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Resumo  

 

O estágio curricular é, na vida de muitos estudantes de Ciências Farmacêuticas, o primeiro 

contacto com a realidade profissional.  

Este relatório tem como objetivo descrever o que foi o meu estágio curricular na Farmácia 

Queija Ferreira no âmbito do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. Encontra-se 

dividido em duas partes, em que a primeira descreve o funcionamento normal de uma farmácia 

bem como as tarefas regulares de um farmacêutico e a segunda revela pormenores de alguns 

trabalhos desenvolvidos na farmácia, para e com os utentes que nos visitavam diariamente. 

Durante o curso são-nos incutidos bastantes conhecimentos científicos, desde a anatomia 

do corpo humano ao funcionamento de todos os tipos de moléculas existentes. No entanto, entre 

a molécula e o doente existe um grande espaço que precisa de ser explorado e que apenas se 

consegue com a experiência.  

Os trabalhos desenvolvidos foram a minha forma de intervenção na comunidade, de fazer a 

diferença na vida das pessoas que diariamente nos visitavam. São relativos a temas que achei 

que necessitavam de ser abordados com a população e no sentido de, não só educar e promover 

para a saúde, mas também demonstrar o papel de farmacêutico. Cada vez mais as farmácias 

não são meros locais para a dispensa de medicamentos, sendo os farmacêuticos responsáveis 

pela educação e bem-estar dos seus utentes. Os serviços farmacêuticos têm provado ser 

favoráveis e essenciais para um Sistema Nacional de Saúde funcional e completo sendo o 

farmacêutico uma peça fundamental no acompanhamento da população. Muitas vezes este 

papel fica esquecido pela agitação rotineira vivida nas farmácias. No entanto, cabe também aos 

estagiários, com mentes jovens e livres de outros corrompimentos, desenvolver e promover 

formas de enaltecer a sua profissão e os seus profissionais e relembrar e incentivar os seus 

colegas mais velhos que também eles podem e devem contribuir ativamente para uma 

comunidade, uma cidade e um país mais conhecedor e mais saudável. Neste sentido desenvolvi 

três temas que me pareceram ser atuais, necessários e com significado no ambiente em que a 

farmácia estava inserida e para os seus clientes. 

Todos os dias no meu estágio foram uma aprendizagem e uma evolução em direção ao 

futuro. Muito ficou ainda por aprender, mas esta foi, sem dúvida, uma oportunidade fantástica de 

crescer, não só enquanto profissional mas também enquanto pessoa.  
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Parte I - Descrição das atividades desenvolvidas na farmácia  
 

1. Introdução 

A farmácia é, cada vez mais, o primeiro local onde as pessoas se deslocam para obter 

informações e respostas às suas dúvidas. Já lá vai o tempo em que o farmacêutico comunitário se 

dedicava apenas à manipulação e dispensa de medicamentos, sendo hoje em dia um profissional 

de saúde habilitado e competente em quem a população confia para a resolução de problemas 

menores de saúde. O doente necessita de um profissional de saúde qualificado e empenhado em 

detetar, resolver e prevenir problemas relacionados com os medicamentos, precavendo o 

aparecimento de reações adversas, toxicidades e problemas relacionados com a medicação [1]. 

Sendo um ponto de contacto direto, o farmacêutico é chamado a assumir uma responsabilidade 

acrescida de, para além da dispensa, providenciar serviços farmacêuticos de promoção da saúde e 

bem estar na farmácia. Compete-nos a promoção para a saúde, a adoção de estilos de vida mais 

saudáveis, a adesão terapêutica, o uso responsável do medicamento, o acompanhamento 

farmacoterapêutico, os cuidados farmacêuticos e a educação da população para saúde 

acompanhando toda a mudança constante que se faz sentir na sociedade, sempre com uma postura 

correta e profissional baseada nos nossos ideias e critérios de eficácia, segurança e qualidade. 

O estágio curricular em farmácia comunitária é o último passo a ser dado no MICF. Ao longo 

de todo o plano curricular existem diversas unidades curriculares que nos ensinam os conteúdos 

mais teóricos, no entanto chega um momento em que se torna essencial um ambiente diferente e 

muito mais próximo da realidade profissional, de modo a integrar, aplicar e consolidar todos os 

conhecimentos adquiridos e desenvolver outras competências mais técnicas. O meu estágio em 

farmácia comunitária iniciou no dia 16 de março de 2017. Foi logo desde o início que o Dr. Carlos 

Queija Ferreira me deixou à vontade para dar rumo ao meu estágio e às diversas etapas que deveria 

seguir. O cronograma de atividades encontra-se no anexo I. Nos primeiros tempos o meu objetivo 

foi perceber toda a dinâmica da farmácia, as rotinas e o funcionamento atrás do balcão. Inicialmente 

tentei acompanhar o trabalho de todos os outros farmacêuticos e tirar o máximo de cada um dos 

seus atendimentos, de cada utente e de cada situação colhendo de cada um deles experiência, 

conhecimento e aprendizagem úteis para ao futuro. Tudo isto permitiu, mais tarde, a minha 

autonomia no atendimento ao público, tratando cada utente como um ser individual e particular, 

personalizando cada atendimento, recebendo e tratando o doente da melhor forma.  

 

2. A Farmácia Queija Ferreira 

Situada na cidade do Porto desde 1980, a Farmácia Queija Ferreira (FQF) surgiu num pequeno 

espaço no Largo de S. Pedro, em Campanhã onde estive durante três anos. Findo este período, foi 

transferida para a rua Vasques de Mesquita, nas Antas, onde se manteve durante vinte e sete anos. 

Em 2010 mudou-se para a Avenida Fernão de Magalhães, onde permanece até hoje [2]. Aberta 365 

dias por ano e funcionando de 2ª a 6ª das 8.30h às 22h e aos sábados e domingos das 9h às 20h, 

a farmácia conta com uma equipa vasta, qualificada e empenhada, sendo constituída pelo diretor 

técnico (DT), o Dr. Carlos Queija Ferreira, seis farmacêuticos, dois técnicos de farmácia, um auxiliar 

de armazém e um assistente operacional. Além destes, existem ainda outros profissionais que 

desempenham serviços de podologia e estética.  
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Todos estão devidamente identificados com um pin na bata onde consta o nome e o título 

profissional de cada um, como determina a legislação [3]. 

Estando localizada numa zona privilegiada da cidade do Porto, é notória a classe social de 

alguns dos clientes regulares da farmácia. A grande maioria mora das redondezas ou trabalha nas 

empresas e entidades nas imediações, sendo de classe média ou média-alta. No entanto, uma vez 

localizada numa zona de passagem, com fácil acesso a transportes públicos e perto de várias 

clínicas e consultórios, são ainda alguns os clientes que procuram ajuda de forma esporádica, o que 

leva a uma heterogeneidade de utentes. Após começar a atender ao balcão, percebi que existiam 

ainda alguns indivíduos com maiores dificuldades financeiras e com grandes necessidades de 

medicação e apoio. De forma geral, os utentes habituais são de meia-idade ou idosos e muitos deles 

são clientes há muitos anos, desde a antiga localização da farmácia. 

 

2.1 Espaço físico 

A FQF possui agora um espaço grande e atual (Anexo II). Decorada com tons nobres, com um 

estilo moderno que transparece subtileza e descontração, a farmácia possui um espaço de receção 

amplo com vários expositores e gôndolas com produtos de dermocosmética, capilares, de higiene 

oral e corporal, ortopedia e puericultura, balança, sofás, televisão, cinco balcões de atendimento e 

ainda um sexto usado exclusivamente para aconselhamento em produtos dermocosméticos. Na 

parte de trás existem gavetas, prateleiras e um frigorífico, uma área de receção de encomendas, 

um armazém, um laboratório para preparação de medicamentos manipulados, uma copa, vestiários 

e WC. Existe um gabinete de boas práticas para medição de parâmetros bioquímicos, pesagens de 

bebés e administração de injetáveis, com WC para utentes e ainda outros dois gabinetes usados 

para consultas de podologia, depilações e massagens e o gabinete do DT. O atendimento é 

realizado por senhas pelo que existe uma máquina de senhas à entrada e um televisor com um 

painel que demonstra os números consoante são chamados. Seguindo a legislação, a farmácia está 

identificada com uma cruz verde no exterior bem como pelo nome, direção técnica, horário e 

serviços disponíveis [3]. O acesso é realizado através de uma porta de vidro automática e por uma 

rampa permitindo o acesso de todos os clientes. No lado esquerdo, encontra-se o postigo destinado 

ao atendimento durante o turno de serviço permanente [4]. À entrada e na parte lateral podem 

encontrar-se montras destinadas à publicidade de alguns produtos de forma alternada e variada.  

Os balcões estão dispostos de modo a permitir uma certa privacidade no atendimento, sendo 

bastante espaçados e tendo ainda um espaço lateral para a exposição de produtos sazonais ou de 

venda livre e ainda panfletos/folhetos informativos de modo a manter o utente. Os vários balcões 

estão quase sempre em funcionamento e permitem um maior fluxo de clientes sem grandes filas de 

espera. Atrás destes existem prateleiras e armários que permitem o armazenamento de produtos 

que captem a atenção do cliente (nas prateleiras) ou de elevada rotatividade sendo de fácil acesso 

por parte do farmacêutico (nas gavetas). A zona de armazenamento foi idealizada para facilitar e 

agilizar o atendimento. Assim, os medicamentos são colocados em gavetas deslizantes por ordem 

alfabética e tendo em conta a sua forma farmacêutica. Os medicamentos de marca estão por ordem 

alfabética do nome comercial e os medicamentos genéricos (MG) pela denominação comum 

internacional (DCI). Para os medicamentos excedentários um grande espaço no armazém. Para 

medicamentos de frio existe um frigorífico com termo-higrómetro. 
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A zona de receção de encomendas e de trabalho de backoffice é bastante ampla o que permite 

que estejam vários profissionais a trabalhar simultaneamente impedindo acumulação de trabalho. É 

também nesta zona que estão guardados os documentos relativos à atividade da farmácia e outras 

fontes bibliográficas. 

 

2.2 Sistema informático  

O sistema informático utilizado é o Sifarma® criado pela Glintt, Global Intelligent Technologies, 

associado à Associação Nacional das Farmácias (ANF). O sistema está disponível em todos os 

computadores da farmácia, permitindo não só criar e rececionar as encomendas, como também 

verificar stocks ou auxiliar no atendimento telefónico.  

Este é um programa que permite a dispensa dos medicamentos ao utente de forma rápida, 

segura e eficaz mas também a gestão e apoio científico de cada um dos produtos, sendo uma 

ferramenta bastante útil para o farmacêutico. Dentro das várias funcionalidades incluem-se a criação 

e receção de encomendas diretamente aos vários fornecedores, a gestão e controlo de stocks, o 

controlo de prazos de validade e a verificação de disponibilidade imediata dos produtos nos 

fornecedores. É bastante útil na conferência de receituário e faturação, emissão de lotes e de 

faturas. Isto permite diminuir o tempo dispensado, os custos e ainda possíveis erros humanos 

associados ao processo. Para cada um dos medicamentos e ainda alguns produtos existe uma ficha 

de informação científica onde constam a indicação terapêutica, composição qualitativa e quantitativa 

das substâncias, as contraindicações, reações adversas, doses e posologia e informações para o 

farmacêutico. Existe também a possibilidade de criação de fichas de acompanhamento dos doentes, 

com base em folhas SOAP, o que permite um melhor acompanhamento e aconselhamento, 

otimizando o processo relativo ao atendimento e prevenindo possíveis reações negativas ou 

problemas relacionados com os medicamentos.  

De forma geral o sistema é bastante intuitivo e completo e muito útil durante o atendimento, 

permitindo, principalmente aos estagiários, que ainda não conhecem todos os medicamentos e 

formulações, ter acesso imediato a muitos dados importantes, facilitando o aconselhamento e 

atenção dispensada ao utente. 

 

3. Gestão da Farmácia 

 

3.1 Gestão de stocks 

A sustentabilidade económica e o sucesso de uma farmácia dependem em grande parte de 

uma boa gestão dos seus stocks. É necessário um balanço lógico entre a disponibilidade de 

produtos necessários para satisfazer as necessidades do cliente, mas também manter a integridade 

financeira da farmácia. Nos últimos anos temos vindo a assistir a cortes na área da saúde, com 

mudanças a nível legislativo como a liberalização da propriedade, a possibilidade de fazer descontos 

nos medicamentos e a venda de MNSRM fora das farmácias, levando à diminuição da rentabilidade 

das mesmas com as reduções sucessivas dos preços e de margens de comercialização. Todas 

estas modificações levaram a uma grave crise económica e financeira que resultou num grande 

encerramento de farmácias e na mudança comportamental de muitas outras [5].   
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De modo a evitar e contornar estes problemas, é essencial que a farmácia tenha uma boa 

gestão das suas compras e vendas e dos seus stocks e podendo esta ser feita recorrendo ao 

sistema informático. Este permite controlar todas as entradas e saídas de produtos, calcular as 

médias mensais e as flutuações de vendas e ainda estabelecer um stock máximo e mínimo 

reajustável para cada produto, criando uma proposta de encomenda automática assim que um 

produto atinja o valor mínimo. Para um bom controlo de stock é necessário pesar vários parâmetros 

como o perfil dos clientes da farmácia, o escoamento de cada produto, a rotatividade e sazonalidade, 

a validade e o preço dos produtos, possíveis campanhas publicitárias e de descontos das próprias 

marcas e ainda o facto de as farmácias deverem ter disponível três medicamentos de cada grupo 

homogéneo de entre os cinco medicamentos com o preço mais baixo, devendo dispensar o de 

menor preço, salvo se o doente preferir outra opção [6]. 

Apesar de ser usado o sistema informático para ajudar no controlo dos stocks, o que nele consta 

resulta de dados fornecidos manualmente pelo que estes podem nem sempre ser corretos sendo 

necessário um controlo físico dos stocks colmatando possíveis falhas e mantendo sempre os dados 

atualizados. Para o controlo dos prazos de validade, este é feito mensalmente e o próprio sistema 

informático emite uma lista dos produtos que possuem um prazo de validade a terminar nos 

próximos 6 meses sendo mais fácil a sua confirmação e/ou retificação. Quando a validade do 

produto se encontra neste intervalo, é retirado do seu lugar e colocado numa prateleira à parte para 

que seja vendido mais rapidamente ou devolvido ao fornecedor. Caso a devolução não seja 

possível, este é dado como uma quebra da farmácia.  

Foram várias as vezes que pude observar alguns dos cálculos efetuados para controlar os 

stocks, o reajuste dos stocks máximos e mínimos no Sifarma® bem como a correção de prazos de 

validade e verificação física de stocks. 

 

3.2 Encomendas 

Na FQF a maioria dos produtos são obtidos através de distribuidores grossistas podendo ser 

feitas encomendas diárias e encomendas instantâneas. O principal armazenista é a Alliance 

Healthcare (sendo a FQF cliente Platina Plus) à qual são realizadas três encomendas diárias 

permitindo assim a manutenção dos níveis de stock. Por vezes, quando alguns produtos não 

constam no stock do principal armazenista ou quando os preços são mais competitivos, são feitas 

também encomendas à Cooprofar. Ter mais do que um fornecedor permite uma menor 

probabilidade de rutura de stock e garante uma resposta mais ampla, rápida e eficiente ao cliente. 

São criadas encomendas diárias automáticas pelo sistema ao qual podem depois ser acrescentados 

produtos que os utentes solicitem e que não constem no stock atual da farmácia. Estas propostas 

de encomendas são depois analisadas por um profissional de modo a avaliar as quantidades e o 

tipo de produtos pedidos e finalmente validadas pelo DT seguindo depois para o fornecedor. Para 

além dos distribuidores, a FQF faz também grandes encomendas diretamente a alguns laboratórios 

obtendo assim alguns descontos e bonificações e, uma vez que os produtos possuem um prazo de 

validade alargado, conseguir perfazer stocks maiores. Normalmente estas encomendas são 

efetuadas para produtos de dermocosmética, higiene, puericultura, entre outros. 
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3.2.1 Reservas 

Devido às dificuldades económicas que se fazem sentir, à grande diversidade de produtos 

existentes e ainda à possibilidade de a farmácia possuir o prazo máximo de 12h para cumprir o 

fornecimento de qualquer medicamento que não esteja disponível no stock mas esteja disponível 

no mercado [7], as farmácias já não possuem grandes stocks de medicamentos e outros produtos. 

Por vezes acontece então que o utente vem à farmácia pedir um determinado produto que não 

consta nos stocks normais da farmácia ou que, devido ao stock baixo, já foi vendido anteriormente 

e ainda não chegou a nova encomenda. Para contornar esta situação, a FQF permite efetuar 

reservas desses mesmos produtos. São anotados em documentos próprios os produtos, o nome e 

contacto da pessoa e a data da reserva. É dado um período estimado para a chegada do produto 

(com base na consulta informática de disponibilidades do armazenista) e o utente é contactado 

telefonicamente, se assim o desejar, quando o produto chegar. Quando estes produtos são 

rececionados, são armazenados em local próprio exclusivo para as reservas. Semanalmente são 

revistos de modo a que os produtos não levantados possam ser devolvidos ao armazenista ou ser 

integrados no stock normal da farmácia. 

 

3.2.2 Receção de encomendas 

Esta é uma tarefa de elevada importância para a gestão da farmácia uma vez que controla 

todos os produtos que dão entrada e tem repercussões diretas na contabilidade da mesma. 

As encomendas diárias são recebidas aproximadamente às 9h, 15h e 19h todos os dias. O 

auxiliar de armazém trata de dar entrada das encomendas, muitas vezes com a ajuda dos 

estagiários dado o grande volume de trabalho. Todas as encomendas são transportadas em 

contentores identificados e numerados e vêm acompanhadas da respetiva fatura (original e 

duplicado). A receção é feita através do Sifarma® onde, para encomendas realizadas 

informaticamente, já consta a encomenda realizada. Quando as encomendas são feitas por via 

telefónica, é necessário criar e enviar manualmente a encomenda. As primeiras encomendas a 

serem rececionadas são as que contém produtos de frio, que são transportadas em contentores 

devidamente identificados e apropriados, de modo a garantir o seu rápido armazenamento e, 

consequentemente, a integridade do produto. Primeiro é então necessário selecionar a encomenda 

pelo respetivo número, introduzir o mesmo e o valor total da fatura. Após estes passos, todos os 

produtos, um por um, são registados usando o código de barras, evitando assim falhas na receção, 

uma vez que muitas embalagens são bastante semelhantes entre si. Finda esta tarefa, todas as 

quantidades são verificadas, os preços são confirmados (PVP - que é fixado pelo conselho diretivo 

do Infarmed  [8], PIC e PVF) e aos produtos sem PVP é atribuído um preço de venda com base na 

respetiva margem da farmácia para o tipo de produto. As margens máximas de comercialização 

permitidas para as farmácias estão descritas no Decreto-Lei 97/2015, de 1 de junho e são tanto 

maiores quanto o preço de venda do medicamento ao armazenista [8]. 

Existem medicamentos que merecem especial atenção durante a receção como 

benzodiazepinas (BDZ), psicotrópicos e estupefacientes. No primeiro caso, nas encomendas é 

atribuído um número que é guardado para o registo de consumo. No caso dos estupefacientes, tem 

de existir uma requisição que deve ser assinada pelo armazenista e pelo farmacêutico responsável.  
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3.2.3 Armazenamento 

Após a receção informática da encomenda, os artigos são armazenados nos respetivos locais, 

com base no principio FIFO (first in, first out) ou FEFO (first expired, first out). A maioria dos 

medicamentos são guardados nas respetivas gavetas deslizantes, separados por forma ou ação 

farmacêutica (como contracetivos e medicamentos de uso veterinário) organizados por ordem 

alfabética, sendo apenas exceção os medicamentos de frio, ou alguns medicamentos que possuem 

um grande stock e elevada rotatividade que ficam guardados em locais de mais fácil acesso. 

Produtos dermocosméticos, capilares, de higiene e de puericultura, são colocados nos expositores 

e gôndolas exteriores para maior visibilidade, sendo sempre etiquetados. Materiais e matérias-

primas são armazenados em locais próprios no laboratório. Outros produtos que não se encaixam 

nestas categorias, como soros, álcoois, compressas e seringas, são guardados no armazém uma 

vez que ocupam muito espaço e não têm uma rotatividade elevada. Quando existem quantidades 

de determinados medicamentos ou produtos que ultrapassem o espaço disponível para o seu 

armazenamento, estes são colocados no armazém. Cerca de 2/3 vezes por semana é avaliada a 

necessidade destes produtos nos seus devidos locais e estes são repostos.  

Relativamente à temperatura e humidade, uma vez que se trata de medicamentos, este controlo 

tem de ser efetuado. Os medicamentos de frio devem estar a 2-8ºC e para os restantes > 25/30ºC 

e humidade de 60% [9]. Nos últimos dois meses de estágio existiram alguns dias com grandes vagas 

de calor que obrigaram a que o ar condicionado fosse ligado para se conseguir manter a farmácia 

num intervalo de temperaturas favorável ao armazenamento dos medicamentos.  

A receção de encomendas foi das primeiras tarefas que me foi atribuída no início do estágio. 

Tive oportunidade de rececionar encomendas, atribuir preços e armazenar e repor stocks de 

medicamentos e produtos farmacêuticos todos os dias, o que me permitiu uma grande familiarização 

com os medicamentos e os seus nomes comerciais e substâncias ativas (SA), com a dinâmica da 

farmácia e com o local de armazenamento de todos os produtos, facilitando e melhorando 

posteriormente o meu atendimento ao público. 

 

3.3 Devoluções 

Existem vária situações que justificam a devolução de um produto ao fornecedor, tais como: 

embalagem danificada ou trocada, produto faturado mas não encomendado, preço de fatura errado, 

retirada do produto do mercado, pedidos por engano ou desistências de pedidos de clientes.  Sendo 

um cliente Platina Plus da Alliance Healthcare, existe um período de 30 dias para devolução de 

produtos. São emitidas três vias de nota de devolução que são assinadas e carimbadas pela 

farmácia e duas delas seguem juntamente com os produtos num contentor recolhido pela 

distribuidora. Quando as devoluções não são aceites, o produto é devolvido à farmácia. Quando são 

aceites, é emitida uma nota de crédito que é enviada para a farmácia. O documento original fica na 

farmácia ao passo que o duplicado é carimbado e rubricado e enviado de volta ao armazenista. A 

situação é então regularizada no sistema informático. Uma vez que na FQF existem várias reservas 

feitas por clientes que depois desistem da sua compra, ou produtos que são simultaneamente 

pedidos aos dois armazenistas disponíveis, são várias as devoluções realizadas. Apenas tive 

oportunidade de observar o procedimento de devolução, mas pude várias vezes fazer a 

regularização de notas de crédito. 
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3.4 Receituário e conferência de receituário 

O processo de organização e verificação da conformidade de todas as receitas é designado 

conferencia de receituário.  Todas as receitas deverão ser válidas para que a farmácia possa depois 

receber o valor das comparticipações. Caso as receitas não cumpram todos os requisitos, não são 

depois aceites pelo Centro de Conferência de Receituário e a farmácia não recebe o valor da 

comparticipação ficando por isso prejudicada. Desde 1 de abril de 2016 que foram introduzidas as 

receitas sem papel, o que facilitou bastante o trabalho do farmacêutico e permitiu prevenir vários 

erros, quer de prescrição quer de dispensação [10]. Para garantir o menor número possível de 

inconformidades, as receitas são revistas várias vezes e por pessoas diferentes. As receitas 

manuais são as que possuem mais especificidades e que estão suscetíveis a maiores falhas 

aquando da sua conferência. Alguns pontos a ter em atenção são: as receitas não podem conter 

rasuras, caligrafias diferentes e não podem ser prescritas com canetas diferentes ou a lápis; o 

número de embalagens prescritas deve constar em cardinal e por extenso; identificação do local de 

prescrição ou respetiva vinheta; vinheta identificativa do prescritor e especialidade médica, se 

aplicável; contacto telefónico; identificação da exceção; nome e número de utente e, quando 

aplicável, o número de beneficiário;  entidade financeira responsável; regime especial de 

comparticipação; identificação do despacho que estabelece o regime especial; data da prescrição e 

assinatura do prescritor [11, 12]. Além disto, é sempre necessário conferir se os medicamentos 

prescritos e dispensados são concordantes, se o utente assinou a receita e se esta está carimbada 

e assinada pela farmácia. Na FQF, para o caso de a receita ser devolvida, é politica usual pedir o 

contacto do cliente e anotá-lo na receita. 

De forma a facilitar o processo, após as receitas serem conferidas pelos farmacêuticos que 

procederam à sua dispensa, são carimbadas e assinadas e depois organizadas por lotes e 

separadas por planos de comparticipação, normalmente pelos estagiários. Após a conclusão de um 

lote (para o SNS são lotes de 30 receitas), este volta a ser revisto e conferido e é impresso o verbete 

de lote que é assinado e carimbado e guardado juntamente com o lote. No final de cada mês, são 

emitidas as relações de resumos de lote e as respetivas faturas finais para cada uma das entidades 

responsáveis pela comparticipação. Os lotes de receitas correspondentes ao SNS têm de ser 

enviados até ao dia 10 para o Centro de Conferência de Faturas [13]. Uma vez que a FQF é 

associada da ANF, todos os outros lotes são enviados para esta entidade que é responsável por 

adiantar o valor monetário correspondente às comparticipações dos restantes subsistemas de 

saúde e/ou seguradoras. Caso as receitas sejam devolvidas, é emitida uma nota de débito para a 

farmácia que é regularizada posteriormente.  

Uma das primeiras tarefas que tive como estagiária na FQF foi a organização de receitas 

aviadas por lotes e por sistemas de comparticipação. Esta era uma atividade diária com a qual 

aprendi bastante. Muitas vezes também eu aproveitava para conferir algumas destas receitas ao 

mesmo tempo que ia observando quais os medicamentos prescritos e pesquisando sobre estes de 

modo a expandir os meus conhecimentos científicos.  

