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Resumo 

 

O plano oficial de estudos do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas ministrado pela 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto culmina na realização de um período de 

Estágio Profissionalizante, que proporciona o primeiro contacto do estudante com o mercado de 

trabalho, possibilitando assim a aplicação dos conhecimentos teóricos adquiridos durante o 

curso.  

A legislação europeia em vigor estabelece como obrigatório um período de estágio em 

Farmácia Comunitária, que corresponde à área de intervenção do Farmacêutico com maior 

representatividade a nível nacional. Reconhecendo no Farmacêutico o especialista do 

medicamento, compreende-se facilmente que seja este o aspeto diferenciador face aos restantes 

profissionais de saúde. Além do elevado grau de conhecimento em terapia farmacológica, surge 

com maior destaque a proximidade do Farmacêutico Comunitário aos utentes, como fator 

privilegiado para a promoção do uso responsável do medicamento e literacia em saúde.  

Neste relatório, são apresentadas as tarefas diárias respeitantes ao trabalho em Farmácia 

Comunitária. Explorei ainda a atual dinâmica Farmacêutico-utente e refleti sobre o potencial de 

intervenção deste profissional de saúde na comunidade. O texto descritivo da minha experiência 

de estágio é acompanhado, sempre que possível, de uma apreciação pessoal. 

A primeira parte do relatório é dedicada à descrição das atividades desenvolvidas durante o 

Estágio na Farmácia das Devesas, com particular incidência sobre a organização do espaço 

físico e funcional da farmácia; passando pela gestão de stock e dispensa de medicamentos e 

outros produtos; e terminando com a apresentação dos serviços prestados na farmácia. 

Na segunda parte, são apresentados os projetos desenvolvidos durante o estágio. O 

planeamento e a concretização destes projetos tiveram sempre em vista a satisfação das 

necessidades dos utentes da Farmácia das Devesas, sem descurar a adequação da sua 

aplicação ao contexto de Farmácia de Oficina. O projeto “Criar Saúde nas Devesas” assenta em 

três pilares fundamentais de atuação – adesão terapêutica, revisão da terapêutica e educação 

para a saúde. Desde logo, assumiu-se como objetivo primordial o envolvimento de toda a 

comunidade num processo ativo de gestão racional e otimização do processo de utilização do 

medicamento. A realização do questionário “Medida de Adesão ao Tratamento” e a organização 

do “Dia do Saco” e da “Semana da Saúde” na Farmácia das Devesas constituem a face mais 

visível deste projeto.  

Assim, além de apresentar os objetivos definidos e descrever as intervenções realizadas para 

cada área de atuação, proponho-me a analisar os resultados obtidos e a tecer algumas 

considerações finais, com vista à identificação dos pontos fortes, aspetos menos positivos e 

oportunidades de melhoria relativamente às ações desenvolvidas no âmbito do Projeto. 

Paralelamente, concretizei um segundo projeto, “Segurança na Farmácia”, motivado por um 

episódio ocorrido durante o meu estágio, com o intuito de analisar o estado de segurança das 

Farmácias Comunitárias em Portugal. Para caracterizar o nível de segurança das farmácias, 

procurei descrever os protocolos de colaboração e de atuação preventiva (p.e. “Farmácia 
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Segura”) atualmente disponíveis e aplicados em território nacional, bem como refletir sobre os 

seus pontos positivos, principais fragilidades e aspetos a ser melhorados. 
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Parte I - Atividades desenvolvidas durante o Estágio 

1. Introdução 

O setor da Farmácia Comunitária assume uma importância estratégica no sistema de saúde, 

não só pela competência técnico-científica dos seus recursos humanos, mas também pela ampla 

cobertura geográfica que as farmácias têm em território nacional. Em determinadas zonas do 

país, estas continuam a ser a única estrutura de saúde disponível e capaz de prestar cuidados 

de proximidade. Por conseguinte, o Farmacêutico é o único profissional de saúde à disposição 

do utente, que pode evitar deslocações desnecessárias a outros serviços de saúde em caso de 

transtorno de saúde minor. Deste modo, o papel determinante na promoção de educação para a 

saúde que o Farmacêutico desempenha na sociedade encontra-se fortemente sustentado na 

relação de confiança e de proximidade construída com o utente (1, 2). A elaboração deste 

relatório tem como principais objetivos a apresentação da Farmácia das Devesas e a descrição 

das atividades de Farmácia Comunitária experienciadas e desenvolvidas no estágio (Tabela 1). 

Tabela 1. Cronograma das atividades desenvolvidas na Farmácia das Devesas. 

 

2. Organização do espaço físico e funcional da Farmácia das Devesas 

2.1. Propriedade e Direção técnica 

De acordo com o enquadramento legal em vigor, a propriedade da Farmácia das Devesas 

(FD) pertence à Dr.ª Irene dos Santos Silva Pereira de Sousa. Por sua vez, a Direção Técnica 

da FD é assumida pela Dr.ª Sónia Maria Silva Pereira de Sousa, tornando-se assim responsável 

pela Farmacovigilância e promoção do uso racional do medicamento (3, 4). 

2.2. Localização, horário de funcionamento e espaço exterior 

A FD localiza-se na Rua Barão do Corvo nº 918, na freguesia de Santa Marinha, perto do 

centro do concelho de Vila Nova de Gaia, pertencente ao distrito do Porto. A área circundante à 

FD caracteriza-se pela presença de um centro de saúde, várias clínicas médicas, diversos 

Atividades desenvolvidas 

Meses de estágio 

março abril maio junho 

Determinação de parâmetros fisiológicos e 

bioquímicos. 
 

  
 

Armazenamento e controlo dos prazos de 

validade. 
 

  
 

Receção e conferência de encomendas e 

marcação de preços. 
 

  
 

Produção de medicamentos manipulados e 

preparações extemporâneas. 
 

  
 

Formação complementar.     

Atendimento ao público com supervisão.     

Atendimento ao público sem supervisão.     

Projeto “Criar Saúde nas Devesas”.     

Projeto “Segurança na Farmácia”.     
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estabelecimentos comerciais e uma escola primária. Esta zonal habitacional é servida por uma 

rede de transportes com paragens de autocarro e uma estação de comboio e a proximidade à 

área turística do Cais de Gaia permite uma relativa afluência de turistas. No que diz respeito ao 

perfil do utente, a FD serve os moradores na zona das Devesas, maioritariamente idosos, que 

procuram os serviços prestados pela farmácia há já vários anos, confirmando assim os elevados 

níveis de satisfação associados ao trabalho desenvolvido pela equipa. O horário de 

funcionamento da FD é de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 20h, permitindo aos utentes 

usufruir do serviço durante a hora de almoço e no período pós-laboral. Aos sábados, a FD 

encontra-se aberta ao público das 9h às 13h, encerrando aos domingos e feriados (5, 6). Nos 

dias de serviço permanente, que se verifica de 20 em 20 dias, a farmácia funciona desde a hora 

de abertura até à hora de encerramento do dia seguinte (6, 7). No que diz respeito ao espaço 

exterior, a FD ocupa o piso térreo de um edifício habitacional e possui uma porta de vidro 

automática na entrada, reunindo as condições necessárias de acessibilidade a todos os utentes, 

nomeadamente idosos e portadores de deficiências motoras. A FD apresenta uma fachada com 

a inscrição “Farmácia das Devesas” e o símbolo “cruz verde” luminoso. Na porta principal da 

farmácia são visíveis informações essenciais e regulamentadas pelo Decreto-Lei (DL) n.º 

307/2007, de 31 de agosto, tais como: a identificação da Diretora Técnica, o horário de 

funcionamento da FD e as farmácias do município em regime de serviço permanente e respetiva 

localização (7). À direita da porta, encontra-se uma montra envidraçada (Anexo I), onde está 

visível a informação relativa aos serviços farmacêuticos prestados na FD e os custos associados. 

