com CoQ10 

A deficiência primária de CoQ10 é uma doença mitocondrial com tratamento eficaz. 

Como tal, é de extrema importância que esta doença seja detetada precocemente pois 

quanto mais cedo se iniciar a terapêutica, melhores são os resultados obtidos, podendo 

inclusive mudar radicalmente o curso da doença.  

A suplementação oral de CoQ10 é a terapia metabólica mais recomendada para 

pacientes com doenças mitocondriais, incluindo os pacientes que sofrem de deficiência 

primária de CoQ10. Contudo, existe uma enorme variabilidade de resposta clínica quer 

entre os diversos fenótipos da doença, quer entre pacientes que apresentam fenótipos 

semelhantes. Esta resposta díspar sugere diferenças nos mecanismos patofisiológicos da 

doença e/ou da farmacocinética da CoQ1042.  

A CoQ10 é uma molécula altamente lipofílica, sendo que quando administrada 

exogenamente é maioritariamente retida no plasma e nas membranas celulares antes de 

alcançar a mitocôndria. Já mesmo na mitocôndria, grande parte da CoQ10 é bloqueada 

pela membrana exterior, não se encontrando disponível para ser utilizada na cadeia 

respiratória que está localizada na membrana interior mitocondrial. Devido à sua baixa 

biodisponibilidade, a sua suplementação precoce é crucial para o sucesso da terapêutica, 

uma vez que a CoQ10 consegue bloquear a progressão da doença, mas não consegue 

reestabelecer os tecidos danificados37,42.  

A CoQ10 apresenta um elevado perfil de segurança, apresentando efeitos adversos 

reduzidos. A dose diária recomendada varia entre 1 200 a 3 000 mg nos adultos e entre 10 

a 30mg/Kg nas crianças, dividida em 3 doses por dia36.   
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Em pacientes com mutações no gene COQ2 a suplementação atenuou a nefropatia 

e preveniu o desenvolvimento de sinais e sintomas a nível neurológico. Quanto ao fenótipo 

de ataxia cerebral associado a mutações no gene ADCK3 o tratamento proporcionou 

melhorias clínicas. Todos os pacientes com miopatia isolada beneficiaram imenso após a 

suplementação com CoQ10, bem como os pacientes com encefalomiopatia que 

apresentaram melhorias significativas dos sintomas musculares. No entanto em pacientes 

com mutações nos genes PDSS2 e COQ9 as respostas obtidas não foram tão 

promissoras36,37,43. 

A resposta ao tratamento é também variável nos pacientes com deficiência 

secundária de CoQ10. Pacientes com miopatia devido a mutações no gene ETFDH e que 

efetuaram suplementação de riboflavina apresentaram uma melhoria e normalização dos 

níveis de creatinina cinase e lactato. Em 3 irmãos com ataxia cerebral relacionada com 

uma mutação no gene APTX e uma deficiência secundária de CoQ10 a nível muscular, 

demonstraram, após suplementação com CoQ10, melhorias significativas e até mesmo a 

resolução das convulsões na irmã afetada36,37,43.  

No sentido de verificar a eficácia da suplementação oral de CoQ10, os seus níveis 

plasmáticos são monitorizados. No entanto, os níveis plasmáticos podem não corresponder 

aos níveis celulares, pelo que seria preferível a determinação em células mononucleares 

sanguíneas40.  

 

4.3.4.2. Alternativas Terapêuticas 

Uma vez que a CoQ10 apresenta baixa biodisponibilidade, foram feitos esforços no 

sentido de desenvolver análogos estruturalmente similares à mesma mas menos lipofílicos 

e, por consequência, com melhor perfil farmacocinético. Assim, surgiram a idebenona, o 

mitoQ e mais recentemente o EPI-743.  

A idebenona (Figura 9) é um análogo sintético da CoQ10. Atua como um eliminador 

de radicais livres, protege a membrana mitocondrial da peroxidação lipídica e interage com 

outros transportadores na cadeia respiratória mitocondrial, podendo assim ser utilizado 

como um transportador de eletrões substituto ou como antioxidante. É eficazmente 

absorvida e rapidamente metabolizada, apresentando um bom perfil de segurança apenas 

com reações adversas de ligeiras a moderadas. A idebenona foi utilizada com sucesso no 

tratamento de um paciente com síndrome de Leigh em 2009. A este paciente tinham sido 

previamente administradas elevadas doses de CoQ10 as quais não sortiram qualquer 

efeito na função respiratória. Tal facto sugere que idebenona consegue penetrar a barreira 

hemato-encefálica e atingir facilmente o cérebro, atuando sobre o sistema nervoso38,44.  
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O mitoQ 8 (Figura 10) é um antioxidante oral semelhante à idebenona, no entanto 

apresenta um grupo terminal distinto que lhe confere um maior poder antioxidante, sendo 

mais eficaz na prevenção do stress oxidativo endógeno. Atravessa facilmente todas as 

membranas biológicas, incluindo as das células musculares e a barreira hemato-encefálica, 

além de que, devido à sua carga positiva, acumula-se no interior das mitocôndrias, 

aumentando a proteção da mitocôndria contra o dano oxidativo. Estudos pré-clínicos 

demonstram a sua eficácia na redução do estado oxidativo celular, inibindo o processo de 

apoptose, pelo que pode ser considerada uma molécula promissora no tratamento de 

patologias mitocondriais, como é o caso da deficiência de CoQ1038,44.     
 

 

Figura 10. Estrutura química do mitoQ. Figura adaptada de Villalba, J M, Parrado, C, Santos-Gonzalez, M, 

Alcain, F J (2010). Therapeutic use of coenzyme Q10 and coenzyme Q10-related compounds and formulations. 

Expert Opinion Investigation Drugs, 19: 1-20.  
 

O EPI-743 (Figura 11) é uma quinona sintética que, pelos estudos efetuados (22), 

poderá representar um novo fármaco para o tratamento de patologias mitocondriais. O 

mecanismo pelo qual atua ainda não está totalmente elucidado, no entanto pensa-se que 

o EPI-743 conduza a um aumento de glutationa reduzida (GSH) a nível celular. Os níveis 

de GSH encontram-se diminuídos em pacientes que sofram patologias associadas a 

desordens na cadeia respiratória mitocondrial, o que poderá ser um fator contributivo para 

a patofisiologia da doença44. 
 

 

Figura 11. Estrutura química do EPI-743. Figura adaptada de Hargreaves, I P. Coenzyme Q10 as a therapy for 

mitochondrial disease (2014). The International Journal of Biochemistry & Cell Biology 

 

Figura 9. Estrutura química da idebenona. Figura adaptada de Villalba, J M, Parrado, C, Santos-Gonzalez, 

M, Alcain, F J (2010). Therapeutic use of coenzyme Q10 and coenzyme Q10-related compounds and 

formulations. Expert Opinion Investigation Drugs, 19: 1-20. 
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4.4. Perspetivas Futuras  

Apesar de todos os progressos verificados nos últimos anos, muito está por fazer. É 

necessário otimizar/desenvolver métodos de diagnóstico capazes de identificar 

prontamente a doença, de modo a iniciar a terapêutica o mais precocemente possível. 

Também é necessário perceber qual das muitas funções da CoQ10 (transportadora de 

eletrões, antioxidante, moduladora da apoptose, etc.) é a mais relevante para o curso da 

patologia, de modo a implementar uma terapêutica mais eficaz.   
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Conclusão  
 

Os 4 meses de estágio realizados na Farmácia dos Clérigos foram fundamentais para 

a minha aprendizagem. A nível profissional, consolidei os conhecimentos adquiridos ao 

longo do curso, tanto a nível laboratorial através da execução de inúmeros manipulados, 

como a nível teórico através da dispensa e aconselhamento de medicamentos e produtos 

farmacêuticos, bem como do acompanhamento da gestão de uma farmácia comunitária.  

A nível pessoal, foi bastante gratificante poder integrar uma equipa como a da Farmácia 

dos Clérigos, onde o profissionalismo e o espírito de entreajuda impera. Também o 

contacto com o utente foi de extrema relevância, pois pude constatar e experienciar a forte 

componente humana inerente à profissão.    

Os trabalhos desenvolvidos no âmbito do estágio foram fundamentais para 

complementar a minha formação enquanto farmacêutica, e, de alguma forma, revelaram-

se úteis para a Farmácia, cumprindo assim os objetivos estabelecidos. 

Terminado o estágio, fica a sensação de dever cumprido. Durante estes 4 meses 

tentei absorver todo o conhecimento que a equipa da Farmácia dos Clérigos me transmitiu, 

para além de que pude vivenciar o dia-a-dia de um farmacêutico de farmácia comunitária, 

o que se tornará extremamente relevante para o início da minha vida profissional.  
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Anexos 
 

Anexo I – Exemplo de uma fatura.  
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Anexo II - Exemplo de uma nota de devolução.  
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Anexo III - Modelo de uma receita médica prescrita por via informática. 
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Anexo IV – Modelo de uma receita médica prescrita por via manual. 
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Anexo V – Exemplar do panfleto sobre Hipertensão Arterial. 
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Anexo VI – Exemplar do panfleto sobre Dislipidemias. 
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Anexo VII – Exemplar do panfleto sobre Diabetes mellitus. 
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Anexo VIII – Manual de cross-selling. 
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Anexo IX – Exemplos de cross-selling introduzido no Sifarma 2000. 
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Anexo X – Elementos a verificar numa prescrição médica por via informática. 
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Anexo XI – Elementos a verificar numa prescrição médica por via manual. 
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Anexo XII - Calendário do Ciclo de Conferência de Receituário Médico e Cuidados 

Farmacêuticos. 

 

 

 

Imagem adaptada de:  ACSS – Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. Manual 

de Relacionamento das Farmácias com o Centro de Conferência de Faturas do SNS 

(2013).  
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Anexo XIII - Lista de erros e diferenças.  

 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 

A001 
O prazo de 60 dias, contados a partir da data de comunicação dos erros e 
diferenças, que o prestador dispunha para reenviar o documento para o CCF 
foi excedido.  

A005 
O Ficheiro de Fatura Eletrónica contém registo de uma ou mais receitas que 
não foi possível associar uma receita em papel.  

C001 
O valor total da Fatura não reflete o somatório dos valores de cada uma das 
receitas e talões de cuidados farmacêuticos a que respeita.  

C005 
O medicamento dispensado pela Farmácia não coincide com aquele que foi 
prescrito.  

C006 
O medicamento dispensado possui preço acima do 5º Preço mais baixo e não 
foi exercido o direito de opção por parte do utente.  

C007 
Tendo sido aposta a justificação técnica c), não foi exercido o direito de opção 
aquando da dispensa de medicamento diferente do prescrito.  

C008 
Foi dispensado medicamento com preço superior ao PVP do medicamento 
prescrito com a justificação técnica c) e tendo sido exercido o direito de opção.  

C009 
O medicamento dispensado não coincide com aquele que foi prescrito tendo 
sido aposta a justificação técnica a) ou b).  

C015 
O diploma mencionado na receita não confere um regime de comparticipação 
especial ao medicamento.  

C016 A especialidade do médico prescritor não se encontra indicada ou não é correta.  

C018 
A receita apresenta medicamentos que não são manipulados, produtos 
dietéticos ou que não fazem parte do 3º protocolo de diabéticos.  

C019 
O número identificativo do medicamento dispensado e/ou o respetivo código de 
barras não se encontra válido.  

C021 
A embalagem de medicamentos dispensada ao utente ultrapassa a quantidade 
prescrita.  

C024 
O montante de comparticipação do Estado para o medicamento não está 
correto de acordo com o regime de comparticipação aplicável.  

C027 
O local de prescrição do(s) produto(s) dietético(s) não lhe confere a 
comparticipação de 100%.  

C030 
O PVP da prestação de cuidados farmacêuticos ou o montante a comparticipar 
pelo SNS está incorreto.  

D001 
A Farmácia emitiu mais do que uma Fatura por ARS/processo enviado. A este 
respeito entenda-se processo como a documentação respeitante a um mês.  

D002 
O número da Fatura encontra-se repetido face a outra Fatura enviada pela 
entidade desde o início do ano.  

D003 O nome da Farmácia não se encontra presente na Fatura ou está incorreto.  

D004 
O código da Farmácia, atribuído pelo Infarmed, não se encontra presente na 
Fatura ou este não é válido ou encontra-se suspenso.  

D005 
A morada (incluindo código postal) da Farmácia não está presente na Fatura ou 
está incorreta.  

D006 
O número de identificação fiscal da Farmácia não está presente na Fatura ou 
está incorreto.  

D007 O número da Fatura não está presente na mesma.  

D008 
A data da Fatura não se encontra presente na mesma ou não respeita ao último 
dia do mês em que os serviços foram prestados.  

D009 A identificação da ARS não está presente na Fatura ou está incorreta.  

D010 
A morada (incluindo código postal) da ARS não se encontra presente na Fatura 
ou está incorreta.  

D011 
O número de identificação fiscal da ARS não se encontra presente na Fatura ou 
está incorreto.  

D012 A assinatura do responsável da Farmácia não se encontra presente na Fatura.  
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D014 
A informação presente na Fatura não se encontra devidamente ordenada 
conforme as normas exigidas.   

D024 O número total de lotes enviados não se encontra presente na Fatura.  

D025 
O número total de lotes enviados, discriminados por tipo, não se encontra 
presente na Fatura.  

D026 A importância total do PVP por tipo de lote não se encontra presente na Fatura.  

D027 
O valor total pago pelos utentes por tipo de lote não se encontra presente na 
Fatura.  

D028 
O valor total a faturar ao Estado por tipo de lote não se encontra presente na 
Fatura.  

D029 A importância total do PVP não se encontra presente na Fatura.  

D030 A importância total paga pelos utentes não se encontra presente na Fatura.  

D031 A importância total a faturar ao Estado não se encontra presente na Fatura.  

D032 
O nome da Farmácia não está presente na nota de débito/crédito ou está 
incorreto.  

D033 
A morada (incluindo o código postal) da Farmácia  não está presente na nota 
de débito/crédito ou está incorreta.  

D034 
O número de identificação fiscal da Farmácia não está presente na nota de 
débito/crédito ou está incorreto.  

D035 
O código da Farmácia, atribuído pelo Infarmed, não se encontra presente na 
nota de débito/crédito ou este não é válido.  

D036 O número da nota de débito/crédito não está presente na mesma.  

D037 A data na nota de débito/crédito não se encontra presente na mesma.  

D038 
A identificação da ARS não está presente na nota de débito/crédito ou está 
incorreta.  

D039 
A morada (incluindo o código postal) da ARS não se encontra presente na nota 
de débito/crédito ou está incorreta.  

D040 
O número de identificação fiscal da ARS não se encontra presente na nota de 
débito/crédito ou está incorreto.  

D041 
O(s) número(s), data(s) da(s) Fatura(s) ou a área de convenção  a que a nota 
de débito/crédito respeita não se encontra(m) presente(s) ou está(ão) 
incorreto(s).  

D042 
O montante a regularizar, por Fatura e no total da nota de débito/crédito, não 
está presente.  

D043 
A assinatura do responsável da Farmácia não está presente na nota de 
débito/crédito.  

D045 
A(s) Fatura(s) a que a nota de débito/crédito respeita não se encontra(m) 
conferida(s).  

D046 
O montante debitado no documento não se refere a valores não conferidos 
apurados pelo CCF.  

D047 
O número da nota de débito/crédito encontra-se repetido face a outra enviada 
pela entidade desde o início do ano.  

D048 
A nota de débito/crédito enviada apresenta pelo menos uma Fatura não 
recebida previamente no CCF.  

D049 
As receitas não se encontram organizadas em lotes devidamente identificados 
através de um Verbete de Identificação de Lote.  

D050 A receita não se encontra no lote correto.  

D051 
A receita não apresenta o modelo em papel ou informatizado de acordo com a 
legislação em vigor.  

D052 
A receita apresenta informação de preenchimento obrigatório que não se 
encontra visível e legível.   

D053 A receita não apresenta uma vinheta válida identificativa do local de prescrição.  

D054 
A receita não apresenta a vinheta identificativa do médico prescritor ou o código 
não se encontra visível ou não é válido.  

D059 
A receita manual não apresenta a exceção que levou à sua prescrição de 
acordo com o definido na legislação em vigor.  

D061 
O nome e/ou o número de beneficiário não se encontram preenchidos na 
receita.  

D069 O número de utente (caso exista) não se encontra válido.  



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | 2014 

 

 
66 

D075 
Apenas para os Verbetes de Identificação de Lote de Cuidados Farmacêuticos: 
O Verbete de Identificação de Lote não indica o número de utente ou a data de 
prestação para um ou mais utentes.  

D076 
Apenas para os Verbetes de Identificação de Lote de Cuidados Farmacêuticos: 
O Verbete de Identificação de Lote não respeita o modelo obrigatório 
disponibilizado no Portal ou nas ARS.  

D077 A receita excede o número máximo permitido por lote (30).  

D078 
A receita não apresenta o comprovativo de dispensa dos medicamentos no 
verso da receita.  

D079 
A receita não possui a assinatura do médico prescritor no campo “Médico 
Prescritor”.  

D080 
A receita não possui a assinatura da utente confirmativa da dispensa dos 
medicamentos e/ou a relativa à substituição por medicamento genérico (se 
aplicável).   

D081 A receita não possui a assinatura do farmacêutico.  

D082 A receita não possui a assinatura do Diretor Técnico da Farmácia.  

D083 A entidade responsável não se encontra preenchida ou não está válida.  

D086 
A receita não apresenta a quantidade de embalagens prescritas do 
medicamento (numérico e por extenso).  

D087 A receita contém mais do que quatro medicamentos diferentes prescritos.  

D088 A receita contém mais do que quatro embalagens prescritas.  

D089 
A receita apresenta mais do que duas embalagens de cada medicamento, 
constante da tabela 1 Portaria n.º 1471/2004.  