 

 



Estágio Profissionalizante: Farmácia Queija Ferreira 

8 

 

4. Dispensa de medicamentos e produtos  

O acesso ao medicamento é um dos direitos fundamentais dos cidadãos. A dispensa de 

medicamentos à população é assegurada por uma rede de farmácias, que prestam assim um 

importante serviço de interesse público, disponibilizando um vasto conjunto de serviços de saúde 

de proximidade, garantindo a equidade da cobertura e da assistência farmacêutica em todo o 

território nacional. A dispensa de medicamentos torna-se assim no serviço de saúde mais relevante 

para a atividade económica da farmácia sendo que os medicamentos comparticipados representam 

cerca de 75% do volume de vendas da farmácia [14]. A dispensa de medicamentos e outros 

produtos é uma atividade que envolve uma grande responsabilidade, uma vez que esta deve 

assegurar o uso responsável do medicamento e a ausência de erros na prescrição bem como 

transmitir ao utente todas as informações relevantes relativamente ao produto e esclarecer todas as 

suas dúvidas de forma verbal e/ou escrita. No momento da dispensa, o farmacêutico deve certificar-

se que o doente entende a necessidade e finalidade do medicamento, a sua posologia, forma 

farmacêutica e modo de administração, bem como alguns cuidados a ter.   

 Iniciei o atendimento ao balcão dois meses após ter começado o meu estágio. Durante os 

primeiros tempos fui observando os meus colegas, qual o seu comportamento, como faziam o 

aconselhamento ao utente, o funcionamento do sistema informático, fui colocando questões e 

ajudando de forma a agilizar o processo. Este período de observação permitiu-me estar atenta a 

muitos pormenores e comportamentos e assistir a uma grande diversidade de situações que 

posteriormente foram bastante úteis, permitindo uma otimização dos meus próprios atendimentos. 

 

4.1 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica  

Os Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) são os medicamentos cuja dispensa está 

sujeita à apresentação de receita médica. Normalmente são medicamentos para os quais é 

necessária vigilância médica durante o tratamento; possam constituir um risco para a saúde quando 

utilizados para fins diferentes daquele a que se destinam; contenham substâncias, ou preparações 

à base dessas substâncias, cuja atividade ou reações adversas seja necessário aprofundar ou se 

destinem a ser administrados por via parentérica [15]. Atualmente existem três tipos possíveis de 

receitas: manuais, eletrónicas (materializadas) e receitas eletrónicas sem papel (desmaterializadas). 

Para todos os casos, a prescrição é feita por DCI com o objetivo de centrar a prescrição na escolha 

farmacológica, o que permite uma utilização mais racional dos medicamentos. A prescrição 

eletrónica de medicamentos contempla ainda a inclusão de orientações terapêuticas, baseadas na 

farmacologia clínica e no custo-efetividade, com vista a aumentar a qualidade da prescrição [11].  

O farmacêutico tem de dispensar o medicamento que cumpra a prescrição médica e, caso 

aplicável, o mais barato dos 3 medicamentos do grupo homogéneo, exceto nos casos em que o 

utente exerça o seu direito de opção. Para a dispensa de medicamentos prescritos por nome 

comercial, o farmacêutico deve verificar se se trata de um medicamento de marca sem similar, que 

não dispõe de medicamento genérico similar comparticipado, ou que existe uma justificação técnica 

do prescritor podendo estas ser: Exceção a) - Medicamentos com margem ou índice terapêutico 

estreito;  Exceção b) - Reação adversa prévia;  Exceção c) - Continuidade de tratamento superior a 

28 dias, sendo que, apenas com esta exceção é que o utente pode optar por medicamentos 

genéricos, desde que estes tenham um preço inferior [12]. 
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Receitas manuais e materializadas 

Atualmente, as estas apenas podem ser passadas a título excecional, apenas com validade de 

30 dias e com a devida justificação por parte do prescritor assinalada na própria receita podendo 

ser: a) falência informática, b) inadaptação do prescritor, c) prescrição ao domicilio, d) até 

40receitas/mês [16]. Este tipo de receitas requerem uma atenção redobrada por parte do 

farmacêutico pois são mais suscetíveis à ocorrência de erros. Existem vários parâmetros que devem 

ser confirmados tal como mencionado na seção 3.4 de modo a evitar o menor número de 

inconformidades possíveis e a não prejudicar financeiramente a farmácia. Nas receitas eletrónicas 

a prescrição é feita via informática permitindo corrigir erros como os de dificuldade de leitura devido 

à caligrafia. As linhas de prescrição possuem à frente um código de barras, correspondente ao CNP 

(Código Nacional do Produto) permitindo confirmar se o medicamento que vai ser dispensado 

corresponde ao prescrito. Podem ter validade de 30 dias para tratamentos de curta duração ou  60 

dias e possuir 3 vias para tratamentos crónicos [6] . Apenas podem ser prescritos “até quatro 

medicamentos ou produtos de saúde distintos, em receitas distintas não podendo, em caso algum, 

o número total de embalagens prescritas ultrapassar o limite de duas por medicamento ou produto, 

nem o total de quatro embalagens”. Casos em que sejam prescritos psicotrópicos e estupefacientes 

e produtos pertencentes ao Programa Nacional de Prevenção e Controlo de Diabetes não podem 

ser prescritos na mesma receita outros medicamentos ou produtos de saúde [16]. 

Na dispensa de medicamentos com este tipo de receitas, o farmacêutico deve assinar e 

carimbar a receita médica, devendo ser impresso informaticamente no verso da receita a seguinte 

informação: identificação da farmácia, número de registo dos medicamentos em carateres e código 

de barras, quantidade fornecida, preço total de cada medicamento, valor total da receita, encargo 

do utente em valor por medicamento e respetivo total, comparticipação do Estado em valor por 

medicamento e respetivo total e data da dispensa. No final o utente tem de assinar a receita, 

confirmando assim que os medicamentos mencionados lhe foram dispensados. Após isso, o verso  

é carimbado e assinado pelo responsável da dispensa do medicamento [6].  

Sabendo todos os cuidados que são necessários com as receitas médicas e os medicamentos 

dispensados e depois de alertada pelos meus colegas, todas estas regras e precauções me ficaram 

incutidas tendo sempre o cuidado de, antes de terminar um atendimento com este tipo de receitas, 

confirmar com alguém da restante equipa se estava tudo bem e podia prosseguir. Uma das coisas 

em que notei alguma dificuldade foi com o tamanho das embalagens nas receitas manuais. Sempre 

que uma receita manual não tem especificado o tamanho da embalagem, o farmacêutico deve de 

fornecer o tamanho menor disponível no mercado.  

 

Receita eletrónica desmaterializada 

Desde o dia 1 de abril de 2016, com a publicação do despacho n.º 2935-B/2016, este novo 

processo de prescrição passou a ser obrigatório. As receitas têm de ser passadas informaticamente 

e validadas pelos softwares, registando a receita no sistema central de medicamentos. Após este 

processo, os dados da receita podem ser enviados para o telemóvel do utente e a guia de tratamento 

impressa [11]. Para ter acesso à receita o farmacêutico apenas necessita do número da receita e 

do Código de Acesso e Dispensa. Dependendo da escolha do utente pode ainda ser necessário o 

Código do Direito de Opção permitindo-lhe escolher um medicamento mais caro.  
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Neste tipo de receitas cada linha de prescrição é independente permitindo assim prescrever 

numa só receita diferentes tipos de fármacos como por exemplo psicotrópicos e estupefacientes 

com outros medicamentos e prescrever mais do que quatro embalagens por receita. No que toca 

ao número de embalagens por linha de prescrição estas podem ser: duas embalagens para 

tratamentos de curta ou média duração, com uma validade de 30 dias, contados a partir da data da 

sua emissão ou seis embalagens, no caso de medicamentos destinados a tratamentos de longa 

duração com uma validade de 6 meses, contados a partir da data da sua emissão [11].  

A implementação deste novo sistema de prescrição trouxe várias vantagens. Na ótica dos 

profissionais, a probabilidade de existirem erros de prescrição e de dispensa é muito menor, 

facilitando todo o circuito até à faturação dos medicamentos. Para o utente este tipo de receitas 

apresenta uma maior comodidade e permite-lhe um maior conhecimento e acompanhamento do 

seu tratamento, tornando-os mais responsáveis [17]. Todos os medicamentos podem ser prescritos 

na mesma receita e podem ser obtidos consoante a necessidade do utente, podendo mesmo ser 

aviados em farmácias diferentes. No entanto, este é um sistema bastante informatizado sendo 

bastante mais complicado colocá-lo em prática quando existem falhas informáticas.  

   

4.1.1 Psicotrópicos e estupefacientes 

Os psicotrópicos e estupefacientes são fármacos que atuam no sistema nervoso central (SNC) 

e causam tolerância e dependência, podendo levar ao risco de abuso e toxicodependência. São por 

isso fármacos que merecem especial atenção, sendo mais restritos e possuindo regulação própria.  

No caso da prescrição materializada ou manual, estes têm de ser prescritos isoladamente em 

receita do tipo RE, ao passo que na prescrição desmaterializada, a linha de prescrição é do tipo LE. 

Durante a dispensa, e independentemente do tipo de prescrição, o farmacêutico tem de registar 

informaticamente os dados pessoais do paciente e de quem levanta a medicação (nome; data de 

nascimento; número e data do bilhete de identidade ou da carta de condução ou número do cartão 

do cidadão; número do passaporte no caso de cidadãos estrangeiros) [6].  

No final do atendimento o paciente ou o seu representante têm de assinar, no caso das 

prescrições manuais ou materializadas no verso da receita, no caso das prescrições 

desmaterializadas no documento de dispensa de psicotrópicos e estupefacientes. Os documentos 

relativos à dispensa deste tipo de medicação têm de ser mantidos em arquivo na farmácia durante 

um período de três anos. Os dados registados pela farmácia aquando da dispensa são comunicados 

à Base de Dados Nacional de Prescrições, pelo que o controlo destes medicamentos é feito 

informaticamente, através da consulta aos registos nesta plataforma. Nas obrigações da farmácia 

consta o envio das digitalizações das receitas manuais até ao dia 8 do mês seguinte à dispensa [6].  

Durante o meu estágio ainda foram algumas as vezes que contactei com situações destas 

sendo, na sua maioria, pessoas com muitas dores as quais já não conseguiam aguentar sem o uso, 

maioritariamente, de adesivos transdérmicos com substâncias estupefacientes como buprenorfina 

ou fentanilo. Uma vez que o próprio sistema informático não permite o avanço da venda sem a 

inserção de todos os dados necessários, não há muitas hipóteses de errar. De forma geral estes 

utentes já conhecem todo o protocolo e facilitam o atendimento. 
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4.1.2 Comparticipação de medicamentos  

Sendo o acesso à saúde um direito de todos os cidadãos, o Sistema Nacional de Saúde 

concretiza uma política de saúde centrada nos cidadãos e orientada para mais e melhor saúde 

sendo que o sistema de comparticipação de medicação por parte do Serviço Nacional de Saúde 

(SNS) tem como objetivo o acesso dos medicamentos para todos os cidadãos independentemente 

das suas capacidades financeiras. Os medicamentos comparticipados, são fortemente regulados 

pelo Estado de forma a evitar distorções à concorrência que prejudiquem os cidadãos [14]. O 

Decreto-Lei n.º 106-A/2010 de 1 de Outubro tem por objetivo a adoção de medidas mais justas no 

acesso aos medicamentos, combate à fraude e ao abuso na comparticipação de medicamentos e 

de racionalização da política do medicamento no âmbito do SNS [18]. Desta forma, a atual legislação 

prevê a possibilidade de comparticipação de medicamentos em regime geral ou especial. No 

primeiro, o Estado paga uma percentagem do PVP dos medicamentos de acordo com um dos 

seguintes escalões: A – 90%, B – 69%, C – 37% e D – 15%. Estes  variam de acordo com as 

indicações terapêuticas do medicamento, a sua utilização, as entidades que o prescrevem e ainda 

com o consumo acrescido para doentes que sofram de determinadas patologias [6, 19]. O regime 

especial de comparticipação de medicamentos pode ser feito de duas formas [18]:  

- Em função dos beneficiários, sendo a comparticipação no preço do escalão A acrescida de 

5% e os restantes de 15%, para pensionistas cujo “rendimento total anual não exceda 14 vezes a 

retribuição mínima mensal garantida em vigor no ano civil transato ou 14 vezes o valor do indexante 

dos apoios sociais em vigor, quando este ultrapassar aquele montante”. Nestes casos, a receita 

deve possuir a letra “R” no local do plano de comparticipação. 

- Em função das patologias ou de grupos especiais de utentes, devendo nestes casos a receita 

estar identificado com a letra “O” e acompanhado da respetiva portaria e/ou despacho.  

Existe ainda um protocolo para a diabetes, onde as tiras-teste para determinação de glicemia 

são comparticipadas em 85% do PVP e as agulhas, seringas e lancetas em 100%. Para efeitos de 

inclusão no regime de comparticipações estes produtos estão sujeitos a um preço máximo de venda 

ao público [6]. Produtos dietéticos com carater terapêutico são dispensados com a comparticipação 

de 100% desde que sejam prescritos no Instituto de Genética Médica Dr. Jacinto Magalhães ou nos 

centros de tratamento dos hospitais protocolados com o referido Instituto [6]. 

O cálculo do preço de referência dos medicamentos deve corresponder à média dos cinco 

medicamentos mais baratos existentes no mercado que integrem cada grupo homogéneo, sendo 

que o valor de comparticipação desse será o mesmo para os medicamentos mais caros do mesmo 

grupo. O Infarmed define e publica até ao dia 15 do último mês de cada trimestre civil, as listas de 

grupos homogéneos [18]. 

 

4.2 Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica  

Um utente pode adquirir medicação de três formas: por prescrição médica, por indicação 

farmacêutica ou por automedicação. Os Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) 

são os medicamentos que podem ser adquiridos sem a apresentação de uma receita médica. Dentro 

desta classe de medicamentos existem os MNSRM de Dispensa Exclusiva em Farmácias que são 

medicamentos que embora possam ser dispensados sem prescrição médica, a respetiva dispensa 

é condicionada à intervenção do farmacêutico e aplicação de protocolos de dispensa. 
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A existência deste tipo de medicamentos leva a situações de automedicação, ou seja, à toma 

de medicamentos sem o aconselhamento e/ou acompanhamento de um profissional de saúde 

qualificado. Atualmente, devido à existência de uma população mais culta e/ou com maior acesso a 

fontes de informação, são cada vez mais os casos de automedicação não só por autoria própria, 

mas também por conselhos de vizinhos, amigos ou familiares. Dados de 2010 do INEM (Instituto 

Nacional de Emergência Médica) mostram que o principal motivo de chamadas para o CIAV (Centro 

de Informação Antivenenos) é a intoxicação por medicamentos. Já dados do Infarmed demonstram 

um aumento de notificações de reações adversas ao longo dos anos.  A automedicação pode ser 

entendida como uma prática perigosa para a saúde podendo representar uma ameaça à saúde 

pública e maiores gastos decorrentes de atendimentos, internamentos e óbitos, resultantes do uso 

incorreto e irracional de medicamentos [20, 21]. No entanto esta é uma prática inevitável sendo para 

muitos utentes a solução mais rápida para os seus problemas, por vezes motivada pelo difícil acesso 

aos serviços de saúde. Ocorre já não só com MNSRM, mas também com MSRM e que abrange 

toda a população, de todas as classes sociais e de todas as idades 

A educação para a saúde e a informação fornecida ao doente são ações que podem melhorar 

a prática da automedicação. O farmacêutico é o profissional de saúde que apresenta melhores 

condições para um aconselhamento terapêutico sendo uma das suas missões a promoção de uma 

automedicação responsável, ou seja, sob indicação farmacêutica, promovendo assim o uso racional 

do medicamento. A indicação farmacêutica leva em consideração aspetos fisiológicos e patológicos 

do paciente bem como uma base sólida de conhecimentos científicos, permitindo-lhe assim 

aconselhar a terapêutica mais adequada a cada caso [20, 21].  

Foi nesta classe de medicamentos que senti uma maior dificuldade durante o meu estágio. 

Existem variadíssimas situações em que o farmacêutico é chamado a intervir e existe uma 

multiplicidade ainda maior de produtos que podem ser dispensados. Muitas vezes, pela falta de 

experiência, não sabia o que era melhor para determinada situação porque a diversidade de 

produtos era imensa. Nestes casos podia contar sempre com a ajuda pronta dos restantes colegas 

que me ficavam a acompanhar no atendimento e me explicavam também a mim o porquê das suas 

escolhas para cada uma das situações.  

 

4.3 Medicamentos de uso veterinário  

Os medicamentos veterinários são um bem público e recursos cruciais para a defesa da saúde 

e do bem–estar dos animais e para a proteção da saúde pública, sendo igualmente um instrumento 

de salvaguarda das produções animais, com impacto considerável na economia das explorações 

agropecuárias e das alimentares [22].  O Decreto-lei n.º 148/2008, de 29 de julho estabelece o 

regime jurídico a que obedece a autorização de introdução no mercado, o fabrico, importação e 

exportação, comercialização, dispensa, entre outros, dos medicamentos de uso veterinário.  

A maioria dos medicamentos veterinários vendidos na FQF são antiparasitários, internos e 

externos, para animais domésticos. No entanto, muitas vezes, os medicamentos indicados pelos 

médicos veterinários são os próprios medicamentos de uso humano, que devem ser usados sempre 

de acordo com as indicações do médico, uma vez que os animais são muito diferentes entre si e 

muito diferentes dos humanos. 
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4.4 Outros produtos farmacêuticos 

Existem ainda muitos outros produtos disponíveis nas farmácias onde se incluem produtos de 

dermocosmética e puericultura, higiene corporal e oral, suplementos alimentares, entre outros. 

Ao nível da dermocosmética, produtos capilares e de higiene, são ainda alguns os clientes da 

FQF que se preocupam com a sua aparência, a sua pele e o seu corpo, procurando assim produtos 

de melhor qualidade e um aconselhamento personalizado. Os produtos que mais me foram pedidos 

foram cremes hidratantes, antirrugas e para condições mais específicas como pele seca, acne ou 

manchas, protetores solares, colutórios e pastas de dentes. As marcas mais vendidas na FQF são 

a Uriage®, Avène®, Caudalie®, Klorane®, Paradontax®, Elgydium®, entre outras.  

Os suplementos alimentares são também hoje em dia um grupo de produtos bastante vendidos 

na farmácia. Tal deve-se a várias crenças criadas, muitas vezes, pela própria indústria. Estes 

produtos possuem composições muito completas e equilibradas de micronutrientes, fibras, 

aminoácidos e ácidos gordos essenciais e sem qualquer problema para o organismo. No entanto, 

por vezes a ideia de que o que “é natural, é bom” prevalece sobre o bom censo e o conhecimento 

científico, levando a que algumas pessoas deixem de tomar os seus medicamentos por os 

consideram desnecessários. Por vezes ocorre também a toma simultânea de alguns suplementos 

com a medicação podendo levar a efeitos sinérgicos e a uma sobrecarga de dose de determinadas 

substâncias ou a efeitos antagónicos e à anulação do efeito da medicação. Os suplementos mais 

vendidos na FQF são suplementos destinados à melhoria do desempenho cerebral, à redução do 

cansaço e fadiga, para a perda de peso, a melhoria geral do estado de saúde e ainda o atraso de 

doenças associadas à idade como a aterosclerose ou a demência. 

 Nos primeiros tempos de estágio esta era uma área em que me sentia um pouco perdida 

pela existência de inúmeras marcas, gamas e produtos. Contudo é uma área pela qual sempre tive 

bastante interesse e curiosidade pelo que procurei passar algum tempo a procurar e pesquisar 

informações sobre os produtos disponíveis, a ler os folhetos informativos e catálogos das próprias 

marcas e fazendo perguntas aos colegas mais velhos pedindo opiniões. Embora nos primeiros 

atendimentos procurasse sempre ajuda, nas últimas semanas já me sentia preparada para 

conseguir aconselhar sobre alguns destes produtos tendo sempre em conta o utente. No entanto 

existem muitos mais produtos do que os disponíveis na FQF pelo que tenho consciência que existe 

ainda muito por descobrir e investigar da minha parte e enquanto profissional apta para aconselhar 

os utentes. 

    

4.5 Dispositivos médicos 

Um dispositivo médico (DM) é definido como qualquer instrumento, aparelho, equipamento, 

software, material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação, cujo principal efeito 

pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou 

metabólicos. Os DM têm como objetivo o diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação 

de uma doença, lesão ou deficiência; o estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um 

processo fisiológico e/ou o controlo da conceção [23]. Podem ser classificados em classes conforme 

os riscos possíveis decorrentes do fabrico e da conceção técnica (classe I - baixo risco, IIa e IIb - 

risco médio, III - alto risco). 
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A FQF disponibiliza uma grande variedade de DM, sendo que os mais vendidos com que 

contactei foram meias de descanso e de compressão, materiais de penso e dispositivos como testes 

de gravidez e aparelhos de medição da tensão e glicémia. Para todos estes artigos, o farmacêutico 

deve ser capaz de explicar o seu modo de funcionamento e quais os cuidados a ter de modo a 

permitir uma boa utilização dos dispositivos e a sua eficácia. 

 

4.6 Medicamentos manipulados 

Os medicamentos manipulados (MM) são qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal 

preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico [24]. A sua preparação é uma 

prática ancestral da responsabilidade exclusiva do farmacêutico e continua a constituir uma 

realidade importante no contexto da terapêutica medicamentosa contemporânea. O doente tem 

direito aos medicamentos mais adequados ao seu perfil fisiopatológico, sendo que por vezes estes 

não são produzidos pela indústria farmacêutica, existindo então a hipótese de preparação na 

farmácia. Este tipo de medicamentos permite associações de substâncias não disponíveis no 

mercado dos medicamentos industrializados, necessárias com grande frequência na área da 

Dermatologia [2]. Podem ser classificados como: Fórmulas Magistrais (quando preparados segundo 

uma prescrição que específica o doente), ou Preparados Oficinais (quando o medicamento é 

preparado segundo indicações compendiais, de uma Farmacopeia ou Formulário) [25].  

A prescrição de MM pode ser feita em campo de texto livre. No caso de prescrição eletrónica 

materializada ou manual, os MM têm de ser prescritos isoladamente e em receita não renovável. 

Porém, cada receita do tipo MM pode conter até quatro medicamentos manipulados distintos. No 

caso das receitas desmaterializadas, a linha de prescrição deve identificar que é do tipo LMM - Linha 

de prescrição de medicamentos manipulados, tem uma validade de 30 dias e cada linha apenas 

pode conter um medicamento manipulado [11].   

A manipulação é definida como conjunto de operações de carácter técnico, que englobam a 

elaboração da forma farmacêutica, a sua embalagem e o seu controlo  [26]. Para a preparação de 

MM o farmacêutico deve assegurar-se da qualidade da preparação, usando para o efeito as boas 

práticas a observar na preparação de MM em farmácia de oficina e hospitalar descritas na Portaria 

n.º 594/2004, de 2 de Junho.  O farmacêutico deve ainda verificar a segurança do medicamento, no 

que concerne às doses da ou das substâncias ativas e à existência de interações que ponham em 

causa a ação do medicamento ou a segurança do doente [24]. A preparação é sempre 

acompanhada de uma ficha de preparação onde é identificado o medicamento, o lote a que 

pertence, data de preparação e onde são registadas todas as matérias-primas e quantidades 

utilizadas. O procedimento fica também registado na ficha de preparação que depois é carimbada 

e assinada pelo operador e arquivada juntamente com uma cópia do rótulo e da receita. Após a 

preparação, é criado um rótulo para identificação do medicamento. Este deve conter a identificação 

da farmácia e do DT, o nome do utente e os dados relativos ao manipulado (forma farmacêutica, 

composição, quantidade e posologia, prazo de validade e número de lote). Devem também constar 

informações necessárias como agitar antes de usar ou uso externo. O número de lote que é atribuído 

ao preparado consiste num número sequencial conferido pela farmácia que facilita posteriormente 

a rastreabilidade e o arquivamento. 
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O cálculo do preço de venda ao público dos medicamentos manipulados é feito com base no 

valor dos honorários da preparação (tem por base um fator (F) cujo valor é atualizado 

periodicamente, sendo divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística), das matérias-primas e dos 

materiais de embalagem conforme o estabelecido na Portaria n.º 769/2004, de 1 de Julho [25]. Os 

MM também fazem parte do regime de comparticipação, desde que mencionados no Anexo do 

Despacho n.º 18694/2010, 18 de novembro e cumpram todas as normas de prescrição. Estes 

medicamentos são comparticipados em 30% do seu preço [6]. 

A FQF disponibiliza um serviço de preparação de manipulados com entrega até 24 horas após 

o pedido sendo ainda alguns os clientes que a procuram por este serviço. Existem alguns clientes 

fixos, que necessitam constantemente que os seus medicamentos sejam preparados na farmácia 

(como as cápsulas de L-arginina para crianças com problemas de metabolização e carências destes 

aminoácidos) e ainda outros esporádicos que apenas necessitam de um MM para um dado 

momento (como no caso dos xaropes de trimetoprim, muito usado em recém-nascidos). 

 

5. Prestação de serviços farmacêuticos 

Cada vez a farmácia se torna num local não só de dispensa de medicamentos, mas também 

na prestação de outros serviços e cuidados farmacêuticos (CF). A farmácia deve evoluir na 

prestação de serviços farmacêuticos (SF) de educação e promoção da saúde e do bem-estar dos 

utentes, consolidando-se como um importante espaço de saúde. A prestação destes serviços é de 

particular relevância em comunidades locais com difícil de acesso a outros cuidados de saúde, 

sendo assim a farmácia o primeiro local de acesso e a porta de entrada para o sistema de saúde.  

Entre os serviços disponibilizados pela FQF encontram-se: a determinação de parâmetros 

bioquímicos, pressão arterial, índice de massa corporal e perímetro abdominal, vacinação, 

administração de injetáveis, testes de gravidez, recolha de medicamentos fora do prazo e recolha 

de radiografias. Além destes, a FQF tem também semanalmente consultas de podologia e 

tratamento estéticos como depilação e depilação a laser. 