Durante o meu período de estágio, tive oportunidade de renovar e personalizar periodicamente 

esta montra, consoante a necessidade de divulgação de campanhas promocionais de 

Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) ou Produtos Cosméticos e de Higiene 

Corporal (PCHC), adaptadas à sazonalidade e às necessidades dos utentes, bem como para a 

apresentação de novos produtos e serviços e ainda atividades promovidas e realizadas pela FD. 

2.3. Organização e descrição do espaço interior 

O espaço interior da FD dispõe de instalações adequadas que asseguram a “segurança e 

conservação dos medicamentos” e a “acessibilidade, comodidade e privacidade dos utentes e 

do respetivo pessoal” (7). Para esse efeito, a FD está equipada com um circuito de 

videovigilância, sistema de alarme, Farmácia TV e extintores de incêndio. Cumprindo os 

requisitos das áreas mínimas de uma Farmácia Comunitária, a FD possui uma sala de 

atendimento ao público, um armazém, um laboratório, instalações sanitárias e um gabinete de 

atendimento personalizado (8). Entre as divisões facultativas, estão presentes uma área de apoio 

ao atendimento, o gabinete da Direção Técnica, um gabinete para a área de gestão e um para a 

contabilidade, um gabinete destinado a serviços de podologia e fisioterapia e uma zona de 

descanso. No total, a FD é constituída por três pisos. No piso de entrada, piso 0, encontram-se: 

• Área de atendimento ao público: Este é o primeiro e, muitas vezes, o único local de 

contacto dos utentes com a farmácia, pelo que deve ser um espaço acolhedor e adequado para 

o ato farmacêutico, proporcionando uma atmosfera de confiança e profissionalismo. 

Primeiramente, à entrada, encontra-se um equipamento emissor de senhas (Anexo II) para 
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melhorar a gestão de filas que antecedem o atendimento, fazendo a distinção entre “Atendimento 

Geral” (Senha A), “Atendimento Prioritário” (Senha B), ao abrigo do disposto no DL n.º 58/2016, 

e “Levantamento de Produtos Pagos” (Senha C), previamente reservados e encomendados (9). 

Seguidamente, existe uma área de livre circulação, onde o utente pode visualizar artigos de 

puericultura, dispositivos médicos, óculos graduados e de sol, perfumes, produtos bucodentários, 

produtos capilares, PCHC, produtos veterinários e suplementos alimentares que se encontram 

estrategicamente expostos para captar a atenção de quem entra na FD. Esta área possui ainda 

uma balança digital que determina o peso e a altura, calculando também o Índice de Massa 

Corporal (IMC). Mais à frente, encontra-se a área de atendimento propriamente dita, constituída 

por quatro balcões de atendimento devidamente separados para respeitar a privacidade dos 

utentes (Anexo III). Cada um deles está equipado com um computador, leitor ótico de código de 

barras, impressora e terminais de multibanco. Atrás dos balcões, na parte superior, são visíveis 

lineares onde se expõem alguns produtos, tais como MNSRM e MUV (Medicamentos de Uso 

Veterinário), atribuindo maior destaque aos produtos sazonais, com aumento da procura numa 

determinada estação do ano, ou a promoções temporárias. Na parte inferior, encontra-se um 

armário com dezenas de gavetas devidamente identificadas, onde são armazenados MNSRM e 

outros produtos de saúde, nomeadamente coletores de urina, compressas, testes de gravidez e 

termómetros. A localização dos produtos respeita, deste modo, a indicação de que os MSRM 

(Medicamentos Sujeitos a Receita Médica) e os MNSRM apenas podem encontrar-se fora do 

alcance dos utentes, atrás do balcão. Na zona lateral do móvel atrás do balcão, está afixada uma 

tabela ilustrativa da distribuição dos produtos pelas gavetas. Ocasionalmente, fui responsável 

por reorganizar a disposição dos produtos nos lineares atrás do balcão. A relocalização dos 

mesmos teve como critérios a sazonalidade e a necessidade de colocar em destaque produtos 

novos ou associados a campanhas promocionais (p.e. protetores solares). O procedimento de 

armazenamento de qualquer medicamento ou dispositivo médico na FD é efetuado segundo o 

método FEFO “First Expire, First Out”, com o objetivo de acondicionar os produtos que têm um 

prazo de validade (PV) mais curto à frente, de modo a que sejam dispensados em primeiro lugar 

e se realize um correto escoamento e rotação de stock. A reposição dos produtos em falta e a 

arrumação de produtos recém-chegados à FD no móvel atrás do balcão, por exemplo, exigem a 

aplicação deste método. A periodicidade desta tarefa facilitou o meu contacto com os produtos 

e a assimilação das respetivas características, revelando-se, mais tarde, fundamental para a 

realização de um atendimento e aconselhamento adequados. 

• Área de apoio ao atendimento: Também designada como área de stock ativo, esta 

localiza-se imediatamente atrás da área de atendimento ao público, o que facilita o acesso aos 

medicamentos aquando da sua dispensa. Está dividida em dois grandes móveis com gavetas 

deslizantes (Anexo IV). O da esquerda destina-se aos medicamentos originais, de marca ou de 

referência, devidamente separados e ordenados por ordem alfabética. As duas gavetas inferiores 

deste móvel são mais altas do que as demais, pelo que são utilizadas para armazenar xaropes 

de “marca” ou genéricos e ampolas bebíveis, bem como outros medicamentos de grande volume 

(Moviprep®, Norgine). Neste móvel, existe ainda uma gaveta destinada aos MUV, duas gavetas 
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para as tiras e lancetas do protocolo da Diabetes e outras duas para os contracetivos de “marca” 

e genéricos. O segundo móvel, da direita, destina-se aos medicamentos genéricos (MG), 

armazenados por ordem alfabética da sua Designação Comum Internacional (DCI) e ordem 

crescente de dosagem. Entende-se por MG o “medicamento com a mesma composição 

qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma farmacêutica e cuja 

bioequivalência com o medicamento de referência foi demonstrada por estudos de 

biodisponibilidade apropriados” (10). Por sua vez, as reservas pagas são mantidas neste móvel, 

por ordem alfabética do nome dos utentes, numa gaveta apropriada e identificada com o mês do 

ato da venda, até ao levantamento. Por último, existe também um frigorífico para a conservação 

de medicamentos termolábeis, tais como colírios, insulinas e vacinas (p.e. Bexsero®, Novartis), 

a uma temperatura controlada, entre 2 e 8ºC. O termohigrómetro digital é o equipamento que 

permite monitorizar e efetuar um correto registo da temperatura e humidade relativa. Em virtude 

das tarefas desempenhadas na área de apoio ao atendimento (realização e receção de 

encomendas, a devolução de produtos e o armazenamento dos artigos rececionados), passei 

uma parte considerável do meu estágio nesta zona da FD. 

• Área de processamento de encomendas: Esta área destina-se à realização e receção 

de encomendas e ainda possíveis devoluções aos fornecedores. Para tal, encontra-se equipada 

com um computador, leitor ótico de código de barras e aparelho de marcação de preços (Anexo 

V). Corresponde ao mesmo local que a área do stock ativo, agilizando assim o armazenamento 

diário dos produtos que são rececionados. 