D090 
A receita apresenta mais do que duas embalagens de cada medicamento, 
constantes da tabela 2 Portaria n.º 1471/2004.  

D092 A receita não apresenta data de prescrição.  

D095 
Os medicamentos prescritos na Receita Renovável não se encontram na lista 
publicada na Portaria n.º 1471/2004.  

D096 
A receita não apresenta o nome, número e/ou data do BI/cartão de cidadão ou 
carta de condução do adquirente.  

D097 
A receita possui medicamento(s) que não apenas psicotrópicos ou 
estupefacientes.  

D098 
A Farmácia prestadora dos Cuidados Farmacêuticos não se encontra 
devidamente credenciada para o efeito.  

D099 O utente recebeu cuidados farmacêuticos mais do que uma vez durante o mês.  

D145 
A receita não apresenta data de dispensa dos medicamentos ou de prestação 
de serviços.  

D146 
A data de dispensa dos medicamentos ou de prestação dos serviços encontra-
se fora do prazo de validade e não foi indicada a respetiva justificação.  

D147 A receita não apresenta medicamentos comparticipados.  

D156 A data de prestação é inferior à data da autenticação do médico prescritor.  

D158 A(s) data(s) do(s) serviço(s) prestado(s) é(são) posterior(es) à data da Fatura.  

D159 
A receita apresenta a prestação suportada sob duas formas (impressão 
informática e colagem de etiquetas).  

D160 A Fatura apresenta uma taxa de IVA diferente da taxa de IVA em vigor.  

D161 A receita enviada é uma fotocópia do modelo original.  

D163 
A Fatura não cumpre os requisitos legais, nomeadamente os previstos no CIVA 
ou outros específicos previstos no manual de relacionamento.  

D164 Erro de Somatório.  

D165 
A nota de débito/crédito apresenta uma taxa de IVA diferente da taxa de IVA 
em vigor.  

D166 
A nota de débito/crédito não cumpre os requisitos legais, nomeadamente os 
previstos no CIVA ou outros específicos previstos no manual de 
relacionamento.  

D169 
A prestação não se encontra produzida informaticamente de acordo com o 
definido na lei.  

D170 A receita não possui nenhum registo no Ficheiro de Fatura Eletrónica / BDNP.  

D173 
Na data em que os serviços foram prestados o prestador não estava autorizado 
à prestação de medicamentos.  
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D174 Já foi aviada uma receita com o mesmo número.  

D175 
Não são aceites receitas renováveis pré-impressas e receitas amarelas 
prescritas a partir de 1 de Junho de 2012.  

D177 
A nota de débito/crédito (original e duplicado) não foi enviada ou não se 
encontra legível.  

D190 Despacho adicionado manualmente em receita informatizada  

D191 
Indicação de Pensionista (letra R) adicionada manualmente em receita 
informatizada  

D192 Alteração manual da entidade, em receita informatizada  

D193 Alteração manual da prescrição de medicamentos, em receita informatizada  

D194 Etiqueta adicionada manualmente em receita informatizada  

D195 Qualquer outra rasura manuscrita na receita informatizada  

D202 
Rasura sobre a data de prescrição ou sobre a data de prestação sem rubrica, 
em receita manual   

D203 
2ªs e 3ªs vias de receitas manuais com inscrição manuscrita ou aposição de 
carimbos, sobreposta à original   

D204 
Rasura sobre o nº de embalagens e/ou dimensão de embalagens e/ou dosagem 
e/ou nome do medicamento, sem rubrica, em receita manual   

D205 Vinheta do prescritor sobreposta, em receita manual   

D206 Receita manual prescrita a lápis  

D207 Prescrição manual de medicamentos com caligrafias diferentes.  

D301 O tipo de Lote referido na linha da Fatura não é válido.  

D302 O tipo de Lote não é válido.  

D303 O par numero sequencial/tipo de lote encontra-se repetido na fatura.  

D304 
Apenas são aceites receitas com nº de tamanho igual a 19 caracteres e válidas, 
isto é, que cumpram com o checkdigit definido.  

D305 
A soma dos valores das linhas da prestação não está coerente com o total da 
prestação.  

D306 Não foram carregadas linhas para a prestação Eletrónica.  

D307 O lote eletrónico possui mais de 30 receitas.  

D308 Existem lotes eletrónicos com dispensas sem comprovativo.  

D309 
A informação das dispensas manuais não abrange a totalidade das dispensas 
declaradas na Fatura ou lote.  

D901 
Documento enviado no âmbito do processo de reclamação não identificado 
como documento anteriormente conferido pelo CCF.  

D999 A receita com acerto é devolvida devido a erro de valor superior a EUR 0,50.  

F001 A Fatura (original e duplicado) não foi enviada ou não se encontra legível.  

F003 A Relação Resumo de Lotes não foi enviada.  

G001 O documento reentrou no CCF para conferência apresentando erros.  

R007 
A conferência da receita foi suspensa devido à retenção da mesma pela 
Administração Regional de Saúde (ARS) competente ou Administração Central 
do Sistema de Saúde, I. P. (ACSS).   

 

 

Tabela adaptada de: ACSS – Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. Manual 

de Relacionamento das Farmácias com o Centro de Conferência de Faturas do SNS 

(2013). 
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Anexo XIV  

a) Tabela referente à percentagem de incidência de erros no receituário devolvido 

entre agosto de 2013 e abril de 2014. 

Código % de incidência 

D050 0,31% 

D053 0,15% 

D059 1,08% 

D079 0,31% 

D080 0,15% 

D081 0,46% 

D145 2,31% 

D146 2,47% 

D156 1,70% 

D202 0,15% 

D999 27,62% 

C005 14,51% 

C006 0,77% 

C007 6,64% 

C008 6,33% 

C009 0,46% 

C021 2,62% 

C024 31,94% 
 

b) Tabela referente à percentagem de incidência de erros cometidos pelo operador 3, 

no receituário devolvido entre janeiro de 2014 e abril de 2014. 

Código % de incidência 

D050 0,00% 

D053 0,00% 

D059 0,00% 

D079 0,00% 

D080 1,19% 

D081 1,19% 

D145 14,29% 

D146 3,57% 

D156 5,95% 

D202 1,19% 

D999 25,00% 

C005 11,90% 

C006 2,38% 

C007 5,95% 

C008 1,19% 

C009 1,19% 

C021 0,00% 

C024 25,00% 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | 2014 

 

 
69 

c) Tabela referente à percentagem de incidência de erros cometidos pelo operador 5, 

no receituário devolvido entre janeiro de 2014 e abril de 2014. 

Código  % de incidência 

D050 0,00% 

D053 0,00% 

D059 0,00% 

D079 0,00% 

D080 0,00% 

D081 0,00% 

D145 0,00% 

D146 0,00% 

D156 0,00% 

D202 0,00% 

D999 31,03% 

C005 24,14% 

C006 3,45% 

C007 10,34% 

C008 0,00% 

C009 0,00% 

C021 0,00% 

C024 31,03% 

 

d) Tabela referente à percentagem de incidência de erros cometidos pelo operador 6, 

no receituário devolvido entre janeiro de 2014 e abril de 2014. 

Código % de incidência 

D050 0,00% 

D053 0,00% 

D059 0,00% 

D079 0,00% 

D080 0,00% 

D081 0,00% 

D145 0,00% 

D146 0,00% 

D156 6,45% 

D202 0,00% 

D999 27,42% 

C005 12,90% 

C006 3,23% 

C007 9,68% 

C008 6,45% 

C009 0,00% 

C021 0,00% 

C024 33,87% 
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Resumo 
 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares são responsáveis por um conjunto de 

atividades farmacêuticas, exercidas em organismos hospitalares ou serviços a eles 

ligados. Assim, estes são departamentos com autonomia técnica e científica, sujeitos 

à orientação geral dos Órgãos de Administração dos Hospitais, perante os quais 

respondem pelos resultados do seu exercício. 

A atuação do farmacêutico hospitalar é muito abrangente. Ele é o profissional 

responsável por todo o fluxo do medicamento dentro da unidade de saúde, 

assegurando a eficácia, a qualidade e a segurança dos medicamentos, bem como a 

redução de custos. É parte integrante nas equipas de cuidados de saúde e promove 

ações de investigação científica e de ensino. 

O estágio em Farmácia Hospitalar, realizado nos Serviços Farmacêuticos do 

Hospital de Braga, nos meses de maio e junho, permitiu conhecer a importância do 

trabalho desenvolvido pelos farmacêuticos hospitalares. Este relatório pretende 

mostrar a estrutura e metodologia dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares, assim 

como as competências técnico-científicas do farmacêutico integrado nas equipas 

multidisciplinares de saúde. Durante o período de estágio tivemos a oportunidade de 

contactar com as diferentes áreas de atuação do farmacêutico hospitalar, entre as 

quais: a farmacotecnia, a gestão e a logística dos Serviços Farmacêuticos, os 

diferentes circuitos de distribuição, a farmácia clínica, os ensaios clínicos e as 

comissões de apoio técnico.  

Assim, este relatório relata a missão do farmacêutico hospitalar: fazer parte da 

gestão do medicamento, que abrange todo o percurso feito por este desde a sua 

seleção, aquisição, receção, prescrição, administração e reavaliação, otimizando o 

seu uso de forma a obter melhores resultados . 

Esta experiência leva-nos a concluir que o farmacêutico hospitalar, enquanto 

especialista e gestor da terapêutica medicamentosa, destaca-se como uma mais-valia 

em todo o circuito do medicamento providenciado pelas instituições hospitalares, 

cumprindo cada vez mais com as exigências que lhe são propostas. 
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1. O Hospital de Braga 

O Hospital de Braga (HB) é uma unidade hospitalar integrada no Serviço Nacional 

de Saúde (SNS). Em 2008 o hospital foi entregue à gestão de um consórcio privado 

liderado pelo Grupo José de Mello Saúde, ao abrigo de um contrato no âmbito das 

Parcerias Público/Privadas na Saúde, rumo a um novo hospital construído de raiz, 

com transferência de instalações em maio de 2011. A partir daqui, deixa de se chamar 

Hospital de São Marcos e passa a ser designado por Hospital de Braga1. 

Situado na zona este da cidade de Braga, este hospital está implementado num 

terreno de 23 hectares, em Sete Fontes, na freguesia de São Victor. Com uma área 

clínica de 140 000 m2, 705 camas e 60 gabinetes de consultas, esta “grande casa” 

veio responder às necessidades da população não apenas do distrito de Braga mas 

de todos os concelhos limítrofes. O HB é uma estrutura arquitetonicamente moderna, 

construída para uma perfeita articulação entre as diferentes funcionalidades, sempre 

na perspetiva de uma maior qualidade de serviço e conveniência para o utente. As 

novas instalações conciliam unidades de assistência médica, investigação e ensino 

universitário de excelência. Um espaço criado para prestar os melhores e mais 

inovadores cuidados de saúde com tecnologia de última geração1. 

 

2. Os Serviços Farmacêuticos  

Os Serviços Farmacêuticos (SF) constituem uma estrutura importante dos 

cuidados de saúde dispensados em meio hospitalar, uma vez que asseguram a 

terapêutica medicamentosa aos doentes, a qualidade, a eficácia e a segurança dos 

medicamentos. Segundo o artigo 2º do Capítulo I do Decreto-Lei (DL) nº 44 204, de 2 

de fevereiro de 1962, estes são “departamentos com autonomia técnica e científica, 

sem prejuízo de estarem sujeitos à orientação geral dos órgãos de administração, 

perante os quais respondem pelos resultados do seu exercício”2. 

Assim, o farmacêutico hospitalar (FH) é um profissional de saúde habilitado com 

grau de especialista, com responsabilidade na utilização correta e racional dos 

medicamentos no hospital, e com formação para fornecer informações sobre o 

medicamento a todos os outros profissionais de saúde3. Este integra a equipa 

multidisciplinar de saúde hospitalar e, por isso, assume diversas responsabilidades 

durante a gestão do medicamento, quer a nível da seleção, aquisição, 

armazenamento e distribuição, quer na implementação e monitorização da política do 

medicamento4. Também desempenha um papel de extrema importância, assumindo 

funções em comissões técnicas e científicas, nomeadamente na Comissão de 

Controlo da Infeção Hospitalar, Comissão de Ética para a Saúde e Comissão de 

Farmácia e Terapêutica (composta por 2 médicos e 2 farmacêuticos) que visam, 
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respetivamente, implementar medidas de prevenção e controlo da infeção, a 

resolução dos problemas éticos do hospital e a apreciação, implementação e 

avaliação da política do medicamento nos serviços do HB5.  

A categoria de diretor dos SF do HB é desempenhada pela Dr.ª Graça Castro que 

coordena uma vasta equipa, composta por Farmacêuticos, Técnicos de Diagnóstico 

e Terapêutica (TDT), Assistentes Operacionais (AO) e Assistentes Técnicos (AT) 

(Anexo I). 

3. Sistema de Gestão da Qualidade 

A Direção da Qualidade e Gestão do Risco têm como missão implementar uma 

política global da qualidade que garanta a melhoria contínua da qualidade dos 

serviços prestados à população que procura o HB, num contexto de segurança para 

os utentes, profissionais e para a prática clínica, procurando garantir o mais elevado 

grau de satisfação desses utentes e familiares e de todos os profissionais, e zelar pelo 

cumprimento dos indicadores de qualidade dos serviços clínicos previstos no Contrato 

de Gestão5.  

O HB implementou o sistema de gestão da qualidade, regendo-se pela norma 

portuguesa ISO 9001:2008, obtendo certificação pela Caspe Healthcare Knowledge 

Systems, a junho de 2013. Tendo em vista a validação/melhoria dos procedimentos 

instituídos, os SF do HB possuem manuais onde estão padronizados todos os 

procedimentos, nomeadamente o Manual da Qualidade. 

 

4. Organização e Gestão dos Serviços Farmacêuticos 

4.1. Seleção de Medicamentos 

Uma seleção adequada e racional de medicamentos é imprescindível para o bom 

funcionamento de um hospital. Esta seleção é feita pela Comissão de Farmácia e 

Terapêutica (CFT), com base no Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos 

(FHNM) e no Formulário Hospitalar da José de Mello Saúde (FHJMS), tendo como 

critérios as necessidades terapêuticas dos doentes, a melhoria na qualidade de vida 

do doente e critérios fármaco-económicos. Quando outros medicamentos, que não se 

encontram no FHNM são necessários é feita uma adenda ao FHNM. 

 4.2. Aquisição de Medicamentos 

O objetivo principal do setor responsável pela aquisição de medicamentos dos 

SF do HB é a satisfação das necessidades terapêuticas dos doentes com a melhor 

utilização dos recursos disponíveis7. 

A rentabilização financeira e espacial dos SF, princípios que regem a gestão de 
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stocks, atende a fatores como prazos de validade, preço dos produtos, consumos e 

respetiva variação, capacidade de armazenamento, rotatividade de produtos e tempo 

necessário para satisfação das encomendas.  

Desta forma, procura-se um equilíbrio que evite o excesso de stocks, 

correspondendo a um empate de investimento e espaço e a sua rutura que conduziria 

a uma insatisfação dos serviços clínicos (SC)6,7,. Assim foi implementado o sistema 

Kanban (Anexo II), um método físico de controlo de stock e encomendas, que permite 

uma gestão mais eficaz e rentável de stocks. O Kanban (Figura 1) assume o formato 

de cartão e contém todas as informações necessárias para 

a realização de uma encomenda quando necessário, 

nomeadamente nome do produto por Designação Comum 

Internacional (DCI), ponto de encomenda (PE), stock 

máximo e código interno associado. Cada artigo apresenta 

um PE pré-definido que é baseado no consumo dos 

últimos meses.  

Para se proceder à aquisição, o FH gera e valida a 

lista de necessidades (produtos abaixo do PE) e o setor 

administrativo da Farmácia elabora a nota de encomenda 

(Anexo III) de acordo com os dados informáticos (número de unidades a requisitar por 

encomenda, preço e laboratório fornecedor), sob coordenação e supervisão do FH 

responsável. A nota de encomenda é validada e autorizada pela diretora dos SF e, 

dependendo do valor da encomenda, pelo elemento da Comissão Executiva com 

competência para tal. Em seguida, a nota de encomenda é enviada ao respetivo 

laboratório. Todas as encomendas de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos 

(MEP), para além de serem efetuadas através de uma nota de encomenda, 

necessitam ainda de ser acompanhadas pelo anexo VII (Anexo IV). Neste documento 

constam informações relativas à nota de encomenda, DCI do medicamento 

encomendado, forma farmacêutica e dosagem, bem como dados relativos à entidade 

requisitante e à entidade fornecedora. É constituído por original e duplicado, sendo 

enviado pelo correio ao laboratório fornecedor. Posteriormente é datado e assinado 

pelo diretor técnico do laboratório em questão, e o original é devolvido aos SF para 

ser arquivado6. A quantidade a adquirir de cada artigo depende de vários fatores: 

regularidade de consumo, urgência da aquisição, condicionantes de fornecedores, 

instruções do Conselho de Administração (CA), tipo de aquisição e de artigo, entre 

outros7. 

Em caso de rutura de stock do HB, o produto em falta pode ser adquirido ao 

distribuidor, que efetua entregas diárias, ou pode ser realizado um pedido de 

Figura 1. Kanban. 
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empréstimo a outra instituição, garantindo a sua devolução logo que o stock o 

possibilite. 

Durante o estágio efetuamos a recolha de kanbans quando atingido o PE, bem 

como a sua posterior colocação aquando do armazenamento dos produtos (Anexo V), 

acompanhamos o processo de criação e validação da lista de necessidades e 

participamos na gestão de pedidos de empréstimos entre o HB e os hospitais públicos 

e privados.  