 

5.1 Medição da pressão arterial e determinação de parâmetros bioquímicos 

Segundo o estudo “A Hipertensão Arterial em Portugal 2013” elaborado no âmbito do trabalho 

desenvolvido pelo Programa Nacional para as Doenças Cérebro-Cardiovasculares, da Direção-

Geral da Saúde, a taxa de prevalência da Hipertensão Arterial (HTA) em Portugal situa-se nos 

26,9%. O controlo da HTA é o método com melhor custo-efetividade na redução da morbilidade e 

mortalidade cardiovascular prematura, pelo que praticamente todos estes doentes fazem uma 

terapêutica anti hipertensora [27].  Com base nestes conhecimentos, não é de estranhar que muitos 

utentes visitem a farmácia regularmente para medições da pressão arterial de modo a fazer um 

melhor acompanhamento dos seus valores.  

Aliada à HTA está muitas vezes associada a diabetes e as dislipidemias com uma prevalência 

de 23.6% (sexo masculino)/18.1% (sexo feminino) e 48.7% (sexo masculino)/47.7% (sexo feminino) 

respetivamente [27]. Neste sentido, a FQF disponibiliza também a possibilidade de determinação 

da glicémia e dos valores de colesterol. Estes valores devem sempre ser medidos em jejum para 

um maior rigor de resultados, uma vez que as refeições influenciam fortemente os resultados obtidos 

podendo mascarar os valores reais.  
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Além destas é também possível a medição dos valores de triglicerídeos e ácido úrico. Para 

estas determinações, bem como para a avaliação do colesterol total, são usados métodos 

espetrofotométricos usando uma enzima específica. Na FQF estas avaliações são feitas no gabinete 

de boas-práticas, onde se encontra todo o material necessário, bem como uma mesa e duas 

cadeiras, permitindo uma aproximação ao utente. Tendo já alguma experiência neste tipo de tarefas, 

a medicação da PA foi das primeiras atividades que pude desenvolver com os utentes. Sabendo 

que existem vários fatores externos que podem influenciar estes valores, tentava sempre começar 

com uma conversa de circunstância, colocando a pessoa mais à vontade e aproveitando para 

recolher algumas informações sobre a terapêutica do utente, os seus hábitos alimentares e as suas 

rotinas diárias. Com base nestas informações, podia ponderar melhor os resultados obtidos e 

atribuir-lhes a devida significância podendo assim aconselhar devidamente o utente. Normalmente 

no aconselhamento apostava muito nas medidas não farmacológicas como a alimentação, a prática 

de exercício físico e a adoção de estilos de vida mais saudáveis e na regularidade deste tipo de 

medições, quer em casa (no caso da PA ou da glicémia), quer na farmácia.  

Foi nestes pequenos momentos com os utentes que percebi que, na maioria das vezes os mais 

idosos, precisavam muito de conversar. O farmacêutico acaba por ser, um profissional em que as 

pessoas acreditam, mas acima de tudo, alguém em quem confiam, com quem podem conversar e 

contar alguns pormenores das suas vidas. Foram várias as vezes em que fiquei bastante tempo 

naquele gabinete a ouvir os doentes, as duas historias de vida, os seus problemas. Nestes 

momentos, eu sentia que a minha profissão valia a pena.  

 

5.2 Administração de injetáveis  

Tal como as determinações bioquímicas, a administração de injetáveis é realizada no gabinete 

de boas-práticas por um dos farmacêuticos formado e certificado. Por não ter formação nunca fiz 

nenhuma administração, no entanto tive a oportunidade de assistir e observar todo o processo. Os 

injetáveis mais comuns para administração eram os anti-inflamatórios Voltaren® e Profenid®. 

 

5.3 Valormed / recolha de radiografias 

A Valormed é uma sociedade sem fins lucrativos criada em 1999 que tem a responsabilidade 

da gestão dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso. Resultou da 

colaboração entre a indústria farmacêutica, distribuidores e farmácias em face da sua 

consciencialização para a especificidade do medicamento enquanto resíduo [28]. Cada vez mais 

deve existir uma consciencialização para a proteção ambiental. Antes da criação da Valormed, as 

sobras de medicamentos eram colocadas no lixo doméstico constituindo assim um problema 

ambiental grave e representando um risco para a saúde humana e animal. Compete às farmácias 

fornecer informações adequadas e incentivar à reciclagem dos medicamentos no seu devido lugar. 

Fiquei muito contente por ver que eram já muitos os utentes da FQF sensibilizados para este 

aspeto e que entregavam sacos com as embalagens vazias ou inutilizadas dos seus medicamentos 

para reciclagem. Quando o contentor da farmácia se encontra cheio, este é fechado e são escritos 

dados como o nome e número da farmácia, o peso do contentor e data de recolha, bem como a 

rubrica do responsável pelo fecho. Estes são depois recolhidos pelos vários distribuidores que os 

encaminham para as entidades competentes.  
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5.4 Entregas ao domicílio 

A FQF disponibiliza entregas ao domicilio ou mesmo no local de trabalho quando este se 

encontra nas redondezas. Devido à conjuntura económica atual, a farmácia não tem muitas vezes 

todos os medicamentos de que o utente precisa devido aos baixos stocks e variedade de genéricos 

para determinados medicamentos. Neste sentido, como muitos dos clientes são pessoas já idosas 

e com algumas dificuldades para se deslocarem várias vezes à farmácia, existe a possibilidade de 

entrega ao domicílio. Por vezes este serviço também funciona para encomendas via telefone. Para 

além deste serviço a particulares, a FQF tem também como clientes lares sociais e de idosos para 

os quais prepara toda a medicação necessária e depois efetua a entrega dos mesmos. 

 

6. Atividades desenvolvidas na farmácia 

A FQF possui um plano de marketing bastante avançado e bem definido, existindo diversas 

formas de captar a atenção do cliente. Além dos descontos imediatos para todos os clientes e em 

todos os produtos acumuláveis com outras promoções, existem várias ações desenvolvidas. 

Algumas são desenvolvidas pelas próprias marcas, outras pela farmácia. Seguem-se alguns dos 

exemplos que presenciei: 

Dia “Lierac: Premium 10 anos” (6/06/2017): Foi um dia completamente diferente desenvolvido 

pela própria marca no sentido de promover uma das suas linhas. Estiveram na farmácia duas 

conselheiras da marca para fazer um aconselhamento mais certeiro e direcionado para a marca e 

para os seus produtos. As clientes com marcação (contactadas pela farmácia por já serem clientes 

habituais ou por terem um grande interesse na marca) tinham uma sessão com uma das 

conselheiras com tratamentos faciais. Neste dia todos os profissionais da farmácia foram vestidos 

de preto por ser a cor alusiva à linha que ia ser promovida e a FQF oferecia descontos bastantes 

aliciantes em todos os produtos Lierac. 

Dia “Caudalie: Instant Beauty” (4/07/2017): De forma quase semelhante ao dia promovido 

pela Lierac, existiu um dia destinado à marca Caudalie, em que uma promotora da marca, ofereceu 

tratamentos faciais às clientes com marcações prévias, existindo também descontos adicionais em 

todos os produtos da marca.  

 

7. Formação complementar 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de participar em formações complementares. No dia 

20 de abril, decorreu uma formação da Bial sobre técnicas inalatórias, formação essa que achei 

extremamente útil. A utilização de inaladores é bastante ampla na população portuguesa, uma vez 

que uma grande percentagem da população tem problemas respiratórios e muitas vezes, a 

ineficiência dos tratamentos deve-se ao uso incorreto destes dispositivos por parte dos doentes. No 

dia 26 de maio, decorreu uma formação dos Laboratórios Expanscience integrada no Curso de Pós-

Graduação em Dermatocosmetologia. Aqui foram apresentados as várias marcas e linhas de 

produtos dos laboratórios. Durante o meu estágio na farmácia, tivemos a visita de duas 

farmacêuticas da GlaxoSmithKline (GSK) que deram formações sobre alguns dos seus produtos 

como o Voltaren® e o Panadol®. Também estas formações foram muito úteis no sentido em que me 

chamaram à atenção para a diferença entre os vários produtos e para o tipo de medicamentos 

existentes para o combate à dor.      
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Parte II – Temas desenvolvidos 
 

“O grande propósito da vida não é o conhecimento, mas a ação.”  

Thomas Henry Huxley 

 

Durante os primeiros dois meses de estágio observei atentamente o movimento da farmácia, 

os seus clientes, os seus comportamentos e a forma de atendimento dos meus colegas. Durante 

este período consegui caraterizar a população circundante e perceber quais os seus problemas, 

principais dúvidas, preferências e atitudes. Foi no decorrer destes dias que fui ponderando sobre o 

tipo de projetos que poderia desenvolver no tempo restante do meu estágio no sentido de intervir 

ativamente na vida das pessoas que nos visitavam e, de certa forma, introduzir alguma utilidade e 

interesse para a farmácia. Para além disso, pretendia algo que me fosse pessoal e profissionalmente 

desafiante, algo que me permitisse desenvolver novas capacidades e adquirir novos conhecimentos 

bem como que valorizasse o meu estágio e a profissão do farmacêutico.  

 

A. Consumo de Benzodiazepinas 

 Portugal é um dos países da União Europeia com maior consumo de medicamentos. Isto 

implica não só riscos para os doentes, mas também um grande encargo para o SNS que, além de 

garantir a disponibilidade de profissionais necessária, comparticipa esses medicamentos. 

As benzodiazepinas são fármacos com um bom perfil de segurança e eficazes para as 

indicações para as quais estão aprovadas, quando administrados por curtos períodos de tempo. 

São indicadas como ansiolíticos, hipnóticos, relaxantes musculares, anticonvulsivantes e indutores 

de anestesia, ajudando em casos de perturbações do sono, ansiedade e depressão. Atuam 

seletivamente em vias polissinápticas do SNC mas os seus mecanismos e locais de ação ainda não 

estão totalmente esclarecidos [29, 30]. O seu recetor situa-se na estrutura de um dos recetores do 

GABA (GABA A). O recetor GABA é um canal de cloro formado por 5 subunidades que 

compreendem vários subtipos. As benzodiazepinas modulam a ação do próprio GABA, promovendo 

a hiperpolarização das células onde atuam, por favorecer a abertura do canal de cloro. Os “fármacos 

Z” (zolpidem e zopiclone) atuam no mesmo recetor ou subtipos de recetores que as BDZ exercendo 

uma ação semelhante [29]. A maioria das BDZ é bem absorvida, amplamente distribuída e 

metabolizada antes de ser eliminada. Os seus perfis de recetores são semelhantes, mas a sua 

potência, início de ação, semivida e metabolitos diferem entre si [29, 31, 32].  

As reações adversas mais comuns são sonolência, incoordenação motora, alteração da 

memória a curto prazo, confusão, depressão, vertigem, alterações gastrointestinais (obstipação, 

diarreia, vómitos e alterações do apetite), alterações visuais e irregularidades cardiovasculares. 

Podem causar quedas, fraturas e mesmo acidentes de viação. Desta forma, é necessária uma maior 

precaução e monotorização do seu uso em pacientes mais frágeis como os idosos [29, 32, 33]. É 

importante notar que todas as BDZ podem induzir tolerância e dependência física e psíquica sendo 

que as BDZ de curto tempo de ação são as que têm maior potencial de induzir dependência. A 

tolerância para os efeitos hipnóticos desenvolve-se rapidamente, pelo que os tratamentos da insónia 

devem ser de curta duração.  
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Para tratamentos com duração inferior a 4 semanas, a tolerância e dependência provavelmente 

não serão um problema [29, 31, 32]. Estão contraindicadas, ou devem ser usadas com precaução, 

em idosos (as doses devem ser em geral menores do que no adulto jovem) e em crianças uma vez 

que podem desencadear reações paradoxais. É necessário ter atenção ao seu uso em doentes com 

miastenia gravis ou com insuficiência respiratória grave e estão contraindicadas na apneia do sono. 

Habitualmente há necessidade de reduzir a dose das BDZ quando há insuficiência renal. As 

interações mais referidas são com depressores do SNC e com o álcool, por potenciação de efeitos. 

Em casos de intoxicação está indicado o flumazenil [29]. 

Apesar dos vários riscos, estas substâncias foram consideradas favoráveis e como sendo 

menos perigosas quando comparadas com classes de fármacos mais antigos usados para indícios 

semelhantes como por exemplo os barbitúricos [34].  

 

Benzodiazepinas e idosos 

Com o avanço da idade, os indivíduos idosos são mais sensíveis aos potenciais efeitos 

colaterais das BDZ. Especificamente, as mudanças de farmacocinética e farmacodinâmica no 

envelhecimento do corpo e no cérebro tornam os pacientes idosos vulneráveis. Entre esta faixa 

etária, há um risco aumentado de queda ou fratura óssea, de declínio cognitivo e até mesmo de 

demência [35]. As quedas e as fraturas da anca são acontecimentos que chamam a atenção, sendo 

que em idosos a incidência de fraturas da anca pode ser aumentada em mais de 50%, 

particularmente quando existe toma concomitante com outros medicamentos como anti 

hipertensores e antidepressivos [30]. Como resultado, todas as BZD estão na lista de Medicamentos 

Potencialmente Inadequados nos Critérios de Beer de 2012 e geralmente devem ser evitados em 

pacientes com mais de 65 anos, uma vez que os riscos geralmente superam os benefícios. No 

entanto, a maioria dos pacientes que mantém a terapia com estes fármacos são idosos, do sexo 

feminino, que vivem sozinhos e tomam diariamente doses altas [36].  

 

Dependência e abstinência 

A dependência é definida pela OMS (Organização Mundial de Saúde) como um forte desejo ou 

sensação de compulsão para consumir uma substância, dificuldade em controlar o seu uso, 

presença de um estado fisiológico de abstinência, tolerância, negligência de prazeres e interesses 

alternativos e uso persistente, apesar do dano para si mesmo e para os outros. Já a abstinência, 

compreende um grupo de sintomas que ocorrem na cessação ou redução do uso de uma substância 

psicoativa que foi tomada repetidamente, geralmente por um período prolongado e/ou em altas 

doses. A síndrome pode ser acompanhada de sinais de perturbação fisiológica e é um dos 

indicadores de uma síndrome de dependência [37].  

Os sintomas de abstinência comuns incluem sintomas psicológicos (ansiedade, ataques de 

terror e pânico,  mudanças de humor, paranoia, dificuldades de memória e concentração, disforia, 

indecisão), físicos (pesadelos e insónia, transpiração, dor de cabeça, espasmos musculares, fadiga, 

visão turva e tonturas, perda de apetite, náuseas e vómitos, taquicardia, hipotensão postural, 

problemas gastrointestinais) e de perceção (maior sensibilidade ao toque, à luz e ao som, 

perturbações no sabor e olfato, sensação de irrealidade, despersonalização) [36-38].  
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Os sintomas podem ocorrer após 4-6 semanas de uso, mas apenas em cerca de 15-30% dos 

pacientes. A descontinuação abrupta de BDZ (e por vezes também a descontinuação programada), 

podem levar a sintomas mais severos como delírios, depressão, convulsões, tentativa de suicídio, 

confusão, violência e psicose [37]. Curiosamente, descobriu-se que a tolerância se desenvolve 

relativamente rápido para as ações hipnóticas, sedativas e anticonvulsivantes, enquanto os 

resultados na tolerância para os efeitos ansiolíticos e amnésicos não foram consistentes nos vários 

estudos e moléculas testadas [39]. 

Muitas vezes, e apesar de todos saberem que as BDZ são um grupo de fármacos preocupante 

em idosos, tanto os próprios pacientes como os seus cuidadores hesitam em interromper as 

terapêuticas com estes fármacos devido a preocupações com a síndrome de abstinência e/ou 

recaídas. Acima de tudo, têm medo que os sintomas que os levaram inicialmente à toma destes 

medicamentos voltem [40]. No entanto são vários os estudos que referem a interrupção segura de 

BDZ entre os utentes mais velhos e crónicos como viável e muitas vezes bem-sucedida. Nestes 

mesmos estudos não foram encontradas evidências sugestivas de sintomas severos de abstinência 

ou preocupações de segurança, mesmo com altas doses e longa duração de uso. Uma outra revisão 

não encontrou qualquer diferença de resultados entre indivíduos mais novos e mais velhos, pelo 

que a interrupção desta terapêutica é viável em todas as faixas etárias [36]. Nos casos de consumos 

crónicos, há sempre o risco de continuação versus o risco de remoção destes fármacos da 

terapêutica do doente. No entanto, existem evidências científicas que afirmam que a descontinuação 

destes fármacos é perfeitamente viável e segura nos casos em que existe uma redução de dose 

estruturada. No caso de pacientes mais idosos, uma vez que estes possuem capacidades funcionais 

e cognitivas únicas, é essencial que seja feita uma abordagem centrada no doente e nas suas 

necessidades [36]. Na Holanda, um processo de follow-up de 10 anos em doentes que passaram 

um processo de interrupção com sucesso culminou com 60% dos pacientes completamente 

independentes de BDZ e, dos doentes que não atingiram a abstinência, conseguiram manter doses 

baixas ou médias [41].  

Os fármacos com tempos de ação mais curtos (como o alprazolam) produzem sintomas de 

abstinência mais rápidos do que os que têm tempos de ação mais prolongados (como o diazepam) 

[36]. A semivida do alprazolam é muito menor (8-16 horas), sem acumulação de metabólitos 

oxidativos. Já no caso do diazepam, este e os seus metabólitos acumulam-se no corpo, tendo uma 

excreção lenta, provocando assim menos sintomas de abstinência. Além disso, o alprazolam é mais 

potente que o diazepam, sendo 1 mg de alprazolam equivalente a 10 mg de diazepam. A síndrome 

de abstinência do alprazolam foi descrita como envolvendo uma ansiedade mais complicada bem 

como perturbações de sono mais frequentes e severas e outros sintomas únicos comparando com 

outras BDZ [39]. Normalmente a descontinuação é feita começando pela substituição da BDZ pelo 

diazepam. Os primeiros passos são mais fáceis de tolerar do que os últimos. Desta forma, 

aconselha-se uma diminuição mais repentina no início e depois um abrandamento na redução. A 

descontinuação é contraproducente. O diazepam é escolhido para iniciar o processo não só devido 

por ter uma semivida longa, mas também porque está disponível em diferentes dosagens, quer em 

comprimidos, quer na forma líquida. [37]. 
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O flumazenil é um potente antagonista dos efeitos hipnóticos, sedativos e da inibição 

psicomotora provocados pelas BDZ interagindo com o seu recetor [42]. O tratamento de abstenção 

com este antagonista demonstrou ser mais eficaz do que a descontinuação estruturada ou o 

placebo, revertendo os efeitos da BZD geralmente sem precipitar sintomas severos de abstinência 

para além de diminuir o desejo [37]. Uma meta-análise de testes neuropsicológicos revelou uma 

melhoria em várias funções cognitivas, até 6 meses após a interrupção da BZD [30]. O prognóstico 

de uma descontinuação programada é bastante animador culminando com dois terços dos 

pacientes num estado de total abstinência [37].  

 

Abuso de Benzodiazepinas 

Tendo estes fármacos uma ação psicoativa, facilmente levam à dependência e a possíveis 

abusos. O abuso é mais frequente em pacientes com historial pessoal ou familiar de abuso de álcool 

ou drogas. A maioria dos casos envolve pessoas que procuraram ajuda profissional para a 

ansiedade ou para perturbações do sono, mas que mantiveram o seu consumo fora do tempo de 

tratamento e/ou em doses não recomendadas. Muitas vezes estas substâncias são mantidas na 

terapêutica do doente pelo próprio prescritor, podendo chamar-se de dependência involuntária. 

Contudo, existe um outro grupo de pessoas que procura estas substâncias pelas suas propriedades 

sedativas e hipnóticas com a intenção de abuso sendo a sua obtenção conseguida por prescrições 

de diferentes clínicos, em vendas ilegais ou em sites online [37]. Embora os dados sejam ainda 

escassos, a mortalidade parece também ser aumentada entre os consumidores de BZD [37]. 

Efetivamente, as BDZ estão implicadas em cerca de um terço da sobredosagem intencional ou 

tentativas de suicídio com medicamentos. A maioria dos prescritores com experiência considera que 

o alprazolam possui uma grande responsabilidade pelo uso indevido, especialmente quando 

prescrito a indivíduos com historial de algum tipo de transtorno ou uso de substâncias [39].  

O alprazolam demonstrou ser mais tóxico que as outras BDZ em casos de overdose e deve ser 

evitado em pacientes com risco acrescido de suicídio ou com consumo álcool, opióides ou outros 

fármacos com ação sedativa. O potencial de uso indevido do alprazolam decorre das suas 

propriedades farmacocinéticas de absorção rápida, baixa lipofilicidade, semivida curta e 

propriedades farmacodinâmicas de alta potência e sintomas de abstinência mais severos após um 

período de uso mais curto. Em comparação com o diazepam, o alprazolam é menos lipofílico, com 

um menor volume de distribuição e menor ligação a proteínas (68% em comparação com 98% para 

o diazepam), o que significa que o seu metabolismo mais rápido e a menor duração de ação 

aumentam a sua responsabilidade abusiva. Além disto, afeta de maneira única a função 

dopaminérgica no estriado, de forma semelhante aos estimulantes [39].  

Os efeitos das BZD, bem como de outros medicamentos sedativos, são aumentados em 

combinação com álcool. Em combinação com metadona, diazepam, flunitrazepam e triazolam os 

opioides causam um aumento da sedação, diminuição do desempenho e atenção psicomotriz e 

memória episódica prejudicada. A deficiência aumenta com doses mais altas, simulando condições 

de abuso. O abuso destas substâncias aumenta não só os efeitos específicos do fármaco, mas 

também riscos envolvidos na preparação e injeção de drogas como o de transmissão de vírus como 

o HIV. O uso indevido de várias substâncias envolvendo sedativos também foi associado a 

atividades criminosas e ao aumento do risco de sobredosagem tanto em consumidores de heroína 

como em programas de manutenção de opióides [37].  
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Enquadramento do projeto 

Em janeiro de 2013, no jornal Público podia ler-se a seguinte notícia: DECO diz que há 250 mil 

portugueses a ansiolíticos. Segundo a DECO (Associação Portuguesa de Defesa do Consumidor), 

num inquérito a mais de 12.500 pessoas haverá cerca de 250 mil portugueses com sinais de 

dependência e abuso do consumo de ansiolíticos e hipnóticos, sendo as benzodiazepinas os 

fármacos mais comuns. Cerca de um quarto dos utilizadores destes medicamentos revelou sinais 

de “uso problemático”, com a sensação de que o efeito dos comprimidos está a diminuir ou que está 

a causar mais danos que benefícios [43]. Efetivamente, a extensa utilização de psicofármacos nos 

países desenvolvidos, tornou-se nos últimos anos objeto de grande preocupação e debate, sendo 

as BDZ o grupo mais utilizado. Nos últimos 10 anos verificou-se entre nós um aumento significativo 

do seu consumo, sendo Portugal um dos países com consumos mais elevados. As SA com maior 

nível de encargos para o SNS foram, em 2012, o alprazolam e o lorazepam [33]. 

Após as primeiras semanas na FQF pude confirmar os dados desta notícia. A venda e o 

respetivo consumo de psicofármacos, e em especial BDZ, era, e é, bastante elevado. Pelo que 

percebi durante o período de observação, as pessoas utilizavam este tipo de medicamentos em 

excesso e estavam de tal forma dependentes que muitas delas os tentavam obter na farmácia sem 

receita médica.  

 

Objetivos  

Enquadram-se nos objetivos deste trabalho caraterizar os consumidores de BDZ clientes na 

FQF; identificar quais as SA mais consumidas, a forma e duração de consumo; averiguar os motivos 

que impulsionam este consumo; qual a forma de obtenção das prescrições necessárias e de modo 

esta classe de medicamentos é prescrita; explorar o conhecimento dos utentes sobre os perigos 

destes fármacos e ainda informar e chamar a atenção para o perigo das BDZ. 

 

Descrição e métodos 

Durante os primeiros dois meses de estágio observei atentamente o ritmo habitual da farmácia. 

Através do Sifarma® retirei informação sobre as movimentações de BDZ e “fármacos Z” nos meses 

que antecederam o meu projeto (março, abril, maio). 

Os questionários são um meio muito utilizado para o tipo de estudos em que pretendemos 

caraterizar a população e interrogar os utentes sobre vários assuntos, permitindo assim a obtenção 

rápida de informações necessárias. Neste sentido, e de modo a concretizar os objetivos a que me 

propus, elaborei um inquérito e foi pedido a alguns clientes que o preenchessem. O inquérito (Anexo 

III) continha uma parte inicial para a obtenção de dados sociodemográficos seguindo-se perguntas 

simples relativas ao medicamento, ao seu acesso e à terapêutica do doente. Foram incluídos no 

estudo utentes que compraram BDZ na FQF para consumo próprio e ainda os que aviavam receitas 

para outros indivíduos, mas sobre os quais conheciam o historial e conseguiriam responder às 

questões. O questionário era anónimo e confidencial e os dados apenas foram recolhidos para o 

seu uso neste estudo, tendo sido essa informação dada a todos os inquiridos. Foi sempre dada a 

hipótese do próprio utente preencher o inquérito. Muitas vezes durante o atendimento dava essa 

tarefa ao cliente enquanto ia buscar a medicação ao armazém ou inseria os dados necessários à 

venda no sistema informático.  
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No entanto, para pessoas mais idosas com dificuldade de compreensão ou de leitura, era eu 

quem verbalizava as perguntas, muitas vezes refraseando de modo a que pessoa pudesse 

compreender a pergunta assinalando depois a resposta dada pela pessoa.  

De modo a complementar o questionário e por forma a alertar e informar para o assunto, criei 

um folheto (Anexo IV) com informações sobre o que são psicofármacos, particularizando as BDZ, e 

quais os problemas do consumo a longo prazo, explicando aos utentes os motivos que 

impulsionaram este trabalho e detalhando a informação contida no folheto.  