• Gabinete de atendimento personalizado: Este gabinete localiza-se ao lado dos 

balcões de atendimento. Trata-se de um espaço calmo e mais reservado, apropriado para a 

determinação de vários parâmetros bioquímicos (colesterol total, glicémia capilar e 

triglicerídeos), utilizando o equipamento fotométrico da Quilaban, Callegari 3000®, e de 

parâmetros fisiológicos, como a pressão arterial (PA) (Anexo VI). Neste gabinete também podem 

ser administrados medicamentos injetáveis e vacinas não incluídas no Plano Nacional de 

Vacinação (PNV). Existe ainda um balcão com um computador, impressora e leitor ótico, 

permitindo realizar um atendimento em casos extraordinários. Desde o primeiro dia de estágio, 

realizei com elevada frequência a determinação dos parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

supracitados. Além disso, reconheci neste gabinete o local ideal para esclarecer sobre o 

funcionamento e manuseamento dos aparelhos destinados a utentes diabéticos, assim como 

para prestar aconselhamento em casos que exigem maior privacidade e discrição. 

• Instalações sanitárias 

No piso inferior, piso -1, encontram-se: 

• Gabinete da Direção Técnica: Local onde a Diretora Técnica da FD exerce as funções 

de administração (Anexo VII). 

• Gabinete do Gestor da FD: As consultas de Nutrição e os rastreios (p.e. rastreios de 

audição) também decorrem neste gabinete (Anexo VIII). 

• Gabinete de podologia, fisioterapia e depilação: Este gabinete é utilizado para a 

realização de consultas de podologia, de fisioterapia e sessões de depilação a laser (Anexo VIII). 
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No piso -2, encontram-se: 

• Área de descanso (Anexo IX) 

• Área reservada aos colaboradores da FD  

• Armazém: Local onde são armazenados os excedentes de medicamentos e outros 

produtos farmacêuticos (Anexo IX). Encontram-se separados e organizados, por ordem 

alfabética, em medicamentos de “marca”, MG, PCHC, artigos de puericultura e produtos de 

venda livre. As matérias-primas e os reagentes necessários à produção de medicamentos 

manipulados e preparações extemporâneas são também armazenados nesta zona da farmácia, 

que possui um termohigrómetro digital para o controlo da temperatura e humidade relativa. A 

calibração anual deste aparelho de medição é um procedimento indispensável para garantir a 

manutenção de uma temperatura entre 15 e 25ºC e humidade relativa entre 40 e 60%. 

• Gabinete do contabilista da FD  

• Laboratório: Sala devidamente equipada e com condições de iluminação, higiene e 

ventilação adequadas para a produção de medicamentos manipulados e preparações 

extemporâneas (Anexo X). Os dossiers que se destinam ao arquivo dos “Boletins Analíticos”, 

“Fichas de Preparação de Medicamentos Manipulados”, “Fichas de Segurança das Matérias-

primas”, “Registos de Calibração dos Aparelhos de Medição” e “Registos de Movimento das 

Matérias-primas” encontram-se neste local, assim como o Formulário Galénico Português (FGP) 

e o Martindale e, ainda, as fontes de informação consideradas de acesso obrigatório no momento 

de cedência de medicamentos, nomeadamente a Farmacopeia Portuguesa (FP) 9 e o Prontuário 

Terapêutico 11 (7, 11). 

2.4. Recursos humanos 

A FD integra uma equipa de trabalho dotada de espírito de iniciativa e empenhada em 

promover a saúde e o bem-estar da comunidade que serve. A qualidade dos serviços prestados 

e a dedicação constante aos utentes têm como consequências diretas a satisfação e a fidelização 

dos mesmos. No cumprimento do DL n.º 307/2007, de 31 de agosto, o Quadro Farmacêutico 

deve ser composto por, pelo menos, dois farmacêuticos, incluindo o Diretor Técnico. Já o Quadro 

não Farmacêutico poderá integrar técnicos de farmácia ou outro pessoal devidamente qualificado 

(7). A equipa da FD encontra-se representada na Tabela 2. Durante o meu período de estágio 

na FD, as estagiárias Alexandra Daniela Rocha e Maria Alexandra Cunha reforçaram a equipa. 

Todos os colaboradores, assim como os estagiários, encontram-se devidamente identificados 

por um cartão com nome e título profissional, de fácil leitura para os utentes. 

Tabela 2. Equipa da Farmácia das Devesas. 

 

 

 

 

 

 

 

Dr.a Irene dos Santos Silva Pereira de Sousa  Proprietária  

Dr.a Sónia Maria Santos Pereira de Sousa  Diretora Técnica  

Dr.a Ana Clara Rebêlo  Farmacêutica Substituta  

Dr.a Sara Raquel Silva Leite Farmacêutica  

Ana Cristina Teixeira Pinho  Técnica de Farmácia  

Deolinda Maria Barata  Técnica de Farmácia  

Kátia Maria Campota  Técnica Auxiliar de Farmácia  

Maria de Fátima Oliveira  Auxiliar de limpeza  
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2.5. Sistema informático 

O sistema informático (SI) implementado na FD é o Sifarma® 2000, desenvolvido pela Global 

Intelligent Technologies (Glintt) HealthCare Solutions S.A, para o atendimento e facilitação dos 

processos de gestão em Farmácia Comunitária (12). Todas as atividades realizadas na FD são 

apoiadas no SI, desde a gestão e receção de encomendas, gestão de stock, controlo de PV, 

gestão de devoluções, dispensa de medicamentos e outros produtos e pesquisa de informação 

relativa aos medicamentos, passando pelo processamento de receituário e faturação, gestão da 

contabilidade e consulta de movimentos financeiros. Por conseguinte, o Sifarma® 2000 

apresenta-se como uma ferramenta de trabalho que acrescenta valor e eficiência ao 

funcionamento da farmácia. Cada colaborador da farmácia possui um código de utilizador e 

respetiva palavra-passe, tendo-me sido atribuído o código E. A FD dispõe de oito terminais 

informáticos equipados com o Sifarma® 2000, dos quais quatro se destinam principalmente ao 

atendimento ao público. Outros três encontram-se distribuídos pelos gabinetes de atendimento 

personalizado, da Direção Técnica e do Gestor da FD. Por fim, o último terminal localiza-se na 

zona de apoio ao atendimento, ao qual se recorre para pesquisar informação e gerir e rececionar 

encomendas. Pontualmente, assisti a algumas falhas do Sifarma® 2000, que condicionaram 

bastante o normal funcionamento da FD, nomeadamente ao nível do atendimento. Deste modo, 

validei o contributo indispensável que este SI presta no âmbito da Farmácia Comunitária. 

2.6. Modelo de gestão Kaizen 

Em parceria com a Associação Nacional das Farmácias (ANF), a FD implementou o modelo 

de gestão Kaizen, encontrando-se no quarto e último nível de “Kaizen Diário para Equipas 

Naturais”. Kaizen é uma terminologia de origem japonesa que significa “mudar para melhor”. 

Enquanto filosofia de trabalho, baseia-se na implementação diária de metodologias de melhoria 

contínua global, de uma forma sustentada e envolvendo todos os elementos da equipa (13, 14).  

Com efeito, tem potencial de adaptação ao contexto de Farmácia Comunitária, com vista ao 

aumento da produtividade, rentabilização e motivação de recursos, identificação e resolução de 

problemas, diminuição de erros de stock e redução de tempos de espera do utente (15, 16). 