4.3. Receção de Encomendas 

Atendendo ao Circuito do Medicamento (CM), a receção de encomendas é 

realizada por um AO, através da utilização de um Personal Digital Assistant (PDA), 

sendo posteriormente registada informaticamente pelas administrativas. A entrega 

das encomendas, acompanhada da guia de remessa (Anexo VI) e/ou fatura, é feita 

diretamente na zona destinada à sua receção. As informações constantes nestes 

documentos são conferidas qualitativamente e quantitativamente, com a nota da 

encomenda e produto rececionado.  

Na receção de encomendas dá-se prioridade aos produtos que necessitam de 

refrigeração e certifica-se a realização do transporte à temperatura adequada (2-8oC), 

utilizando dispositivos específicos para o efeito que devem acompanhar o produto 

durante todo o processo e posterior armazenamento. 

Relativamente aos medicamentos hemoderivados, a guia de remessa/fatura tem 

de vir obrigatoriamente acompanhadas do certificado de autorização de utilização de 

lote, emitido pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. 

(INFARMED). Este documento é arquivado pelo FH num arquivo específico. Também 

pode ser enviado o certificado de análise do lote3,8. 

No caso de ser detetada uma não conformidade, o laboratório/distribuidor é 

contactado de imediato e até o problema ser resolvido, o produto segue para 

quarentena, ficando armazenado em local próprio, diferente dos restantes produtos. 

4.4. Armazenamento 

Os produtos devem ser armazenados com a maior brevidade possível após a sua 

receção. Segundo o Manual de Farmácia Hospitalar (MFH), os medicamentos, 

produtos farmacêuticos e dispositivos médicos devem ser armazenados de forma a 

obedecer às condições necessárias de espaço, luz, temperatura, humidade e 

segurança dos medicamentos3. Produtos de frio, estupefacientes, psicotrópicos e 

medicamentos urgentes são os primeiros a ser armazenados. 

Os medicamentos que não requerem condições especiais de conservação 
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encontram-se no armazém de distribuição clássica e são organizados por ordem 

alfabética de DCI estando os colírios, material de penso e contrastes, concentrados 

eletrolíticos e dietas separados dos restantes produtos nas salas a estes destinadas.
 

Da mesma forma, os artigos inflamáveis regulamentados pela Portaria nº 53/71 de 3 

de fevereiro9, permanecem numa sala apropriada, equipada com kit de emergência, 

onde as condições de segurança são garantidas. 

Já os injetáveis de grande volume encontram-se num armazém maior que possui 

um largo corredor de passagem que permite uma circulação mais fácil. 

Por sua vez, os fármacos que requerem refrigeração devem ser colocados em 

frigoríficos e arcas exclusivos para o efeito, sendo o controlo da temperatura regulado 

por um dispositivo próprio, que assegura a emissão de alerta aquando da ocorrência 

de incidências e/ou discrepâncias no armazenamento de produtos termolábeis. 

As matérias-primas para uso laboratorial encontram-se no laboratório, e a maioria 

dos medicamentos para dispensa em ambulatório estão armazenados em local afeto 

ao seu exercício, facilitando assim o seu acesso. 

No HB o armazenamento dos MEP é efetuado no interior de cofres sujeitos a uma 

combinação de letras e números, com fechadura dupla e encontram-se armazenados 

numa sala com sistema de abertura por leitura magnética com o cartão de FH, onde 

apenas os FH têm acesso. Os hemoderivados e fármacos para ensaios clínicos (EC) 

encontram-se armazenados em salas individualizadas, sendo os medicamentos 

dispostos por ordem alfabética. Aqueles que necessitam de condições especiais de 

conservação são armazenados no frigorífico. 

Os medicamentos citotóxicos são armazenados em local próprio, separados dos 

restantes medicamentos, sendo que a sala se encontra munida de um kit de 

emergência para casos de derramamento. 

Os medicamentos que expiraram a validade são retirados, identificados como não 

conformes e colocados em local destinado a esse propósito. Os que são aceites pelos 

laboratórios são devolvidos a estes e é emitida uma nota de crédito, os que não o são 

seguem para incineração de acordo com a legislação em vigor. 

 

5. Autorização de Utilização Especial 

Excecionalmente podem ser feitas aquisições de medicamentos que necessitam 

de uma Autorização de Utilização Especial (AUE), isto é, medicamentos com benefício 

clínico bem reconhecido, que não sejam comercializados em Portugal, mas possuam 

Autorização de Introdução no Mercado (AIM) num país da União Europeia ou 

medicamentos com provas preliminares de benefício clínico ainda que sem AIM em 

qualquer país. Para isso, o médico deve solicitar a aquisição do medicamento, após 
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aprovação do diretor de serviço e aprovação da CFT. Caso o medicamento não conste 

do FHNM, o diretor do serviço requisitante deve preencher o formulário de justificação 

clínica (Anexo VII) assinalando a indicação terapêutica pretendida, estratégia 

terapêutica, listagem de terapêuticas alternativas no mercado e motivos da sua 

inadequação, bem como fundamentação científica da utilização do medicamento, a 

enviar à CFT. Posteriormente é enviado um requerimento ao INFARMED a solicitar 

aprovação para a aquisição (Anexo VIII). Se o medicamento fizer parte do FHNM, não 

é necessário o envio do formulário de justificação clínica.  

As AUE são regulamentadas pela Deliberação nº 105/CA/2007, de 1 de março10 

e, estes medicamentos, segundo o DL nº176/2006, de 30 de agosto11 devem ser 

imprescindíveis à prevenção, diagnóstico ou tratamento de determinadas patologias 

quando não tenham equivalentes em Portugal e não apresentem alternativa 

terapêutica. Em caso de aprovação da AUE do medicamento, esta é válida por um 

ano10. 

 
6. Produção de Medicamentos 

A produção de medicamentos manipulados constitui umas das atividades 

fundamentais de qualquer hospital, pois permite não só a personalização da 

terapêutica como também colmatar falhas quando as alternativas terapêuticas 

produzidas a nível industrial não são adequadas.  

A Portaria nº 594/2004, de 2 de junho, e os DL nº 90/2004, de 20 de abril, e nº 

95/2004, de 22 de abril, bem como as “Boas Práticas a Observar na Preparação de 

Medicamentos Manipulados em Farmácia de Oficina e Hospitalar”, regem toda a 

produção de medicamentos manipulados12-15. No HB a área de produção engloba 

apenas reembalagem de formas orais sólidas e a produção de preparações não 

estéreis. Cabe ao FH garantir a qualidade da preparação, assegurar a segurança 

tanto ao nível da(s) dose(s) do(s) princípio(s) ativo(s) como das interações entre os 

mesmos e, por consequência certificar-se da eficácia do medicamento manipulado.    

 

6.1. Preparações Não Estéreis 

A produção de preparações não estéreis obedece à Portaria nº 594/2004 de 2 de 

junho e às “Boas Práticas a Observar na Preparação de Medicamentos Manipulados 

em Farmácia de Oficina e Hospitalar”12,15. No HB, para cada medicamento manipulado 

é efetuada uma ficha de preparação (Anexo IX), onde é registada toda a informação 

acerca do medicamento manipulado, nomeadamente composição qualitativa e 

quantitativa, dosagem, forma farmacêutica, número de unidades a preparar, técnica 

de preparação, ensaios de verificação do produto final e exemplar do rótulo de 
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identificação, bem como informações que garantem a rastreabilidade do produto final 

e a sua qualidade, tal como lote, origem e prazo de validade das matérias-primas, 

número de lote atribuído e identificação do operador e supervisor. Após manipulação, 

procede-se a ensaios de controlo de qualidade e verificação do produto final, seguido 

do acondicionamento apropriado das preparações não estéreis produzidas, atribuição 

de um prazo de validade e rotulagem. Os rótulos contêm informações referentes à 

composição quali-quantitativa do medicamento manipulado, condições de 

conservação, via de administração, instruções especiais de utilização e prazo de 

validade, bem como o número de lote atribuído e a identificação do local de 

preparação e do diretor técnico dos SF.    

Durante o nosso período de estágio, tivemos oportunidade de participar 

ativamente na preparação de medicamentos manipulados, nomeadamente papéis 

medicamentosos de esomeprazol e hidrocortisona, solução aquosa de eosina a 2% e 

solução de Miles. 

 

6.2. Fracionamento e Reembalagem de Formas Orais Sólidas 

O fracionamento e a reembalagem de medicamentos consistem no processo de 

manipulação de produtos acabados, permitindo obter frações de dose não disponíveis 

no mercado e/ou o acondicionamento e identificação de doses unitárias de 

determinados fármacos. Estes procedimentos constituem assim uma mais-valia, tanto 

a nível terapêutico como a nível económico, pois permitem uma maior rentabilização 

das matérias-primas utilizadas. A execução destas operações não deve implicar um 

prejuízo nas propriedades físico-químicas e biofarmacêuticas da formulação, uma vez 

que a forma farmacêutica não deve ser destruída, as perdas associadas não devem 

ser elevadas e o mecanismo de libertação do fármaco não pode ser alterado. Cada 

medicamento reembalado é devidamente identificado, constando obrigatoriamente 

em cada embalagem: DCI, dosagem, prazo de validade, lote de fabrico e data da 

reembalagem.  

 

6.3. Produção de Estéreis  

  6.3.1.Nutrição Parentérica 

A manipulação de misturas para nutrição parentérica é efetuada em ambiente 

estéril. Uma vez que o HB ainda não possui instalações adequadas à sua produção, 

as bolsas de nutrição parentérica vêm já preparadas do Hospital CUF Descobertas 

em Lisboa. 
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6.3.2. Produção de Citotóxicos 

A preparação da quimioterapia, reconstituição e diluição dos fármacos citotóxicos, 

utilizada no HB é efetuada pelo Hospital CUF Porto. Diariamente é elaborado um 

mapa de produção onde consta o nome, o respetivo número de processo e prescrição 

médica dos doentes que irão efetuar uma sessão de Hospital de Dia Oncológico no 

mesmo dia ou no dia seguinte. A medicação pedida é entregue no dia em que são 

efetuados os tratamentos, sendo conferido o principio ativo e as dosagens de cada 

tratamento por um FH e um enfermeiro. 

 

7. Distribuição 

“ A Distribuição de Medicamentos é o denominador comum e a face mais visível 

da atividade farmacêutica em todos os estabelecimentos hospitalares”4. 

A distribuição de medicamentos apresenta-se como um processo fundamental no 

circuito do medicamento, permitindo alcançar uma utilização segura, eficaz e racional 

do medicamento e é realizada em colaboração com os vários serviços do hospital. 

Este procedimento pretende garantir o cumprimento da prescrição médica e a correta 

administração do medicamento (quantidade e qualidade), racionalizar a distribuição 

de medicamentos e custos com a terapêutica, e ainda minimizar os erros de 

medicação16,17. Assim, existem quatro formas de distribuição de medicamentos no HB: 

a distribuição clássica, a distribuição individual diária em dose unitária (DIDDU), a 

distribuição em regime ambulatório e os circuitos especiais de distribuição, havendo 

características específicas para cada tipo de distribuição. 

 

7.1. Distribuição Clássica 

Em cada SC do HB existe um stock na enfermaria, calculado com base nas 

características desse serviço. A distribuição clássica refere-se ao sistema de 

distribuição de medicamentos pelos SF, mediante requisição informática efetuada 

pelo enfermeiro chefe, a fim de repor o stock estabelecido. O sistema de distribuição 

clássica foi o primeiro sistema a ser aplicado na distribuição de medicamentos em 

ambiente hospitalar. O pedido é efetuado semanalmente, com as quantidades 

contadas, garantindo o correto funcionamento do serviço (Anexo X)3,18. Após 

avaliação e validação da requisição por um FH, esta é preparada recorrendo à 

utilização de um PDA aquando do picking (Anexo XI), por forma a minimizar possíveis 

erros. O débito é efetuado informaticamente, sendo posteriormente entregue por um 

AO no serviço em questão.   
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Para além da distribuição clássica 

pode ainda ser feita uma distribuição 

semiautomática através do sistema Pyxis® 

(Figura 2). No HB este equipamento está 

presente apenas num serviço, na Unidade 

de Cuidados Intensivos Polivalente 

(UCIP). O seu mecanismo de 

funcionamento, interligado por uma 

unidade básica de controlo (consola), 

possibilita a consulta do stock, dos prazos 

de validade dos fármacos armazenados, bem como realizar algumas alterações a 

nível informático. A constituição do stock (definição de stock máximo e stock mínimo), 

é determinada tendo como referência o histórico de consumos da UCIP. Desta forma, 

as dimensões da estação também são variáveis consoante os requisitos, podendo 

possuir apenas um bloco, ou ser acrescido de um frigorífico3,18. 

Diariamente é efetuada uma análise ao stock, sendo reposto ao stock mínimo os 

medicamentos em falta. Às quintas-feiras, o stock é reposto ao stock máximo, para 

assim suportar as necessidades do fim de semana. Os objetivos da deslocação do 

FH à enfermaria proporcionam não só o processo acima descrito como o contacto 

com os elementos da enfermagem, ajudando na resolução de questões que surjam 

no quotidiano. Por outro lado, este sistema semiautomático possibilita a determinação 

do elemento que retira a medicação e para que doente, uma vez que a sua 

manipulação exige a inserção do número mecanográfico do hospital e a impressão 

digital ou password. Assim, é automaticamente elaborado um relatório dos 

utilizadores, dos fármacos e das devoluções que decorreram num determinado 

período de tempo3,18. 

Fora do horário estabelecido com os serviços, podem ser fornecidos os pedidos 

de medicação urgente. Esses pedidos são requisitados via informática e entregues ao 

serviço que o requisitou através de um AO. É fornecida medicação em número 

suficiente até à próxima reposição semanal, procedendo-se ao seu registo. 

No decorrer do estágio, participamos no processo de validação dos pedidos feitos 

aos SF, efetuamos o picking tanto de pedidos semanais, como de pedidos urgentes, 

e acompanhamos o processo de reposição de stock do Pyxis®. 

 

7.2. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

A distribuição de medicamentos no internamento é feita, maioritariamente, por 

Figura 2 - Pyxis®. 
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dose unitária, isto é, a cada doente corresponde apenas a sua medicação sendo 

cedida numa gaveta individualizada para um período de 24 horas, com exceção dos 

fins de semana e feriados, sendo antecipadamente preparadas as malas para um 

intervalo máximo de 72 horas. 

Tal como referido no MFH surge a necessidade de aumentar a segurança no 

circuito do medicamento, conhecer melhor o perfil farmacoterapêutico dos doentes, 

diminuir os riscos de interações, racionalizar melhor a terapêutica, atribuir de forma 

sustentada os custos e diminuir os desperdícios. Este processo é garantido uma vez 

que as prescrições médicas são validadas pelos farmacêuticos antes de os TDT 

procederem à sua preparação, para depois serem distribuídos3. 
 

Na prescrição médica devem constar vários parâmetros como a data de 

prescrição, identificação do doente e do médico e os medicamentos designados por 

DCI com a respetiva dose, forma farmacêutica e via de administração. Devem ainda 

ser mencionadas outras informações úteis, como o diagnóstico, alergias, 

calendarização da dispensa ou justificação da prescrição de antibióticos com 

justificação obrigatória, quando aplicável (Anexo XII). 

No HB, cada farmacêutico assume a responsabilidade de validar as prescrições 

dos respetivos serviços que lhes são atribuídos, garantindo-se no entanto a 

substituição em caso de ausência. Após a prescrição o farmacêutico efetua a 

validação sendo capaz de identificar e resolver problemas que possam afetar a 

prescrição médica, nomeadamente interações, duplicação de terapêuticas, 

posologias inadequadas, alergias ou medicamentos extra-formulário. Qualquer dúvida 

relacionada com a prescrição médica pode ser resolvida e esclarecida contactando o 

médico prescritor3. Deste modo, o farmacêutico possui um papel bastante ativo na 

terapêutica prescrita ao doente, identificando e resolvendo situações para que a 

terapêutica seja maximizada e os efeitos adversos e custos associados minimizados. 

Após a validação farmacêutica é emitido o mapa farmacoterapêutico (Anexo XIII) 

onde constam todos os medicamentos que deverão ser dispensados a cada doente 

para um período de 24 horas. Este mapa farmacoterapêutico é enviado para as duas 

máquinas de dispensa semiautomática de medicamentos, a Fast Dispensing System 

(FDS) e o Kardex. A FDS (Figura 3) dispensa as formas farmacêuticas orais sólidas 

e o Kardex (Figura 4) dispensa as restantes, com exceção dos medicamentos que 

pelo elevado volume, como bolsas de nutrição parentérica, ou condições especiais de 

armazenamento não possam estar aqui armazenadas. Os medicamentos são 
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dispensados por doente, sendo colocados por um TDT na 

gaveta identificada com o serviço, número da cama, nome 

do doente e respetivo processo. Estes sistemas 

semiautomatizados permitem diminuir a ocorrência de 

erros, o tempo de preparação da medicação e racionalizar 

os diversos stocks nas unidades de distribuição, 

melhorando assim a qualidade global do trabalho 

executado3.  

À hora de saída dos medicamentos, levados para as 

enfermarias por um AO, imputa-se informaticamente a 

saída dos mesmos por doente.  

Muitas vezes, quando as malas retornam aos SF, há 

fármacos devolvidos que, por alguma razão, não foram administrados ao doente. 

Depois de verificar as condições de conservação e prazo de validade, procede-se à 

devolução informática da medicação por doente, no caso de existir uma prescrição ou 

devolução ao serviço na inexistência de indicação associada.
 
Para garantir a eficácia 

do processo de DIDDU, o Kardex emite diariamente mapas de reposição, indicando 

quais os fármacos cuja quantidade se 

encontra inferior ao stock mínimo.  