 

Resultados  

Durante os 3 meses que antecederam o início do meu trabalho, foram vendidas quase 3000 

embalagens de benzodiazepinas e fármacos Z. O gráfico 1 mostra a sua dispersão com base na 

substância ativa: 

 

 

Relativamente ao questionário, das pessoas que abordei para o seu preenchimento, 

praticamente todas se demonstraram disponíveis e com vontade de ajudar. Foram questionadas 51 

pessoas das quais 84% eram do sexo feminino (n=43) e 16% (n=8) do sexo masculino. 

Sensivelmente metade dos inquiridos (47%) tinham idades superiores a 65 anos e 35% tinham 

idades compreendidas entre 55 e 65 anos. Apesar de três quartos dos indivíduos usarem apenas 

uma BDZ para resolver os seus problemas, cerca de ¼ relatou precisar de dois fármacos. No que 

se refere aos motivos que levaram ao consumo, 75% respondeu que se deve a perturbações do 

sono, 39% à ansiedade e 11% a uma depressão, sendo que parte destes indivíduos utiliza estes 

medicamentos para mais do que uma das condições. 31 pessoas admitiram usar o medicamento 

há mais de 5 anos e nenhum dos inquiridos revelou ter-lhe sido indicado uma duração de tratamento 

pelo médico prescritor.  

 

0

100

200

300

400

500

600

N
º 

d
e

 v
e

n
d

a
s

N ú m e r o  d e  e m b a l a g e n s  d e  B D Z  v e n d i d a s  n a  F Q F  
( m a r - m a i )

Gráfico 1: Número de embalagens de benzodiazepinas vendidas na FQF durantes os meses de março, abril 
e maio de 2017 
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Todas as pessoas revelaram que o medicamento lhes foi prescrito inicialmente pelo médico 

(nuns casos pelo neurologista ou psiquiatra, mas em 61% dos casos foi pelo médico de família ou 

pelo médico que acompanha o doente regularmente) e todas responderam afirmativamente à 

pergunta “costuma visitar o médico para obter receitas destes medicamentos?”. Quase metade dos 

utentes já fez uma alteração de dose tratando-se na maioria dos casos de aumentos de dose pelo 

facto de a dose inicial ter deixado de fazer o efeito pretendido. 75% das pessoas diz ter noção dos 

efeitos secundários e das consequências destes fármacos e muitos revelaram terem sido advertidos 

pelo médico prescritor. No entanto, apenas 14 pessoas tentaram outras alternativas sendo que 

alguns dos casos as alternativas foram igualmente BDZ.  

 

Discussão e conclusão 

Os resultados obtidos neste estudo foram semelhantes aos já descritos na literatura. O top 5 

dos fármacos mais vendidos na FQF é, por ordem decrescente, alprazolam, lorazepam, zolpidem, 

diazepam e bromazepam. Segundo o que está já descrito, o alprazolam é das BDZ mais prescritas 

e com um maior nível de consumo, tanto em Portugal como noutros países. Estes valores continuam 

a aumentar apesar de se saber que esta substância tem uma maior capacidade de causar 

dependência e sintomas de abstinência do que qualquer outra e ser das BDZ mais comuns a ser 

envolvida em visitas ao departamento de urgência nos EUA relacionadas ao uso indevido de 

fármacos [39]. O estudo supramencionado realizado pela DECO, revelou que o consumo é mais 

frequente entre as mulheres e pessoas com mais de 65 anos, sendo que a maioria dos inquiridos 

recorre a estes fármacos para enfrentar problemas de sono (41%), no local de trabalho (41%) e 

acontecimentos traumáticos (29%). Quanto à fonte de prescrição dos medicamentos, em metade 

dos casos é o médico de família o responsável pela receita, seguindo-se um psiquiatra, o que vai 

de encontro aos resultados por mim obtidos [43].  

Apesar de todas os inquiridos afirmarem que visitam o médico para obter as respetivas 

prescrições, foram várias as situações que presenciei e com que tive de lidar, de pessoas a virem à 

farmácia pedir para lhes dispensarmos os medicamentos e que depois “conseguiam arranjar 

receita”. Esta é, na verdade, uma situação bastante comum no dia-a-dia de uma farmácia 

comunitária, não só para as BDZ, mas para muitos outros fármacos. As pessoas parecem não 

perceber o motivo pelo qual é necessária uma receita, pensando que os farmacêuticos não lhes dão 

o medicamento porque não querem ou porque não têm vontade de ajudar. Pensam que pedindo por 

favor, “com jeitinho” e dizendo “pago na totalidade” conseguem levar o que querem e depois trazem 

a receita porque assim pode ser que o farmacêutico ajude da próxima vez. Este tipo de situações 

não pode acontecer! Acima de tudo, falta aqui informação e formação do utente. Todavia acontecem 

porque as pessoas sabem que existem locais que, indevidamente, facultam estes fármacos, estando 

assim a prejudicar a saúde do seu cliente e a saúde pública, bem como a sabotar todo um sistema 

sustentável que foi construído para que exista um maior controlo e vigilância de alguns problemas.  

Mesmo estando claramente provado que as BDZ são uma classe de fármacos com os quais se 

deve ter mais cuidado e uma melhor monotorização do doente, com controlo da duração dos 

tratamentos e inapropriados para pessoas idosas, o seu uso persiste e são amplamente prescritas 

pelos próprios médicos.  
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Em Portugal, os valores elevados e o aumento continuado do consumo de BDZ por si só, levam 

a crer que os tratamentos são mais prolongados do que o indicado e estão a ser utilizados em 

indicações terapêuticas para os quais não estão aconselhados [33]. Estudos mostraram que o 

alprazolam, por vezes indicado para tratamento da depressão, foi tão efetivo como os 

antidepressivos mais usados para o tratamento de depressão moderada e inferior para o tratamento 

da depressão grave [39]. Na ansiedade generalizada e no tratamento das perturbações de pânico 

considera-se que os medicamentos antidepressivos são a intervenção farmacológica que deve ser 

utilizada no tratamento a longo prazo  [33]. Porém, estes fármacos continuam a ser prescritos para 

casos de depressão e de ansiedade quando existem alternativas mais indicadas, mais eficazes e 

igualmente disponíveis no mercado. Mesmo que as BDZ possam ser úteis nestes tratamentos, o 

seu uso deve ser de curto prazo e apenas no início do tratamento uma vez que a maioria dos 

antidepressivos demora mais tempo a surtir efeito. Ainda assim, isto é algo que não se verifica 

atualmente, não se notando aqui uma preocupação por parte do prescritor ou do médico que 

acompanha o doente em determinar uma duração para o tratamento com BDZ acabando o doente 

por fazer esta terapêutica por tempo indeterminado e de forma regular anos e anos a fio. Quando a 

dose recomendada inicialmente deixa de atuar no problema, a dose é aumentada e entramos assim 

num ciclo vicioso. O facto de Portugal apresentar um dos maiores níveis de utilização de 

benzodiazepinas a nível europeu veio realçado no relatório do International Narcotic Board, que 

aconselha Portugal a analisar a prática no que concerne à prescrição e utilização de 

benzodiazepinas [33].   

Estamos num ponto em que é necessário repensar todo o sistema relacionado com as BDZ, 

desde a sua prescrição e protocolos de atuação, a dispensa e a comparticipação pelo estado. Está 

visto que é com facilidade que os doentes obtêm as prescrições que precisam. Todavia, o baixo 

preço influencia também o seu consumo e o seu abuso, incentivando à tentativa de obtenção na 

farmácia mesmo sem receita médica. Para contornar esta situação, são já vários os defensores do 

aumento do preço das BDZ. De facto, não consigo compreender como é possível um medicamento 

com o qual se deveria ter bastante controlo, que pode ser tão prejudicial, custa por vezes ao utente 

apenas 10 cêntimos. Isto é claramente um incentivo ao consumo, sendo muitas vezes o caminho 

não só mais fácil, mas também mais económico, para resolver os problemas dos utentes. Para além 

destas questões, será fundamental apostar na formação dos prescritores e talvez limitar mesmo 

esta ação a algumas especialidades. O que vi acontecer muitas vezes, são pessoas com receitas 

de diferentes prescritores para o mesmo fármaco, o que é relativamente fácil de conseguir nos dias 

de hoje com os moldes de atuação que temos. Existem médicos dentistas, médicos de família e de 

outras especialidades a prescrever receitas para esta classe de fármacos que muito provavelmente 

não têm a formação totalmente necessária para uma prescrição ponderada e correta. Muitas vezes, 

prescritores inexperientes ou sem formação específica, erram nos diagnósticos, prescrevem um 

fármaco que não é o mais indicado ou ainda a dose não aconselhada. Para além deste problema, 

muitas vezes não conseguem fazer um correto acompanhamento e monotorização dos doentes e 

acabamos por ter estas inúmeras situações de consumos crónicos, abusos e uma subida 

exponencial do consumo de BDZ. 
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B. Cuidados Farmacêuticos 

A evolução dos nossos dias leva-nos a novos fármacos, mais potentes e complexos, a uma 

menor disponibilidade de médicos e menor acessibilidade aos serviços de saúde, a morbilidade e 

mortalidade relacionadas com medicamentos e a custos significativos relacionados com o uso 

incorreto dos medicamentos. Estas mudanças fundamentam a existência de um profissional focado 

apenas na gestão da medicação do doente. Não basta tomar um medicamento para que haja saúde. 

É preciso que desse medicamento o doente consiga retirar o máximo benefício sem qualquer 

prejuízo. Todavia, isso nem sempre acontece e tal deve-se a múltiplas causas, como a não correta 

utilização, polimedicação, possibilidade de ocorrência de interações medicamentosas e alimentares, 

erros de dosagem, entre outros. [44]. Um estudo de 2003 revelou que 42.1% da população 

portuguesa entre os 18 e 90 anos é hipertensa, mas que 53.9% desconhecem que têm a doença. 

Dos que possuem a doença diagnosticada, apenas 39% usa regularmente medicação e apenas 

11.2% dos doentes diagnosticados está controlado. Dados relativos a 2010 revelam que 12.4% dos 

indivíduos entre os 19 e 79 anos são diabéticos mas que 44% desses desconhece a patologia [44]. 

Estes dados revelam que existe um elevado número de indivíduos que não está corretamente 

diagnosticado o que implica que não esta a receber tratamento e que, muitos outros indivíduos que 

estão sujeitos à respetiva terapêutica, não têm a doença controlada. 

Na reunião da OMS em 1993 em Tóquio sobre “O papel do farmacêutico nos sistemas de 

saúde” foi proposto um maior envolvimento dos farmacêuticos com o objetivo de melhorar os 

resultados clínicos obtidos com a utilização dos medicamentos. Este conceito, em que o 

farmacêutico se responsabiliza pelas necessidades assistenciais do paciente e da comunidade, foi 

designado “Cuidados Farmacêuticos” [45]. Os CF surgiram assim devido à necessidade de cuidados 

de saúde mais focados no doente e na melhoria da sua qualidade de vida, tendo o farmacêutico 

uma responsabilidade na diminuição e prevenção da morbimortalidade associadas aos 

medicamentos, assumindo um papel incontestável na Saúde Pública [46]. A primeira definição de 

CF data de 1975, por Mikeal e colaboradores, como “the care that a given patient requires and 

receives which assures safe and rational drug usage”. Uns anos depois, Brodie e colaboradores 

introduziram uma definição mais orientada ao doente que além de assegurar durante dispensa o 

uso seguro e racional do medicamento, contemplava a identificação das necessidades do doente 

relacionadas com a farmacoterapia e a prestação do serviço necessário antes, durante e após, o 

tratamento. Contudo, foi em 1990, quando Hepler e Strand publicaram o artigo que constituiu um 

dos maiores motores do conceito de Pharmaceutical Care, que se desencadeou uma 

consciencialização dos farmacêuticos para assumirem a sua responsabilidade na morbi-mortalidade 

relacionada com os medicamentos. Nele definiram o conceito como a dispensa responsável de 

medicamentos visando a obtenção de resultados que melhorem a qualidade de vida do doente, 

através da identificação, resolução e prevenção de problemas relacionados com os medicamentos 

(atuais ou potenciais) [47]. 

São vários os fatores que justificam a implementação de CF entre os quais se destacam: 

múltiplos prescritores para um único doente; elevado número de medicamentos e respetiva 

informação atualmente acessível ao doente; papel mais ativo do doente na seleção e uso de 

medicamentos; aumento na complexidade da terapêutica; aumento no autocuidado através das 

terapias alternativas e complementares e a elevada morbi-mortalidade associada aos 

medicamentos, da qual resultam significativos custos humanos e financeiros [47]. 
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O “Terceiro Consenso de Granada” define PRM (Problema Relacionado com os Medicamentos) 

como aquelas situações que, durante o processo de uso do medicamento, causam ou podem 

causar, o surgimento de um resultado negativo associado à medicação”, e RNM (Resultado 

Negativo associado aos Medicamentos) como os resultados na saúde do doente, não adequados 

ao objetivo da farmacoterapia, e associados ao uso ou falha no uso do medicamento. É definida 

como suspeita de RNM a situação em que o doente está em risco de sofrer de um problema de 

saúde associado ao uso de medicamentos, geralmente devido à existência de PRM. Estes podem 

ser classificados com base na sua necessidade (problema de saúde não tratado ou efeito de 

medicamento não necessário), efetividade (inefetividade quantitativa ou não quantitativa) ou 

segurança (insegurança quantitativa ou não quantitativa) [47, 48]. Entende-se que um medicamento 

é necessário quando foi prescrito (pelo médico) ou indicado (pelo farmacêutico) para um problema 

de saúde concreto, não é efetivo quando não atinge suficientemente os objetivos terapêuticos 

esperados e não é seguro quando produz ou agrava algum problema de saúde [48]. 

Existem vários serviços clínicos que podem ser desempenhados pelo farmacêutico para a 

promoção da saúde. Todos têm como foco a melhoria da qualidade do uso dos medicamentos e 

dos resultados terapêuticos sob o ponto de vista clínico, humano e económico. Podendo ser [49]:  

1. Serviços focados no aconselhamento ao doente sobre os medicamentos, doenças e medidas 

não farmacológicas, com objetivo de educar para a correta administração de medicamentos e 

práticas de autocuidado; 

2. Serviços que se organizam como programas estruturados de deteção, prevenção ou controlo 

de fatores de risco específicos, cujas intervenções são centradas geralmente em técnicas 

comportamentais e educação individual ou em grupo; 

3. Serviços focados especialmente na adesão do doente ao tratamento; 

4. Serviços focados na revisão dos medicamentos e ajustes na farmacoterapia de um doente, 

cujo objetivo é identificar e corrigir falhas na utilização, questões relativas à seleção inapropriada de 

medicamentos e regime terapêutico, custos do tratamento ou efeitos sentidos pelo doente; 

5. Serviços focados no acompanhamento da farmacoterapia e evolução do doente, através de 

um cuidado contínuo da condição de saúde; 

6. Serviços focados na elaboração ou aprimoramento de uma história farmacoterapêutica 

completa e confiável e na reconciliação terapêutica com o objetivo principal de corrigir discrepâncias 

na medicação; 

7. Serviços focados no fornecimento de informações ao médico e equipa de saúde; 

8. Serviços em que o farmacêutico possui autonomia para prescrever ou iniciar um tratamento 

farmacológico, segundo protocolos definidos. 

Existem vários fatores que caraterizam estes serviços sendo eles: a forma como o farmacêutico 

interage com o doente, o momento e local onde o serviço é fornecido, que informações clínicas 

dispõe o farmacêutico e quais são as fontes utilizadas para as obter, o que é avaliado e como, qual 

o grau de autonomia que o farmacêutico dispõe para solicitação de exames, de que forma é 

realizada a comunicação e o fornecimento de recomendações ao médico e à equipa de saúde, que 

tipo de documentos ou dispositivos são fornecidos ao doente, qual o conteúdo da educação e 

aconselhamento fornecido ao doente ou cuidadores, se é feito algum tipo de acompanhamento do 

tratamento e por quanto tempo, realização de outras ações como rastreio de doenças [49].  
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O Método Dáder de seguimento farmacoterapêutico é um método simples, que permite ao 

farmacêutico aplicar os seus conhecimentos sobre problemas de saúde e medicamentos, com o 

objetivo de atingir resultados concretos que melhorem a qualidade de vida dos seus doentes, 

resolvendo RNM [48]. Este engloba as seguintes fases [47, 50]:  

• Oferta do serviço: efetuada quando se perceciona que o doente tem alguma necessidade 

relacionada com os seus medicamentos, seja uma dúvida ou um problema de saúde não 

controlado, sendo então marcada a primeira entrevista pedindo que traga consigo um 

saquinho com os seus medicamentos, relatórios médicos e análises;  

• Entrevista farmacêutica (primeira entrevista): o objetivo consiste na recolha de informação 

sobre o doente, as suas preocupações de saúde, patologias e medicamentos de forma a ir 

construindo a sua história farmacoterapêutica; 

• Estado de situação: é o resumo da relação entre os problemas de saúde e os medicamentos 

que o paciente usa para se conseguir identificar RNM;  

• Fase de estudo: é a etapa em que se pretende obter informação sobre os problemas de 

saúde e a medicação do doente, procurando a melhor evidência disponível; 

• Fase de avaliação: tem como objetivo a identificação dos RNM presentes ou suspeitos; 

• Fase de intervenção: consiste no delineamento de um plano de ação; 

• Entrevistas sucessivas: permitem a avaliação das intervenções e a continuidade ou alteração 

do plano de ação. Encerram o processo de acompanhamento quando as intervenções 

deixam de se justificar, seja porque o RNM ficou resolvido seja porque o farmacêutico já não 

consegue contribuir para a melhoria do estado de saúde do doente. 

Em 1992 foi desenvolvido, em colaboração com a Universidade de Minnesota, o projeto 

“Minnesota Pharmaceutical Care Project”, cujo objetivo consistia em testar a viabilidade prática do 

conceito de Pharmaceutical Care. As conclusões retiradas foram que a aplicação deste conceito em 

farmácias comunitárias não só era praticável, como também contribuía com resultados positivos 

para a saúde dos doentes envolvidos e gerava poupança potencial para o sistema de saúde. Em 

2004, dando continuidade a este projeto, foi possível cerca de 80 % dos PRM identificados 

diretamente com o doente, registando-se resultados positivos em 90 % dos casos [47]. Um estudo 

piloto em Càdiz entre 2009 e 2010, que tinha como objetivo a avaliação do impacto clínico, 

económico e humanístico do Seguimento Farmacoterapêutico em doentes polimedicados, revelou 

uma melhoria no controlo dos problemas de saúde dos doentes; redução do número de 

medicamentos tomados, poupança de 7 euros por doente por mês e aumento da qualidade de vida 

pela identificação, prevenção e resolução de PRM e RNM.  O estudo principal que decorreu de 2011 

a 2013, revelou uma evolução positiva em relação aos resultados preliminares com uma redução 

de 29,5 % para 12,7 % dos problemas de saúde não controlados; redução de 28,9% para 14,7% de 

doentes que referiu ter recorrido ao serviço de urgência; diminuição significativa na percentagem de 

doentes que referiu ter sido hospitalizado e uma melhoria significativa da qualidade de vida 

percecionada pelo doente [47]. 
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Dificuldades na implementação dos Cuidados Farmacêuticos 

Pelos dados até agora revelados percebermos que é claramente importante e necessária esta 

intervenção por parte do farmacêutico na sociedade e junto dos outros profissionais de saúde, tendo 

sempre como principal enfoque o utente e o seu bem-estar. No entanto são muitos os entraves que 

se constatam e que dificultam a sua implementação. Já sabemos que, devido à conjuntura 

económica vivida, as farmácias estão muito mais concentradas no seu sucesso financeiro, têm 

menos recursos humanos disponíveis e a falta de tempo por parte dos farmacêuticos é uma 

constante. Contudo, uma das maiores barreiras é ainda a falta de formação e de conhecimentos por 

parte dos profissionais. O ensino universitário é ainda pouco virado para a prática clínica e os 

farmacêuticos acabam por recear a mudança, existindo também muitas vezes o pensamento de que 

estes programas são muito complexos, que os serviços têm de ser diferenciados, que necessitam 

de muito investimento e são difíceis de implementar. A acrescer a isto, existe também a vertente de 

que os doentes não reconhecem a necessidade deste tipo de ações e de outros profissionais de 

saúde que não identificam os benefícios da colaboração [46, 51]. 

Face às constantes mudanças do setor, é fundamental encontrar novas formas de 

financiamento da farmácia comunitária, para que serviços inovadores sejam postos em prática com 

eficiência. Mas, antes que as farmácias comunitárias possam procurar obter o reembolso pelos seus 

serviços, é importante que se insiram como prestadoras de serviços de saúde, desenvolvam e 

reúnam uma boa base de dados com os resultados das suas intervenções e criem planos financeiros 

e de marketing de modo a sustentarem a sua estratégia [52].  

 

Cuidados farmacêuticos em Portugal  

Em Portugal, têm-se desenvolvido, sobretudo ao longo dos últimos dez anos, esforços para a 

implementação de serviços orientados ao doente [47]. Embora no estudo europeu “Provision of 

pharmaceutical care by community pharmacists: a comparison across Europe” de 2006, Portugal 

estivesse situado no meio da tabela para a distribuição de CF entre alguns países da europa, isto é 

algo que ainda está muito aquém do desejável [46]. Ainda assim, já são alguns pequenos resultados 

que se têm obtido. Em 2001, ocorreu em Portugal um projeto piloto sobre programas desenvolvidos 

específicos para a diabetes, hipertensão arterial e asma/doença pulmonar obstrutiva crónica em que 

a intervenção farmacêutica consistiu no seguimento farmacoterapêutico do doente, envolvendo 

sempre que necessário o médico assistente. Os resultados foram avaliados pelo Centro de Estudos 

e Avaliação em Saúde da ANF, tendo-se verificado que após seis meses do início do programa da 

HTA ocorreu uma melhoria da mesma, passando os valores médios de 151/85 mmHg para 137/78 

mmHg. O mesmo ocorreu no programa da diabetes, onde as médias dos resultados da glicemia 

pós-prandial passaram de 207 para 195 mg/dl. 21% dos doentes diabéticos não controlados 

integrados no programa de CF, atingiram um controlo glicémico após três meses de seguimento 

[46]. Num outro estudo de 2013 foi feita uma comparação com dados de 2006 sobre os serviços 

disponíveis nas farmácias. Denota-se claramente um aumento dos serviços disponíveis nas 

farmácias sendo que os rastreios foram a atividade referida com maior participação por parte dos 

farmacêuticos seguindo por atividades de promoção da saúde como programas de cessação 

tabágica ou controlo do peso [46].  
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De maneira geral, existem farmácias comunitárias que se têm envolvido voluntariamente em 

programas de Saúde Pública, protocolados com o Ministério da Saúde e gratuitos para a população 

e em programas de gestão da doença com aparente sucesso na melhoria da medicação, promoção 

de adesão à terapêutica e redução do desperdício de medicamentos. Os programas de intervenção 

no âmbito da Saúde Pública são projetos diversificados, abrangendo áreas tão distintas como: 

CheckSaúde (que abrange a medição da tensão arterial, da glicemia, do colesterol e dos 

triglicéridos), cessação tabágica e troca de seringas [52]. 

 

Enquadramento do projeto 

O farmacêutico deve usar os seus conhecimentos não apenas para a dispensa correta de 

medicamentos, mas também para realizar um acompanhamento farmacoterapêutico adequado e 

com qualidade. Um estudo realizado numa população normal heterogénea, demonstrou que dentre 

os 456 entrevistados, 90% faziam uso de algum medicamento (prescritos e não prescritos), e destes, 

80% relataram não saber ou não conseguir interpretar a bula. A maioria dos indivíduos revelou não 

ter por hábito ler a bula, em parte porque entendiam ser difícil de perceber e ignorando importantes 

informações que nela constam [53]. 

Ao longo do período de observação, fui percebendo que muitos utentes, principalmente os mais 

idosos e com menos acompanhamento de filhos ou outros familiares, tinham muitas dúvidas 

relativamente à sua medicação, às diferentes embalagens que levavam e ainda à forma como os 

tomar. Marcou-me particularmente uma senhora, já bastante idosa, que apesar de um grande poder 

económico, vivia sozinha e encarregava-se ela própria da sua medicação e da sua saúde. Um dia 

foi à farmácia porque lhe tinham trocado um medicamento. Estava convicta do fármaco que era e 

dizia que a embalagem que tinha levado para casa não era a que ela tomava e que por isso não 

queria ter aquele medicamento. No entanto não tinha trazido consigo a medicação, tinha dificuldade 

em expressar-se e a certa altura já não sabia esclarecer bem os pormenores da história, pelo que 

tanto eu como a colega que estava a atender não percebemos o que tinha acontecido e 

aconselhamos a senhora a voltar à farmácia posteriormente com o saquinho dos medicamentos que 

tinha comprado e os que tomava para a podermos ajudar. Mais tarde voltou à farmácia e só depois 

de algum tempo percebemos o que tinha acontecido. A verdade é que a senhora estava 

extremamente confusa com todas aquelas embalagens e com a explicação que o colega lhe deu, 

estando convicta que a troca de medicamentos tinha sido com medicamento para o coração e na 

verdade tinha sido com outro. Na realidade, o que aconteceu é que o medicamento para a tiróide 

que a senhora costumava tomar estava esgotado de laboratório já há bastante tempo e sem 

previsões de regresso. Perante esta situação, o colega que a atendeu inicialmente acabou por 

dispensar uma outra marca do mesmo medicamento sob o consentimento da mesma. Esta foi para 

mim uma situação extrema e que levou ao desenvolvimento embrionário deste tema. Este tipo de 

situações não deve, não pode, acontecer nos dias de hoje. A simples troca de uma embalagem, e 

com a devida explicação por parte do farmacêutico que teve bastante atenção no atendimento, 

deixou a senhora confusa relativamente à sua medicação, já quase não conseguindo distinguir as 

embalagens umas das outras nem a função de cada um dos seus medicamentos.  
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E este foi um caso extraordinário em que a cliente se deslocou à farmácia para obter 

explicações e esclarecer as dúvidas. No entanto, quantos casos não existirão mais? Quantos 

permanecem por esclarecer? Quantas trocas e duplicações de medicamentos não existem? 