Deste modo, paralelamente à organização e identificação de todos os espaços da farmácia, a 

FD elaborou documentos de apoio para normalizar e facilitar as tarefas diárias e aplicou um 

conjunto de metodologias e ferramentas comprovadas para reduzir o desperdício e melhorar o 

serviço prestado aos utentes. Como resultado da implementação deste modelo na FD, os níveis 

elevados de organização permitem uma rápida integração de novos elementos na equipa, bem 

como um atendimento mais eficiente, diminuindo o erro humano e a variabilidade na realização 

de tarefas. Cerca de dois anos antes da realização do Estágio Profissionalizante, tive 

oportunidade de estagiar duas semanas na FD, ao abrigo de um Programa de Estágios 

Extracurriculares. Desta forma, ao conhecer a FD antes da implementação das estratégias de 

gestão baseadas na metodologia Kaizen, pude fazer uma avaliação comparativa da evolução 

dos níveis organizacionais da FD, tanto ao nível do espaço físico, como do desempenho da 

equipa, e ainda atestar os benefícios e o sucesso que advieram destas intervenções. 
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3. Fontes de informação 

O correto desempenho da atividade farmacêutica pressupõe um processo contínuo de 

atualização, com recurso a informação científica validada: fontes de informação de acesso 

obrigatório (p.e. FP 9 e Prontuário Terapêutico 11) e outras de acesso não obrigatório (p. e. FGP, 

Índice Nacional Terapêutico, Simposium Terapêutico e Simposium Veterinário) (7, 11). A FD 

possui ainda vários livros de Química e Biologia e livros específicos de Farmácia. 

Adicionalmente, o Farmacêutico pode recorrer a diversos centros de informação online, 

designadamente o site do INFARMED I.P. (Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de 

Saúde, I.P.) para consulta da Legislação Compilada e utilização do Infomed e/ou Prontuário 

Terapêutico Online. A nível internacional, destacam-se os sites da European Medicines Agency 

(EMA), Food and Drug Administration (FDA), World Health Organization (WHO) e do Centers for 

Disease Control and Prevention (CDC) e o Drugs.com como principais bases de dados online. 

Durante o meu estágio, recorri sobretudo ao Sifarma® 2000 e a fontes de informação online, tais 

como o Infomed e o Prontuário Terapêutico Online, no sentido de esclarecer questões levantadas 

no desempenho das minhas funções e ainda consolidar conhecimentos adquiridos previamente. 

 

4. Gestão de stock 

A gestão de stock corresponde à gestão do conjunto de todos os medicamentos e outros 

produtos de saúde que, a determinado momento, existem na farmácia e são passíveis de venda. 

O processo de gestão dos medicamentos e produtos de saúde apresenta-se como um ponto 

fundamental na estratégia definida para o bom funcionamento de uma farmácia. A correta e 

racional gestão do medicamento deve ir ao encontro das necessidades dos utentes da farmácia, 

tendo em conta os medicamentos mais prescritos e a sazonalidade de alguns produtos. 

Simultaneamente, deve evitar ruturas de stock e também a acumulação de produtos, que 

representa desperdício e perdas monetárias.  

4.1. Encomendas e aprovisionamento 

4.1.1. Fornecedores e critérios de aquisição 

Na FD, as encomendas de produtos são habitualmente efetuadas por duas vias: diretamente 

aos laboratórios ou aos armazenistas. As encomendas diretas aos laboratórios são realizadas 

através de notas de encomenda, por intermédio dos Delegados de Informação Médica. Por esta 

via, adquirem-se maiores quantidades de produtos, obtendo-se assim algumas bonificações ou 

descontos comerciais, o que se revela vantajoso, no caso de produtos de alta rotatividade. Os 

principais laboratórios aos quais a FD efetua este tipo de encomenda são a Alter® S.A., Generis® 

Farmacêutica S.A., Grupo Teva (Ratiopharm, Teva e Mepha), Novartis®, Pfizer®, Uriage® e 

Vichy®. Pelo contrário, as encomendas aos armazenistas são mais rápidas e frequentes, 

permitindo a aquisição de menores quantidades de produto. Embora se traduza num menor 

empate de capital, os preços associados a esta via de encomenda poderão ser menos atrativos. 

Cada farmácia define os critérios de seleção dos fornecedores, avaliando a qualidade do serviço 

prestado relativamente aos seguintes parâmetros: monetários (preços, condições de pagamento, 

bonificações ou descontos comerciais), condições de entrega (pontualidade e periodicidade) e 
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produtos (estado de conservação, capacidade e variedade de stock, facilidade de devoluções e 

satisfação dos pedidos). Os principais fornecedores da FD são a Alliance Healthcare S. A. e a 

Cooprofar (Cooperativa dos Proprietários de Farmácia). Adicionalmente, a FD pode adquirir 

produtos através de compras de grupo. A FD integra um grupo de quinze farmácias que, ao 

comprarem em conjunto, conseguem usufruir de melhores condições de compra. Os produtos 

obtidos por esta via ficam disponíveis numa plataforma da Alliance Healthcare criada para esse 

efeito, pelo que não existe a necessidade de aumentar o stock físico na farmácia. Assim, a FD 

vai adquirindo os produtos dessa plataforma através das encomendas diárias. 

4.1.2. Rotação de stock e ponto de encomenda 

O bom funcionamento do processo de realização de encomendas implica a definição dos 

níveis mínimo e máximo de stock pela análise do perfil de vendas dos últimos seis meses e, 

assim, evitar a criação de excedente de produtos. Além disso, de entre os medicamentos que 

correspondem aos cinco preços mais baixos de cada grupo homogéneo (GH), a farmácia deve 

ter disponível três deles (17). A cada produto existente na FD corresponde uma ficha de produto 

no Sifarma® 2000, com o nome do produto, código CNP, fabricante, valores de stock mínimo e 

máximo, informações relativas a compras e vendas, informação científica, etc. O SI acompanha 

a evolução do stock dos produtos, detetando a venda dos mesmos e fazendo uma proposta de 

encomenda sempre que se atinge o ponto de encomenda, isto é, a quantidade mínima, com base 

na média mensal de vendas, abaixo da qual é necessário realizar uma encomenda. 

4.1.3. Realização, receção e conferência de encomendas 

O SI gera automaticamente uma proposta de encomenda diária, que deve ser analisada e 

conferida por um colaborador experiente e, por isso, habilitado a alterá-la de acordo com as 

necessidades da farmácia (p.e. stocks mínimos e máximos e reservas de produtos). Após a 

validação, efetua-se a encomenda ao fornecedor. As encomendas diárias são realizadas duas 

vezes por dia, à Alliance Healthcare e à Cooprofar, via farmalink. Adicionalmente, é possível 

proceder ao pedido de produtos específicos, p.e. medicamentos temporariamente indisponíveis 

na farmácia, solicitados pelo utente. O pedido é efetuado via farmalink, através de encomendas 

instantâneas, ou por contacto telefónico com os armazenistas, permitindo, neste caso, confirmar 

a presença do produto no armazém e informar o utente sobre a disponibilidade futura do mesmo 

na farmácia. A gestão das compras mensais de produtos com maior rotação na FD implica a 

realização de uma encomenda “50+” à Cooprofar. A atual conjetura económica exige das 

Farmácias Comunitárias uma correta gestão de stock, antecipando possíveis situações de rutura. 