A distribuição unidose é limitada pois 

não contempla os casos de medicação fora 

da prescrição em caso de urgência, ou em 

que o médico ainda não fez a prescrição, daí 

os serviços necessitarem de armários de 

recurso, de modo a suprir estas 

necessidades.  

A validação de prescrições médicas foi 

parte integrante do nosso estágio, sempre 

supervisionada por um FH.  

 

7.3. Medicamentos Sujeitos a Controlo Especial 

Devido às suas características, alguns medicamentos estão sujeitos a uma 

legislação especial, como é o caso dos citotóxicos e imunossupresores, dos 

hemoderivados e dos estupefacientes e psicotrópicos. Esta exigência prende-se com 

o facto de estes medicamentos estarem associados a efeitos adversos marcados e 

poderem ser usados para fins não terapêuticos. 

Estes medicamentos assim como os gases medicinais, são distribuídos por 

Figura 3 - FDS. 

Figura 4 - Kardex. 
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circuitos especiais e regulados por legislação própria. 

  7.3.1. Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos (MEP)  

Atuando os MEP diretamente a nível do Sistema Nervoso Central, estes fármacos 

apresentam alguns riscos, podendo induzir dependência física e psíquica. Devido à 

sua estreita margem terapêutica, o risco de sobredosagem também é elevado. Assim 

os MEP são medicamentos sujeitos a legislação especial, sendo regidos pelo DL nº 

15/93 de 22 de janeiro12, que estabelece o “Regime jurídico do tráfico e consumo de 

estupefacientes e psicotrópicos”, pela Lei nº 45/96 de 22 de janeiro, pelo Decreto 

Regulamentar nº 61/94 de 3 de setembro e, por fim, pela Portaria nº 981/98 de 8 de 

junho, sobre “Execução das medidas de controlo de estupefacientes e 

psicotrópicos”19-22.  

Para prevenir o seu uso incorreto, foram instituídas normas que visam um 

controlo rigoroso, desde a encomenda, ao transporte, dispensa e administração. 

Todos os movimentos efetuados nos SC são efetuados num livro de requisições, 

correspondente ao anexo X da Portaria nº 981/98, de 8 de junho22 (Anexo XIV) . 

Para além de os MEP serem armazenados segundo o descrito em 3.4., em cada 

serviço existe também um cofre de dupla fechadura que corresponde a um pequeno 

armazém, cujo stock é previamente definido entre SF e equipa de enfermagem, 

reposto mediante requisição. 

As auditorias internas que são feitas ao stock assumem particular relevância 

neste caso. A contagem do stock dos MEP da farmácia é feita diariamente por um FH. 

Já nos SC, este processo é realizado trimestralmente pelo FH, e semanalmente pelos 

SC, sendo também verificados os prazos de validade. Estas ações são registadas em 

mapas de controlo que são arquivados. 

As requisições feitas visam repor o que foi utilizado pelo SC em um ou vários 

doentes. Este fornecimento é efetuado mediante a apresentação do respetivo 

impresso, devidamente preenchido e assinado pelo diretor do serviço ou substituto 

legal. Cada requisição apenas pode conter uma única substância ativa, sem rasuras, 

na qual o enfermeiro deve colocar a identificação dos doentes a quem foram 

administrados os referidos medicamentos (nome e número do processo), o 

medicamento, a dosagem, o lote, a data da administração e o enfermeiro responsável 

pela administração. No momento da reposição o FH atesta a conformidade dos 

registos efetuados e assina a requisição, sendo assim reposta a quantidade que foi 

utilizada. Caso haja alguma irregularidade, o FH contacta o enfermeiro chefe para 

avaliarem a situação e corrigirem o erro. O anexo X é constituído por original e 

duplicado. O original é arquivado nos SF e o duplicado é arquivado no SC. Os 
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consumos dos MEP são imputados ao serviço, salvaguardando o registo exato do que 

está presente nos diferentes serviços. No original o FH regista, posteriormente, um 

número de saída interno após imputação dos medicamentos.  

Apesar de morosos estes procedimentos garantem uma maior segurança e 

controlo na promoção do bom uso do medicamento. 

Ao longo do estágio tivemos a possibilidade de participar em todo o circuito dos 

MEP, nomeadamente no controlo diário do stock, validação de requisições e 

preparação dos medicamentos para posterior entrega aos SC.  

 

7.3.2. Hemoderivados 

Este grupo engloba todas as substâncias derivadas do sangue ou plasma 

humano, estão sujeitas a um elevado risco de contaminação e pelas suas 

características à consequente transmissão de doenças infeciosas. Assim, impõe-se a 

este tipo de produtos um controlo apertado que é determinado por legislação 

específica e adequada3,8.  

Por forma a garantir o  controlo, antes do seu fornecimento, os hemoderivados 

são submetidos a estudos por lote pelo INFARMED que emite o Certificado de 

Autorização de Utilização do Lote de Fabrico (CAUL)3 (Anexo XV).  

A receção destas substâncias deve ser acompanhada pela guia de remessa, pelo 

CAUL e pelo relatório de análise microbiológica e físico-química do produto (Anexo 

XVI).  

A aquisição, distribuição e administração de hemoderivados foram inicialmente 

regulamentadas pelo Despacho nº 11291/97 de 18 de novembro, que pretendia 

uniformizar o registo hospitalar rigoroso da identificação de lotes, fabricantes e 

distribuidores destes produtos, de forma a estabelecer uma possível relação entre a 

administração terapêutica daqueles medicamentos e a deteção de doenças infeciosas 

transmissíveis pelo sangue. Assim, atualmente, o registo destas movimentações de 

produtos hemoderivados está sujeito ao Despacho Conjunto nº 1051/2000, de 14 de 

setembro, que criou o modelo nº 1804 da Imprensa Nacional da Casa da Moeda com 

o intuito de uniformizar o registo destas informações num documento constituído por 

um original destinado aos SF e um duplicado a arquivar no processo de cada 

doente23,24 (Anexo XVII). O fornecimento de medicamentos hemoderivados é apenas 

efetuado através do impresso supracitado.  

Quando uma requisição chega aos SF, o FH verifica o correto preenchimento dos 

quadros A e B. Sempre que se verificar alguma irregularidade no preenchimento 

destes dados, o hemoderivado não é dispensado e a prescrição é devolvida ao SC 

em questão. Em seguida o FH preenche o quadro C para o qual precisa de consultar 
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o CAUL. Por fim, é feito o registo informático do medicamento hemoderivado por 

doente. 

A requisição do hemoderivado é composta por duas vias – “via serviço” e “via 

farmácia” – sendo que a “via serviço” é destacada e entregue juntamente com a 

medicação para ser arquivada no respetivo serviço, a “via farmácia” é arquivada com 

um exemplar do registo de consumos nos SF. A administração do hemoderivado, no 

SC, ao doente é registada pelo enfermeiro, no Quadro D da “via serviço”. Os 

hemoderivados não administrados no prazo de 24 h são devolvidos aos SF se tiverem 

sido mantidos em condições de armazenamento adequadas, registando-se a 

devolução no quadro D, devidamente assinada e datada pelo enfermeiro. A devolução 

é imputada informaticamente pelo FH, registando no original a quantidade devolvida 

e o nº gerado informaticamente. O preenchimento do quadro D no duplicado é 

verificado posteriormente pelo FH que se dirige periodicamente ao serviço para 

encerrar o circuito de hemoderivados. 

Assim, o registo destes medicamentos é fundamental, uma vez que funciona 

como uma metodologia adequada à investigação de eventual relação de causalidade 

entre a administração terapêutica destes medicamentos e a deteção de doença 

transmissível pelo sangue. Tudo isto faz com que seja um circuito com rastreabilidade, 

que permite, se existir um problema após administração, que consigamos saber qual 

o lote que o causou.  

Durante o estágio, tivemos a oportunidade de validar requisições destes 

medicamentos, bem como proceder ao preenchimento das mesmas. Preparamos a 

medicação requerida e efetuamos a devolução de medicamentos hemoderivados.   

 

7.3.3.  Gases Medicinais 

Segundo o DL nº 176/2006, de 30 de agosto, gases medicinais são “gases ou a 

mistura de gases, liquefeitos ou não, destinados a entrar em contacto direto com o 

organismo humano e que desenvolvam uma atividade apropriada a um medicamento, 

designadamente pela sua utilização em terapias de inalação, anestesia, diagnóstico 

in vivo ou para conservar ou transportar órgãos, tecidos ou células destinados a 

transplantes, sempre que estejam em contacto com estes”11. 

A aquisição de gases medicinais é efetuada informaticamente através do envio 

de uma nota de encomenda, mediante a contagem do número de garrafas vazias ou 

avariadas. O enchimento dos tanques é requerido quando a capacidade dos mesmo 

se encontra a 50%.  
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A receção de todas as garrafas é precedida de uma verificação das garrafas 

cheias entregues e das garrafas vazias ou avariadas recolhidas pelo fornecedor e 

posteriormente verificadas pelo FH 

responsável. O enchimento de 

gases de tanque (Figura 5) é 

precedido de uma verificação do 

nível do tanque e após o seu 

enchimento é feita uma nova 

verificação do seu nível. Esta 

verificação é arquivada nos SF 

para conferência das respetivas faturas. Os gases medicinais encontram-se 

armazenados fora dos SF por questões de espaço e segurança.  

A distribuição de gases medicinais em garrafa aos serviços é efetuada mediante 

um pedido informático único, sendo feito o fornecimento por troca com o serviço. 

Quanto aos gases medicinais em rampa, o procedimento informático já foi realizado, 

restando apenas distribuir o produto através da rede hospitalar instalada. 

É da responsabilidade do FH assegurar a conformidade de todo o circuito dos 

gases medicinais, bem como garantir a qualidade e segurança dos mesmos. 

7.3.4.  Medicamentos Extra-formulário 

O FHJMS, tendo por base o FHNM, funciona como guia de referência na 

utilização terapêutica na maioria das situações clínicas vivenciadas em ambiente 

hospitalar3.
 
Por vezes, pelo facto de ser apenas um guia, existem patologias que 

exigem fármacos que não estão incluídos. Estes formulários não são, no entanto, uma 

limitação à prescrição médica, mas todos os medicamentos extra-formulário prescritos 

têm de ser sujeitos a uma avaliação cuidada. O médico deve explicar porque é que 

nenhum dos medicamentos do FHJMS se adequa para o tratamento, quais as 

vantagens do novo e outros motivos ou factos que ache relevante. Nestas situações, 

o prescritor deverá solicitar ao hospital a introdução de um novo fármaco no FHJMS 

ou em alternativa, a autorização para a sua utilização excecional em determinado 

contexto clínico e por doente (Anexo XVIII). Neste caso, o médico deverá preencher 

um impresso próprio e remeter à CFT a avaliação da sua eficácia, a qualidade, a 

segurança, a relação custo/benefício e a aprovação ou não da sua introdução ou 

utilização pontual3. 

Neste contexto, cabe à CFT decidir a utilização pontual do fármaco extra-

formulário, ou a sua inclusão no guia do hospital (caso se aplique). Após autorização 

é possibilitado aos SF a dispensa dos medicamentos extra-formulário. 

Figura 5 - Enchimento de tanques de gases medicinais. 
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 7.4. Distribuição em Regime Ambulatório 

Os cuidados farmacêuticos centrados no doente têm como objetivo a prevenção, 

identificação e resolução de problemas relacionados com os medicamentos, tanto 

reais como potenciais, e consequentemente a melhoria da qualidade de vida do 

doente2,3. 

Há patologias cujas terapêuticas implicam custos demasiado elevados e podem, 

a longo prazo, colocar em risco a adesão do doente.  

Para contornar esta situação surgiu a necessidade de dispensa de determinados 

medicamentos pelos SF pelo facto de permitir um maior controlo e vigilância em 

determinadas terapêuticas e também pelo facto de certos medicamentos (de elevado 

valor económico) só serem comparticipados a 100% se dispensados pelos SF2.  

A distribuição de medicamentos pelos SF do HB em regime de ambulatório 

permite, como o nome indica, que o doente atendido na consulta externa faça a terapia 

gratuita em casa, no seu ambiente familiar sem que disso resulte a diminuição do 

seguimento farmacoterapêutico. Neste domínio, o FH assume como 

responsabilidades a dispensa, informação e controlo de todos os medicamentos 

cedidos ao doente em regime ambulatório, a organização de um sistema de controlo, 

o registo do perfil farmacoterapêutico dos doentes e elaboração de procedimentos de 

dispensa e processamento de receituário de acordo com a regulamentação em vigor 

e diretrizes do CA, para os diferentes grupos de medicamentos3. 

Os medicamentos dispensados pelos SF em regime de ambulatório podem 

enquadrar-se numa das seguintes situações: medicamento experimental, 

medicamento de uso exclusivo hospitalar ou medicamento legalmente autorizado, 

medicamentos prescritos em consulta especializada certificada ao abrigo do 

Despacho 18419/10, de 2 de dezembro, bem como a venda de medicamentos ao 

público nas situações abrangidas pelo DL nº 206/2000 de 1 de setembro25,26. Os 

medicamentos legalmente autorizados estão regulamentados por Diploma, 

publicados em Diário da República sendo que cada diploma se refere a determinada 

patologia e engloba todos os medicamentos específicos para essa patologia (Anexo 

XIX). 

 A distribuição em regime de ambulatório é realizada mediante uma prescrição 

médica (Anexo XX). Após a sua receção, a confirmação da sua validade é efetuada 

por um FH, verificando o nome e número do processo, sistema de saúde, número de 

beneficiário, identificação do médico prescritor através de vinheta codificada e/ou 

assinatura, prazo de validade e confirmação das exigências legais.  

 Quando o utente se dirige à Farmácia de Ambulatório, deve fazer-se acompanhar 

do documento de identificação pessoal e do cartão de identificação de utente do HB 
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(Anexo XXI), no qual consta o número de processo e através do qual o FH tem acesso 

à ficha clínica individual do doente. 

No momento da dispensa, é feito um aconselhamento farmacêutico 

personalizado, com o objetivo de promover o uso correto e racional dos 

medicamentos, bem como a adesão à terapêutica. No final da dispensa, o FH procede 

à saída informática da medicação dispensada por doente, e este assina um 

documento que comprova que recebeu a medicação.  

Ao longo do tratamento, o FH tenta perceber junto do doente se há de facto 

adesão à terapêutica, se tem verificado efeitos adversos e se a prescrição está 

adequada, de forma a conseguir realizar um acompanhamento ao doente. 

 Pudemos constatar que é na Farmácia de Ambulatório que o FH tem um maior 

contacto com o utente. Para além de termos procedido à dispensa de medicamentos, 

tivemos a oportunidade de estabelecer um diálogo com o doente, onde ouvimos quais 

as dificuldades que este sentia na administração da medicação, bem como algumas 

reações adversas decorrentes da mesma, e o podemos aconselhar sobre como 

proceder, dar todas as informações necessárias sobre a medicação e demonstrar a 

importância da adesão ao tratamento.   

 

8. Hospital de Dia Oncológico  

Os fármacos utilizados no tratamento de neoplasias malignas designam-se por 

citotóxicos e o seu mecanismo de ação está direcionado para a destruição de células 

tumorais através da sua intervenção em diferentes etapas dos processos de 

crescimento e divisão celular.  

Os protocolos terapêuticos de quimioterapia são administrados normalmente em 

ciclos de tratamento, com intervalos regulares, permitindo que os tecidos mais 

sensíveis, como a medula óssea, possam recuperar dos efeitos tóxicos destes 

compostos, que exploram a associação de fármacos, com o intuito de combater a 

heterogeneidade e a resistência das células neoplásicas27. Para muitos tipos de 

tumores existem já combinações estabelecidas e adequadamente validadas que são 

normalmente conhecidas por siglas constituídas pela primeira letra do nome comercial 

ou do nome genérico. Tratando-se de fármacos que interferem diretamente com a 

qualidade de vida do doente, os protocolos de quimioterapia são também constituídos 

por pré e pós-medicação que visa combater os efeitos adversos, como por exemplo, 

os fármacos antieméticos. São então muito utilizados protocolos como:  

 Folfiri: 5-fluorouracilo (5-FU) - bólus (400 mg/m2) + infusor (2400 mg/m2), 

folinato de cálcio (400 mg/m2) e irinotecano (180 mg/m2); 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 Folfox: 5-FU - bólus (400 mg/m2) + infusor (2400 mg/m2), folinato de cálcio 

(400 mg/m2) e oxaliplatina (85 mg/m2);  

 R-CHOP: Rituximab (375 mg/m2), ciclofosfamida (750 mg/m2), vincristina (1,4 

mg/m2) e doxorrubicina (50 mg/m2);  

 FEC: 5-FU (500mg/m2) + soro fisiológico (100ml), epirrubicina (100mg/m2) e 

ciclofosfamida (500mg/m2). 

De modo a alcançar a eficácia máxima com os efeitos tóxicos mínimos, a dose 

de cada antineoplásico necessita de ser ajustada para cada doente, em função da 

sua superfície corporal. Devido às características tóxicas destas substâncias, o seu 

manuseamento deve obedecer a regras de segurança28. Assim, é da competência do 

FH a preparação adequada e segura dos diferentes ciclos de quimioterapia que são 

prescritos pelo médico diariamente3,29. 

Antes da consulta, o doente é submetido a análises hematológicas bem como a 

todo o tipo de exames que o clínico considere relevantes, determinando a sua 

viabilidade para receber a sessão de quimioterapia. Caso algum(s) parâmetro(s) não 

permita(m) que o doente receba o tratamento estipulado, poderá ser necessário 

proceder à redução da dose dos citotóxicos ou então adiar a sessão para uma data a 

determinar. Após parecer positivo por parte do médico, é transmitido à enfermagem e 

posteriormente aos SF que analisam e validam a prescrição mediante o protocolo 

instituído, bem como os dados do doente (Anexo XXII). De seguida, efetua-se os 

cálculos necessários para a elaboração da preparação. Todas as preparações são 

identificadas por um rótulo que para além dos dados do doente, fornece informação 

quanto ao citotóxico e reconstituinte, estabilidade, temperatura de armazenamento 

sistema de administração e também ao diluente, sempre que aplicável.  