Quantos não serão os casos de internamento hospitalar devido a faltas de compreensão e de 

informação? 

Neste sentido, sabendo de antemão que os CF, e em particular a consulta farmacêutica, podem 

ajudar a controlar doenças crónicas, aumentando a efetividade dos medicamentos que o doente 

toma e garantindo a sua segurança (prevenindo efeitos secundários, duplicações, interações com 

outros medicamentos, suplementos ou alimentos) que podem melhorar a saúde e a qualidade de 

vida dos utentes e por sentir ser também esse o dever do farmacêutico, decidi criar um modelo de 

consulta farmacêutica. 

 

Objetivos  

Os objetivos primordiais deste trabalho foram a educação do doente e incentivo à adaptação 

de estilos de vida saudáveis; a promoção da adesão à terapêutica e uso racional do medicamento; 

pesquisa de potenciais interações alimentares e medicamentosas; esclarecimento de dúvidas ao 

utente e orientação sobre os motivos da sua terapêutica; disponibilização de material guia e de 

auxílio e tornar o farmacêutico numa pessoa com uma função mais humanística e contextualizada, 

demonstrando a sua importância junto dos pacientes e possibilitando uma intervenção em busca de 

uma melhoria da qualidade de vida.  

 

Descrição e Métodos 

Tendo por base o Método de Dádder referido acima, criei um modelo de consulta farmacêutica 

simplificada e adaptada aos meus conhecimentos e capacidade profissional. A primeira fase 

consistiu então na divulgação do serviço. Foram criados pequenos flyers (Anexo V) que foram 

distribuídos pelos utentes que melhor se encaixavam no projeto, quer em mão, quer nos saquinhos 

da medicação. Após este passo, foram marcadas as primeiras consultas e o utente era avisado para 

que trouxesse consigo, no dia da consulta, o seu saquinho da medicação. Para a seleção de utentes 

foram preferidos indivíduos com doenças crónicas e polimedicados que mostrassem vontade de 

participar neste acompanhamento. No dia anterior à marcação, era enviado um SMS ou feito um 

telefonema a relembrar o dia e hora e a avisar para não se esquecerem do seu saquinho de 

medicamentos. Tendo consciência que sou ainda uma profissional muito imatura a nível de 

conhecimentos e prática no que concerne aos medicamentos e às terapêuticas implementadas, 

tentava sempre na véspera da consulta fazer uma pesquisa aprofundada sobre a terapêutica do 

paciente bem como uma procura ativa de possíveis interações medicamentosas ou alimentares. A 

consulta em si, foi desenvolvida de forma a ser um passo inicial para mim e mesmo assim ser uma 

ajuda para o utente. Neste sentido, criei um documento que me serviu de guião (Anexo VI) e que 

me permitia anotar todos os dados recolhidos. Foi realizada num gabinete à parte, num ambiente 

mais acolhedor que permitisse uma maior abertura e confiança por parte das pessoas.  
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A consulta consistia então nos seguintes passos: 

1. Recolha de dados pessoais, patologias, medicação e respetivas posologias; 

2. Perceber se o utente tem queixas, problemas ou dúvidas sobre a sua terapêutica; 

3. Explicação sobre cada uma das patologias e sobre a terapêutica bem como sugestões de 

medidas não farmacológicas que possam aliviar sintomas e/ou melhorar o estilo de vida; 

4. Recolha de informações sobre a adesão à terapêutica recorrendo a uma escala MARS; 

5. Organização da medicação do utente e preenchimento do cartão de medicação de bolso 

(Anexo VII), e de casa (Anexo VIII); 

6. Medição da PA e glicémia (quando aplicável) com registo no cartão próprio incentivando a 

medições regulares e/ou automonotorização.  

A pesquisa antecipada sobre a medicação e possíveis interações permitia um aconselhamento 

mais correto e personalizado bem como a procura de possíveis PRM e RNM. Após esta primeira 

consulta não existiram consultas de seguimento, uma vez que o período de estagio não me permitiria 

fazer esse acompanhamento. Acreditando que pessoas mais informadas são mais cumpridoras, e 

por isso, mais saudáveis, o principal objetivo era a ajuda imediata ao utente na compreensão da sua 

terapêutica, na adesão à medicação, na automonotorização e ainda na adoção de medidas não 

farmacológicas e estilos de vida mais saudáveis.  

 

Resultados  

Foram realizadas 8 consultas a utentes diferentes com idades compreendidas entre os 58 e 88 

anos, sendo dois do sexo masculino e seis do sexo feminino. Todos eram totalmente independentes 

no que toca à sua medicação. Das patologias apresentadas, a HTA lidera o pódio estando presente 

em todos os utentes, seguida de dislipidemias, hipotiroidismo, depressão, problemas articulares e 

outros transtornos menores. Relativamente ao conhecimento das suas patologias, os utentes 

apresentavam algumas dúvidas, mas todos percebiam os esquemas posológicos e a terapêutica 

que tinham que cumprir. Após a avaliação da escala de adesão quase todos os doentes cumpriam 

as especificações recomendadas, no entanto um doente revelou ser um pouco descuidado e por 

vezes esquecer-se de tomar a medicação, um outro confidenciou por vezes trocar as horas ou os 

medicamentos que tinha de tomar e outro afirmou não cumprir a terapêutica recomendada pelo 

médico para um dos medicamentos por achar desnecessário e não querer tomar. Nenhum dos 

pacientes demonstrou ter sintomas atribuíveis à medicação e apenas uma pessoa assumiu que não 

gostava de tomar um dos medicamentos por este necessitar de jejum. Sobre problemas relativos 

aos medicamentos só uma pessoa disse ter problemas em lembrar-se de tomar os medicamentos. 

Após a medição da PA e da glicémia uma pessoa revelou ter um valor de PA superior aos valores 

para os quais já se considera HTA (140/90mmHg).  

 

Discussão e conclusão 

De forma geral, estas pessoas já tinham algum conhecimento sobre a sua terapêutica e todos 

sabiam como tinham de tomar os seus medicamentos. No entanto detetei algumas falhas que tentei 

corrigir. Apesar destas consultas terem sido realizadas num sentido mais simplista do que o descrito 

pelo Método de Dádder, senti que consegui fazer alguma diferença na vida destas pessoas.  
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Consegui ouvi-las, dar-lhes conselhos e estratégias e incentivá-las a melhorar alguns aspetos 

relativos à sua terapêutica e à sua saúde. Muitas vezes as pessoas sentem-se sozinhas, 

desemparadas, sem mais ninguém a quem recorrer. Por serem mais tímidas ou por não quererem 

incomodar, é nestas situações, em ambientes mais fechados e reconfortantes, que se sentem mais 

à vontade para falar livremente sobre si e para confessar alguns pormenores sobre a sua vida. Um 

dos casos que mencionei sobre a não adesão a um dos medicamentos, apenas foi detetado porque 

consegui ouvir a pessoa, consegui que ela confiasse em mim para me contar este seu “segredo” 

uma vez que o médico não sabia e pensava que o seu paciente cumpria a terapêutica. Outro caso 

que detetei foi de um utente que, apesar de já ter alguma idade, ser diabético, ter hipercolesterolemia 

e possuir outros fatores de risco, não sofria de HTA. Quando perguntei se fazia uma monotorização 

regular da PA, porque efetivamente o seu caso poderia despoletar o surgimento da doença, 

respondeu que era raro. Ao fazer a medição duas vezes no gabinete e ao reparar que esta se 

encontrava acima dos valores normais, aconselhei o utente a estar mais atento a estes valores nos 

próximos tempos. Poderia ser um valor esporádico, porque de facto existem múltiplos fatores que 

podem influenciar as medições, mas poderia também significar algo que precisasse de ser 

controlado, possivelmente com medicação. Fiquei bastante contente por ver que a pessoa teve em 

conta o meu conselho a sério e nos dias seguintes foi à farmácia para medir a PA. Tendo este caso 

ocorrido quase no final do meu estágio, não consegui acompanhar o seu progresso, mas o que é 

certo, é que as medições dos dias seguintes revelaram sempre valores muito elevados de PA. Todas 

as pessoas encararam muito bem os meus conselhos e os materiais que lhes entreguei, 

nomeadamente os cartões de bolso e os esquemas posológicos para casa. Muitos voltaram à 

farmácia depois da consulta e queriam informar-me das alterações que já tinham feito na sua rotina 

diária e traziam os cartões que lhes tinha dado na carteira. 

Os cuidados farmacêuticos são ainda um novo conceito que, apesar de enfrentar inúmeras 

dificuldades, vai começando a dar os primeiros passos. Esta prática vem valorizar o farmacêutico, 

mas acima de tudo, proteger e melhorar a saúde dos nossos utentes, sendo indubitavelmente uma 

mais-valia para estes. Alguns pacientes já percebem os benefícios do acompanhamento 

farmacoterapêutico e, com o passar do tempo, todos os outros e todas as entidades públicas e 

privadas também o perceberão. Na verdade, é uma prática que envolve uma metodologia simples, 

barata e que traz muitos benefícios. Mas, para a colocar em prática, é fundamental que existam 

também apoios, que as farmácias sofram uma reestruturação interna e externa e que exista 

disponibilidade e vontade por parte dos profissionais.  
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C. Medicamento de marca versus genérico 

Durante os primeiros anos de comercialização os medicamentos de marca são protegidos por 

patentes, uma forma de garantir exclusividade e recuperar o dinheiro gasto na investigação desse 

mesmo medicamento. Quando a patente termina, podem ser introduzidos medicamentos genéricos 

no mercado. Considera-se MG, um medicamento com a mesma composição qualitativa e 

quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o 

medicamento de referência tenha sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados 

[54]. Medicamentos genéricos equivalentes podem ter na sua composição diferentes excipientes, 

no caso das formas farmacêuticas orais sólidas podem ainda diferir no tamanho, cor ou forma, mas 

em nenhum destes aspetos pode existir alteração do efeito terapêutico do medicamento [55].  

Os MG cumprem as mesmas normas de qualidade dos medicamentos inovadores, quer seja 

no desenvolvimento, fabrico, controlo da qualidade ou condições de fornecimento. Todos os 

medicamentos, incluindo os MG, são fabricados em instalações que cumprem as normais legais em 

vigor e que são inspecionadas periodicamente pelas autoridades. São sujeitos a requisitos europeus 

e legislações que exigem a realização de vários testes antes da sua comercialização, de forma a 

garantir a sua eficácia e a detetar possíveis efeitos secundários.  Todos têm de ser autorizados pela 

EMA (Agência Europeia do Medicamento) ou pelas agências do medicamento nacionais (no caso 

de Portugal, o Infarmed) antes de poderem ser comercializados [56]. Na verdade, muitos 

medicamentos genéricos são fabricados nas mesmas fábricas que os produtos farmacêuticos de 

marca [57].  

 

Testes de bioequivalência e diferenças toleradas 

Os MG têm, obrigatoriamente que demonstrar que atuam no organismo da mesma forma que 

os medicamento inovadores. Para estes medicamentos, ao contrário do que aconteceu com os 

medicamentos de marca, não são necessários ensaios clínicos. Estes envolvem muitos pacientes 

e testes extensivos e não seria ético repeti-los quando já foram realizados para o medicamento 

original e já têm anos de uso nos doentes. Em vez dos ensaios clínicos, os fabricantes de MG têm 

apenas que demonstrar que o medicamento genérico é bioequivalente ao inovador [58]. Este padrão 

aplica-se a todos os medicamentos genéricos, seja de libertação imediata ou controlada. 

Os testes de bioequivalência são estudos clínicos realizados em centros especializados e que 

são responsáveis por demostrar que existe a mesma quantidade de SA no organismo humano, 

sempre que é tomada uma mesma dose de um medicamento inovador ou de um genérico. Tal é 

conseguido medindo a concentração sanguínea da SA em voluntários saudáveis [56, 58]. 

No entanto, quando um medicamento, genérico ou marca, é produzido em massa, são 

permitidas variações muito pequenas ao nível da pureza, tamanho, força e outros parâmetros. Essas 

diferenças e variabilidade são estipuladas e controladas pelas agências do medicamento. A FDA 

(Food and Drug Administration) avaliou 2.070 estudos realizados entre 1996 e 2007. Estes 

compararam a absorção do medicamento de marca e dos medicamentos genéricos no organismo 

humano. A diferença média de absorção no organismo foi de 3,5% sendo alguns genéricos mais e 

outros menos absorvidos. Esta diferença seria esperada e aceitável quer seja entre dois lotes de 

medicamentos da mesma marca quer seja entre a marca e o genérico [57].  
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Medicamento de Marca versus Genérico: haverá diferenças? 

As variações dentro do intervalo permitido dos MG e dos medicamentos de marca, para a 

maioria das doenças e dos pacientes, provavelmente não tem consequências clínicas. Em alguns 

casos, porém, a mudança para um MG pode produzir uma alteração de um parâmetro bioquímico 

ou uma diferença significativa no controlo de uma doença como por exemplo no tratamento da 

epilepsia. Muitas vezes estas mudanças são bastante óbvias levando a que, por exemplo nos EUA, 

várias organizações de saúde paguem por medicamentos de marca devido ao montante que 

poupam na estabilização do doente caso a troca para MG fosse efetuada. [59].  

 Sendo o MG bioequivalente ao medicamento de marca como pode tal acontecer? A 

comprovação destes casos dá-se pela reintrodução do fármaco inicial onde se observa uma 

restituição do efeito terapêutico. O facto de não serem 100% iguais (devido às variações permitidas) 

pode justificar estes acontecimentos. Outro fator que pode estar associado é a possibilidade de 

impurezas que possam ser deixadas para trás nalgumas das etapas de síntese, uma vez que os 

regulamentos relativos à presença desses subprodutos são muito mais difíceis de formalizar. [59]. 

Um exemplo disso é o incidente com L-triptofano em 1989 onde a presença de impurezas num 

suplemento levou à morte de várias pessoas e a sequelas neurológicas em muitas outras [60]. São 

vários os casos descritos em que a troca de um medicamento de marca para um genérico causou 

problemas e uma regressão no seu efeito terapêutico. Em particular, estima-se que a mudança de 

marca-genérico esteja relacionada com uma melhoria clínica em 30% dos pacientes tratados, 

nenhuma melhoria em 30%, 10% experimentaram efeitos secundários e 30% descontinuaram o 

tratamento por ineficácia clínica ou devido a efeitos adversos. Alguns casos reportados sugerem a 

ineficácia do MG por si só, principalmente no caso dos antibióticos. Com o antibiótico genérico a 

condição do paciente piora ao passo que com a administração do antibiótico de marca se notam 

grande melhorias ao fim de alguns dias [61].  

Além das diferenças permitidas, os excipientes podem ser responsáveis por um efeito clínico 

conducente a uma reação adversa, como por exemplo problemas intestinais. Estudos reportaram a 

existência de uma reação alérgica ao excipiente croscarmelose sódica usada na preparação de 

formulação genérica de furosemida num paciente que inicialmente usava o medicamento de marca. 

Outro exemplo, é o caso de um paciente com arritmia intolerante à lactose que sofreu distúrbios 

gastrointestinais após ter mudado de medicamento para um que continha lactose [61].  

Uma revisão sistemática (38 ensaios) de medicamentos cardiovasculares encontrou 

equivalência clínica em 35 dos ensaios (que incluíam agentes antiplaquetários, inibidores da enzima 

conversora da angiotensina, antiarrítmicos, varfarina; diuréticos entre outros). As diferenças de 

resultados foram apenas encontradas em 3 ensaios: uma para a furosemida (em que o 

medicamento de marca demonstrou um maior poder diurético num teste em 1985) e dois para 

bloqueadores de canais de cálcio (com diferenças no intervalo de PR no eletrocardiograma, mas 

sem alterações associadas na frequência cardíaca ou outros resultados clínicos) [62]. Numa meta-

-análise sobre medicamentos usados em doenças cardiovasculares, não foram encontradas 

diferenças entre medicamentos genéricos e de marca. Resultados similares foram observados para 

cada classe de fármacos e em cada meta-análise estratificada [63]. No entanto, mesmo não 

existindo grandes evidências que suportem a noção de que os medicamentos de marca utilizados 

nas doenças cardiovasculares são superiores aos medicamentos genéricos, existe uma série de 

conselhos editoriais contra a permutabilidade de medicamentos genéricos [64]. 
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Diferença de preços e o Sistema Nacional de Saúde 

A investigação e desenvolvimento de um novo medicamento é um processo dispendioso e 

moroso. Neste sentido, as indústrias farmacêuticas que pretendem desenvolver um novo 

medicamento têm de injetar grandes volumes de dinheiro, pois apenas um número infinitesimal de 

compostos sintetizados e testados eventualmente consegue chegar ao mercado.  

Para que seja possível compensar esse investimento e libertar quotas para a investigação e 

desenvolvimento de outros medicamentos, estas empresas ficam com o direito de comercialização 

do novo produto que criaram durante 10 a 20 anos sob a vanguarda de uma patente [56]. Findo este 

período outras empresas podem começar a comercializar genéricos desse medicamento. Uma vez 

que não necessitam de dispensar verbas para a investigação e ensaios clínicos, os fabricantes de 

MG conseguem produzir o mesmo produto a preços muito mais baixos. Além disso, a legislação 

prevê que, para a entrada de novos MG no mercado estes têm de ser pelo menos 50% mais baratos 

que o medicamento inovador [56].  

Os sistemas de saúde são cada vez mais amplos e mais complexos, sendo que a despesa em 

cuidados de saúde nunca foi tão alta, consumindo uma parte cada vez maior do rendimento 

nacional. Na última década, a despesa com medicamentos teve um particular incremento, 

contribuindo de forma decisiva no aumento da despesa total com a saúde. Neste sentido, têm sido 

várias as políticas introduzidas em Portugal com o propósito de conter a despesa com os 

medicamentos [65]. Em Portugal, o primeiro diploma legal a regular a produção, autorização de 

introdução no mercado, distribuição, preço e comparticipação de medicamentos genéricos foi o 

Decreto-Lei 81/90, de 12 de março. Contudo, até 2000 o mercado de medicamentos genéricos em 

Portugal manteve-se estagnado, com quotas de mercado praticamente residuais (inferiores a 0,5%) 

[55]. Desde 2002 é permitida aos farmacêuticos comunitários a substituição de medicamentos de 

marca por genéricos, devendo dispensar o medicamento genérico mais barato disponível [66]. As 

estatísticas evoluíram sendo que entre 2011 e 2014 foram vendidas mais de 20 milhões de 

embalagens e em 2014 a quota de genéricos era de 46.5% e no primeiro trimestre de 2015 a quota 

situava-se nos 46.9% [56, 67]. Na primeira metade de 2016, os utentes do SNS despenderam menos 

10 milhões de euros em medicamentos existindo, porém, um ligeiro aumento no consumo de 

embalagens, o que se deve a um aumento no consumo de MG [68].  

O desenvolvimento do mercado português no que respeita a MG tem sido basicamente 

impulsionado por políticas do lado da oferta. De modo a apoiar a expansão do mercado, o governo 

deve reforçar as medidas do lado da procura, incitando os médicos a prescrever, os farmacêuticos 

a dispensar e os utentes a utilizar MG [66]. Uma das últimas medidas tomadas, foi o incentivo às 

farmácias, que já tinha sido discutido mas só entrou em vigor através da Portaria n.º 262/2016, de 

7 de outubro, a partir de 1 de janeiro de 2017. As farmácias passaram a receber um incentivo de 35 

cêntimos por cada embalagem de genéricos vendida, desde que este tenha um preço igual ou 

inferior ao 4.º mais baixo de cada grupo homogéneo. O objetivo do Governo, com esta medida, 

passa por atingir uma quota de 60% de venda de genéricos [69].  
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Vantagens e benefícios dos Medicamentos Genéricos 

A introdução deste tipo de medicamentos trouxe inúmeras vantagens tanto para o consumidor, 

como para o país e para a própria indústria farmacêutica. Na ótica do utente, este tem a possibilidade 

de usufruir de um medicamento com igual qualidade, com eficácia e segurança, mas a um preço 

inferior. Dados de 2014 remetem para o facto de o utente ter gasto menos 2,42€ por cada 

embalagem ao escolher um MG. Além disso, estes ganham indiretamente uma maior acessibilidade 

a medicamentos contribuindo para uma maior observância dos tratamentos, em especial para os 

doentes crónicos [56].  

O utente, ao escolher um MG, está também a ajudar à poupança no SNS. Os MG têm sido 

fulcrais para assegurar a sustentabilidade do financiamento dos sistemas de saúde, criando assim 

espaço para o financiamento de medicamentos inovadores, permitindo que os ganhos em saúde 

sejam ainda maiores. Entre 2003 e 2009 a poupança efetiva da despesa em medicamentos foi 

superior a €1,7 mil milhões. Os MG constituem também um instrumento na promoção da 

concorrência no setor farmacêutico, inovação e novos empregos na União Europeia [65].  

 

Enquadramento do projeto 

Um estudo realizado entre 2011 e 2012, em Coimbra, constituído por uma amostra de 375 

indivíduos que responderam voluntariamente a um questionário sobre os medicamentos genéricos, 

demonstrou que apenas 1,3% nunca ouviram falar em MG. No entanto, apesar do conhecimento e 

da vasta informação disponível, dos 21,1% dos indivíduos que nunca compraram medicamentos 

genéricos, 39,7% referem como causa o facto de o médico não prescrever este tipo de fármacos e 

24,4% revelaram não terem confiança nos medicamentos genéricos [70].  

Ao longo da minha estadia na FQF, fui-me percebendo que existiam ainda, por parte dos 

utentes, muitas dúvidas sobre os MG e quais as diferenças para os medicamentos de marca. De 

forma geral, todos sabiam que os MG eram mais baratos, no entanto muitos pareciam não perceber 

os motivos de tais diferenças, outros não confiavam nos MG e outros simplesmente não se 

importavam com o assunto acabando por levar o medicamento que lhes fosse dispensado. Fiquei 

espantada com todas estas dúvidas e tomei a decisão de intervir também neste tema. 

 

Objetivos  

 O objetivo primordial desta intervenção foi a educação do utente para esta temática. Acima 

de tudo, pretendia que as pessoas estivessem o mais informadas possível sobre a sua terapêutica 

e sobre o tipo de medicamentos que tomam, independentemente de serem genéricos ou de marca. 

  

Descrição e Métodos 

 Durante o atendimento, tinha por hábito perguntar ao utente qual a sua medicação habitual. 

Uma vez que as prescrições são passadas por DCI, a forma mais fácil de dispensar corretamente 

os medicamentos habituais do doente é com as suas indicações. Nos casos em que o doente não 

sabia responder, consultava o registo de compras da pessoa e sempre que se tratasse de um cliente 

regular conseguia obter as informações que necessitava.  
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Para prescrições esporádicas, em que o medicamento não era tomado de forma regular ou nos 

casos em que o utente ia começar uma nova terapêutica, perguntava sempre à pessoa se pretendia 

que dispensasse o medicamento de marca ou o genérico. Em todos os atendimentos, tentava 

explicar quais as diferenças entre eles, quais as vantagens e desvantagens e qual seria o melhor 

para cada caso, tendo sempre em conta a preferência e escolha do utente. Para complementar este 

esforço ao balcão, desenvolvi um folheto informativo (Anexo IX) com as diferenças básicas entre os 

medicamentos e com respostas a algumas perguntas comuns. 

 

Resultados e conclusões 

A farmácia é, segundo vários autores, uma das principais fontes de informação relativamente 

aos MG para a população. Sendo o local de dispensa do medicamento, é o lugar mais indicado para 

informar corretamente as pessoas sobre a variedade disponível, a sua eficácia e as suas vantagens. 

De forma geral, a maioria dos utentes com quem falei já conhecia os MG e tinha algumas noções 

do que eram. Sabiam que eram medicamentos “cópia” dos de marca (os originais) e que por isso 

eram mais baratos, sendo que algumas pessoas pensavam ainda que, por ser mais barato, o 

medicamento genérico teria menor qualidade. 

Foram abordadas várias pessoas na FQF e as diferenças entre os níveis de conhecimento 

sobre a temática variavam com aspetos sociodemográficos como a idade, a educação e o poder 

económico do cliente. Pessoas com um nível de educação superior normalmente estavam mais bem 

informadas e/ou procuravam obter mais informações. O grupo de doentes crónicos pode ser dividido 

em dois subgrupos: o que pretende sempre o medicamento mais barato (normalmente fazem parte 

deste grupo pessoas de meia idade ou mais idosas com dificuldades económicas) e o que apenas 

pretende manter os medicamentos que usa sempre sem se importar que seja de marca ou não, 

desde que seja sempre a mesma embalagem (aqui encontramos pessoas mais idosas, que se 

confundem facilmente e que são mais recetivas à mudança. Normalmente fazem uma mistura dos 

dois tipos de medicamentos sendo que os que tomam há mais anos normalmente são de marca e 

os que começaram mais recentemente, são genéricos). Existe ainda outro grupo de clientes que, 

por ter outros planos de saúde ou por estar abrangidos esporadicamente por um seguro, querem 

sempre o medicamento de marca, por ser mais caro e terem a ideia errónea que deve ser melhor.  

Algo desconhecido ou não compreendido por uma grande parcela dos utentes, é o facto de os 

genéricos serem muitos e que poderem ser provenientes de vários laboratórios diferentes. As 

pessoas pensam que existe um medicamento de marca e um medicamento genérico. Muitas outras, 

pensam ainda que o laboratório é a marca e não sabem qual a substância que tomam achando que 

o nome do laboratório é o nome do medicamento. De certa forma isto dificulta o trabalho do 

farmacêutico uma vez que, no meio da panóplia de laboratórios diferentes que existem, teremos de 

tentar adivinhar qual deles é o que a pessoa toma, muitas vezes recorrendo à aparência da 

embalagem secundária ou mesmo dos próprios comprimidos ou cápsulas. Sempre que estas 

situações ocorriam, tentava explicar aos utentes que existem vários laboratórios a produzir o mesmo 

genérico e em que local se encontrava o nome da SA e o nome do laboratório. Incentivava sempre 

a que as pessoas conhecessem o nome dos laboratórios que costumam usar para cada um dos 

medicamentos, de modo a facilitar o trabalho aos meus colegas nos próximos atendimentos, mas 

também porque sou da opinião de que a educação da população e incumbir as pessoas de facilitar 

o nosso trabalho, passa igualmente pelas nossas mãos.  
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Quando as pessoas não se conseguiam lembrar dos nomes, e muitas vezes nem da forma e 

cor das próprias embalagens, sugeria sempre que trouxessem consigo na carteira as tampinhas das 

embalagens com os dados do medicamento e cheguei mesmo a distribuir clips para que as pessoas 

colocassem lá os pedacinhos de cartão. Globalmente, as pessoas foram muito abertas às minhas 

explicações, leram o folheto que era entregue ou pegavam nele por interesse próprio e senti que 

saiam da farmácia mais esclarecidas.  