Por outro lado, um produto não esgotado, mas temporariamente indisponível na FD e solicitado 

por um utente exige do colaborador uma encomenda instantânea. Durante o estágio, assisti à 

realização de encomendas diárias e realizei encomendas instantâneas, via telefone e via 

farmalink. Cada encomenda entregue na farmácia é acompanhada de uma fatura, composta por 

original e duplicado, enviada pelo fornecedor. No momento de receção da encomenda, é 

necessário conferir a integridade dos produtos rececionados e verificar se estes correspondem 

aos produtos encomendados, nas quantidades definidas no ato da encomenda. Para tal, 

procede-se à leitura ótica de cada produto e, nos casos em que o código de barras é ilegível pelo 
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equipamento, introduz-se manualmente o código CNP. Simultaneamente, é fundamental verificar 

o estado da embalagem (procedendo à abertura da embalagem, particularmente, no caso das 

ampolas e injetáveis), o PV e se existe alguma reserva associada ao produto. Se o PV do produto 

rececionado for superior ao PV previamente gravado no SI, não se procede a alterações. Pelo 

contrário, quando o produto rececionado apresenta uma validade mais curta do que a constante 

no SI, é necessário atualizar a data e garantir que o produto é escoado em primeiro lugar, 

acondicionando-o mais à frente na gaveta. Os produtos reservados encontram-se assinalados 

na coluna de situação com um “R”, sendo que a reserva associada ao produto pode estar paga 

(stock negativo) ou não. Posteriormente, a listagem de todos os produtos é organizada por ordem 

alfabética e os respetivos preços de custo atualizados no computador. Se o valor total da fatura 

corresponder ao valor apresentado no SI, é possível terminar a receção da encomenda. No caso 

dos produtos encomendados que não foram recebidos, realiza-se uma etapa adicional de 

transferência para outro fornecedor, no sentido de evitar ruturas de stock. De notar ainda que a 

presença de benzodiazepinas, medicamentos psicotrópicos e/ou estupefacientes na encomenda 

demanda a gravação do número da requisição para finalizar a receção. Depois, o valor da fatura 

da encomenda rececionada é registado numa folha de cálculo própria, em ficheiro de Excel. 

Neste documento elaborado pela FD para controlo interno, regista-se o valor total de cada fatura, 

de acordo com o mês e o armazenista. Por último, armazenam-se os produtos rececionados nos 

locais definidos. Na receção das encomendas “50+” e das encomendas que vêm diretamente do 

laboratório, procede-se primeiramente à contagem dos produtos que chegaram à farmácia e 

confirma-se se as quantidades faturadas correspondem às quantidades entregues. De seguida, 

separa-se um exemplar de cada produto, de modo a agilizar o processo de receção da 

encomenda no SI e o armazenamento dos produtos rececionados. Desde a minha segunda 

semana de estágio, foi-me permitido receber encomendas, o que proporcionou um contacto 

privilegiado com os produtos mais vendidos na FD. Tive ainda a possibilidade de presenciar a 

correção de certas irregularidades (p.e. produto faturado em falta e produtos não pedidos nem 

faturados na encomenda), através do contacto direto com o fornecedor via telefone. 

4.2. Sistema de Reservas 

A FD utiliza o sistema de reservas do Sifarma® 2000 quando o produto solicitado pelo utente 

não existe em stock na farmácia, em virtude de não ser habitualmente procurado pelos utentes 

da farmácia. Deste modo, no ato da venda, sempre que se fatura um produto cujo stock é nulo, 

o SI pergunta ao operador se deseja criar uma reserva (Anexo XI). Ao responder afirmativamente 

e realizar uma reserva no SI, com o nome do utente e o produto reservado, este pode optar por 

pagar de imediato o produto (Reserva Paga) ou posteriormente no momento da entrega (Reserva 

Não Paga), informação que fica registada no SI e no talão de reserva. Posteriormente, são 

emitidos dois talões, um para o utente e o outro para a farmácia, que é anexado ao produto após 

a sua receção. Para o levantamento de uma reserva paga, o utente deve deslocar-se à FD, fazer-

se acompanhar do talão de reserva e selecionar a “Senha C”, destinada ao “Levantamento de 

Produtos Pagos”. No momento de entrega do produto pago ao utente, o colaborador deve ainda 

finalizar a reserva no SI, procedendo à entrega informática do produto, cujo estado da reserva 
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associada é “dispensado”. No caso das Reservas Não Pagas, após a leitura ótica do produto 

reservado, é necessário associar a reserva gravada no SI à linha do produto para prosseguir 

para a dispensa. Ainda que não seja infalível, constatei que o sistema de reservas do Sifarma® 

2000 agiliza efetivamente o processo associado à reserva de produtos. Além disso, considero 

que as fragilidades ainda apresentadas pelo sistema podem ser contornadas com a intervenção 

do colaborador. Durante todo o estágio, por diversas vezes, anexei os talões aos respetivos 

produtos, colocando-os na gaveta (Reservas Pagas) ou no móvel (Reservas Não Pagas), de 

modo a facilitar a entrega ao utente. Aquando da entrega do produto, finalizei ainda as reservas 

no SI. 

4.3. Marcação de preços 

A legislação atual respeitante aos preços e às margens de comercialização dos 

medicamentos e produtos de uma farmácia estabelece a obrigatoriedade de indicação do Preço 

de Venda ao Público (PVP) na rotulagem dos medicamentos (18). Os MNSRM não 

comparticipados, MUV, dispositivos médicos, produtos de Cosmética e Dermofarmácia e 

produtos de Puericultura são exemplos de produtos sem PVP definido nas embalagens. Nesses 

casos, o PVP é automaticamente definido pelo SI da farmácia, após a introdução do preço de 

venda à farmácia e da margem de lucro. 

4.4. Armazenamento e controlo dos prazos de validade 

O armazenamento é a etapa imediatamente a seguir à receção de encomendas e 

etiquetagem dos produtos rececionados. O procedimento de armazenamento de qualquer 

medicamento ou produto de saúde é efetuado segundo o princípio de “primeiro expirado – 

primeiro saído” ou método FEFO, de modo a promover o correto escoamento de stock e a facilitar 

a dispensa de produtos com menor PV em primeiro lugar. Sempre que possível deve respeitar-

se a regra supracitada, com exceção dos produtos que não possuem PV, aplicando-se, neste 

caso, o princípio de “primeiro chegado – primeiro saído” ou método FIFO “First In, First Out”. O 

armazenamento dos medicamentos que exigem condições especiais de temperatura deve ser 

prioritário. A atenção do colaborador é primeiramente dirigida para os medicamentos termolábeis 

(p.e. insulinas e vacinas), que são armazenados no frigorífico, a uma temperatura entre 2 e 8ºC. 

Seguidamente, alguns medicamentos e/ou psicotrópicos (p.e. buprenorfina) são armazenados 

numa gaveta específica e fora da vista e do alcance dos utentes. O local de armazenamento dos 

MSRM e MNSRM deve apresentar condições apropriadas, que se traduzem em temperatura 

ambiente inferior a 25ºC, humidade inferior a 60%, luminosidade e ventilação adequadas. Por 

fim, os produtos de venda livre (p.e. dispositivos médicos, PCHC e suplementos alimentares) 

são habitualmente expostos em zonas da farmácia com maior visibilidade para o utente, tais 

como lineares, gôndolas e expositores na área de atendimento ao público ou atrás do balcão. O 

controlo de PV realizado durante a receção de encomendas é acompanhado da emissão mensal 

de uma lista com os produtos, cuja validade vai expirar nos dois meses seguintes. 