Depois de preparados no Hospital CUF Porto, os citotóxicos e restante 

quimioterapia, são devidamente rotulados e embalados (se necessário, etiquetar com 

indicação de guardar no frigorífico e colocar em sacos térmicos refrigerados) seguindo 

em caixas herméticas devidamente identificadas para os SF do HB. Aqui cada 

preparação é confirmada por um FH e um enfermeiro comparando com aquilo que foi 

prescrito, tendo também especial atenção para a integridade física das embalagens, 

prazo de validade, ausência de precipitados e de partículas em suspensão.  

Geralmente a quimioterapia oral, como a capecitabina (Xeloda®) e a hidroxiureia 

(Hydrea®) é prescrita pelo médico e o doente avia a receita nos SF situados no 

Hospital de Dia Oncológico (HDO). A medicação é fornecida nas quantidades exatas 

para o período de tempo correspondente a um mês ou até à próxima visita. 
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9. Ensaios Clínicos  

A realização de EC de medicamentos para uso humano é regulada pelo regime 

jurídico estabelecido pela Lei nº 21/2014, de 16 de abril, que transpõe para a ordem 

jurídica nacional a Diretiva 2001/20/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 

de abril30,31. 

Um EC é definido como “qualquer investigação conduzida no ser humano, 

destinada a descobrir ou verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou os outros 

efeitos farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos experimentais, ou identificar 

os efeitos indesejáveis de um ou mais medicamentos experimentais, ou a analisar a 

absorção, a distribuição, o metabolismo e a eliminação de um ou mais medicamentos 

experimentais, a fim de apurar a respectiva segurança ou eficácia”30.  

Para que um EC seja aprovado, é necessário um parecer favorável da Comissão 

de Ética para a Investigação Clínica (CEIC), que o emite após análise e ponderação 

entre os potenciais benefícios e os eventuais riscos para o doente e uma autorização 

do INFARMED, bem como da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD). Em 

simultâneo ou após a obtenção destas autorizações o protocolo do EC é apresentado 

ao CA do HB que aprova ou não, a execução do ensaio nas suas instalações, após 

consulta da Comissão de Ética para a Saúde (CES). 

É do dever do FH acompanhar todo o circuito do medicamento experimental (ME), 

sendo da sua responsabilidade a receção e armazenamento do ME, o seu registo, 

dispensa, contabilização e reconciliação e devolução à entidade promotora. 

No decurso do nosso estágio pudemos acompanhar algumas etapas deste 

complexo processo, nomeadamente participamos numa visita de qualificação, que 

constitui o primeiro contacto do promotor/monitor com os SF e onde é fornecida uma 

sinopse do protocolo com informações relativas ao ME e ao recrutamento; e podemos 

observar como se procede nas restantes etapas, desde a receção do ME, passando 

pelo armazenamento, que deve ser efetuado de acordo com a brochura do 

investigador sendo necessário fazer prova das condições de segurança, dispensa, 

onde é transmitida toda a informação relevante ao doente, e por fim a devolução, em 

que após todos os registos (data de devolução, contabilização dos medicamentos 

devolvidos e das embalagens vazias devolvidas), as embalagens são armazenadas 

em local próprio e convenientemente identificadas.    
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10. Projetos Desenvolvidos 

10.1. Folhetos Informativos  

No decorrer do estágio, e em conjunto com as FH responsáveis pela Farmácia 

de Ambulatório, surgiu a ideia de criarmos folhetos informativos, onde constasse a 

posologia da medicação efetuada pelo doente, como este deveria proceder caso se 

esquecesse de efetuar uma toma, quais as condições de conservação adequadas à 

sua medicação, e, por fim, como deveria proceder aquando da ida à Farmácia de 

Ambulatório, nomeadamente levar o cartão de identificação de doente do HB, 

documentação de identificação pessoal, quando se deve dirigir a esta e quando 

deverá entregar uma nova receita. 

Toda esta informação é transmitida verbalmente aos doentes ou aos seus 

cuidadores. No entanto, para 

prevenir esquecimentos e evitar 

falhas na adesão à terapêutica, 

esta informação deverá 

também ser transmitida através 

de um suporte escrito.  

Iniciamos este projeto com 

a realização de folhetos 

referentes a esquemas 

terapêuticos de medicamentos 

anti-retrovíricos (Figura 6) 

(Anexo XXIII). No entanto este 

projeto deverá ser continuado 

pelas FH do HB, tendo em vista 

a inclusão de todos os fármacos 

dispensados na Farmácia de 

Ambulatório.   

 

10.2. Manual de Citotóxicos 

No decorrer da nossa passagem pelo HDO, apercebemo-nos que por vezes 

surgem dúvidas técnicas acerca da medicação fornecida aos doentes. 

Assim, e de modo a facilitar a consulta de informação sobre a reconstituição, 

diluição, modo de administração, estabilidade após reconstituição/diluição e outros, 

realizamos um manual onde estão compiladas as informações mais relevantes dos 

citotóxicos mais utilizados no HB (Anexo XXIV). 

Figura 6 – Exemplar de um folheto informativo. 
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11. Conclusão 
  

O FH é responsável pela qualidade, eficácia e segurança do medicamento dentro 

das unidades hospitalares. Enquanto especialista e gestor de terapêutica 

medicamentosa, destaca-se como uma mais-valia em todo o CM. A dimensão que o 

medicamento adquire atualmente no contexto médico, faz emergir a necessidade da 

presença de um farmacêutico nas equipas pluridisciplinares de saúde. O FH cumpre 

cada vez mais com as exigências que lhe são propostas, demonstrando o seu valor 

na prossecução da missão que lhe é confiada: assegurar o medicamento certo para 

o doente certo.  

É também importante destacar o papel do FH como membro de uma equipa 

multidisciplinar empenhada na prestação de cuidados de saúde da maior qualidade, 

assumindo sempre uma postura de aprendizagem e ensinamento, reunindo as duas 

vertentes numa atitude pró-ativa em prol da melhoria dos serviços prestados. É um 

profissional polivalente, multifacetado, com capacidade de intervenção em várias 

áreas o que por si o faz tão imprescindível. 

O período de estágio realizado nos SF do HB, revelou-se um desafio enriquecedor 

e gratificante, contribuindo igualmente para o crescimento tanto a nível profissional 

como pessoal. No seio de uma equipa extremamente competente e dinâmica, tivemos 

oportunidade de colocar em prática conceitos teóricos que nos foram instruídos, 

adquirindo novas competências técnicas e científicas, conhecendo o vasto mundo 

farmacêutico e toda a sua atividade no contexto hospitalar. De facto, embora nem 

sempre visível, o trabalho de um FH toma proporções extremamente importantes na 

terapêutica instituída, efetuando uma observação atenta e crítica do perfil 

farmacoterapêutico de cada doente. 

O estágio curricular permitiu uma consolidação, interiorização e aprendizagem de 

conceitos que foram imprescindíveis na aquisição de competências que serão úteis 

no desempenho da profissão farmacêutica. Além dos conhecimentos científicos e 

técnicos que nos foram proporcionados, foi também cultivado o espírito de trabalho 

em equipa e desenvolvimento deste para atingir novas metas com melhores 

resultados.  
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13. Anexos 

Anexo I – Organograma dos Serviços Farmacêuticos do Hospital de Braga. 
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Anexo II – Kanbans em utilização.  
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Anexo III – Exemplo de uma Nota de Encomenda.  
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Anexo IV – Anexo VII. 
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Anexo V - Ciclo do Kanban.  
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Anexo VI – Exemplo de uma Guia de Remessa. 
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Anexo VII – Justificação clínica para pedido de Autorização de Utilização 
Excecional. 
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Anexo VIII – Autorização de Utilização Especial Medicamentos de Uso Humano – 
Impresso de Uso Obrigatório pelos Requerentes. 
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Anexo XIX - Exemplo de uma Ficha de Preparação. 
 
 
 

SERVIÇOS FARMACÊUTICOS – HOSPITAL DE BRAGA 
                                                                                                              DIRECÇÃO TÉCNICA: DR.ª MARIA GRAÇA CASTRO 

 
 
 

FICHA DE PREPARAÇÃO Nº _______ 
 
 

 
SOLUÇÃO AQUOSA DE EOSINA A 2 % 

 
 

FORMA 

FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO CUTÂNEA DATA DE PREPARAÇÃO:  

NÚMERO DE LOTE:  QUANTIDADE A PREPARAR:  

 
 

MATÉRIAS-PRIMAS N° DO LOTE QUANTIDADE 
PARA 100 ml 

QUANTIDADE 

CALCULADA 
QUANTIDADE 

PESADA 

Eosina dissódica  2,0 g   

Água purificada  
q.b.p. 100 

ml 
  

 
CÁLCULOS 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
PREPARAÇÃO 
 

1. Pesar a eosina dissódica. 

2. Dissolver a eosina na água purificada, com agitação, e completar o volume. 

3. Lavar o material utilizado. 

4. Secar o material. 
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APARELHAGEM 

 

 

EMBALAGEM 

1. Acondicionar a solução em frasco de vidro âmbar, tipo III (FP VII). 

MATERIAL DE EMBALAGEM Nº DO LOTE CAPACIDADE  

   

   

   

 

ROTULAGEM 

1.Rotular a preparação e anexar no seguinte espaço um exemplar do rótulo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERIFICAÇÃO 

ENSAIO ESPECIFICAÇÃO RESULTADO 

1.CARACTERISTICAS ORGANOLÉPTICAS  CONFORME NÃO CONFORME 

1.1 COR    

Verificar conformidade com a especificação. 
Solução de cor vermelha 

alaranjada. 
  

1.2 ASPECTO    
Verificar conformidade com a 
especificação. 

Solução límpida   

1.3 ODOR    

Verificar conformidade com a 
especificação. 
 

Solução com odor característico a 
eosina 

 
 

  

2. CONFORMIDADE COM A DEFINIÇÃO DA 

MONOGRAFIA “PREPARAÇÕES LÍQUIDAS 

PARA A APLICAÇÃO CUTÂNEA” DA FP VII 

 
Texto “Líquidos para Aplicação 

Cutânea” (FGP, Parte I, Cap. 1, 1.3 
Formas farmacêuticas) 

 

  

3. QUANTIDADE Conforme quantidade a preparar.   
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PREPARADO POR: ____________________  

DATA_________________                 

VERIFICADO POR: ____________________  

DATA_________________                 

 

 

PRAZO DE UTILIZAÇÃO: 7 DIAS 

 

BIBLIOGRAFIA:  PHARMACOPÉE FRANÇAISE XEME ÈDITION (RFE MON. Nº 0008) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APROVADO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REJEITADO  
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Anexo X – Exemplo de Pedido Semanal.  
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Anexo XI - Regras de picking. 
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Anexo XII – Exemplo de uma Prescrição Médica  
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Anexo XIII – Exemplo de um Mapa Farmacoterapêutico. 
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Anexo XIV – Anexo X. 
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Anexo XV – Exemplo de Certiicado de Autorização de Utilização de Lote. 
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Anexo XVI – Exemplo de um Certificado de Análise. 
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Anexo XVII – Requisição de Medicamentos Hemoderivados. 
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Anexo XVIII – Justificação de Receituário de Medicamentos Extra-formulário. 
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Anexo XIX – Patologias e respetivos medicamentos comparticipados para dispensa 

em regime Ambulatório.    

 

Patologia Especial Âmbito Comp. Legislação 

ARTRITE REUMATÓIDE, 
ESPONDILITE 
ANQUILOSANTE, ARTRITE 
PSORIÁTICA, ARTRITE 
IDIOPÁTICA JUVENIL 
POLIARTICULAR E PSORÍASE 
EM PLACAS 

Lista de medicamentos 
referidos no anexo ao 
Despacho n.º 18419/2010, de 2 
de Dezembro 
 
Procedimento de registo mínimo 

100% 

Despacho n.º 
18419/2010, de 2/12, 

alterado pelo Despacho 
n.º 1845/2011, de 

12/01, Declaração de 
Rectificação n.º 

286/2011, de 31/01, 
Despacho n.º 17503-
A/2011, de 29/12 e 

Despacho n.º 
14242/2012, de 25/10 

FIBROSE QUÍSTICA Medic. comparticipados 100% 
Desp. 24/89, de 2/2; 

Portaria nº 1474/2004, 
de 21/12 

DOENTES INSUFICIENTES 
CRÓNICOS 
E TRANSPLANTADOS RENAIS 
  

Medicamentos incluídos no 
anexo do Desp. n.º 3/91, de 08 
de Fevereiro 
Lista de Medicamentos 

100% 

Despacho n.º 3/91, de 
08/02, alterado pelo 

Despacho n.º 
11619/2003, de 22/05, 

Despacho n.º 
14916/2004, de 

02/07,  Rectificação nº 
1858/2004, de 07/09, 

Despacho nº 
25909/2006, de 30/11, 

Despacho n.º 
10053/2007 de 27/04 e 

e Despacho n.º 
8680/2011 de 17/06 

DOENTES INSUFICIENTES 
RENAIS CRÓNICOS 

Medicamentos contendo ferro 
para administração 
intravenosa;  Medicamentos 
(DCI): Eprex (epoetina alfa); 
Neorecormon (epoetina beta); 
Retacrit (epoetina zeta); 
Aranesp (darbepoetina alfa); 
Mircera (Metoxipolietilenoglicol-
epoetina beta). 

100% 

Despacho n.º 10/96, de 
16/05; Despacho n.º 

9825/98, 13/05, 
alterado pelo Despacho 

n.º 6370/2002, de 
07/03, Despacho n.º 

22569/2008, de 22/08, 
Despacho n.º 

29793/2008, de 11/11 e 
Despacho n.º 

5821/2011, de 25/03 

INDIVÍDUOS AFECTADOS 
PELO VIH 

Medicamentos indicados para o 
tratamento da infecção 
pelo VIH, incluídos no 
Despacho n.º 280/96. 
  

100% 

Desp. 14/91, de 3/7; 
Desp. 8/93, de 26/2; 
Desp. 6/94, de 6/6; 
Desp. 1/96, de 4/1; 

Desp. 280/96, de 6/9, 
alterado pelo Desp. 6 

778/97, de 7/8 
e Despacho nº 
5772/2005, de 

27/12/2004 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/arterite_reumatoide
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/Dispensa_exclusiva_em_Farmacia_Hospitalar/RegistoMinimo_2011.xls
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/Dispensa_exclusiva_em_Farmacia_Hospitalar/Info_Net20110630.pdf
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Patologia Especial Âmbito Comp. Legislação 

- DEFICIÊNCIA DA HORMONA 
DE  
CRESCIMENTO NA CRIANÇA; 
- SÍNDROMA DE TURNER; 
- PERTURBAÇÕES DO 
CRESCIMENTO; 
- SÍNDROME DE PRADER-
WILLI; 
- TERAPÊUTICA DE 
SUBSTITUIÇÃO EM ADULTOS 

Medicamentos contendo 
hormona de crescimento nas 
indicações terapêuticas 
referidas no Despacho n.º 
12455/2010, de 22 de Julho 
  

100% 
Despacho n.º 

12455/2010, de 22/07 

ESCLEROSE LATERAL 
AMIOTRÓFICA (ELA) 

Lista de medicamentos 
referidos no anexo ao 
Despacho n.º 8599/2009, de 19 
de Março 

100% 

Despacho n.º 
8599/2009, 

de 19/03, alterado pelo 
Despacho n.º 

14094/2012, de 16/10 

SINDROMA DE LENNOX-
GASTAUT 

Taloxa 100% 
Desp. 13 622/99, de 

26/5 

PARAPLEGIAS ESPÁSTICAS 
FAMILIARES E ATAXIAS 
CEREBELOSAS 
HEREDITÁRIAS, 
nomeadamente a doença de 
Machado-Joseph 

Medicação antiespástica, anti- 
depressiva, indutora do sono e 
vitamínica , desde que prescrita 
em consultas de neurologia dos 
hospitais da rede oficial e 
dispensada pelos mesmos 
hospitais 

100% 
Despacho n.º 19 

972/99 (2.ª série), de 
20/9 

PROFILAXIA DA REJEIÇÃO 
AGUDA DE TRANSPLANTE 
RENAL ALOGÉNICO 

Lista de medicamentos 
referidos no anexo ao 
Despacho n.º 6818/2004 (2.ª 
série), de 10 de Março 

100% 

Despacho n.º 
6818/2004, de 10/03, 

alterado pelo Despacho 
n.º 3069/2005, de 

24/01, Despacho n.º 
15827/2006, de 23/06, 

Despacho n.º 
19964/2008, de 15/07, 

Despacho n.º 
8598/2009, de 26/03, 

Despacho n.º 
14122/2009, de 12/06, 

Despacho n.º 
19697/2009, de 21/08, 

Despacho n.º 
5727/2010, de 23/03, 

Despacho n.º 
5823/2011, de 25/03, 

Despacho n.º 
772/2012, de 12/01, 

Declaração de 
retificação n.º 

347/2012, de 03/02 e 
Despacho n.º 

8345/2012, de 12/06 

PROFILAXIA DA REJEIÇÃO 
AGUDA DO TRANSPLANTE 
CARDÍACO ALOGÉNICO 

Lista de medicamentos 
referidos no anexo ao 
Despacho n.º 6818/2004 (2.ª 
série), de 10 de Março 

100% 

Despacho n.º 
6818/2004, de 10/03, 

alterado pelo Despacho 
n.º 3069/2005, de 

24/01, Despacho n.º 
15827/2006, de 23/06, 

Despacho n.º 
19964/2008, de 15/07, 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/ESCLEROSE_LATERAL_AMIOTROFICA
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/ESCLEROSE_LATERAL_AMIOTROFICA
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/renal_alogenico
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/cardiaco_alogenico
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Patologia Especial Âmbito Comp. Legislação 

Despacho n.º 
8598/2009, de 26/03, 

Despacho n.º 
14122/2009, de 12/06, 

Despacho n.º 
19697/2009, de 21/08, 

Despacho n.º 
5727/2010, de 23/03, 

Despacho n.º 
5823/2011, de 25/03, 

Despacho n.º 
772/2012, de 12/01, 

Declaração de 
retificação n.º 

347/2012, de 03/02 e 
Despacho n.º 

8345/2012, de 12/06 

PROFILAXIA DA REJEIÇÃO 
AGUDA DE TRANSPLANTE 
HEPÁTICO ALOGÉNICO 

Lista de medicamentos 
referidos no anexo ao 
Despacho n.º 6818/2004 (2.ª 
série), de 10 de Março 

100% 

Despacho n.º 
6818/2004, de 10/03, 

alterado pelo Despacho 
n.º 3069/2005, de 

24/01, Despacho n.º 
15827/2006, de 23/06, 

Despacho n.º 
19964/2008, de 15/07, 

Despacho n.º 
8598/2009, de 26/03, 

Despacho n.º 
14122/2009, de 12/06, 

Despacho n.º 
19697/2009, de 21/08, 

Despacho n.º 
5727/2010, de 23/03, 

Despacho n.º 
5823/2011, de 25/03, 

Despacho n.º 
772/2012, de 12/01, 

Declaração de 
retificação n.º 

347/2012, de 03/02 e 
Despacho n.º 

8345/2012, de 12/06 

DOENTES COM HEPATITE C 

Boceprevir; 
Peginterferão alfa 2-a; 
Peginterferão alfa 2-b; 
Ribavirina. 