Na minha opinião pessoal, e foi o que coloquei em prática durante o meu estágio, os MG têm 

várias vantagens quer para o doente, quer o cidadão e o estado, quer para a própria indústria.  

No entanto existem vários relatos de situações de troca de medicação que correram menos 

bem e na verdade eu acredito que sejam verdadeiros por todas as razões explicadas na introdução 

deste trabalho. Neste sentido, defendo que, quando um utente, especialmente doente crónico, toma 

há vários anos um determinado medicamento, este deve ser mantido até indicação em contrário. 

Caso o utente queira mudar para um medicamento diferente, seja ele um genérico do medicamento 

inicial ou um genérico de outro laboratório, devemos estar atentos à situação e se possível incidir 

mais na monotorização desse doente, precavendo descontrolos da doença e/ou possíveis recaídas. 

É exatamente por este motivo, que quando atendia um utente, fazia o esforço de tentar perceber 

qual era a sua medicação regular e se necessário e possível, pesquisar no registo de vendas, 

tentando sempre manter os mesmos medicamentos dos mesmos laboratórios. Caso um utente 

esteja a iniciar a terapêutica, o medicamento disponibilizado deve ser escolhido com base nas suas 

preferências pessoais. Esta situação ocorreu bastantes vezes, por exemplo com o antibiótico 

amoxicilina. A maioria dos utentes perguntava se o medicamento era o mesmo e após a explicação 

acabavam por escolher o MG. 

Em jeito de conclusão, é fundamental apostar na formação não só dos vários profissionais de 

saúde, mas também na dos utentes. Muitos ouvem na televisão ou passam mensagens de boca em 

boca, mas, apesar de os MG estarem implementados em Portugal à vários anos, existem ainda 

muitas dúvidas, muitos mitos e muito receio. Contudo, comparando pessoalmente os utentes que 

atendi este ano, com os que atendi há dois anos num estágio extracurricular em farmácia 

comunitária, noto grandes e boas melhorias, quer na dispensa de genéricos pedidos pelas próprias 

pessoas, quer pela vontade destas de esclarecer as suas dúvidas antes de tomar uma decisão. 
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Conclusão 

 

Sem dúvida que o farmacêutico é hoje em dia uma ponte de contacto entre o utente e os 

profissionais de saúde, sendo muitas vezes o primeiro e o último a contactar com o doente. Muitas 

vezes não é só preciso um medicamento, é necessário conversar com a pessoa, perceber o que 

está mal, o porquê e o que se pode fazer para ajudar. Sobretudo para os mais idosos, o farmacêutico 

é uma peça chave nas suas vidas, no qual confiam e sabem que podem sempre contar. Durante o 

meu estágio apercebi-me do grande poder que tem o farmacêutico perante a comunidade e na sua 

saúde. E como “com grande poder, vêm grandes responsabilidades” o farmacêutico tem o dever de 

se afirmar perante a sociedade, bem como a responsabilidade acrescida da educação e promoção 

para a saúde, da adesão à terapêutica, uso responsável do medicamento, monotorização 

terapêutica e aconselhamento ao doente. 

Para um estudante de Ciências Farmacêuticas, o estágio curricular é uma peça essencial, 

permitindo-lhe não só aplicar todo o conhecimento já adquirido, mas também absorver novos 

conceitos e preparar-se para a realidade profissional que o espera. Durante o meu estágio cada dia 

foi uma nova aprendizagem. Durante quatro meses pude conviver com farmacêuticos e outros 

profissionais, bem como com uma grande diversidade de utentes da farmácia e os seus problemas. 

Acima de tudo, sinto que cresci, não só a nível profissional, mas também a nível pessoal. Desenvolvi 

e pude colocar em prática capacidades de comunicação e perceção, de trabalho e de 

responsabilidade, de atenção e de compreensão para com os mais leigos. Este estágio alargou os 

meus horizontes e deu-me novas perspetivas de vida. Sinto que consegui fazer a diferença na vida 

de algumas pessoas e algumas pessoas, definitivamente, conseguiram fazer a diferença na minha.  
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Anexos 

 

Anexo I – Cronograma das atividades desenvolvidas 

 

Período de estágio (17/03 - 16/07) 

março abril maio junho julho 
Atividades desenvolvidas 

Receção/conferência de encomendas      

Armazenamento e disposição de produtos      

Organização de lotes de receituário      

Medicação de parâmetros bioquímicos e PA      

Verificação física de stocks e prazos de validade       

Regularização de devoluções e notas de crédito      

Observação de atendimentos      

Atendimento supervisionado      

Atendimento autónomo      

Desenvolvimento e programação dos projetos      

Implementação dos projetos      
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Anexo II – Espaço da Farmácia Queija Ferreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada e balcões de atendimento 

Área de receção de encomendas 

Gavetas para armazenamento dos medicamentos 
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Gabinete de boas-práticas 

Armazém  
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Anexo III – Inquérito realizado no âmbito do tema “Consumo de benzodiazepinas”  
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Anexo IV – Folheto criado no âmbito do tema “Consumo de benzodiazepinas” 
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Anexo V – Flyer de divulgação da consulta farmacêutica 
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Anexo VI – Guião da consulta farmacêutica 
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Anexo VII – Cartão de bolso, contendo espaço para a medicação e medições de parâmetros 

antropométricos e bioquímicos 
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Anexo VIII – Cartão de esquema posológico para colocar em casa, por exemplo no 

frigorífico 
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Anexo IX - Folheto criado no âmbito do tema “Medicamentos de marca versus genéricos” 
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1. Introdução 

Os hospitais são instituições que prestam atendimento especializado, tratamento e apoio aos 

doentes que necessitam diariamente de cuidados. Atualmente, a realidade hospitalar caracteriza-

se, por um lado, por um elevado número de doentes internados ou em regime de ambulatório com 

terapêuticas de alto risco e, por outro, pela existência de várias etapas e intervenientes entre o 

momento da prescrição e a administração de medicamentos. Cada vez mais, os profissionais de 

saúde e os próprios doentes se preocupam com as consequências de possíveis erros na 

terapêutica e reações adversas aos medicamentos. A segurança, eficácia e qualidade dos cuidados 

a prestar depende em muito, da organização dos processos integrados de gestão do plano 

terapêutico [1]. É precisamente neste plano que se encontra o farmacêutico e o desenvolvimento do 

seu trabalho. A farmácia hospitalar (FH) é uma unidade onde se processam atividades relacionadas 

com todo o ciclo de vida do medicamento e com orientação de doentes internados e em 

ambulatório visando sempre a máxima eficácia da terapêutica. Desta forma, o farmacêutico é 

responsável por permitir que o doente receba o diagnóstico correto e as medidas terapêuticas mais 

adequadas com vista à obtenção de um melhor estado de saúde, segundo os conhecimentos atuais 

da ciência médica e dos fatores biológicos do doente. Tudo isto com os menores custos, a menor 

exposição e com a máxima satisfação do doente [1].  

Esta sempre foi uma das áreas de atuação do farmacêutico que mais me cativou e foi 

exatamente por tudo o supramencionado que decidi enveredar por um estágio nesta área. 

 

2. O Hospital das Forças Armadas – Pólo Do Porto 

Foi em 1862 que, a mando de D. Pedro V, foi lançada a primeira pedra que daria origem ao 

antigo Hospital Militar Regional Nº 1 e atual Hospital das Forças Armadas – Pólo do Porto. Aquando 

de uma visita ao Porto durante as guerras peninsulares, o rei percebeu que os militares estavam 

divididos pelos mosteiros e que as condições eram precárias, mandando então erguer o hospital [2]. 

Situado numa zona central da cidade do Porto, na Avenida da Boavista, o Hospital Militar Regional 

Nº1 D. Pedro V (Anexo I) foi o único hospital militar que acolheu durante muitos anos os três ramos 

das forças armadas (Marinha, Força Aérea e Exército). Em 2014 ocorreu a união das unidades de 

saúde das Forças Armadas tendo como resultado a criação de um só hospital - Hospital das Forças 

Armadas (HFAR). O HFAR é então um estabelecimento hospitalar militar, que se constitui como 

elemento de retaguarda do sistema de saúde militar em apoio da saúde operacional, na direta 

dependência do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA) e que se 

encontra atualmente dividido em dois polos: Lisboa (HFAR-PL) e Porto (HFAR-PP) [3]. Hoje com 

155 anos, tem como missão prestar cuidados de saúde aos militares, bem como à família e 

deficientes militares [3]. Além do apoio às forças armadas e seus familiares, o HFAR presta também 

apoio na saúde e doença das forças militares (GNR) e de segurança (PSP) tendo bem delineados 

protocolos com os três subsistemas de saúde: ADM/IASFA, SAD/ADMG e SAD-PSP. 

 

3. Os Serviços Farmacêuticos 

Segundo o Decreto-Lei nº 44/204, de 2 de fevereiro de 1962, designa-se por FH o conjunto de 

atividades farmacêuticas exercidas em organismos hospitalares ou serviços a eles ligados para 

colaborar nas funções de assistência que pertencem a esses organismos e serviços e promover a 

ação de investigação científica e de ensino que lhes couber [4].  
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Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares (SFH) são uma importante estrutura dos cuidados de 

saúde dispensados no meio hospitalar. São serviços com autonomia técnica e científica, sujeitos à 

orientação geral dos Órgãos de Administração dos Hospitais, perante os quais respondem pelos 

resultados do seu exercício. De forma geral, asseguram a terapêutica medicamentosa aos doentes, 

a qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos, integram as equipas de cuidados de saúde e 

promovem ações de investigação científica e ensino [5]. Numa equipa multidisciplinar, são os 

farmacêuticos que contribuem para uma aquisição racional e boa gestão, preparam com rigor e 

segurança, distribuem os medicamentos eficazmente e geram a informação que o sistema carece 

[6]. Além desta responsabilidade são responsáveis pela implementação e monitorização da política 

de medicamentos, definida no Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM) e pela 

Comissão de Farmácia e Terapêutica; a gestão dos medicamentos experimentais, bem como os 

demais medicamentos já autorizados, eventualmente necessários ou complementares à realização 

dos ensaios e a gestão da segunda maior rubrica do orçamento dos hospitais [5]. 

 

3.1 A Unidade de Farmácia Hospitalar do HFAR-PP 

A Unidade de FH possui uma localização própria permitindo o fácil acesso, quer por parte dos 

doentes, quer por parte das transportadoras. Encontra-se no rés-do-chão a zona de atendimento e 

dispensa em ambulatório, a área de preparação de unidose, vários armazéns e aprovisionamento 

(Anexo II) e no 1º andar, gabinetes, sala de convívio, WC e vestiários. A farmácia funciona de 2ª a 

6ª das 8.30h às 16.30h com pausa de almoço das 13h às 14h. Fora deste horário existe uma escala 

onde consta um farmacêutico que pode ser chamado em caso de emergência, assegurando assim 

o serviço durante 24 horas. A unidade é constituída por quatro farmacêuticos -  Tenente-Coronel 

Vítor Silva (chefe dos SFH), Major Luís Faria, Major Carla Veiros e Major Ana Catarina Oliveira, 

dois técnicos de farmácia - Alferes Jorge Ramos e a técnica Rosário Garcia e a praça Soldado 

Cardoso como auxiliar. Existindo quatro farmacêuticos responsáveis, há uma divisão das aéreas de 

atuação entre eles, sendo que todos têm conhecimento do trabalho de todas as áreas de forma a 

poderem substituir-se uns aos outros quando há necessidade.  O sistema informático pertence 

desde novembro de 2016 à Glintt Health Care. Uma vez que o HFAR-PL já utilizava este sistema, e 

numa tentativa de uniformizar os dois pólos do HFAR, este foi também implementado no HFAR-PP. 

Aquando do meu estágio todo o hospital estava ainda em fase de transição. 

 

4. Gestão de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos 

Existe um conjunto de procedimentos inerentes aos SFH como a gestão de medicamentos, 

produtos farmacêuticos e dispositivos médicos (DM) que garantem quer o bom uso quer a dispensa 

de medicamentos nas condições desejáveis aos pacientes do hospital. Idealmente, este processo 

deveria ser feito informaticamente com uma atualização automática dos stocks. No entanto não é 

isso que acontece em muitos hospitais e no caso do HFAR-PP tem de existir um bom controlo 

humano de tudo o que existe na FH e uma revisão regular dos movimentos e stocks. O objetivo 

fundamental de uma boa gestão de medicamentos é sempre o bem-estar  do doente e a satisfação 

das suas necessidades terapêuticas de uma forma rápida, eficaz e segura [1, 5]. O ciclo de gestão 

de fármacos (seleção, aquisição, armazenamento, distribuição e administração ao doente) ilustra a 

necessidade de coordenação da gestão e apoio técnico com políticas e orientações adequadas 

relativamente aos fármacos, de modo a que o sistema funcione [7]. 
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4.1 Seleção e aquisição 

Um bom processo de seleção é o primeiro passo para a sustentabilidade dos sistemas de 

saúde. Todos os recursos devem ser investidos em medicamentos com efetividade e segurança, 

cujo seu uso se reflita em melhorias nos indicadores de saúde, evitando o desperdício monetário 

em medicamentos inapropriados [7]. Antes da formação do HFAR, todos os produtos do Hospital 

Militar eram obtidos através do Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos (LMPQF), 

que era o órgão logístico responsável pelas aquisições ao exterior. A partir do momento de 

formação do HFAR, as aquisições passaram a ser efetuadas pelo Departamento de Logística. A 

seleção dos produtos necessários pode ser feita de várias formas. Normalmente, após a 

manifestação de necessidade por parte da FH ao Departamento de Logística, este efetua três 

consultas de mercado para cada fármaco escolhendo a mais vantajosa. A consulta é feita no SPMS 

(Serviços Partilhados do Ministério da Saúde) mas não obrigatoriamente, uma vez que o HFAR é 

um hospital que pertence à tutela do Ministério da Defesa e não do Ministério da Saúde. A principal 

missão dos SPMS é a prestação de serviços partilhados nas áreas de compras e logística, serviços 

financeiros, recursos humanos e sistemas e tecnologias de informação e comunicação, às 

entidades com atividade específica na área da saúde, de forma a “centralizar, otimizar e 

racionalizar” a aquisição de bens e serviços no Serviço Nacional de Saúde (SNS) [8].  

Para a seleção e aquisição dos medicamentos e produtos é feita uma curva ABC. Esta consiste 

numa avaliação e separação de produtos por importância permitindo estabelecer formas de gestão 

apropriadas à importância de cada medicamento em relação ao stock. Assim sendo, cada produto é 

categorizado em A, B ou C, sendo a classe A para produtos com maior importância, por terem 

preços mais elevados apesar de terem menor volume de vendas (com 20% do volume temos 80% 

dos gastos), ao passo que a classe C engloba produtos com menor importância e menores custos 

[9]. Para medicamentos que pertençam à classe A, como os citostáticos e antibióticos existe um 

planeamento anual com base em dados de anos anteriores e para os quais existe uma verba 

cativa. Quando há necessidade, são encomendados alguns e o valor é descontado dessa mesma 

verba. Para os restantes produtos existe um stock máximo e mínimo e é através desta análise que 

se fazem os pedidos de compra. Além destes, existem produtos de necessidade imediata e com 

pouca saída que, não sendo de uso exclusivo hospitalar, podem ser adquiridos rapidamente com 

recurso às distribuidoras comuns das farmácias comunitárias. No caso do HFAR-PP estas 

encomendas são feitas à Mercafar. Para estes casos, é feita uma estimativa anual dos gastos e por 

volta do mês de novembro é feito um encontro de contas. Caso exista ainda bastante verba, esta é 

libertada para a compra de outros medicamentos que possam ser necessários, mas, caso os gastos 

tenham excedido a estimativa, é necessário fazer um novo cabimento.  

Em casos de necessidade extraordinária de algum medicamento, este pode ser pedido ao 

HFAR-PL ou, em casos de necessidade imediata, pedir a empréstimos a outros hospitais. 

 

4.2 Receção 

Esta fase é maioritariamente da responsabilidade dos técnicos de farmácia, sendo a eles que 

lhes compete fazer o controlo dos produtos que chegam, verificando as condições da entrega e dos 

produtos, lotes, prazos de validade e ainda a dosagem, forma farmacêutica e preços.  Após este 

controlo inicial, os produtos devem ser rececionados no sistema informático de modo a conseguir 

controlar os stocks disponíveis.  
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No caso dos medicamentos, deve ser introduzido o lote e a validade correspondentes. Todos 

os documentos intervenientes (notas de encomenda, guias de remessa, faturas) são arquivados. 

Para medicamentos especiais (psicotrópicos, estupefacientes, hemoderivados e gases medicinais) 

a receção e armazenamento deve ser feita pelo farmacêutico. No caso dos hemoderivados, devem 

ser sempre conferidos os boletins de análise e certificados de aprovação emitidos pelo Infarmed 

devendo ficar arquivados em local específico que permita a facilidade de consulta. 

 

4.3 Armazenamento 

Este é um dos procedimentos mais importantes no ciclo do medicamento. Permite, quando 

bem executado, garantir a segurança, eficácia e qualidade do medicamento, bem como uma boa 

gestão de stocks e controlo de prazos de validade. Exige muita atenção e vários cuidados para 

garantir as condições necessárias e requeridas para cada medicamento. Para armazenar os 

medicamentos, DM e reagentes é usado o principio FIFO (first in, first out) ou FEFO (first expired, 

first out) de modo a garantir que os primeiros produtos a sair são sempre os que entraram primeiro 

ou que têm o prazo de validade mais curto. Todos são arrumados por ordem alfabética e segundo a 

Designação Comum Internacional (DCI). 

Nos SFH do HFAR-PP existem três armazéns distintos e com diferentes designações: o 70 

destinado a medicamentos, o 71 para DM e o 701 para os medicamentos já preparados para a 

unidose. Ao nível do espaço físico, todos os medicamentos e uma parte dos DM encontram-se no 

espaço de armazém da FH e uma outra parte (como soros e produtos de grande volume) 

encontram-se, devido à falta de espaço, num armazém também no rés-do-chão, mas um pouco 

mais afastado. Na FH os fármacos estupefacientes e psicotrópicos encontram-se num cofre 

fechado e os hemoderivados, os citotóxicos e os inflamáveis em armários à parte e três frigoríficos 

com controlo de temperatura para os medicamentos de frio (Anexo III). De modo a verificar que o 

stock real corresponde (ou não) ao stock informático, são realizados inventários com alguma 

regularidade confrontando depois os resultados e regularizando as situações discrepantes.         

 

4.3.1 Etiquetagem e reembalamento 

De forma geral, os comprimidos/cápsulas cujos blisters não tenham impressas todas as 

informações necessárias (substância ativa, dosagem, lote e prazo de validade) têm de ser 

etiquetados ou reembalados de modo a que estas informações constem em cada um dos 

comprimidos/cápsulas. A opção de eleição é a etiquetagem uma vez que é uma alternativa mais 

rápida e com menores custos, sendo o reembalamento realizado para as fórmulas orais sólidas 

acondicionadas em frascos ou para os medicamentos cujo tamanho seja tão pequeno que não 

permita a colagem de uma etiqueta no verso do blister. 

 

4.4 Faturação 

Uma vez que os doentes do HFAR possuem sistemas de saúde e de assistência na doença 

diferentes, as formas de faturação também são diferentes. No caso dos militares, o HFAR passa a 

informação diretamente para o IASFA, que depois transmite à ADM para que esta proceda ao 

pagamento da totalidade das faturas emitidas. No caso dos doentes pertencentes aos subsistemas 

da GNR e PSP, o HFAR emite a fatura ao doente com a parte que lhe pertence pagar e depois 

envia os dados às respetivas SADs para que estas comparticipem a parte correspondente.  
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Internamente, a medicação pode ser faturada na farmácia diretamente ao doente ou ao 

serviço. O primeiro caso ocorre sempre que exista uma prescrição destinada ao doente ao passo 

que a segunda acontece para medicamentos ou dispositivos que são para consumo do 

funcionamento do serviço, sendo da competência do serviço a faturação ao doente.  

 

4.5 Pedidos de AUE’s 

A autorização de comercialização comporta 3 variantes: a autorização de utilização excecional 

de medicamentos (AUE), a  autorização de utilização de lotes de medicamentos em rutura de 

fornecimento e sem alternativa terapêutica (AUE de lote) e a autorização de comercialização de 

medicamentos sem autorização ou registo válidos em Portugal ou que não tenham sido objeto de 

um pedido de autorização ou registo válido (SAR) [10]. As AUE revestem-se então de carácter 

excecional e carecem de autorização prévia que é concedida pelo Infarmed, [10]. São necessárias 

para todos os fármacos que não constam no FNHM ou que não tenham AIM aprovada para o nosso 

país. São destinadas a um fármaco específico, a um fornecedor exclusivo, com preço definido ao 

qual é atribuído um número de AUE com a validade de um ano civil. Os requerentes devem 

apresentar em setembro, um pedido único de AUE por medicamento considerado de benefício 

clínico bem reconhecido, para vigorar no ano seguinte. Para realizar estes pedidos, é feita uma 

análise e previsão dos medicamentos que vão ser necessários para o ano. Estas estimativas são 

feitas com base em consumos de anos anteriores ou pedidos especiais por parte dos médicos. É 

elaborada uma lista do que é necessário que é enviada para os vários consignatários em Portugal 

por forma a obter informação sobre a venda, nomeadamente os preços praticados para cada um. 

Após a obtenção destes dados, é feita uma seleção, para cada produto, da empresa mais vantajosa 

e é feito o pedido de AUE. Para cada fármaco são necessários quatro documentos: um 

requerimento, uma declaração de farmacovigilância, uma declaração de compromisso dos SFH 

assinada pelo diretor clínico e ainda, no caso dos medicamentos que não fazem parte do FNHM, 

um documento com a justificação clínica assinada pelo médico prescritor. Todos estes documentos 

são enviados individualmente para o Infarmed para a obtenção de autorização. Após a autorização 

do Infarmed são enviados os documentos com todos os dados (Anexo IV) e é enviada uma cópia 

ao consignatário para que este possa proceder ao levantamento dos produtos na alfândega. 

Quando, por algum motivo, é necessária uma maior quantidade do que aquela para a qual foi 

pedida autorização, pode ser feito um pedido de adenda com a respetiva justificação. Caso todos 

os produtos com pedido de autorização não sejam utilizados, é necessário informar o Infarmed. 

 

4.6 Material e Dispositivos Médicos 

Os DM são importantes instrumentos de saúde que englobam uma enorme diversidade de 

produtos. Podem ser definidos como qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, 

material ou artigo utilizado isoladamente ou combinado, utilizados especificamente para fins de 

diagnóstico ou terapêutico, cujo principal efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado por 

meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, embora a sua função possa ser apoiada por 

esses meios. Destinam-se a ser utilizados 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 uma deficiência; estudo, substituição ou alteração da anatomia ou 

de um processo fisiológico e controlo da conceção [11].  
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Existem mais de 500.000 tecnologias médicas disponíveis, que desempenham atualmente um 

papel crucial na saúde, e todas elas partilham o mesmo objetivo: melhorar a qualidade e prolongar 

a vida dos doentes [12]. Estes produtos são selecionados e adquiridos de forma semelhante à 

descrita para os medicamentos, através de uma manifestação de necessidade que passa pelo 

Departamento de Logística, após o qual é emitido um pedido de compra. Ao nível da receção e 

armazenamento são também em tudo semelhantes ao já descrito. Os produtos deste grupo são 

distribuídos por reposição de níveis para a qual é utilizado um modelo de requisição com uma 

periocidade adequada às necessidades de cada serviço, tendo em conta o consumo no respetivo 

período. Sempre que haja necessidade de efetuar qualquer alteração aos respetivos stocks, em 

consequência de um acréscimo pontual de consumos, os serviços podem recorrer a requisições 

extraordinárias, desde que devidamente justificadas. 

 

5. Sistema de Distribuição de Medicamentos 

A distribuição de medicamentos é uma função da FH que, com metodologia e circuitos 

próprios, torna disponível o medicamento correto, na quantidade e qualidade certas para 

cumprimento da prescrição médica proposta, para cada doente e todos os doentes do hospital. 

Assim, um sistema de distribuição de medicamentos é o método que abrange os procedimentos 

que ocorrem entre a prescrição e a administração de um medicamento [13]. Um sistema hospitalar 

de dispensação de medicamentos deve ter alguns objetivos importantes, entre os quais o uso 

racional do medicamento, a redução de gastos com medicamentos, o aumento do controlo sobre o 

uso dos medicamentos, permitindo acesso do farmacêutico às informações do paciente, a 

diminuição dos erros de administração, colaboração na farmacoterapia iniciada pelo médico e o 

aumento da segurança para o paciente [5]. Na distribuição de medicamentos a nível hospitalar, 

segundo as Boas Práticas em Farmácia Hospitalar devem ser consideradas: a distribuição a 

doentes em regime de internamento, a distribuição a doentes em regime de ambulatório e a 

distribuição de medicamentos sujeitos a legislação especial (estupefacientes, psicotrópicos, 

benzodiazepinas, hemoderivados e medicamentos em ensaios clínicos) [1]. 