Posteriormente, é necessário procurar esses produtos e confirmar se o PV inscrito na 

embalagem corresponde efetivamente ao da lista. Se isso acontecer, os produtos devem ser 

separados e colocados num contentor para posterior devolução ao respetivo fornecedor. Caso 
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contrário, procede-se à correção do PV no SI. Por vezes, existe a possibilidade de ocorrência de 

um erro no stock informático do produto e este já não se encontrar na farmácia. O 

armazenamento de todo o tipo de produtos na área de stock ativo, no móvel atrás do balcão e 

no próprio armazém revelou-se muito importante para conseguir associar o nome do produto à 

embalagem correspondente, a DCI ao nome comercial e ainda conhecer a respetiva localização. 

4.5. Matérias-primas e reagentes 

As matérias-primas e reagentes destinados à produção de medicamentos manipulados e 

preparações extemporâneas são encomendados da mesma forma que os restantes produtos e 

armazenados num local próprio do armazém. A encomenda é acompanhada da cópia da fatura 

e do respetivo boletim de análise, conforme a legislação em vigor (19). 

4.6. Devoluções 

A necessidade de efetuar a devolução de um produto ocorre em várias situações, 

designadamente: embalagem danificada ou incompleta, receção de um produto diferente do 

encomendado, receção de uma quantidade superior à encomendada, produtos cujo PV está a 

terminar, retirada de lote do mercado por indicação do laboratório que o comercializa e recolha 

voluntária ou suspensão imediata de comercialização decretada pelo INFARMED (associadas a 

inconformidades encontradas num lote de determinado medicamento, comercialização não 

autorizada, entre outros motivos). A devolução é realizada através do SI, sendo processada após 

indicação do armazenista para o qual se destina a devolução, o produto em questão, a 

quantidade, o número da fatura e o motivo de devolução.  Seguidamente, a nota de devolução é 

emitida em triplicado e a terceira via permanece na farmácia, enquanto as restantes são 

carimbadas, assinadas e enviadas juntamente com o produto a ser devolvido. Quando o 

armazenista ou laboratório aceita a devolução, esta é regularizada procedendo à troca do 

produto ou à emissão de uma nota de crédito. Caso a devolução seja negada, o produto retorna 

à farmácia, é colocado no VALORMED e considerado como quebra contabilística. De notar que 

as devoluções de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos são enviadas e rececionadas 

separadamente dos outros produtos. Tive a possibilidade de presenciar algumas devoluções aos 

fornecedores, bem como assistir ao processo de posterior regularização. 

 

5. Dispensa de Medicamentos e Outros Produtos 

De acordo com as Boas Práticas de Farmácia, a cedência de medicamentos é definida como 

o ato profissional em que o farmacêutico cede medicamentos ou substâncias medicamentosas 

aos doentes, mediante prescrição médica, em regime de automedicação ou indicação 

farmacêutica (20). Durante este procedimento, o farmacêutico deve avaliar a medicação 

dispensada, com vista à identificação e resolução de problemas relacionados com os 

medicamentos (PRM), protegendo assim o doente de possíveis resultados negativos associados 

à medicação (RNM). Adicionalmente, sendo o último profissional de saúde a contactar com o 

utente antes do início do tratamento, o farmacêutico é ainda responsável por transmitir a 

informação oral e escrita para o correto uso dos medicamentos, bem como rever o processo de 

uso da medicação com o utente, para que este possa retirar o máximo benefício da terapêutica. 
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5.1. Dispensa de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

A legislação em vigor que estabelece o regime jurídico dos medicamentos de uso humano 

classifica como MSRM todo o medicamento que cumpra pelo menos uma de quatro condições: 

“a) poder constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, mesmo quando 

usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica; b) poder 

constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam utilizados com frequência em 

quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se destinam; c) conter substâncias, 

ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou reações adversas seja 

indispensável aprofundar e d) destinar-se a ser administrados por via parentérica.” (21, 22). 

5.1.1. Prescrição médica 

A dispensa de MSRM é da exclusiva responsabilidade das farmácias, só podendo ocorrer 

mediante a apresentação de receita médica (17, 23). Com o objetivo de melhorar a qualidade da 

prescrição de medicamentos, esta inclui obrigatoriamente a DCI da substância ativa, a forma 

farmacêutica, a dosagem, a apresentação e a posologia. Deste modo, pretende-se dissociar 

marcas de medicamentos ou patologias e incentivar a utilização de MG, possibilitando o acesso 

dos utentes aos medicamentos mais baratos e favorecendo a redução dos encargos com a 

terapêutica. Como consequência, o utente passa a ter direito de opção sobre o medicamento 

que adquire, podendo escolher qualquer um que pertença ao mesmo GH, isto é, ao conjunto de 

medicamentos com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, forma 

farmacêutica, dosagem e via de administração, no qual se inclua pelo menos um MG existente 

no mercado (17, 24). Ainda assim, as justificações técnicas apresentadas pelos médicos 

prescritores podem, em casos excecionais, impedir o direito de opção do doente, tais como: 

• Exceção a) do art. 6.º: Prescrição de um medicamento com margem ou índice 

terapêutico estreito, conforme informação prestada pelo INFARMED. 

• Exceção b) do art. 6.º – Reação adversa prévia: suspeita reportada ao INFARMED, de 

intolerância ou reação adversa a um medicamento com a mesma substância ativa, mas 

identificado por outra denominação comercial. 

• Exceção c) do art. 6.º – Continuidade de tratamento superior a 28 dias: Prescrição de 

medicamento destinado a assegurar a continuidade de um tratamento com duração estimada 

superior a 28 dias. No caso da exceção c) do art. 6.º, o utente pode optar por um medicamento 

com PVP igual ou inferior ao do medicamento prescrito, enquanto as exceções a) e b) do art. 6.º 

não permitem que o utente exerça o seu direito de opção (17, 23). Regra geral, na ausência 

destas exceções, a prescrição por DCI pressupõe sempre a dispensa de um dos cinco 

medicamentos mais baratos, exceto se o utente tiver preferência por um com preço superior (23). 

Para isso, tal como referido anteriormente, a farmácia deve ter disponíveis para venda, pelo 

menos, três dos cincos medicamentos mais baratos e pertencentes ao mesmo GH. Atualmente, 

a prescrição de todos os MSRM por via eletrónica é obrigatória, incentivando a informatização 

do sistema de saúde, estimulando a comunicação entre os profissionais de saúde e diminuindo 

o risco de erro ou má interpretação da prescrição (25). Contudo, a justificação para o recurso a 

uma receita manual é válida em determinadas situações, sendo necessária a menção a uma das 
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exceções: a) falência do sistema informático; b) inadaptação fundamentada do prescritor, 

previamente confirmada e validada anualmente pela respetiva Ordem profissional; c) prescrição 

ao domicílio; e d) outras situações até um máximo de 40 receitas médicas por mês (23). Com 

efeito, a receita médica pode assumir uma de três apresentações: receita manual, receita 

eletrónica materializada e receita eletrónica desmaterializada ou receita sem papel (26). Em cada 

receita eletrónica materializada ou por via manual, podem ser prescritos até 4 medicamentos ou 

produtos de saúde, em que o número total de embalagens prescritas não pode ultrapassar o 

limite de 2 por medicamento ou produto, nem o total de 4 embalagens. No caso da receita 

eletrónica desmaterializada, é possível prescrever medicamentos e produtos de saúde distintos 

em linhas de prescrição distintas, em que cada uma delas só pode incluir um produto, até um 

máximo de 2 embalagens de cada. A prescrição de 4 embalagens iguais por receita médica é 

possível quando os medicamentos se apresentam sob a forma unitária (26). A receita manual 

vigora, regra geral, por 30 dias. Já a receita eletrónica materializada pode ser não renovável 