100% 

  

Portaria n.º 158/2014, 
de 13/02 

ESCLEROSE MÚLTIPLA (EM) 

Lista de 
medicamentos  referidos no 
anexo ao Despacho n.º 
11728/2004 (2.ª série), de 17 de 
Maio 

100% 

Despacho n.º 
11728/2004, de 17/05; 
alterado pelo Despacho 

n.º 5775/2005, de 
18/02,  

Rectificação 
n.º653/2005, de 08/04, 

Despacho 
n.º10303/2009, de 
13/04, Despacho 

n.º12456/2010, de 
22/07 e Despacho n.º 
13654/2012, de 12/10 

DOENTES ACROMEGÁLICOS 
Análogos da somatostatina - 
Sandostatina®, Sandostatina 

100% 
Desp. n.º 3837/2005, 
(2ª série) de 27/01; 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/hepatico_alogenico
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/esclerose_multipla
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/esclerose_multipla
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Patologia Especial Âmbito Comp. Legislação 

LAR® (Octreotida); Somatulina®, 
Somatulina Autogel® 
(Lanreotida); 

Rectificação nº 
652/2005, de 06/04 

DOENTES ACROMEGÁLICOS 

Tratamento de doentes que 
apresentaram resposta 
inadequada à cirurgia e/ou 
radioterapia e nos quais um 
tratamento médico apropriado 
com análogos da somatostatina 
não normalizou as 
concentrações de IGIF-1 ou não 
foi tolerado - Somavert® 
(Pegvisomante) 
 
Ver lista 

100% 

Desp. n.º 3837/2005, 
(2ª série) de 27/01; 

Rectificação nº 
652/2005, de 06/04 

DOENÇA DE CROHN ACTIVA 
GRAVE OU COM FORMAÇÂO 
DE FÍSTULAS 

Remicade - (Infliximab) 
Inflectra - (Infliximab) 
Remsima - (Infliximab) 
Humira - (Adalimumab) 
 
Ver lista 

100% 

Desp. n.º 4466/2005, 
de 10/02, alterado pelo 

Despacho n.º 
30994/2008, de 21/11, 
e pelo Despacho n.º 

706-B/2014, de 14/01 

HIPERFENILALANINEMIA Kuvan 100% 
Despacho n.º 

1261/2014, de 14/01 

 
Adaptado de: INFARMED – Dispensa em Farmácia Hospitalar. Acessível em: 
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AV
ALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORI
O/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/Dispensa_exclusiva_em_Farmacia_Hospitalar 
[Acedido em: 17 de junho]  

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/doentes_acromegalicos
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/doenca_de_crohn
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Anexo XX – Exemplo de uma Prescrição Médica.  
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Anexo XXI - Cartão de identificação de utente do HB. 
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Anexo XXII – Folha Farmacoterapêutica – Quimioterapia. 
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Anexo XXIII – Folhetos Informativos. 
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Anexo XXIV – Manual de Citotóxicos.



 
 

 
 

Serviços Farmacêuticos do Hospital de Braga 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Guia      de       

 
 
 

preparação, administração e conservação de 

 
 
 
 

citotóxicos 
 
 
 
 
 

 
 

Junho 2014



 

 DCI  Reconstituição 

Azacitidina 
 

100004404 
 

100 mg 
 

Pó para suspensão injetável 
 

VIDAZA® 

Celgene Europe Limited 

4 ml de água p.p.i.. Após reconstituição, cada ml de suspensão conterá 25 mg de azacitidina (100 mg/4 ml). 

Diluição 
Não aplicável. 

Administração 
 
S.C. – Administrar no braço, na coxa ou no abdómen, usando uma agulha de calibre 25. Introduzir a agulha num ângulo de 45o- 90o. Deve fazer-se rotação dos locais de 
injeção. Introduzir 4 ml de água p.p.i. no frasco para injetáveis de azacitidina e agitar vigorosamente até se obter uma suspensão turva uniforme. Com o frasco virado de 
cima para baixo, retirar a quantidade de medicamento necessária para perfazer a dose correta, certificando-se que elimina todo o ar retido na seringa. A seringa com a 
agulha deve então ser retirada do frasco para injetáveis e a agulha eliminada. Depois deve ser introduzida na seringa uma nova agulha S.C..  
O conteúdo da seringa de administração deve ser ressuspendido imediatamente antes da administração. A temperatura da suspensão na altura de injeção deve ser 
aproximadamente de 20oC – 25oC. Para efetuar a ressuspensão, role vigorosamente a seringa entre as palmas das mãos até obter uma suspensão turva, uniforme. A 
seringa com a suspensão reconstituída deve aguardar até 30 min. Se o tempo decorrido for superior a 30 min, a suspensão deve ser eliminada de maneira adequada e 
preparada uma nova dose. 

 
Estabilidade após reconstituição/ Diluição 

 

Reconstituição:  
45 min a 25oC. 
8 horas em frigorífico (2-8ºC). 
Se for usada água p.p.i. refrigerada (2 ºC – 8 ºC) – 22 horas em frigorífico (2-8ºC). 

 

Observações 
 
Armazenamento: não necessita de quaisquer precauções especiais de conservação. 
 
A suspensão deve ser eliminada se contiver partículas grandes ou aglomerados. Não filtrar a suspenso após reconstituição visto que a filtração pode remover  substância ativa. 
Deve ter-se em consideração que alguns adaptadores, espigões e sistemas fechados têm filtros; portanto, estes sistemas não devem ser utilizados para administração do 
medicamento após reconstituição. 
 
Qualquer porção não utilizada do frasco para injetáveis deve ser eliminada, pois não há informação disponível relativamente ao tempo de estabilidade após a abertura. 

 

 
  



 
  

 

DCI Reconstituição 

 
 
 

Bacilo 
Calmette- 

Guérin 
 

10000617 
 

2 x108 
- 3 x109 

UFC  
 

RIVM BCG 
 

Pó e solvente para suspensão 
para uso intravesical 

 

BCG-MEDAC
®
 

 

50 ml de solvente (cloreto de sódio a 0,9%). 

Diluição 

Não aplicável. 

Administração 
 
Intravesical – A suspensão deve ser retida na bexiga durante 2 horas, se possível. Durante este período de tempo, a suspensão deve ter o contacto suficiente com toda a 
superfície da mucosa da bexiga. Sendo assim, o doente deve movimentar-se o mais possível. Passadas as duas horas o doente deve eliminar a suspensão instilada, 
preferencialmente numa posição sentada.  
O doente não deve beber durante as 4 horas que antecedem a instilação e nas duas horas que se seguem à mesma. É necessário o esvaziamento da bexiga antes da instilação 

de BCG-MEDAC®-. a introdução na bexiga é feita através de um cateter e a baixa pressão.  
Não deve ser usada para administração por via S. C., I.D., I.M. ou  I.V.  ou para vacinação. 
 

Estabilidade após reconstituição/ Diluição 
 
Reconstituição: 
O medicamento deve ser usado de imediato após reconstituição. 

 

Observações 
 
Armazenamento: frigorifico (2º-8ºC); não congelar; proteger da luz. 
 
Incompatível com  soluções hipertónicas e hipotónicas. 
 
Partículas macroscópicas visíveis não afetam a eficácia e a segurança do medicamento. 
 
Qualquer porção não utilizada do frasco para injetáveis deve ser eliminada, pois não há informação disponível relativamente ao termo de estabilidade após abertura. 
 

 

 
 
 



 
  

 

DCI Reconstituição 

Bevacizumab 
 

100004044 (4 ml) 
100004078 (16 ml) 

 
25 mg/ml – 4 ml e 16 ml 

 
Concentrado para solução para 

perfusão 
 

AVASTIN
® 

 
Roche 

 

Solução pronta. 

Diluição 
Cloreto de sódio a 0,9%. 
A concentração final da solução de bevacizumab deve ser mantida dentro do intervalo 1,4 – 16,5 mg/ml. 

Administração 
 
Perfusão I.V. – a primeira perfusão deve ser administrada sob a forma de perfusão I.V. durante 90 minutos. Se a primeira perfusão for bem tolerada, a administração da 
segunda perfusão pode ser feita durante 60 minutos. Se a perfusão com duração de 60 min for bem tolerada, todas as perfusões seguintes poderão ser administradas durante 
30 min. 
Não administrar sob a forma I.V. rápida ou bólus. 
 

Estabilidade após reconstituição/ Diluição 
 
Diluição: 
48 horas a 2ºC – 30ºC. 

 

Observações 

Armazenamento: frigorifico (2º-8ºC); não congelar; proteger da luz. 
 
Líquido transparente a ligeiramente opalescente, incolor a castanho claro.  
 
Observou-se um perfil de degradação do bevacizumab, dependente da concentração, quando este foi diluído com soluções de glucose a 5 %.  
 
Qualquer porção não utilizada do frasco para injetáveis deve ser eliminada. 

 
 
 



 
  

 

DCI Reconstituição 

Bortezomib 

100003749 

3,5 mg 

Pó para solução injetável 

VELCADE® 

Janssen-Cilag International N.V. 

VELCADE 3,5 mg®: 

I.V. – 3,5 ml de cloreto de sódio a 0,9%. A concentração de bortezomib após reconstituição  é de 1 mg/ml. 
S.C. – 1,4 ml de cloreto de sódio a 0,9%. A concentração de bortezomib após reconstituição  é de 2,5 mg/ml. 

Diluição 
Não aplicável. 

Administração 
 

VELCADE 3,5 mg® – I.V. e S.C. 
I.V.   Administrar em bólus I.V. durante 3-5 segundos , através de um cateter periférico ou central I.V. seguido por uma lavagem com uma solução de cloreto de sódio a 0,9%. 
S.C.  – administrar subcutaneamente através das coxas ou abdómen, num ângulo de 45º-90º,. Os locais de injeção para injeções sucessivas devem ser rotativos. Se ocorrerem 
reações nos locais de injeção, recomenda-se administrar uma solução menos concentrada  8 mg/ml em vez de 2,5 mg/ml) ou mudar para a injeção I. V.. 
Não deve ser administrado por outras vias. A administração I.T. resultou em morte. 
 

Estabilidade após reconstituição/ Diluição 
 
Reconstituição: 
8 horas a 25ºC. 
10 dias a 4º C; proteger da luz. 

 

Observações 
 
Armazenamento: ≤ 30ºC; proteger da luz. 
 
Estável durante 8 dias a 28ºC no frasco original com proteção da luz. 

 

 
 
 
 



 
  

 

DCI Reconstituição 

 

Carboplatina 
 

100001515 
 

10 mg/ml –45 ml  
 

Solução injetável 
 

Carboplatina TEVA® 

 

Solução pronta. 

Diluição 

Água p.p.i., glucose a 5% ou cloreto de sódio a 0,9%,podendo a diluição ser de forma a conduzir a concentrações tão baixas como 0,5 mg/ml. 

Administração 

Perfusão I.V. – Administrar durante um período mínimo de 15 min. 

Estabilidade após reconstituição/ Diluição 
 
Diluição: 
8 horas; não refrigerar (risco de precipitação); proteger da luz. 

 

Observações 
 
Armazenamento: ≤ 25ºC; proteger da luz.  
 
Incompatível com agulhas, seringas, cateteres ou conjuntos de administração I.V. que contenham alumínio.  
 
As agulhas de aço inoxidável tipo SS304 e SS316 são compatíveis.  
 
Qualquer porção não utilizada do frasco para injetáveis deve ser eliminada. 

 

 
 
 



 
  

 

DCI Reconstituição 

 

Cetuximab 
 

100003700 
 

5 mg/ml – 20 ml 
 

Solução para 
perfusão 

 

ERBITUX® 

 
Merck serono 

Solução pronta. 

Diluição 

Cloreto de sódio a 0,9%. 

Administração 

 
Perfusão I.V. – Administrar a dose inicial durante 120 min e as doses seguintes durante 60 min. A velocidade máxima de perfusão não deve exceder 10 mg/min. Administrar 
a solução através de uma bomba de perfusão, um sistema de gotejamento por gravidade ou através de uma bomba de  seringa. Deve ser utilizada uma linha de perfusão 
independente , que deve ser lavada com uma solução injetável de cloreto de sódio a 0,9%, no final da perfusão. 
 

Estabilidade após reconstituição/ Diluição 
 
Diluição: 
48 horas a 25ºC. 

 

Observações 
 
Armazenamento: frigorifico (2º-8ºC.).  
 
Qualquer porção não utilizada do frasco para injetáveis deve ser eliminada, pois não há informação disponível relativamente ao tempo de estabilidade após a abertura. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
  

 

DCI Reconstituição 

Ciclofosfamida 
 

100001519 (500 mg) 
100001600 (1 g) 

 
500 mg e 1 g 

 
Pó para solução 

Injetável 
 

ENDOXAN® 

 
Baxter 

ENDOXAN 500 mg® – 25 ml de cloreto de sódio a 0,9%. 
 

Diluição 
 
Perfusão curta – Diluir a solução preparada em solução de Ringer, cloreto de sódio a 0,9% ou glucose, para um volume total de 500 ml. 

 

Administração 

Perfusão I.V. – Administrar durante 30 min a 2 horas, dependendo do volume. 

Estabilidade após reconstituição/ Diluição 
 
Reconstituição/Diluição: 
24 horas em frigorifico (2º-8ºC) 

 

Observações 
 
Armazenamento: ≤ 25ºC 
 
Soluções contendo álcool benzílico podem reduzir a estabilidade da ciclofosfamida. 
 

Durante o transporte ou armazenagem dos frascos de ENDOXAN®, a influencia da temperature pode conduzir à fusao da ciclofosfamida, apresentando-se como um liquido 
viscoso transparente ou amarelado. Não utilizar os frascos com o produto fundido. 
 
Qualquer porção não utilizada do frasco para injetáveis deve ser eliminada, pois não há informação disponível relativamente ao tempo de estabilidade após a abertura. 

 

 
 
 
 



 
  

 

DCI Reconstituição 

Cisplatina 
 

100001528 

 
1 mg/ml – 50 ml 

 
Concentrado para solução para 

perfusão 
 

Cisplatina ACCORD® 

 

Solução pronta. 

Diluição 
≥ 1 l de: cloreto de sódio a 0,9%;  
cloreto de sódio a 0,9% e glucose a 5% (1:1)  (concentrações finais resultantes : cloreto de sódio a 0,45% e glucose a 2,5%); 
cloreto de sódio a 0,9% e manitol a 1,875%;  
cloreto de sódio a 0,45%, glucose a 2,5% e manitol a 1,875%. 

Administração 

Perfusão I.V. – Administrar durante 6 – 8 horas. 

Estabilidade após reconstituição/ Diluição 
 
Diluição: 
24h a 20º-25ºC; não refrigerar ou congelar; proteger da luz. 
 

Observações 
 
Armazenamento: não refrigerar ou congelar; proteger da luz. 
Incompatível com agulhas, seringas, cateteres ou conjuntos de administração I.V. que contenham alumínio; decompõe-se numa solução com baixo teor em cloretos (deve 
ser  ≥ 0,45% de NaCl),  não deve ser misturada com antioxidantes , bicarbonatos, sulfatos, fluouracilo, e paclitaxel em sistemas de perfusão. 
 
Deve manter-se uma hidratação adequada desde 2 a 12 horas antes da administração até a um período inferior a 6 horas após a administração de cisplatina realizada 
através da perfusão I.V. de uma das seguintes soluções:  
- cloreto de sódio a 0,9%;  
- mistura de cloreto de sódio a 0,9% e solução de glucose a 5% (1:1). 
 
Hidratação antes do tratamento: perfusão I.V. a uma taxa de 100a 200 ml/hora durante um período de 6 a 12 horas , com uma quantidade total de, pelo menos, 1 l. 
 
Hidratação após o tratamento: perfusão I.V. perfusão I.V. de mais 2L a uma taxa de 100 a 200l/hora durante um período de 6 a 12 horas.  
 
Qualquer porção não utilizada do frasco de injetáveis deve ser eliminada, pois não há informação disponível relativamente ao tempo de estabilidade após abertura. 