 

5.1 Distribuição Clássica/Tradicional 

A distribuição clássica ou tradicional foi dos primeiros sistemas de distribuição que surgiu 

devido à sua facilidade de implementação e ao facto de conseguir ter uma maior economia de 

recursos [5]. Caracteriza-se pela dispensa aos serviços baseada numa requisição efetuada pelos 

mesmos. Inicialmente é estabelecido um stock físico com os vários medicamentos e DM tendo em 

conta os doentes que cada serviço costuma receber. O farmacêutico hospitalar é o responsável por 

esta distribuição. Os medicamentos distribuídos pela via clássica não têm especificado qual o 

doente a que se destinam e são enviados para um determinado período de tempo. Depois de 

recorrer ao stock fixo deve ser enviado um pedido de reposição para os SFH. 

As grandes vantagens deste sistema são o fácil acesso aos medicamentos que se encontram 

disponíveis nos serviços, principalmente paracetamol, soros e insulinas; a redução do número de 

requisições à farmácia; a necessidade reduzida de recursos humanos e infraestruturas e a ausência 

de investimento inicial [14]. No entanto, por ser um sistema centrado nos profissionais de 

enfermagem, os SFH tornam-se meros repassadores de medicação, o que potencia a ocorrência de 

erros.  
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O facto de os medicamentos serem dispensados sem o conhecimento dos SFH de para quem 

é e com que finalidade serão utilizados, reduz a possibilidade de seguir o perfil farmacoterapêutico 

do doente. Desta forma, este sistema impossibilita o controlo sobre o stock, prazos de validade e 

extravios. Atualmente, no HFAR-PP este tipo de dispensa é apenas utilizado para o Serviço de 

Urgência (SU) e para soros e garrafas de paracetamol. 

 

5.2 Distribuição Individual Por Unidose 

O sistema de distribuição em dose unitária é o que garante uma maior segurança e eficiência, 

permitindo o acompanhamento farmacoterapêutico do doente e diminuindo os erros associados [1]. 

Neste sistema de distribuição, o fornecimento dos medicamentos é feito de forma individual para 

cada doente, o que, em regime de internamento, demonstra ser extremamente útil e eficaz, uma 

vez que permite o aumento da segurança no circuito do medicamento, o conhecimento do perfil 

farmacoterapêutico dos doentes, a dedicação de mais tempo por parte dos enfermeiros ao cuidado 

dos doentes, a redução dos desperdícios e controlo dos custos [5]. Todos os dias úteis é preparada 

na farmácia a medicação individualizada para cada doente. A dispensa faz-se a partir da 

interpretação de uma prescrição médica individualizada, para um período de 24 horas. Nos dias em 

que a farmácia está fechada, como feriados e fins-de-semana, é antecipadamente preparada a 

medicação necessária para 48h ou 72 h consoante o caso. No HFAR-PP para cada serviço de 

internamento, existem dois armários com gavetas individuais, nas quais consta uma etiqueta com o 

nome, cama e serviço de internamento de cada doente (Anexo V). Os armários chegam à farmácia 

por volta das 14.30h de um dia, onde é feita a devolução da medicação sobrante de cada doente e 

preparada a medicação para no dia seguinte às 14.30h esse armário retornar ao serviço.  

Estudos comprovam que o farmacêutico hospitalar é pedra basilar para a diminuição de erros 

médicos e de efeitos adversos devido à revisão da prescrição [15]. No HFAR tive oportunidade de 

acompanhar a validação da prescrição, de visitar os vários serviços e conferir a medicação enviada. 

Após a chegada das malas a cada um dos serviços, a medicação é conferida pelos enfermeiros e 

caso se detete algum erro é feita a comunicação para a FH. Aquando da validação caso fossem 

encontrados erros, era feita uma comunicação com o médico para a sua correção. Foi com 

satisfação que percebi que quando o FH entrava em contacto ao médico, a maior parte das vezes a 

sua opinião era bem aceite e chegavam mesmo a trocar ideias e conhecimentos.  

 

5.4 Distribuição por Stock Nivelado 

O sistema de distribuição por reposição de stocks nivelados consiste em estabelecer, no 

serviço correspondente, um armazém de medicamentos com quantidades definidas. Os stocks são 

controlados pelo pessoal das enfermarias de cada serviço e a reposição de stocks é previamente 

definida pelos farmacêuticos, enfermeiros e médicos, de acordo com as necessidades de cada 

serviço. O estabelecimento deste circuito de distribuição só é aconselhado nos serviços em que não 

é possível existir uma distribuição por dose unitária. Para a implementação deste sistema, é 

necessário estabelecer um stock fixo em cada serviço de enfermaria, de acordo com as 

necessidades e as particularidades dos pacientes atendidos nesse serviço. Em simultâneo, deve 

ser estabelecido um circuito de reposição dos medicamentos consumidos e a frequência da 

reposição [14]. A reposição é feita quando os serviços necessitam, sendo que por exemplo, para o 

SU a reposição é diária. 
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Este sistema limita a intervenção do farmacêutico, uma vez que os medicamentos se 

encontram nos serviços e são administrados sem que haja verificação por parte dos SFH. No 

entanto, o farmacêutico pode acordar com os respetivos serviços a composição do stock e realizar 

uma avaliação periódica dos consumos, de forma a ajustar os stocks, consoante o gasto dos 

medicamentos. Dessa avaliação, pode surgir a necessidade de eliminar alguns medicamentos do 

stock e introduzir outros, bem como aumentar ou diminuir as quantidades. Através de revisões 

periódicas aos stocks, o farmacêutico assegura que a medicação não ultrapassa o prazo de 

validade e que se encontra armazenada nas devidas condições, limitando a possibilidade de erros. 

O farmacêutico deve adotar medidas que contribuam para uma melhor identificação e uma menor 

manipulação dos medicamentos, antes de serem administrados pelos enfermeiros [14]. Neste 

sentido, realizei visitas à grande maioria dos serviços para perceber melhor o seu funcionamento.  

 

5.3 Distribuição por Protocolo 

A dispensa através do sistema de distribuição por protocolo é efetuada individualmente (doente 

a doente), mediante uma prescrição emitida de acordo com um protocolo previamente estabelecido 

pelo médico do respetivo serviço e por cada ciclo de tratamento.  Neste sistema de distribuição, 

podemos considerar a dispensa de medicação para ser administrada em hospital de dia ou para ser 

administrada no domicílio (Anexo V). A  Distribuição a Doentes em Regime de Ambulatório, tem 

assumido uma importância crescente nos SFH, devendo ser uma área onde os cuidados 

farmacêuticos e a introdução de sistemas permitam a monitorização da utilização, assegurem a 

adesão à terapêutica e o cumprimento do plano terapêutico prescrito [1]. O SNS comparticipa na 

totalidade vários medicamentos para algumas patologias que podem ser dispensados gratuitamente 

na FH em regime de ambulatório. Algumas dos doentes que podem usufruir deste serviço são 

doentes com esclerose múltipla, insuficiência renal ou transplantados, deficiência de hormona de 

crescimento, entre outros. A dispensa de medicamentos em regime de ambulatório pelas FH 

observa, além das condições legais e regulamentares aplicáveis à dispensa de medicamentos, 

outras condições como: a prescrição efetuada eletronicamente; um modelo materializado da 

prescrição com aposição de vinheta médica na página onde conste a assinatura do médico 

prescritor; a validação pelo farmacêutico da conformidade da prescrição e  da identificação do 

utente; registo da dispensa realizada identificando número de utente do SNS, número do processo 

interno do hospital, número do cartão de identificação, morada e assinatura do utente, como 

comprovativo da dispensa de medicamentos [16]. 

Com o utente a fazer a medicação em casa, existe uma redução dos riscos inerentes a um 

internamento como as infeções nosocomiais. O doente passa a tomar a sua medicação num 

ambiente familiar o que contribui também para uma redução dos custos relacionados com o 

internamento. No entanto, a dispensa da terapêutica exige estruturas e processos de cedência que 

têm que ser efetuados frequentemente em meio hospitalar, por farmacêuticos com formação 

específica nesta área [14]. Este modelo de distribuição tem vindo a aumentar a sua abrangência, 

tanto no número de fármacos como no número de serviços e o sucesso depende do clima de 

cumplicidade e confiança que se estabeleça entre o profissional de saúde e o doente. A dispensa 

de medicamentos em ambulatório veio permitir dar um acompanhamento farmacoterapêutico ao 

paciente. Este é essencial para garantir o cumprimento da prescrição, minimizar os erros da 

medicação, possibilitar o aumento da adesão à terapêutica, controlar reações adversas e detetar 

possíveis interações medicamentosas [5, 14].  
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Durante o meu estágio tive oportunidade de assistir a consultas farmacêuticas, onde o Dr. Luís 

Faria fazia um acompanhamento mais personalizado a alguns doentes oncológicos que faziam 

tratamento em casa, monitorizando os efeitos adversos sentidos e ajudando a combater sintomas 

de mal-estar. A dispensa da medicação é feita em muitos casos numas pastas com divisórias para 

os vários dias da semana e onde a medicação é já devidamente separada por tomas e onde consta 

um documento com o plano de tratamento e contactos da FH. 

 

5.5 Distribuição de medicamentos sujeitos a legislação especial 

Alguns medicamentos, pelas suas caraterísticas especiais e particulares (seja pelo valor 

económico ou finalidade terapêutica) estão sujeitos a um controlo diferente, sendo requisitados num 

modelo próprio para um doente em específico. Desta forma existe por parte do farmacêutico uma 

maior exigência e uma atenção especial na gestão destes medicamentos. Neste grupo estão 

incluídos:  estupefacientes e psicotrópicos, eritropoetinas, hemoderivados, medicamentos extra 

formulário, com indicações restritas ou elevado valor económico, medicamentos que necessitam de 

“Formulário de Autorização de Prescrição”, medicamentos sem AIM em Portugal e medicamentos 

de ensaios clínicos (EC). 

 

5.5.1 Psicotrópicos e estupefacientes 

Os estupefacientes e psicotrópicos são fármacos que atuam sobre o SNC que, apesar de 

possuírem ações terapêuticas interessantes, podem provocar dependência e tolerância. Existe 

então uma elevada probabilidade de possíveis abusos e associação a atos ilícitos, pelo que estes 

medicamentos necessitam de um regime, cuidado e controlo especiais. São vários os decretos-lei e 

despachos associados a esta temática, sendo que por exemplo o Decreto-Lei n.º 15/93 de 22 de 

janeiro estabelece o regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes e 

substâncias psicotrópicas e nele podem ser encontradas tabelas com as diversas substâncias 

incluídas neste grupo [17]. A encomenda é feita a partir do Anexo VII da Portaria n.º 981/98 de 8 de 

junho que vai anexado à nota de encomenda, devidamente preenchido, carimbado e assinado pelo 

farmacêutico. Aquando da receção devem ser verificados com muito cuidado todos os dados da 

encomenda. No que toca ao armazenamento, no HFAR-PP este é feito num cofre fechado 

localizado nos SFH. Existem ainda pequenos stocks nalguns serviços do hospital, estando em 

todos os casos em locais fechados e sob o encargo e controlo do enfermeiro-chefe. A distribuição é 

feita com base na reposição dos stocks pré-definidos para cada um dos serviços. A dispensa aos 

serviços é feita recorrendo ao Anexo X que se encontra em livros de registos e de requisições. 

Estes são de venda exclusiva da Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM) com folhas de formato 

A5, autocopiativas, constituídas por original e cópia, contendo cada livro 100 requisições. Cada 

impresso corresponde a um medicamento apenas e serve para o registo de um máximo de dez 

doentes. Para cada um dos medicamentos é apontado no Anexo X o lote a que este pertence 

permitindo a rastreabilidade caso seja necessário. O documento é assinado pelo médico (Diretor do 

Serviço ou legal substituto), pelo farmacêutico e pelo enfermeiro responsável e, depois de 

totalmente preenchido, o original é arquivado durante 5 anos e o duplicado fica no respetivo serviço 

no processo do doente (Anexo V). Durante os dois meses de estagio no HFAR-PP, tendo em conta 

que o controlo destes fármacos pertencia ao Dr. Luís Faria, foram várias vezes que pude verificar 

stocks, quer dos serviços quer do cofre da farmácia, proceder à dispensa e ainda aos registos e 

arquivo dos Anexos X relativos aos psicotrópicos e estupefacientes.   
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5.5.2 Hemoderivados 

Medicamentos hemoderivados são substâncias obtidas a partir de plasma humano constituindo 

um grupo particular e diferenciado dentro das especialidades farmacêuticas. Segundo a OMS, são 

constituídos por proteínas plasmáticas de interesse terapêutico que não podem ser sintetizadas 

através de métodos convencionais, pelo que são obtidos de plasma de dadores humanos 

saudáveis, por um processo tecnológico adequado de fracionamento e purificação. Os principais 

medicamentos pertencentes a esta categoria são a albumina, as imunoglobulinas e fatores da 

coagulação [18]. Desta forma o risco de transmissão de doenças infectocontagiosas transmissíveis 

por esta via é bastante elevado pelo que é necessário um controlo mais apertado sobre estes 

fármacos. O circuito definido foi idealizado de modo a possibilitar rastrear de forma eficaz e rápida 

em caso de algum problema associado a esta medicação. O Despacho n.º 1051/2000 de 14 de 

setembro (Registo de medicamentos derivados de plasma), teve como objetivo a identificação e 

registo de medicamentos hemoderivados administrados aos doentes e a metodologia adequada à 

investigação de eventual relação de causalidade entre a administração terapêutica daqueles 

medicamentos e a deteção de doença infeciosa transmissível pelo sangue. Foi estabelecido um 

procedimento uniforme de registo de todos os atos de requisição clínica, distribuição aos serviços e 

administração dos medicamentos derivados do plasma humano  [19]. Procedendo então de forma 

correta e de modo a conseguir identificar-se fabricantes, distribuidores, lotes e doentes aos quais 

foram administrados hemoderivados, é necessário o preenchimento de um impresso denominado 

Medicamentos Hemoderivados – Requisição/Distribuição/Administração (Modelo n.º 1804, da 

INCM). Este documento é constituído por duas vias, farmácia e serviço, em que na primeira se faz o 

registo do hospital, serviço requisitante, identificação do doente e médico, data da requisição, nome 

do medicamento, forma farmacêutica, dose, via de administração e a justificação clinica e no 

segundo o registo das administrações por parte dos enfermeiros do serviço (Anexo V). 

O Laboratório do Infarmed integra a Rede Europeia dos Laboratórios Oficiais de Comprovação 

da Qualidade dos Medicamentos, sendo da sua competência a libertação oficial de lotes de 

medicamentos de origem biológica. O processo de libertação envolve uma avaliação da 

documentação de produção de cada lote e a realização dos ensaios definidos nas normas 

europeias específicas para cada produto. Apos a avaliação, é emitido um Certificado Oficial 

Europeu de Libertação de Lote – COELL, reconhecido em toda a UE, sempre que a avaliação 

laboratorial realizada pelo Laboratório do Infarmed cumpra os requisitos legais e normativos [18]. O 

número de COELL é também registado pelo farmacêutico no impresso supracitado, que depois 

assina e procede à dispensa. Após a dispensa ou devolução, esta informação deve ser transferida 

para o programa informático de modo a manter os stocks da farmácia sempre atualizados. Uma vez 

que alguns serviços podem ter necessidades imediatas, a FH cede alguns hemoderivados com o 

impresso pré-preenchido, que é posteriormente regularizado.  

 

5.5.3 Gases medicinais 

Gases medicinais são, segundo o Decreto-Lei n.º 176/2006 de 30 de agosto, “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” [20].  
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A Deliberação n.º 056/CD/2008 regula o fabrico, acondicionamento primário ou secundário, 

rotulagem, folheto informativo, direção técnica, transporte, distribuição, comercialização, 

fornecimento e entrega domiciliária de gases medicinais [21]. Os gases medicinais, na forma pura, 

podem ser classificados em medicamentos ou DM, pelo que os SFH passaram a ser responsáveis 

pelo seu circuito de acordo com as orientações regulamentares. O farmacêutico deverá estar 

presente em todo o circuito dos gases medicinais desde a sua produção até ao doente, garantindo-

se assim a qualidade e segurança dos gases [22].  No caso dos medicamentos existe o oxigénio, 

protóxido de azoto (anestesias), o ar medicinal (que é semelhante ao ar que respiramos, mas 

purificado) e óxido nítrico. Estes gases utilizados em meio hospitalar, dispõem de AIM. Gases 

considerados DM são por exemplo o dióxido de carbono (laparoscopias e oftalmologia), o azoto 

líquido (eliminação de verrugas, crioterapia e armazenamento e conservação de células), o 

octafluorpropano e o hexafluoreto de enxofre (cirurgia ocular). Por vezes nos hospitais ainda podem 

ser usados outros gases que não se enquadram na definição de gás medical como por exemplo o 

hélio líquido (ressonâncias magnéticas nucleares) [22, 23]. O processo de produção de gases 

medicinais consiste na aspiração de ar atmosférico e, mediante um processo de filtração, 

compressão e arrefecimento, em separar o ar nos gases que o compõem [22]. O armazenamento 

acontece em cilindros que não são mais do que reservatórios pressurizados e a sua identificação 

segue uma norma internacional que determina que o corpo das mesmas deve ser branco, 

identificando que se trata de um gás medicinal, enquanto o topo do cilindro (ogiva) deve ter a cor 

que especifica do tipo de gás acondicionado [22].  

Os gases são medicamentos especiais, cujo circuito no hospital pode não passar fisicamente 

pelos SFH sendo conduzidos por sistemas de distribuição até à tomada terminal do doente. As 

centrais de alimentação (fonte primária/reserva) e produção de gases medicinais estão ao encargo 

da empresa fornecedora/produtora dos mesmos. A responsabilidade da garantia da qualidade dos 

diferentes gases nas tomadas terminais é dos SFH. Estes devem garantir um controlo analítico que 

evidencie o cumprimento das especificações da farmacopeia portuguesa e/ou europeia [23]. Na 

central de gases do HFAR-PP existem vários cilindros de oxigénio que fornecem diretamente os 

serviços do hospital através do sistema de distribuição de gases, um sistema de vácuo que fornece 

o fluxo de pressão negativa e ainda uma unidade de produção de ar medicinal. Estes sistemas 

estão separados por uma parede uma vez que os cilindros de gases não devem estar no mesmo 

espaço que a bomba de vácuo e que a unidade de ar medicinal devido ao aumento de temperatura 

que estes últimos podem originar levando a um aumento de pressão nos cilindros. Existe ainda um 

armazém fora dos SFH com garrafas de gases pequenas que servem apenas de reserva e para 

serem usadas quando é necessário mudar o doente de um serviço para outro, deslocar o doente 

para a realização de exames ou transferi-lo para outra unidade hospitalar. Como durante o trajeto o 

doente não pode estar ligado ao sistema de distribuição de gases do hospital é necessário utilizar 

garrafas portáteis.  Neste armazém as garrafas cheias estão segregadas das vazias em suportes 

de ferro que mantém as garrafas na vertical e permitem uma fácil identificação das mesmas. O 

transporte para os serviços é feito em carrinhos apropriados com estruturas metálicas que permitem 

um transporte seguro e eficaz. 
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6. Serviços Hospitalares 

Durante o meu estágio, foi-me concedida a oportunidade de visitar os vários serviços do 

hospital. Logo na primeira semana o Dr. Luís Faria fez comigo uma visita guiada ao hospital, 

apresentando-me aos vários responsáveis e combinando com eles um dia e hora para que eu 

pudesse visitar com mais tempo alguns dos serviços. Nesse mesmo dia visitei rapidamente os 

serviços de estomatologia, imagiologia e fisioterapia. 

Durante uma manhã ou umas horas, tive a oportunidade de ver as instalações, observar as 

rotinas diárias de todos os profissionais de saúde e acompanhar o trabalho de alguns enfermeiros 

de cada serviço. Conheci todos os responsáveis pelos diversos espaços, que em todas as ocasiões 

demonstraram uma extrema simpatia e abertura para me receber no seu local de trabalho e explicar 

o seu modo de funcionamento. Estas pequenas visitas, apesar de na maioria dos casos não 

constituírem algo diretamente ligado à profissão farmacêutica, ajudaram-me a perceber todo o 

percurso dos medicamentos dentro de um hospital e a conseguir compreender de forma global o 

papel do farmacêutico e de todos os profissionais de saúde envolvidos nos serviços hospitalares. 

Cada um dos trabalhadores do hospital tem um papel bem definido e com a sua devida importância. 

No entanto, somos todos profissionais de saúde sendo o doente o principal enfoque do nosso dia-a-

dia. Conhecer o trabalho de cada um dos nossos colegas torna-se imperioso para uma melhor 

relação e comunicação e por forma a ajudar o outro sempre que for necessário e possível.  

 

6.1 Departamento Cirúrgico e Internamento 

Localizado no piso 3, este serviço chefiado pelo Enfermeiro Delgado é constituído por uma 

receção, uma sala de estar, vários quartos duplos e quádruplos, uma sala de preparação de 

medicação e apoio à enfermagem, uma copa, dois armazéns de material, uma sala de aparelhos, 

uma sala para o material usado e sujo e ainda uma sala de reunião onde se encontrava o quadro 

referente aos doentes confinados ao serviço. 

Aquando da minha visita, percebi que os enfermeiros mantinham em pequenas gavetas alguns 

medicamentos sem a autorização da FH. Quando interrogados, responderam-me que por vezes 

precisavam de alguns medicamentos de forma rápida e que, quando a farmácia estava encerrada, 

o processo para a obtenção do medicamento era muito burocrático e moroso, pelo que guardavam 

alguns medicamentos excedentários. Quando fui verificar este mesmo stock, deparei-me com uma 

certa confusão de ampolas e comprimidos divididos de forma semi-aleatória por algumas gavetas e 

mais grave, existiam medicamentos fora do prazo. Apesar de já existirem dois armários-cofre com 

alguma medicação que serviria de stock de apoio para casos de necessidade quando a farmácia 

esta fechada, quando interpelei os enfermeiros e auxiliares dos serviços sobre o assunto a resposta 

que obtive é que não sabiam e não se recordavam da comunicação que tinha sido feita. Ficando 

estupefacta com toda esta situação, mas sendo apenas uma farmacêutica estagiária pedi aos 

enfermeiros para por favor verificarem todo aquele stock clandestino e, pelo menos fazer uma 

seleção dos medicamentos que tinham, de forma a evitar possíveis erros futuros. De volta à FH, 

falei com o Dr. Luís Faria que me disse que esta prática era incorreta e que a comunicação tinha 

sido enviada a todos os responsáveis dos serviços, mas que provavelmente a informação não terá 

sido passada para todos os funcionários. Assim sendo, fiquei eu responsável por preparar uma 

apresentação e formação relativamente ao stock de apoio para os enfermeiros e médicos dos 

vários serviços bem como pela organização e expansão desse mesmo stock.  
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6.2 Internamento Medicina 

Com instalações semelhantes ao departamento anterior, este serviço no piso 4 recebe doentes 

com períodos de internamento bastante mais prolongados e com necessidades e cuidados mais 

específicos. Fiz duas visitas mais extensas a este serviço: uma primeira onde a enfermeira Vera 

Figueiredo (na altura em substituição do enfermeiro-chefe) me fez uma visita guiada às instalações 

e me explicou sucintamente o funcionamento geral do serviço, e uma segunda onde acompanhei 

todo o circuito do medicamento dentro do hospital desde a farmácia até ao doente. Na segunda 

visita, após a chegada da medicação, acompanhei a enfermeira Susete na receção, verificação, 

preparação e administração da medicação aos doentes. Todos os dias, os doentes internados são 

distribuídos pelos enfermeiros de serviço em cada turno (manhã, tarde e noite). Cada enfermeiro 

confere a medicação enviada nas gavetas dos doentes que lhe foram destinados, prepara e separa 

a medicação num tabuleiro de alumínio e segue para os quartos para a administração onde faz 

também a medição de parâmetros vitais. Um dos doentes da enfermeira Susete encontrava-se em 

isolamento devido a uma infeção por MRSA pelo que, antes de entrar no quarto tivemos de tomar 

precauções e usar uma bata, luvas, touca e máscara. 

 

Reuniões de grupo da medicina 

Semanalmente existem no hospital reuniões do serviço de medicina interna, onde os médicos 

responsáveis, um enfermeiro e um farmacêutico, estão presentes para debater casos clínicos que 

necessitem de opinião clínica. Normalmente os doentes cujos casos são debatidos estão internados 

no piso 4 e são na sua grande maioria pessoas com uma idade já avançada e com diversas 

patologias. O caso é apresentado, bem como o historial clinico e tratamentos feitos, analisando-se 

depois qual o melhor caminho a seguir. Após o debate, a conclusão final é registada e anexada no 

dossier do doente. As reuniões ocorrem à 3ªfeira às 9.30h e é a Dr.ª Carla Veiros a responsável dos 

SFH que marca presença. 

 

6.3 Bloco Operatório 

Foi logo na minha segunda semana de estágio que tive a oportunidade de passar uma manhã 

no Bloco Operatório (BO). Logo após a mudança de vestuário para o fato, touca e socas especificas 

do BO, fui recebida pelo Enfermeiro-chefe Lourenço que me apresentou aos restantes profissionais 

de saúde, mostrou todos os recantos das instalações e explicou todo o processo de funcionamento 

do serviço.  

O BO é constituído por quatro salas cirúrgicas, das quais apenas funcionam três sendo que 

uma é usada como armazém de aparelhos devido à falta de espaço. Estas salas estão dispostas 

em quadrado sendo que entre elas existem quatro salas de apoio com material, um local de 

lavagem e desinfeção de mãos e acesso à sala de desinfeção de material. Os locais de 

armazenamento de material são próximos e de fácil acesso. A sala de armazenamento de 

medicação está organizada por ordem alfabética e contempla um cofre para o armazenamento de 

estupefacientes. Em todas as salas de cirurgia podemos encontrar um carro de medicação que 

contém fármacos usados em situações de emergência incluindo alguns estupefacientes e 

psicotrópicos que são controlados. Nessa manhã estiveram duas salas em funcionamento com dois 

tipos de cirurgias: uma de ortopedia - substituição de prótese de anca com enxerto de cadáver e 

várias de oftalmologia – facoemulsificações.  
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Como cheguei logo de manhã, consegui acompanhar todo o processo de preparação das salas 

de cirurgia, desde a desinfeção à preparação de todo o material e do doente, inclusive o processo 

de anestesia. Voltei ao bloco por mais duas vezes com o propósito de verificação do stock de 

psicotrópicos e estupefacientes, uma vez que, durante a minha permanência no HFAR fui eu a 

responsável por este controlo. 