(uma via única) ou renovável, contendo até três vias, com a indicação “1ª via”, “2ª via” e “3ª via”, 

com validade de seis meses. Por último, cada linha de prescrição da receita desmaterializada 

vigora por 30 dias, ou, em alguns casos, por seis meses (26, 27). Ainda que, na maioria dos 

casos, os utentes da FD apresentem receitas eletrónicas desmaterializadas, tive também 

oportunidade de contactar com receitas eletrónicas materializadas e receitas manuais. As 

justificações mais comuns para a prescrição por via manual foram a falência informática e a 

consulta ao domicílio. Após o contacto com os três tipos de receita, considero que o atendimento 

e a dispensa de medicamentos se encontram substancialmente facilitados com a utilização da 

receita sem papel, em comparação com a receita manual e receita materializada. 

5.1.2. Validação da prescrição médica 

A dispensa de uma receita médica é precedida de uma etapa obrigatória de análise geral da 

prescrição e posterior validação. Na presença de erros passíveis de inviabilizar o correto 

processamento da receita médica, é necessário comunicar e orientar o utente no sentido da 

resolução da situação (p.e. solicitar ao médico a correção da receita com nova prescrição). 

Assim, a receita só é considerada válida se incluir os seguintes elementos: número da receita; 

local de prescrição ou respetivo código; identificação do médico prescritor (n.º cédula profissional 

e especialidade); nome e número de utente; entidade financeira responsável e número de 

beneficiário; identificação do medicamento (DCI, dosagem, forma farmacêutica, dimensão da 

embalagem, número de embalagens e posologia); e referência ao regime especial de 

comparticipação de medicamentos, se aplicável (26). Os elementos a constar numa receita 

manual necessários para a sua validação são semelhantes aos das receitas eletrónicas, salvo o 

local de prescrição ser facultativo, a apresentação da identificação do médico prescritor sob a 

forma de vinheta e a menção obrigatória da alínea apropriada, não podendo ser admitida mais 

do que uma via. De notar que um erro de prescrição não detetado durante a validação de receitas 

manuais representa prejuízos para a farmácia, já que estas serão devolvidas e o pagamento da 

comparticipação não será efetuado. Antes de prosseguir para a dispensa, é ainda fundamental 

verificar a validade da receita manual e da receita eletrónica materializada. No caso das receitas 
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desmaterializadas, esse passo de validação encontra-se facilitado, uma vez que o SI não dá 

permissão para a realização da dispensa (23). Durante o atendimento, consegui detetar o 

incumprimento de alguns dos requisitos acima mencionados, particularmente nas receitas 

manuais com PV expirado, sem assinatura do médico prescritor e com data de prescrição 

rasurada. Verifiquei ainda um caso de ausência de menção da situação de exceção para o 

recurso à prescrição manual. No caso das receitas sem papel, o SI informa sobre o erro de 

prescrição de um medicamento ou produto de saúde, não permitindo abrir a linha de dispensa. 

5.1.3. Interpretação, avaliação farmacêutica e dispensa 

A dispensa de medicamentos corresponde ao serviço em que o Farmacêutico avalia a 

farmacoterapia da prescrição médica, disponibiliza a medicação e informa o utente, de modo 

personalizado, sobre o processo de uso dos medicamentos. Esta avaliação sistemática tem 

como principais objetivos a identificação e resolução de PRM, protegendo assim o doente de 

possíveis RNM. Para tal, na avaliação do processo de uso, é fundamental garantir que o 

medicamento é necessário e adequado, a posologia é adequada e o utente tem condições para 

aderir à terapêutica (28). Adicionalmente, o farmacêutico deve, caso se aplique, informar sobre 

a existência de MG a custo mais reduzido, permitindo assim que o utente exerça o seu direito de 

opção. A opção da maioria dos utentes da FD recai sobre os MG, oferecendo alguma resistência 

à possibilidade de troca de laboratório. Assim, a “Ficha de Cliente” com acompanhamento no 

Sifarma® 2000 permite o acompanhamento farmacoterapêutico, nomeadamente a consulta de 

toda a medicação dispensada e dos laboratórios escolhidos pelo utente. No entanto, são ainda 

em número considerável os utentes que questionam sobre a qualidade e a bioequivalência do 

MG com o medicamento de referência, razão pela qual senti necessidade de elaborar um 

panfleto informativo que prestasse um esclarecimento sobre este assunto, capacitando-os assim 

para a tomada de uma decisão informada (Anexo XII). As receitas manuais são cada vez menos 

frequentes, ainda assim continuam a ser apresentadas nas farmácias, exigindo especial atenção 

no que diz respeito à seleção dos medicamentos, comparativamente à prescrição eletrónica. De 

facto, a leitura ótica dos códigos dos produtos (receita materializada), código de guia de 

tratamento da prescrição e código de acesso e dispensa (receita desmaterializada) garantem a 

correta introdução dos medicamentos no SI, proporcionando maior segurança ao Farmacêutico 

e ao utente, no ato da dispensa. O processamento informático da receita médica manual termina 

com a emissão da fatura e impressão do documento de faturação, no verso da receita. Nos casos 

em que existe complementaridade de subsistema, é ainda necessário fotocopiar a receita e emitir 

dois documentos de faturação, de modo a que o original seja enviado para a entidade primária e 

a cópia para a entidade secundária. O documento de faturação deve ser assinado pelo utente 

como garantia de receção dos medicamentos, sendo posteriormente assinado e carimbado pelo 

Farmacêutico responsável pela dispensa. Mais tarde, as receitas são ordenadas por lotes de 30 

unidades e verifica-se a presença da data, carimbo da Farmácia e assinatura do Farmacêutico. 

Por vezes, é necessário corrigir eventuais erros de faturação ou de dispensa, contactando, neste 

caso, o utente para a resolução da situação. No caso das receitas desmaterializadas, a existência 

de um regime de complementaridade também obriga à emissão de um documento de faturação. 
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Além de não exigir um processamento de receita tão moroso como o anteriormente descrito para 

as receitas manuais, as receitas sem papel apresentam ainda vantagem sobre estas e as 

materializadas, já que não obrigam o utente a levar todos os medicamentos da receita, de uma 

única vez. Anteriormente, a realização de uma venda suspensa permitia ultrapassar essa 

limitação das receitas materializadas. Este tipo de venda não é totalmente encerrado no 

momento, pelo que o utente que não queria levar toda a medicação prescrita deixava a receita 

guardada na farmácia até ao final do mês, altura em que a venda seria encerrada. Atualmente, 

recorre-se essencialmente a uma venda suspensa quando um utente habitual da FD precisa de 

medicação considerada crónica, mas não possui a prescrição médica. Assim, para evitar a 

interrupção do tratamento prolongado, dispensa-se o medicamento e emite-se uma fatura 

simplificada, servindo como comprovativo da venda. O utente dispõe de 30 dias para regularizar 

a situação, entregando a receita na farmácia. Consciente e sensibilizada para as dificuldades 

económicas que afetam a comunidade que serve, a FD concede crédito a alguns utentes com 

conta corrente. Sempre que se realiza uma venda a crédito, é emitido um comprovativo, assinado 

pelo utente e guardado juntamente com a fatura num dossier específico para esse efeito. 