 
 
 



 
  

 

DCI Reconstituição 

Citarabina 
 

100001531 (5 ml) 
100001604 (40 ml) 

 
500 mg/ 5ml – 5 ml e 2g/ 20 ml – 

40 ml 
 

Solução injetável  
 

CITALOXAN® 

 
Hospira 

 

Solução pronta. 

Diluição 

Perfusão I.V. – Glucose a 5% ou cloreto de sódio a 0,9%.  
As soluções para perfusão I.V obtidas por diluição nas soluções referidas acima, devem ser usadas de imediato. 

Administração 

CITALOXAN 100 mg/ml® – I.V. (injeção rápida ou perfusão) e S.C.. 

A solução injetável de CITALOXAN 100 mg/ml® não deve ser administrada por via I.T. devido à sua ligeira hipertonicidade. 

Estabilidade após reconstituição/ Diluição 
 
Diluição: 
24 horas em frigorifico (2º-8ºC) 
 

Observações 
 
Armazenamento: ≤ 25ºC; proteger da luz. 
 
Incompatível com  a carbenicilina sódica, cefalotina sodica, fluouracilo, sulfato de gentamicina, heparina sódica, hidrocortisona sódica succinada, insulina, 
metilprednisolona, nafcilina sódica, oxacilina sódica, penicilina G sódica. 
 
Qualquer porção não utilizada do frasco para injetáveis deve ser eliminada. 
 

 
 
 
 
 
 



 
  

 

DCI Reconstituição 

Citarabina 
 

100001519 
 

100 mg/5 ml – 5 ml  
 

Pó e solvente para solução 
injetável 

 

CYTOSAR® 

 
Pfizer 

Solvente (água p.p.i. e álcool benzílico).  
I.T. - Não utilizar o solvente incluído na embalagem pois contém álcool benzílico. Usar cloreto de sódio a 0,9% sem conservante. 
 

Diluição 

Glucose a 5% ou cloreto de sódio a 0,9%. 

Administração 
I.V. (injeção ou perfusão), S.C. e I.T.. 
 
À mesma dose, a perfusão I.V. rápida é melhor tolerada do que a perfusão contínua. Isto está relacionado com o fato de a substância tornar-se inativa rapidamente e,  como 
resultado da rápida administração , há uma exposição curta de células normais e neoplásicas a níveis significativos  da substância ativa. 
 

Estabilidade após reconstituição/ Diluição 
Reconstituição: 
 
Reconstituição com solvente contendo conservante – 48 horas a 15oC – 30oC.  
Reconstituição com solvente sem conservante – Uso imediato após reconstituição. 
 
Diluição:  
 
Diluição em soluções de 0,5 mg/ml com água p.p.i., glucose a 5% e cloreto de sódio a 0,9% – 7 dias à temperatura ambiente.  
Diluição em soluções de 8 – 32 mg/ml com glucose a 5%, glucose a 5% em cloreto de sódio a 0,2% e cloreto de sódio a 0,9% – 7 dias à temperatura ambiente, a -20ºC e a 
4ºC.  
 
Citarabina 2 mg/ml na presença de KCl 50 mEq/500 ml em solução de glucose a 5% e cloreto de sódio a 0,9% – 8 dias à temperatura ambiente.  
Citarabina 0,2 - 1 mg/ml numa solução de bicarbonato de sódio 50 mEq/l, glucose a 5% ou glucose a 5% em cloreto de sódio a 0,2% – 7 dias em frigorifico (2º-8ºC) 
 

Observações 
 
Armazenamento: 15ºC – 30ºC. 
 
Incompatível com heparina, insulina, metotrexato, fluouracilo, penicilina G, oxacilina e succinato sódico de metilprednisolona. 
 
Qualquer porção não utilizada do frasco para injetáveis deve ser eliminada, pois não há informação disponível relativamente ao tempo de estabilidade após a abertura. 

 



 
  

 

DCI Reconstituição 

Dacarbazina 
 

100001533 (200mg) 
100004627 (600mg) 

 
200 mg e 600 mg 

 
 Pó para solução 

injetável  
 

FAULDETIC® 

 
Hospira 

FAULDETIC 200 mg® – 19,7 ml de água p.p.i..  

FAULDETIC 600 mg® – 59,6 ml de água p.p.i.. 
Após reconstituição, cada ml de solução conterá 10 mg de dacarbazina. 

Diluição 

125 - 250 ml de glucose a 5% ou cloreto de sódio a 0,9%. 

Administração 

I.V. – Injeção lenta ou por perfusão. 
Bólus – Se a solução for apenas reconstituída, administrar por injeção bólus durante 1 – 2 min.  
Perfusão – Se a solução reconstituída for diluída, administrar por perfusão I.V. durante 15 – 30 min. 
 

Estabilidade após reconstituição/ Diluição 
 
Reconstituição: 
96 horas em frigorifico (2º-8ºC); proteger da luz. 
 
Diluição: 24 horas em frigorifico (2º-8ºC); proteger da luz. 
 

Observações 
 
Armazenamento: em frigorifico (2º-8ºC); proteger da luz. 
 
Usar conjunto de administração resistente à luz. 
Incompatível com succinato dissódico de hidrocortisona, L-cisteína, heparina e com carbonato de sódio hidrogenado. 
 
A dacarbazina é fotossensível e a exposição à luz causa uma alteração de cor de amarelo pálido para cor-de-rosa. Não usar a solução se esta apresentar uma tonalidade cor-
de-rosa. 
 
Qualquer porção não utilizada do frasco para injetáveis deve ser eliminada. 

 

 
 



 
  

 

DCI Reconstituição 

 
 
 
 
 

Docetaxel 
 

100001586 
 

40 mg/ml – 2 ml 
 

Concentrado e solvente para 
solução para perfusão 

 

TAXOTERE® 

 
Sanofi 

 

TAXOTERE 80 mg/2 ml® (volume de enchimento: 94,4 mg/2,36 ml) – 6 ml de solvente (7,33 ml duma solução a 13% (p/p) de etanol a 95% em água p.p.i.). 
A solução de pré-mistura contém 10 mg/ml de docetaxel. 

Diluição 

Glucose a 5% ou cloreto de sódio a 0,9%. Volume 250 ml; usar um volume maior se a dose for superior a 200 mg – concentração máxima de 0,74 mg/ml. 

Administração 

Perfusão I.V. – Administrar durante 1 hora. 

Estabilidade após reconstituição/ Diluição 
 
Reconstituição/Diluição: 
Solução de pré-mistura (após reconstituição) – 8 horas em frigorifico (2º-8ºC) ou ≤ 25ºC. 
Solução para perfusão (após diluição) – 4 horas a temperatura ≤ 25ºC. 
 

Observações 
 
Armazenamento:  2ºC- 25ºC; proteger da luz. 
 
O concentrado é uma solução viscosa transparente amarela ou amarela-acastanhada. O solvente é uma solução incolor. Se os frasco para injetáveis  forem conservados 
para o frigorifico, deixar permanecer  5 min. a temperatura ≤25ºC antes de iniciar a manipulação.  
 
A presença de espuma no frasco para injetáveis da pré-mistura é normal mesmo após 5 min. da obtenção da solução, devido ao polissorbato 80.  
 
Qualquer porção não utilizada do frasco para injetáveis deve ser eliminada. 

 

 
 
 
 
 
 



 
  

 

DCI Reconstituição 

 
Docetaxel 

 
100001608 

 
20 mg/ml – 1 ml 

 
Concentrado para  solução para 

perfusão 
 

TAXOTERE® 

 
Sanofi 

 

Solução pronta. 

Diluição 

Glucose a 5% ou cloreto de sódio a 0,9%. Volume 250 ml; usar um volume maior se a dose for superior a 200 mg – concentração máxima de 0,74 mg/ml. 

Administração 

Perfusão I.V. – Administrar durante 1 hora. 

Estabilidade após reconstituição/ Diluição 
 
Diluição: 
 
Saco de perfusão – 6 horas a temperatura ≤ 25 ºC (incluindo a hora de administração).  
Sacos de perfusão não contendo PVC – 48 horas em frigorifico (2º-8ºC) 
 

Observações 
 
Armazenamento: ≤ 25 ºC; proteger da luz. O concentrado é uma solução amarela pálida a amarela-acastanhada. 
 
A solução para perfusão é uma solução supersaturada, pelo que pode cristalizar com o passar do tempo. No caso de aparecimento de cristais, a solução não deve ser utilizada 
e tem de ser eliminada. 
 
Não utilizar com este medicamento (que contém apenas 1 frasco para injetáveis) outros medicamentos contendo docetaxel cuja apresentação consista em 2 frascos para 
injetáveis (concentrado e solvente). 
 
Se os frascos para injetáveis forem conservados no frigorifico, deixar permanecer 5 min. a temperatura ≤ 25ºC antes de iniciar a manipulação. Qualquer porção não utilizada 
do frasco para injetáveis deve ser eliminada. 

 

 
 
 



 
  

 

DCI Reconstituição 

Doxorrubicina 
 

100001539 
 

2 mg/ml – 25 ml  
 

Solução para 
Perfusão 

 

Doxorrubicina MEDAC® 

 

Solução pronta. 

Diluição 

Cloreto de sódio a 0,9% ou glucose a 5%. 
Intravesical – 25 – 50 ml de cloreto de sódio a 0,9%. A concentração ótima é de cerca de 1 mg/ml. 

Administração 
 
Perfusão I.V. – Administrar durante 2 – 3 min. O sistema deve estar ligado a uma agulha Butterfly introduzida, de preferência, numa veia de grande calibre. 
 
Intravesical – A solução deve permanecer na bexiga durante 1 – 2 horas. Durante este período, o doente deve ser rodado 90o em intervalos de 15 min. O doente não deve beber 
líquidos durante um período de 12 horas antes do tratamento para evitar a diluição da urina. 
 

Estabilidade após reconstituição/ Diluição 
 
Diluição:  
7 dias em frigorifico (2º-8ºC) 
7 dias à temperatura ambiente, quando preparado em saco de PE e protegido da luz. 
 

Observações 
 
Armazenamento: frigorifico (2º-8ºC); proteger da luz. 
 
O medicamento é uma solução vermelha e límpida. 
 
A doxorrubicina não deve ser misturada com heparina porque pode formar-se precipitado e não deve ser misturada com fluouracilo porque pode ocorrer degradação. Deve evitar-
se o contacto prolongado com soluções com pH alcalino porque provoca a hidrólise do medicamento. 
 
Qualquer porção não utilizada do frasco para injetáveis deve ser eliminada. 

 

 
 
 
 



 
  

 

DCI Reconstituição 

Doxorrubicina 
 

100001609 
 

50 mg/ 25 ml 
 

Concentrado para solução para perfusão 
 

Doxorrubicina TEVA® 
 

Solução pronta. 

Diluição 

I.V. – Glucose a 5% ou cloreto de sódio a 0,9%. Concentrações entre 0,05 mg/ml e 0,5mg/ml. Usar sacos para perfusão não PVC. 

Administração 
 
I.V. – Bólus durante alguns minutos ou por perfusão curta num período máximo de 1 hora ou em perfusão contínua durante um período máximo de 96 horas. A 
administração I.V. deve ser efetuada através de tubagem numa perfusão livre I.V. durante 3 – 5 min. 
 
Intravesical – A solução deve ser retida na bexiga durante 1 a 2 horas. Durante este período o doente deve ser rodado 90° em intervalos de 15 min. O doente 
não deve beber líquidos durante um período de 12 horas antes do tratamento para evitar a diluição da urina. 
 
Não administrar pelas vias oral, S.C., I.M. ou I.T.. 
  

Estabilidade após reconstituição/ Diluição 
 
Após reconstituição: durante 7 dias, quando conservada e protegida da luz a temperatura ambiente e a 2-8oC. 
 
Diluição: 
24 horas no frigorifico (2º-8ºC) 
Após a diluição de 0.05 mg/ml,  a solução diluída deve ser usada de imediato. 
 

Observações 
 
Armazenamento: em frigorifico (2º-8ºC); proteger da luz. 
 
O medicamento é uma solução vermelha e límpida. 
 
Não deve ser mistura com heparina porque pode formar-se um precipitado. Incompatível com a aminofilina, a cefalotina, a dexametasona, o fluouracilo e a 
hidrocortisona. 
 
Qualquer porção não utilizada no frasco de injetáveis deve ser eliminada, pois não há informação disponível relativamente ao tempo de estabilidade após 
abertura. 
 

 
 



 
  

 

DCI Reconstituição 

 
 

 
 

Epirrubicina 
 

100001541 
 

2 mg/ml – 25 ml 
  

Solução injetável 
Epirrubicina  

 

ACTAVIS® 

 

Solução pronta. 

Diluição 
I.V. – Cloreto de sódio a 0,9%. 
Intravesical – Cloreto de sódio a 0,9% ou água destilada estéril. 

Administração 
 
I.V. – Administrar por injeção durante 3 – 5 min ou na forma de perfusão com a duração até 30 min, no caso do uso de doses elevadas de epirrubicina. Recomenda-se a 
administração através do tubo onde corre a solução de perfusão IV (cloreto de sódio a 0,9%). A injeção direta não é recomendada devido ao risco de extravasão, que pode ocorrer 
mesmo na presença de adequado retorno sanguíneo, por aspiração através da agulha. 
 
Intravesical – O instilado deve ser retido na bexiga durante 1 – 2 horas, devendo a pelve do doente ser rodada durante a instilação. O doente deve esvaziar a bexiga no final deste 
intervalo de tempo o doente não deve beber líquidos durante um período de 12 horas  antes do tratamento para evitar a diluição da urina. 
 

Estabilidade após reconstituição/ Diluição 
 
Diluição: 
Uso imediato após diluição. 
 

Observações 
 
Armazenamento: frigorifico (2º-8ºC); proteger da luz. 
 
Solução vermelha límpida. 
 
Evitar contacto com soluções com um pH alcalino, de modo a evitar hidrólise. A injeção e as soluções diluídas não devem ser misturadas com outros medicamentos. Incompatível 
com a heparina. 
 
Qualquer porção não utilizada do frasco para injetáveis deve ser eliminada. 

 

 
 
 
 
 



 
  

 

DCI Reconstituição 

Etopósido 
 

100001544 
 

100 mg/5 ml – 5 ml 
 

Solução injetável 
 

Etoposido TEVA® 

 

Solução pronta. 

Diluição 
500 ml de cloreto de sódio a 0,9% ou glucose a 5%.  
 
Concentração final entre 0,2 -0,4 mg/ml . Não exceder a concentração de 0,4 mg/ml devido ao risco de precipitação 

Administração 
 
Perfusão I.V. – Administrar durante 30 – 60 min. O etopósido deve ser administrado apenas por perfusão lenta.  
 
Não administrar por via I.A., I.PI. ou I.P.. 
 

Estabilidade após reconstituição/ Diluição 
 
Diluição:  
120 horas à temperatura ambiente. 
 

Observações 
 
Armazenamento: temperatura ambiente; proteger da luz.  
 
Não deve ser fisicamente misturado com qualquer outro produto. 
 
Soluções que  mostrem sinais de precipitação não devem ser administradas. 
 
Qualquer porção não utilizada do frasco de injetáveis deve ser eliminada, pois não há informação disponível relativamente ao tempo de estabilidade após abertura. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

DCI Reconstituição 

 
 

Fludarabina 
 

100001611 
 

50 mg 
 

Pó para solução injetável ou para 
perfusão 

Fludarabina ACTAVIS® 

 

2 ml de água p.p.i.. O pó deve dissolver-se completamente em 15 seg ou menos.  
Concentração final de 25 mg/ml. 

Diluição 
 
Bólus – 10 ml de cloreto de sódio a 0,9%.  
Perfusão – 100 ml de cloreto de sódio a 0,9%. 
 

Administração 

I.V. – Injeção por bólus ou perfusão.  
 
Perfusão – Administrar durante 30 min. 

Estabilidade após reconstituição/ Diluição 
 
Reconstituição: 
7 dias em frigorifico (2º-8ºC); proteger da luz. 
8 horas a 25ºC. 
 
Diluição:  
Solução para perfusão conservada em sacos para perfusão de PVC – 7 dias em frigorifico (2º-8ºC); proteger da luz  
Solução para perfusão conservada em sacos para perfusão de PVC – 8 horas a 25ºC. 
 

Observações 
 
Armazenamento: ≤ 25ºC 
 
Qualquer porção não utilizada do frasco de injetáveis deve ser eliminada. 

 

 
 
 
 
 



 
  

 

DCI Reconstituição 

Fluorouracilo 

100004872 

50 mg/ml –100 ml 

Solução injetável ou para perfusão 

Fluorouracilo ACCORD® 

 

Solução pronta. 

Diluição 

Perfusão I.V. – 500 ml de cloreto de sódio a 0,9% ou glucose a 5%. 

Administração 
I.V. (injeção ou perfusão) e I.A. (perfusão contínua). 
 
Perfusão I.V. – Administrar durante 4 horas, a uma taxa de 40 gotas por min. Alternativamente a dose diária pode ser administrada durante 30-60 min por perfusão ou ser 
administrada por perfusão contínua durante 24 horas. 
 

Estabilidade após reconstituição/ Diluição 
 
Diluição: 
24 horas a 25 ºC. 
 

Observações 
 
Armazenamento:≤25 ºC; não refrigerar ou congelar; proteger da luz.  
 
No caso de se formar um precipitado como consequência da exposição às baixas temperaturas, redissolver a quente, a 60ºC, agitando bem.  
Deixar arrefecer à temperatura corporal antes de administrar. O produto deve ser eliminado se apresentar uma cor castanha ou amarelo escuro em solução. 
 