 

6.4 Unidade de Tratamento Ambulatório 

A Unidade de Tratamento Ambulatório (UTA) consiste num serviço onde os doentes, não 

estando internados, permanecem no hospital durante um período inferior a 24 horas. É neste 

serviço que os doentes oncológicos recebem tratamentos como a quimioterapia. Uma vez que o 

HFAR-PP ainda se encontrava em fase de iniciação com o novo sistema informático e não existia o 

módulo de medicação citostática o controlo desta área era realizado manualmente através de 

documentos impressos. Existe numa pasta partilhada via intranet da UTA e a FH com toda a 

informação relativa aos tratamentos dos doentes oncológicos, desde o planeamento, protocolos 

terapêuticos, informações específicas acerca dos fármacos utilizados, stock da medicação de 

suporte, entre outros. Desta forma, fica ao encargo das enfermeiras colocar lá as informações dos 

doentes que irão ter tratamento na semana seguinte e todas as sextas-feiras de manhã é separada 

a medicação individual de cada um deles. Aquando da separação da medicação são anotados os 

lotes e validades de cada medicamento dispensado nas fichas individuais de cada doente. 

Numa segunda-feira de manhã, principal dia para a realização destes tratamentos, executei 

uma visita mais aprofundada à UTA com o intuito de avaliar as condições das instalações e 

equipamentos bem como os métodos de trabalho e de preparação de medicamentos citostáticos. 

Esta visita permitiu a deteção de diversos erros e inconformidades e o incumprimento de regras de 

preparação e manipulação de citostáticos associados a más condições de trabalho nesta área tão 

sensível e específica. Os medicamentos usados na quimioterapia são altamente tóxicos devendo 

obedecer a determinadas regras de manuseamento. Esta unidade não possui, sem qualquer 

dúvida, as condições exigidas para a preparação de medicação citotóxica. As instalações para a 

reconstituição estéril de agentes citotóxicos são essenciais para garantir tanto a proteção do 

produto manipulado como a dos próprios operadores. A manipulação deve ter lugar num ambiente 

controlado para assegurar a esterilidade do produto final mas poucas são as regras que, até ao 

momento, conseguiam ser cumpridas. Após esta visita, e sabendo já de antemão que esta unidade 

tinha alguns problemas funcionais, foi-me proposto a criação de um manual de preparação de 

citostáticos. Surgiu daqui então o meu segundo projeto no HFAR. Sobre a visita elaborei um 

relatório de observação e após alguma pesquisa, terminei com algumas recomendações de 

mudanças que pudessem ser feitas no imediato. 

 

Reuniões de grupo UTA 

Tal como na medicina interna, semanalmente (4ª-feira às 12.30h) realiza-se a Reunião de 

Decisão Terapêutica de Oncologia (Consulta de grupo) com os profissionais de saúde ligados à 

UTA, onde se incluem médicos de diversas especialidades (Oncologia, Radioterapia, Cirurgia 

Geral, Urologia, Pneumologia, Medicina Interna), um farmacêutico (Dr. Luís Faria) e o enfermeiro 

chefe da UTA. Idealmente as reuniões seriam realizadas todas as semanas, mas uma vez que o 

número de doentes é reduzido, estas apenas se realizam quando existem casos em que seja 

pertinente debater o assunto e tomar decisões.  
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Em cada reunião os clínicos levam casos em que seja necessário realizar uma intervenção 

diferente ou para os quais necessitem de mais opiniões clínicas. Destas reuniões, para cada caso 

discutido, é elaborado um documento com a decisão de tratamento (protocolo de decisão 

terapêutica) que é registado e assinado por todos os presentes. 

 

6.5 Urgência 

Neste serviço fui recebida pela enfermeira Carla que me fez uma visita guiada às instalações e 

me explicou todo o seu funcionamento. Atualmente funciona durante 24h e está em processo de 

remodelação estando previstas algumas alterações ao nível do espaço físico com vista à melhor 

adequação do serviço ao fim a que se destina. Inclui a unidade de cuidados intermédios que já 

sofreu obras e possui neste momento muito boas instalações. Este serviço possui um stock fixo de 

medicamentos sendo a sua reposição feita por níveis pela FH. A antiga enfermeira-chefe deste 

serviço tinha submetido uma proposta de expansão e alteração deste stock, documento esse que 

tive oportunidade de analisar e rever com o Dr. Luís Faria. Todas as alterações por nós sugeridas 

foram depois levadas a reunião e aprovadas por todos os farmacêuticos do hospital e pelo médico e 

enfermeira responsáveis pelo SU e cuidados intermédios do HFAR-PP.  

 

6.6 Patologia clínica 

Uma vez que as análises clínicas são também uma das possíveis áreas de intervenção do 

farmacêutico, durante 3 dias consecutivos, acompanhei bem de perto o funcionamento desta área 

mais recôndita do hospital. No que respeita ao funcionamento interno, entre os vários técnicos do 

laboratório existe uma rotação de 3 em 3 meses entre as várias áreas e existem ainda 3 turnos de 

urgência por dia (08-12h, 12-16h e 16-08h, sendo este último por chamada).  

Passei pelas várias áreas: colheitas, triagem, hematologia, bioquímica, química, microbiologia, 

imunoterapia e banco de sangue. Após a colheita, os diferentes tubos são devidamente 

identificados (vermelhos para análises bioquímicas, roxos para análises hematológicas, azuis para 

provas de coagulação e cinzentos para velocidade de sedimentação) e seguem para a triagem 

onde são devidamente separados e distribuídos pelos respetivos aparelhos onde irão ser 

analisados. Antes da colocação dos tubos em cada um dos aparelhos é necessário ter alguns 

cuidados como verificar sempre se o volume de amostra é suficiente ou se existem coágulos ou 

bolhas de ar que possam interferir com as leituras. Após a leitura há que confirmar se os resultados 

fazem sentido ou não e se é necessário repetir a análise. Existem análises que não se realizam 

diariamente como é o caso da hemoglobina glicada, que, por não ter tanta urgência nos resultados 

e por as amostras se conservarem bem, apenas se faz três vezes por semana, aproveitando-se 

assim para fazer mais amostras e poupar recursos. Para cada um dos aparelhos, são realizados 

controlos e revisões com a devida periocidade.  

 

6.7 Nefrologia e Hemodiálise 

Durante duas manhãs pude perceber melhor o funcionamento deste serviço destinado aos 

doentes com insuficiência renal. Na primeira manhã estive nas salas de hemodiálise onde me foi 

explicado o funcionamento do serviço e na segunda visita pude descer à cave para acompanhar 

mais de perto o sistema de tratamento de águas utilizadas para a hemodiálise.  
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Na seção de hemodiálise existem duas salas distintas, uma primeira para os chamados 

doentes positivos, doentes com doenças infeciosas (como hepatites ou SIDA) e uma segunda para 

os doentes negativos. Os tratamentos são efetuados da parte da manhã, dia sim dia não (às 

segundas, quartas e sextas-feiras) e têm a duração de 4 horas. Devido à insuficiência renal existe 

uma grande acumulação de líquidos no organismo destes doentes, pelo que, especialmente nos 

dias em que não fazem hemodiálise, têm de cumprir uma dieta restrita em líquidos. O aparelho 

utilizado é o modelo FRESENIUS 4008H. Apesar de já existirem modelos mais atualizados, é um 

modelo que tem ainda muitas vantagens para o doente em relação aos mais recentes por permitir, 

por exemplo, realizar mais ciclos de limpeza. Um aspeto importante que me foi explicado pelo 

enfermeiro-chefe, foram os cálculos necessários para a hemodiálise consoante o peso do doente. 

Com base no peso normal do doente e o peso apresentado antes da hemodialise é calculado o 

peso seco que é o valor que se quer atingir após o tratamento. Existe na sala de tratamento uma 

tabela com os dados de cada um dos doentes que se está a acompanhar nesse dia.  

Relativamente à medicação, esta inclui ferro, vitamina D, cálcio, epoetinas, entre outros, que 

são enviados mensalmente pelos SFH. A medicação que é necessária, é enviada através de uma 

pasta partilhada pelo serviço de nefrologia com os SFH.  

Para que tudo possa funcionar bem neste serviço é necessário ter uma zona de tratamento das 

águas utilizadas, existindo no andar inferior um espaço destinado a esse efeito. O grande objetivo 

deste tratamento é a purificação da água que é usada para a preparação da solução dialisante para 

valores dentro dos parâmetros definidos e também assegurar o fornecimento de água para o 

tratamento e prevenir a ocorrência de acidentes agudos que possam resultar do deficiente 

funcionamento dos equipamentos ou do seu desgaste [24]. Para tal existe um circuito que a água 

percorre: a água da companhia é armazenada em dois tanques (tanques de sedimentação), sendo 

sujeita a um processo de cloragem para desinfeção, é sucessivamente encaminhada para outros 

reservatórios passando por um filtro de sedimento, um descalcificador, filtros de carvão e de 

partículas e uma unidade de osmose inversa e é armazenada num tanque de água tratada de onde 

segue por um sistema de distribuição. Diariamente são feitos testes como o pH, a quantidade de 

cloro, a condutividade e a dureza da água para se certificar que a água tratada possui as 

caraterísticas apropriadas.  

 

7. Hospital Geral de Santo António 

Devido ao facto de o HFAR-PP não possuir toda as vertentes da FH, o Dr. Luís Faria entrou em 

contacto com a Dr.ª Teresa Almeida do HGSA para que eu pudesse passar alguns dias lá e 

acompanhar estes procedimentos. 

 

7.1 Ensaios Clínicos 

A Lei n.º 21/2014 de 16 de Abril, depois alterada pela Lei n.º 73/2015 de 27 de julho, regula a 

investigação clínica. Um EC é entendido como “qualquer investigação conduzida no ser humano, 

destinada a descobrir ou a verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou outros efeitos 

farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos experimentais, ou a 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 

respetiva segurança ou eficácia” [25]. 
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O titular da autorização para o EC, concedida pelo Infarmed, fica obrigado a dispor, de forma 

efetiva e permanente, de um farmacêutico qualificado que assuma algumas obrigações como as 

boas práticas de fabrico de medicamentos experimentais e o registo e atestação dos lotes de 

fabrico. Nestes estabelecimentos, a FH é responsável pela receção, armazenamento, preparação, 

dispensa, recolha e devolução ou destruição do medicamento, tendo o dever de elaborar um 

documento descritivo de todo o circuito do medicamento experimental e ainda por manter registos e 

confirmação do armazenamento e utilização dos mesmos, garantindo a respetiva segurança, 

responsabilidade, transparência e rastreabilidade [25]. No HGSA existe uma sala reservada apenas 

para a medicação dedicada aos EC e com acesso restrito. No momento em que visitei o HGSA 

existiam mais de 90 ensaios a decorrer. A sala está também equipada com alarmes e sensores que 

fazem a leitura da temperatura de 5 em 5 minutos e os dados ficam disponíveis online para facilitar 

o seu controlo. No primeiro dia tive a oportunidade de assistir a uma visita de qualificação. Nestas 

visitas, o promotor do ensaio em Portugal vai ao hospital explicar os moldes em que se pretende 

que o ensaio decorra, visitar as instalações e ver se o ensaio pode efetivamente decorrer no 

hospital e se este possui todas as condições necessárias. Nesse mesmo dia, assisti a uma 

apresentação da Dr.ª Teresa Almeida aos estagiários do hospital com o tema “Ensaios Clínicos”, 

onde foi explicado o fundamento dos ensaios bem como o seu funcionamento no hospital.  

 

7.2 Farmacotecnia 

Farmacotecnia (pharmakon: medicamento; techné: arte) é, por definição, a arte do 

medicamento, é a ciência que estuda a formulação e preparação de medicamentos seguros e 

eficazes. No âmbito do Programa do Medicamento Hospitalar do Ministério da Saúde, esta faz parte 

da FH onde é feita a preparação de formulações de medicamentos necessários ao hospital e que 

não se encontram disponíveis no mercado. A preparação de medicamentos tem sido, desde a sua 

origem, o alicerce da atividade farmacêutica, cabendo aos farmacêuticos colmatar algumas lacunas 

terapêuticas existentes [26]. A existência do sector de farmacotecnia nos hospitais do SNS permite 

assegurar e garantir, uma maior qualidade e segurança na preparação de medicamentos 

administrados, responder às necessidades específicas de determinados doentes colmatando 

situações onde não existe disponibilidade por parte do mercado fornecedor, reduzir 

significativamente no desperdício relacionado com a preparação de medicamentos e uma gestão 

mais racional de recursos. As principais preparações realizadas neste sector englobam a 

reconstituição de medicamentos citotóxicos, preparação de soluções para nutrição parentérica e de 

outros medicamentos que exigem técnicas assépticas, manipulação/adaptação de especialidades 

farmacêuticas comercializadas e acondicionamento de medicamentos em dose unitária 

(reembalamento). Estas preparações dirigem-se maioritariamente a recém-nascidos, crianças, 

idosos e doentes com patologias especiais [1]. 

 

Preparação de medicamentos não estéreis 

Uma das áreas de trabalho do setor de produção é a preparação de medicamentos não 

estéreis.  Esta assume uma particular importância devido à necessidade de preparação de 

medicamentos em pequena escala para a pediatria, que representa um grupo de doentes com 

diferenças fisiológicas durante o seu desenvolvimento que invalidam a extrapolação da investigação 

científica, realizada, maioritariamente, em ensaios clínicos na população adulta [26].  
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Nesta secção são preparadas soluções, suspensões, papeis medicamentosos, pomadas, 

pastas ou cremes que não necessitem de esterilidade. Tive oportunidade de durante uma manhã 

acompanhar esta área de produção onde foram feitas as seguintes preparações: parte inicial de 

diluição das matérias-primas para um colírio de cisteamina a 0.1% (10mg/10ml), loções de 

alfazema e soluções aquosas de ácido tricloroacético (Anexo VI). Durante a preparação o operador 

usa sempre bata, touca e luvas. As requisições destes preparados podem ser feitas pelos vários 

serviços e armazéns via informática através do sistema de gestão do hospital ou por kanbans 

(cartões que contêm informações relativas a um medicamento ou produto e que contém para além 

da DCI, o código interno, o ponto de encomenda quantitativo (número de unidades a partir do qual é 

necessário encomendar o produto) a quantidade a encomendar e a localização do produto. Têm 

cores diferentes relativas ao tipo de produto que representam e à sua localização e são 

especialmente úteis na gestão eficaz de stocks). Para cada uma das preparações existem os 

devidos rótulos e ordens de preparação (onde constam todas as matérias-primas a utilizar e as 

respetivas quantidades, qual procedimento de preparação, um espaço para o lote e prazo de 

validade das substâncias utilizadas e assinaturas do operador e supervisor).  

Uma vez que o hospital nem sempre consegue dar resposta aos pedidos, por vezes algumas 

preparações são encomendadas à Farmácia Lemos, sendo as matérias-primas fornecidas pelo 

hospital, como é o caso das cápsulas duras de gelatina. 

 

Preparação de medicamentos estéreis 

Na área das formulações estéreis além de todas as preocupações habituais de boas práticas, 

acrescem questões relacionadas com os problemas de estabilidade e esterilidade associados à 

preparação e manipulação de medicamentos específicos como os antineoplásicos, radiofármacos, 

misturas para nutrição parentérica, colírios e medicamentos biológicos. A sua manipulação, em 

ambientes controlados, obrigatoriamente sob supervisão farmacêutica, tem como objetivo minimizar 

potenciais riscos de contaminação microbiológica e erros de preparação, garantir a proteção do 

meio ambiente e simultaneamente reduzir os custos associados [26]. Para fazer cumprir todos os 

requisitos, são necessárias instalações específicas e controladas. Devem existir várias divisões 

sendo que cada uma possui uma classificação tendo em conta a contaminação por partículas e a 

contaminação microbiológica. O manuseamento de preparações assépticas deve ser feito num 

ambiente de classe A, conseguido através de uma câmara de biossegurança ou de um isolador 

(CFLV). O ambiente que rodeia as CFLV deve ser de classe B (se forem utilizados isoladores pode 

ser classe D). A validação final das preparações poderá ser feita num ambiente de classe D. Assim 

devem existir três zonas distintas: uma sala de apoio, com um computador e alguns materiais de 

apoio; uma antecâmara, onde se efetua uma lavagem cuidadosa das mãos e braços até aos 

cotovelos e se veste todo o equipamento de proteção (bata, protetores de calçado, touca, máscara 

e luvas) e uma sala limpa onde é feita a preparação [27]. 

No HGSA a produção de medicamentos estéreis está dividida em duas vertentes: a produção 

de bolsas de nutrição parentérica e de estéreis extemporâneos incluindo alguns medicamentos 

usados em EC (Anexo VI). Apenas consegui presenciar a preparação de bolsas de nutrição 

neonatais e infantis e aditivação de bolsas para adultos. Para adultos, estas bolsas estão 

disponíveis comercialmente sendo que apenas são aditivadas com oligoelementos e vitaminas 

quando necessário.  
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No entanto, no caso da pediatria, uma vez que as necessidades são muito específicas e 

diminutas, estas têm de ser preparadas com indicações individualizadas e especificas. São 

constituídas por duas soluções: a I que consiste nos elementos hidrossolúveis como a glucose, 

aminoácidos, oligoelementos e ainda vitaminas hidrossolúveis e a II para lípidos e vitaminas 

lipossolúveis. As bolsas são identificadas com o respetivo rotulo e é feita uma avaliação da cor, 

ausência de ar e presença de partículas em suspensão e ainda um controlo gravimétrico a solução 

hidrossolúvel através do peso da bolsa. Sempre que algum dos constituintes seja fotossensível, são 

revestidas com papel de alumínio antes do seu embalamento secundário. O controlo microbiológico 

é realizado diariamente usando-se para isso alíquotas da primeira e da ultima bolsa de nutrição 

preparadas nessa manhã.  

 

8. Formações 

Durante estes dois meses no HFAR, pude acompanhar os farmacêuticos que ali trabalhavam a 

algumas formações. Na a minha primeira semana de estágio, recebemos na FH a visita de dois 

militares da força aérea brasileira que estavam em Portugal no âmbito da Escola de Inverno de 

Farmácia onde iriam participar. Desta forma, fomos convidados a participar na palestra A Influencia 

da Farmácia Clínica na Segurança do Paciente no dia 27 de janeiro. Nos dias 9,10 e 11 de fevereiro 

decorreu o congresso Perspetivas em Oncologia. O principal objetivo era a apresentação de vários 

estudos em diversas áreas da oncologia (cancro da mama, pâncreas, colorretal, gástrico, próstata, 

bexiga, ovários, pulmão, leucemias e linfomas) e ainda várias terapêuticas de suporte. Ainda nesse 

mês, no dia 18, participei juntamente com todos os farmacêuticos da FH na formação Imuno-

Oncologia no Cancro do Pulmão organizada pela MSD Oncologia. Os documentos relativos à 

participação encontram-se no Anexo VII. 

 

9. Trabalhos e projetos 

Porque “qualquer aprendizagem se torna mais efetiva com experiências do que com teorias”, 

no HFAR-PP sempre me foi estimulado o sentido de pesquisa e de aprendizagem ativa. Por várias 

vezes o Dr. Luís Faria interrogava-me sobre assuntos aos quais eu não sabia responder. Não por 

falta de conhecimento teórico lecionado na faculdade, mas sim pelo extenso volume de teoria que 

recebemos e que depois precisa de ser trabalhado. Neste sentido, apesar de já ter algum sentido 

de curiosidade por alguns fármacos e técnicas e as ter pesquisado por iniciativa própria, o Dr. Luís 

alertava-me para determinados temas sobre os quais dentro de determinado tempo me faria 

perguntas.  Alguns dos temas para os quais me foi pedido que fizesse uma pesquisa mais intensa 

foram: classes de medicamentos e alguns exemplos usados em tratamento oncológico e depois 

mais especificamente para o cancro da mama, do pulmão e colorretal devido a casos que iríamos 

abordar nas reuniões de grupo da UTA, classificação TNM (Anexo VIII), análise ABC, índice ECOG, 

usos específicos de alguns fármacos e distinção entre fármacos semelhates (como o palonosetrom, 

ondasetrom e granisetrom). 

Tal como já descrito anteriormente, logo nas primeiras semanas de estágio surgiram duas 

situações sobre as quais me foi pedido que incidisse mais o meu trabalho durante a minha 

permanência no hospital: a preparação de citotóxicos e respetivo manual e a organização do stock 

de apoio da farmácia.  
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9.1 Manual de preparação de citotóxicos 

Após a visita à UTA e de perceber o seu funcionamento, fiquei bastante intrigada com a forma 

como todos trabalhavam e nas condições em que o faziam, tendo resultado daqui então o primeiro 

projeto: a elaboração de um manual próprio de preparação de citotóxicos. De modo a avaliar todo o 

funcionamento do serviço da UTA, após a minha visita elaborei um pequeno relatório expressando 

tudo que existia de melhor e pior naquela unidade. O manual de preparação de citotóxicos, 

realizado num formato simples, conciso e direto, contém vários capítulos que incluem: as 

instalações, equipamento de proteção pessoal, procedimentos, como agir em caso de derrame, 

limpeza das salas e material de trabalho, controlos microbiológico e de resíduos e ainda um espaço 

de clarificação sobre os operadores e o risco ocupacional que correm (Anexo IX). 

 

9.2 Organização do Stock de Apoio da Farmácia 

Após uma visita aos serviços de internamento do hospital percebi que existia medicação fora 

do controlo da farmácia armazenada nesses serviços. Apesar de já existirem armários com 

medicação de apoio fora da farmácia, os enfermeiros e auxiliares pareciam não saber da sua 

existência. A complexidade do processo de pedido de medicação nos horários em que a farmácia 

estava fechada levava estes profissionais a armazenar alguma medicação nos seus stocks 

internos, ficando esta fora de qualquer controlo farmacêutico. Desta forma, foi-me pedido que 

ficasse encarregue da expansão e organização destes armários e de preparar uma apresentação e 

formação para todos os serviços e respetivos responsáveis do hospital (Anexo X). 

 

 

10. Conclusão 

Na equipa multidisciplinar do hospital, os farmacêuticos hospitalares possuem um papel 

essencial e indispensável. São eles que contribuem para uma aquisição e gestão racional dos 

medicamentos, que os preparam com rigor e segurança e que os distribuem de forma eficaz. Além 

disso, a informação sobre o medicamento e a colaboração com os outros profissionais de saúde 

são também parte integrante da atividade farmacêutica no meio hospitalar. 

Em março terminei o meu estagio no HFAR-PP com um sentimento de dever cumprido. Acima 

de tudo foram dois meses de aprendizagem e realização pessoal. A área hospitalar, é uma área 

não muito trabalhada ao longo do MICF mas que sempre foi uma das áreas em que tinha mais 

curiosidade e mais interesse em conhecer. O contacto com os doentes e os seus problemas, o 

trabalho em equipas multidisciplinares, a preparação da medicação sempre foram das coisas que 

mais me agradaram na profissão farmacêutica.  Acima de tudo, e cada vez mais, o farmacêutico é 

um profissional de saúde polivalente e com diversos conhecimentos que podem/devem ser 

explorados. No HFAR-PP tive a oportunidade de conhecer uma equipa de profissionais de saúde 

fantástica e de trabalhar e conviver diariamente com farmacêuticos e técnicos de farmácia incríveis 

e que muito me ajudaram, ensinaram e desafiaram. Foram dois curtos meses, mas em que cresci 

muito e me ficarão sempre na memória. Sem dúvida que foram dias muito bem passados, 

recheados de crescimento e novas aprendizagens e que certamente serão úteis no futuro. O meu 

muito obrigada pela oportunidade e a todos os intervenientes neste estágio curricular.  
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Anexos 

 

Anexo I – Hospital das Forças Armadas – Pólo do Porto 
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Anexo II – Farmácia Hospitalar do HFAR-PP 
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Armário de armazenamento de 

medicação citostática 

Anexo III – Armazenamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cofre de armazenamento de 

estupefacientes e psicotrópicos 

Armazém 70 da FH Armazém 701 da FH 
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Parecer da CTF relativamente a um medicamento para pedido de AUE 

Exemplo de uma autorização de AUE concedida 
pelo Infarmed 

Anexo IV – AUEs 
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Mala de transporte de medicação em unidose para os 
serviços de internamento 

Formulário de Requisição / Distribuição / 
Administração de Medicamentos Hemoderivados 

Anexo V – Distribuição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo de um protocolo para tratamento em 
ambulatório 

Anexo X para requisição de estupefacientes 
e psicotrópicos 
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Loções de alfazema preparadas 

Soluções aquosas de ácido tricloroacético preparadas 

Exemplo de estéreis preparados para administração no âmbito de um 
ensaio clínico 

Anexo VI – Hospital Geral de Santo António: Farmacotecnia 
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Diploma de participação no congresso 
Perspetivas em oncologia 

Programa da formação Imuno-Oncologia no Cancro do Pulmão 

 

Anexo VII – Formações 
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Tabela com compilação das principais classes de fármacos utilizados no tratamento 
em oncologia 

Capa da apresentação elaborada para o tema de pesquisa Classificação TNM 

Anexo VIII – Trabalhos realizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estágio Profissionalizante: Hospital das Forças Armadas – Pólo Porto 

31 
 

Relatório elaborado após a visita à UTA 

Capa do Manual de Preparação de Citostáticos 
elaborado para o HFAR-PP 

Anexo IX– Projeto “Manual de Preparação de Citostáticos” 
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Regulamento do Stock de Apoio à Farmácia Hospitalar 

Capa da apresentação elaborada para a formação 
relativa ao Stock de Apoio à Farmácia Hospitalar 

Constituição dos armários-cofre com o Stock de Apoio à Farmácia Hospitalar 

Anexo IX– Projeto “Stock de Apoio á Farmácia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Constituição do frigorifico do Stock de Apoio à Farmácia 

Hospitalar 



 

 
 

 