Incompatível com o  folinato de cálcio , a carboplatina, a cisplatina, o diazepam, a doxorrubicina, o droperidol, o filgastrim, o nitrato de gáliol, o metrotexato, a metoclopramina, 
a morfina, o ondasetron, a vinorrelbina, outras antraciclinas, e nutrição parentérica. A solução é alcalina e recomenda-se evitar a sua mistura com fármacos ou preparações ácidas. 
 
Qualquer porção não utilizada do frasco para injetáveis deve ser eliminada. 

 

 
 
 
 
 
 



 
  

 

DCI Reconstituição 

 
 
 

Gemcitabina 
 

100005460 
 

2000 mg  
 

Pó para solução 
para perfusão 

 

Gemcitabina ACTAVIS® 
 

25 ml de cloreto de sódio a 0,9% sem conservantes. 
Após reconstituição, a solução contém 38 mg/ml de gemcitabina. A reconstituição em concentrações superiores a 40 mg/ml pode resultar numa dissolução incompleta e deve ser 
evitada. 
 

Diluição 

Pode ser efetuada uma nova diluição com cloreto de sódio a 0,9% sem conservantes. 
 

Administração 

Perfusão I.V. – Administrar durante 30 min. A gemcitabina é bem tolerada durante a perfusão e pode ser administrada em ambulatório. 

Estabilidade após reconstituição/ Diluição 
 
Reconstituição: 
24 horas a 25 ºC. Não refrigerar, porque pode ocorrer cristalização. 
 

Observações 
 
Armazenamento: não refrigerar ou congelar. 
 
Após reconstituição com uma solução de cloreto de sódio a 0,9%, a solução reconstituída é límpida a opalescente-pálida e incolor a amarelo-pálida.  
 
Qualquer porção não utilizada do frasco para injetáveis deve ser eliminada. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

DCI Reconstituição 

 

Ifosfamida 
 

100001553 (1g) 
 

100001554 (2g) 
 

1000 mg e 2000 mg 
 

Pó para solução injetável 
 

HOLOXAN® 
 
 

 

HOLOXAN 1000 mg® – 25 ml de água p.p.i..  

HOLOXAN 2000 mg® – 50 ml de água p.p.i.. 
 
Deve ter-se atenção para que a solução de ifosfamida pronta a usar não exceda a concentração de 4%. 
 
A substância dissolve-se rapidamente quando os frascos são fortemente agitados durante 0,5 a 1 min após a adição do solvente. Se não ocorrer imediatamente a completa 
dissolução, deixe a solução parada alguns minutos. 
 

Diluição 
 
Glucose a 5%, cloreto de sódio a 0,9% ou solução de Ringer. 
Diluição para 250 ml para uma perfusão de 30 – 60 min e diluição para 500 ml para uma perfusão de 1 – 2 horas. Para perfusão contínua durante 24 horas com grandes 
doses de ifosfamida, é recomendado diluir a dose total em 3 l de solução de glucose a 5% e/ou solução de cloreto de sódio a 0,9%. 
 

Administração 

Perfusão I.V. – Administrar durante 30 min a 2 horas, dependendo do volume de perfusão. 

Estabilidade após reconstituição/ Diluição 
 
Reconstituição/Diluição: 
24 horas no frigorifico (2º-8ºC) 
48 horas a 25ºC 
 

Observações 
 
Armazenamento:≤ 25ºC; proteger da luz. 
 
Qualquer porção não utilizada do frasco de injetáveis deve ser eliminada, pois não há informação disponível relativamente ao tempo de estabilidade após abertura. 

 

 
 



 
  

 

DCI Reconstituição 

 
 

Irinotecano 
 

100001626 (5ml) 
100005793 (100ml) 

 
20 mg/ml – 5 ml e 100 ml 

 
Concentrado para solução para 

perfusão 
 

Irinotecano ACTAVIS® 

 

Solução pronta. 

Diluição 
 
250 ml de cloreto de sódio a 0,9% ou glucose a 5%. 
Agitar por rotação manual de forma a misturar cuidadosamente a solução de perfusão. 
 

Administração 
 
Perfusão I.V. – Administrar durante 30 – 90 min, numa veia central ou periférica.  
 
Não deve ser administrado sob a forma de bólus I.V. ou perfusão I.V. com uma duração inferior a 30 min ou superior a 90 min.  
 
Apenas para administração a adultos. 
 

Estabilidade após reconstituição/ Diluição 
 
Diluição: 
30 horas a 15ºC – 25ºC.  
48 horas no frigorifico (2º-8ºC) 
 
 

Observações 
 
Armazenamento: ≤25ºC; não congelar; manter na embalagem de origem para proteger da luz e da humidade. 
  
Uso imediato após a primeira abertura do frasco para injetáveis.  
 
Qualquer porção não utilizada do frasco para injetáveis deve ser eliminada. 

 

 
 
 
 
 
 



 
  

 

DCI Reconstituição 

Metotrexato 
 

100002313 (2 ml) 
100001633 (10 ml) 

 
 25 mg/ml – 2 ml e 100 mg/ml – 
10 ml 

 
Solução injetável  

 

Metotrexato TEVA® 
 
 
 

 

Solução pronta. 

Diluição 

Cloreto de sódio a 0,9% ou glucose a 5%. 

Administração 

I.M., I.V. (injeção por bólus ou perfusão), I.T. e I.A.. 

Estabilidade após reconstituição/ Diluição 
 
Diluição: 
24 horas à temperatura ambiente. 
 

Observações 
 
Armazenamento: 15 ºC – 25 ºC; proteger da luz.  
 
Não devem misturar-se outros fármacos com o metotrexato, no mesmo sistema de perfusão.  
 
Qualquer porção não utilizada do frasco para injetáveis deve ser eliminada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

DCI Reconstituição 

 
 
 
 
 

Mitomicina 
 

100001579 
 

10 mg 
 

Pó para solução 
Injetável 

 

Mitomicina-C KYOWA® 

 
CPH Pharma 

 

Água p.p.i., cloreto de sódio a 0,9% ou glucose a 20%.  
 
Para instilação vesical dissolver a dose habitual (20 a 40 mg) em 20 a 40 ml de solvente. 

Diluição 

Não aplicável. 

Administração 
 
I.V. e intravesical. 
 
Intravesical – A solução deve ser retida na bexiga durante 1 hora e durante este intervalo o doente deve adotar sucessivamente, por períodos de 15 min, as posições de 
decúbito dorsal, ventral e laterais para assegurar o contacto com toda a superfície do urotélio vesical. Durante o processo de esvaziamento evitar-se-á todo e qualquer 
contacto com a pele e os genitais externos. 
 

Estabilidade após reconstituição/ Diluição 
 
Reconstituição: 
24 horas a  ≤ 25 ºC; proteger da luz; não refrigerar. 
 

Observações 
 
Armazenamento: ≤ 25 ºC; não refrigerar ou congelar; proteger da luz.  
 
Pó cristalino azul púrpura. 
 
Não misturar a mitomicina em solução com outros agentes que modifiquem o pH ou possuam radicais SH, ou com soluções de outros agentes citotóxicos. 
 
Qualquer porção não utilizada do frasco para injetáveis deve ser eliminada, pois não há informação disponível relativamente ao tempo de estabilidade após a abertura. 

 

 
 
 
 
 



 
  

 

DCI Reconstituição 

 
 

Oxaliplatina 
 

100001638 (10 ml) 
100001638 (20 ml) 

 
5 mg/ml – 10 ml e20 ml 

 
Concentrado para solução para 

perfusão 
 

Oxaliplatina HOSPIRA® 
 

 

Solução pronta. 

Diluição 

250 – 500 ml de glucose a 5%.Concentração final de 0,2 -0,7 mg/ml. 

Administração 

Perfusão I.V. – Administrar durante 2 – 6 horas. Apenas para administração em adultos. 

Estabilidade após reconstituição/ Diluição 
 
Diluição: 
24 horas no frigorifico (2º-8ºC) 
6 horas a 25ºC 
 

Observações 
 
Armazenamento: ≤ 25 ºC; não congelar; proteger da luz. 
 
A solução diluída não deve ser misturada com outros medicamentos no mesmo saco de perfusão ou linha de perfusão. Nunca misturar com medicamentos ou sluções 
alcalinas  em particular o fluouracilo, preparaçoes de ácido folínico contend trometamol de outras substâncias ativas. Medicamentos ou soluções alcalinas afetam a 
estabilidade da oxaliplatina de uma forma negativa.  
Nunca diluir oxaliplatia com soluçõess Salinas ou outras soluções contendo iões cloreto (incluindo cálcio, potássio, e cloretos de sódio). Nunca utilizar equipamento de injeção 
contendo alumínio. 
 
A administração de oxaliplatina deve precede sempre a administraçao de fluouracilo. 
 
Qualquer porção não utilizada do frasco para injetáveis deve ser eliminada. 

 

 
 
 



 
  

 

DCI Reconstituição 

 

 
 

Paclitaxel 
 

100001641 (16,7ml) 
100003595 (50 ml) 

 
6 mg/ml – 6,7 ml e 50 ml 

 
Concentrado para solução para 

perfusão 
 

Paclitaxel HOSPIRA® 
 
 

 

Solução pronta. 

Diluição 
 
Cloreto de sódio a 0,9%, glucose a 5%, glucose a 5% e cloreto de sódio a 0,9% ou glucose a 5% em solução de Ringer. Concentração final de 0,3-1,2 mg/ml. 
Durante a diluição do concentrado para perfusão, não devem ser usadas seringas para citotóxicos ou dispositivos similares com pontas com frascos para injetáveis de paclitaxel, 

já que podem entupir e assim perder a integridade da esterilidade da solução. 
 

Administração 

Perfusão I.V. – Administrar durante 3 horas atraves de um filtro em linha com uma membrane de microporos ≤ 0,22 µm. 

Estabilidade após reconstituição/ Diluição 
 
Diluição: 
72 horas a 25ºC; em condições de luminosidade normais. 
Após a diluição, esta solução é apenas para utilização única 
 

Observações 
 
Armazenamento: ≤ 25 ºC; proteger da luz. 
 
Após a abertura dos frascos o paclitaxel mantem a estabilidade física, química e microbiológica durante 28 dias a temperatura ≤ 25 ºC e protegido da luz. 
 
Quando se coloca os frascos para injetáveis no frigorifico pode formar-se um precipitado que se dissolve com uma ligeira agitação, ou mesmo sem agitação,  depois de atingir a 
temperatura ambiente. A qualidade do produto não é afetada. Se a solução se mantem turva ou se o precipitado não se dissolver deve-se eliminar o frasco. A congelação não 
afeta negativamente o produto. 
 
Quando usado em associação, o paclitaxel deve ser administrado antes da cisplatina. 
Para reduzir o risco de precipitação recomenda-se que o paclitaxel seja administrado logo após a diluição, devendo evitar-se a agitação ou vibração excessivas. Durante a perfusão, 
o aspeto da solução deve ser inspecionado com regularidade e a perfusão deve ser interrompida na presença de precipitação. 
 
O ricinoleato do macrogolglicerol (óleo de ricínio polioxil) pode resultar em DEHP [di-(2-etilhexil)ftalato] por contacto com os recipientes que contêm  PVC,  em níveis que 
aumentam com o tempo e com a concentração. Consequentemente, a preparação, a conservação e a administração de paclitaxel diluído devem ser efetuados em equipamentos 
sem PVC, tal como o vidro, polipropileno ou poliolefina. 

 
 



 
  

 

DCI Reconstituição 

 
 
 

Rituximab 
 

100002134 (100mg/10ml) 
100002135 (500mg/50ml) 

 
100 mg/10 ml e 500 mg/50 ml 

 
Concentrado para solução para 

perfusão 
 

MABTHERA® 

 
Roche 

 

Solução pronta. 

Diluição 

Cloreto de sódio a 0,9% ou glucose a 5% em água.  
Concentração final de 1-4 mg/ml. 

Administração 

Perfusão I.V. 1º perfusao: a velocidade inicial de perfusão recomendada é de 50 mg/h; após os 30 min iniciais, pode ser aumentada gradualmente em aumentos de 50 mg/h 
de 30 em 30 min, até a uma máximo de 400 mg/h. Perfusoes seguintes: doses seguintes podem ser administradas a uma velocidade iinicial de 100mg/h, e aumentadas em 
incrementos de 100 mg/h, cada 30 min, até a um maximo de 400 mg/h. 
Não administrar por injeção I.V. por bólus. 
 

Estabilidade após reconstituição/ Diluição 
 
Diluição: 
24 horas em frigrifico (2º-8ºC) 
12 horas à temperatura ambiente. 
 

Observações 
 
Armazenamento: frigorifico (2º-8ºC) ; proteger da luz. 
 
Não se observaram incompatibilidades com os sacos ou os dispositivos de PVC ou de polietileno, destinados à administração da perfusão.  
 
Qualquer porção não utilizada do frasco para injetáveis deve ser eliminada. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

DCI Reconstituição 

 
 
 
 

Topotecano 
 

100002196 
 

4 mg 
 

Pó para concentrado para solução para 
perfusão 

 

Topotecano ACCORD® 
 
 
 

 

4 ml de água p.p.i.. Após reconstituição, 1 ml de concentrado contém 1 mg de topotecano. 

Diluição 

Cloreto de sódio a 0,9% ou glucose a 5% 
Concentraçao final  de 25- 50 µg/ml. 

Administração 

Perfusão I.V.- Administrar durante 30 min. 

Estabilidade após reconstituição/ Diluição 
 
Reconstituição: 
12 horas à temperatura ambiente, incluindo o tempo de perfusão. 
24 horas em frigorifico (2º-8ºC), incluindo o tempo de perfusao. 
 
Diluição: 
24 horas em frigorifico (2º-8ºC) e a 25ºC. 
 

Observações 
 
Armazenamento: proteger da luz. Na ausência de estudos de compatibilidade, este medicamento não deve ser misturado com outros medicamentos. 
Qualquer porção não utilizada do frasco para injetáveis deve ser eliminada, pois não há informação disponível relativamente ao tempo de estabilidade após a abertura. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

DCI Reconstituição 

Trastuzumab 
 

100002195 
 

150 mg 
 

Pó para concentrado para solução 
para perfusão 

 

HERCEPTIN® 
 

Roche 
 
 

 

7,2 ml de água p.p.i.. Rodar suavemente o frasco para injetáveis para promover a reconstituição. Não agitar. Não é invulgar a formação de alguma espuma com a reconstituição. 
Deixe o frasco para injetáveis em repouso durante aproximadamente 5 min. 
Após a reconstituição, 1 ml de solução contém 21 mg de trastuzumab. 

Diluição 

250 ml de cloreto de sódio a 0,9%. 

Administração 
 
Perfusão I.V. – A dose de carga deve ser administrada durante 90 min. Se a dose de carga inicial for bem tolerada, as doses subsequentes podem ser administradas através de 
perfusão de 30 min de duração. 
Não administrar por injeção I.V. ou bólus. 
 

Estabilidade após reconstituição/ Diluição 
 
Reconstituição: 
48 horas em frigorifico (2º-8ºC); nao congelar. 
 
 Diluição: 
24 horas a temperature ≤ 30ºC. 
 

Observações 
 
Armazenamento: frigorifico (2º-8ºC). 
 
Não diluir com soluções de glucose uma vez que pode ocorrer a agregação das proteínas. 
 
A solução reconstituída apresenta-se como uma solução transparente, incolor a amarelo pálido, e deverá apresentar-se praticamente isenta de partículas visíveis. A solução 
reconstituída não deve ser congelada. 
 
Qualquer porção não utilizada do frasco para injetáveis deve ser eliminada. 

 

 
 



 
  

 

DCI Reconstituição 

 

 
 
 

Vincristina 
 

100001591 
 

1 mg/ml –  2 ml 
 

Solução injetável  
 

Vincristina TEVA® 
 
 

 

Solução pronta. 

Diluição 

Perfusão I.V. – Água p.p.i., cloreto de sódio a 0,9% ou glucose a 5%. 

Administração 

I.V. (perfusão ou injeção por bólus) – Administrar durante ≥1 min pelo tubo de perfusão corrente. Não administrar por via I.T., I.M. ou S.C.. A administração I.T. é fatal. 

Estabilidade após reconstituição/ Diluição 
 
Diluição: 
96 horas a 25 ºC. 
30 dias em frigorifio (2º-8ºC) 
 
 

Observações 
 
Armazenamento: frigorifico (2º-8ºC); proteger da luz. 
 
Após abertura do frasco para injetáveis, este conserva-se 14 dias se armzaenado em frigorifico (2º-8ºC). 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

DCI Reconstituição 

Vinorrelbina 
 

100001636 (1 ml) 
100001638 (5 ml) 

 
10 mg/ml – 1 ml e 5 ml 

 
Concentrado para solução para 

perfusão 
 

Vinorrelbina ACTAVIS® 
 
 
 

 

Solução pronta. 

Diluição 
 
Injeção I.V. por bólus – 20 – 50 ml de cloreto de sódio a 0,9% ou glucose a 5%.  
Perfusão I.V. – 125 ml de cloreto de sódio a 0,9% ou glucose a 5%. 
 

Administração 

I.V. (injeção por bólus ou perfusão) – Administrar na forma de bólus durante 5 – 10 min ou por perfusão durante 20 – 30 min. A administração deve ser seguida de uma 
perfusão de 250 ml de cloreto de sódio a 0,9% para lavagem da veia utilizada. 
Não administrar por via I.T.. 
 

Estabilidade após reconstituição/ Diluição 
 
Diluição: 
24 horas a 25ºC ou em frigorifico (2º-8ºC) 
 
 

Observações 
 
Armazenamento: no frigorifico (2º-8ºC); nao congelar; proteger da luz. 
 
 Não deve ser diluída com soluções alcalinas devido ao risco de precipitação. 
 
Qualquer porção não utilizada do frasco para injetáveis deve ser eliminada, pois não há informação disponível relativamente ao tempo de estabilidade após a abertura. 

 

 

 



 

 

 