Aquando da regularização, o recibo emitido é anexado à fatura e entregue ao utente. 

5.1.4. Dispensa de estupefacientes e psicotrópicos 

Os medicamentos estupefacientes e ou psicotrópicos atuam diretamente sobre o Sistema 

Nervoso Central, como depressores ou estimulantes, produzindo impacto em todo o organismo. 

Apesar das suas propriedades benéficas em várias situações clínicas, existe um potencial risco 

de habituação e de dependência física e psíquica, fortemente associados ao uso ilegítimo (29). 

Por esse motivo, o circuito destes medicamentos foi rigorosamente definido e regulamentado 

para evitar e desmotivar o uso indevido e o tráfico ilícito destas substâncias (30, 31). A prescrição 

de medicamentos contendo uma substância classificada como estupefaciente ou psicotrópica 

não pode constar de receita materializada ou por via manual, onde sejam prescritos outros 

medicamentos ou produtos de saúde (26). No ato da dispensa, o SI só permite finalizar a venda 

após introdução dos dados sobre o doente, o médico prescritor, o adquirente e ainda o número 

da receita. Seguidamente, o “Documento de Psicotrópico” é emitido e arquivado, sendo anexado 

à fotocópia da receita, no caso das receitas manuais. Posteriormente, tal como acontece com os 

outros medicamentos, o original da receita manual é enviado para a entidade que comparticipa, 

enquanto o duplicado permanece arquivado na farmácia por um período de três anos (23). 

5.1.5. Regimes de comparticipação de medicamentos, sistemas de preços de 

referências e subsistemas de saúde 

Na presença de receita médica, a maioria dos MSRM é comparticipada, isto é, o utente paga 

apenas uma parte do PVP, ficando o restante valor ao encargo do Estado. A entidade 

responsável pela comparticipação dos MSRM prescritos a todos os cidadãos portugueses é o 

Serviço Nacional de Saúde (SNS). Os medicamentos comparticipados incluídos em GH ficam 

sujeitos ao sistema de preços de referência. O preço de referência para cada GH corresponde à 

média dos cinco PVP mais baixos praticados no mercado, tendo em consideração os 

medicamentos que integrem aquele grupo (32). Assim, o valor máximo da comparticipação é 
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determinado de acordo com o escalão ou regime de comparticipação aplicável, calculado sobre 

esse preço de referência (33). Se o PVP do medicamento for inferior ao valor da comparticipação 

do Estado, o medicamento não tem custo para o doente (32). De 3 em 3 meses, os preços dos 

medicamentos são revistos, o que pode implicar uma alteração na sua comparticipação. 

Consequentemente, o valor indicado na receita desmaterializada ou na guia de tratamento da 

receita eletrónica materializada nem sempre corresponde ao valor que o utente efetivamente tem 

a pagar pelo medicamento, originando algumas situações incómodas no ato da dispensa. Fui 

muitas vezes questionada sobre a diferença de preços e prestei esclarecimento sobre o motivo 

desta situação. A comparticipação do Estado é fixada de acordo com os seguintes escalões: 

Escalão A: 90%, Escalão B: 69%, Escalão C: 37 % e Escalão D: 15% (34). Adicionalmente, existe 

um Regime Especial de Comparticipação de Medicamentos (RECM) que prevê dois tipos de 

comparticipação, em função dos beneficiários e em função das patologias (p.e. Paramiloidose, 

Lúpus, Doença de Alzheimer, Psoríase, etc.) ou de grupos especiais de utentes (35). Existem 

ainda subsistemas de saúde públicos (p.e. ADSE - Instituto de Proteção e Assistência na 

Doença, I.P.) e privados (p.e. SAMS - Serviços de Assistência Médico-Sociais) e seguros de 

saúde, que estabelecem regimes de complementaridade entre entidades, que influenciam o 

custo final da medicação para o utente beneficiário de uma percentagem de comparticipação 

adicional à estabelecida pelo SNS. A ativação do plano de comparticipação no Sifarma® 2000 

encontra-se facilitada, uma vez que a cada entidade corresponde um número (p.e. SNS – 01, 

Protocolo da Diabetes Mellitus – DS e SAMS – J1). Por último, o Estado comparticipa 30% do 

custo associado aos medicamentos manipulados que cumprem os requisitos dispostos no 

Despacho nº 18694/2010, de 18 de novembro (36). Alguns utentes da FD beneficiam de 

subsistemas de saúde, o que proporcionou o meu contacto com diferentes entidades. 

5.1.6. Processamento de receituário e faturação 

Uma vez validadas, assinadas e carimbadas com a identificação da farmácia, as receitas 

materializadas são separadas de acordo com o organismo que comparticipa a medicação. As 

receitas manuais de cada organismo são agrupadas em lotes de 30 unidades por ordem 

crescente, sendo conferidas e corrigidas, se necessário. De notar que apenas o último lote do 

mês pode apresentar menos de 30 receitas. Quando se aproxima o final do mês, é emitido, com 

recurso ao SI, o “Verbete de Identificação do Lote” referente apenas aos lotes que se 

encontrarem completos até ao momento de emissão. No último dia do mês, procede-se à 

emissão da fatura mensal de medicamentos e a “Relação de Resumos de Lote”. As receitas com 

comparticipação pelo SNS e respetiva documentação são enviadas para a Administração 

Regional de Saúde (ARS). Por sua vez, as outras receitas, relativas aos restantes sistemas de 

comparticipação, são enviadas para a ANF, de modo a serem conferidas pelas entidades 

responsáveis. Posteriormente, o valor de comparticipação é devolvido à farmácia. Caso os 

Centros de Conferência de Faturas detetem alguma inconformidade, a receita em situação 

irregular é devolvida à farmácia, acompanhada da justificação. (27). Durante o estágio, 

acompanhei todo o processamento de receituário e faturação, auxiliando na organização dos 

lotes. 
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5.2. Dispensa de Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Os medicamentos que não preencham qualquer das condições previstas para os MSRM não 

estão sujeitos a receita médica. Regra geral, não são comparticipáveis e destinam-se à 

prevenção, alívio ou tratamento de sintomas ou transtornos de saúde minor que não requeiram 

cuidados médicos (21). A utilização de MNSRM é cada vez mais reconhecida como uma prática 

integrante do sistema de saúde, podendo resultar da prescrição médica, do aconselhamento 

farmacêutico ou, frequentemente, da automedicação que deve ser limitada a situações clínicas 

bem definidas. Em primeiro lugar, torna-se fundamental consciencializar os utentes para a 

utilização responsável de MNSRM, mediante assistência e aconselhamento de um profissional 

de saúde, alertando para a possibilidade de, em certos casos, a automedicação poder mascarar 

sintomas e estados de saúde mais graves (37). Muitas vezes, o tempo que se dispõe para 

realizar o atendimento não favorece este tipo de esclarecimento, pelo que considerei 

fundamental completá-lo com a transmissão de informação escrita sob a forma de um panfleto 

(Anexo XIII). Já o aconselhamento prestado pelo Farmacêutico será tão mais correto quanto 

maior for a quantidade e a qualidade da informação recolhida sobre o utente, no que diz respeito 

aos sinais que este apresenta e aos sintomas e queixas que ele relata. Caso se conclua, após 

avaliação da situação clínica, que se trata de um problema de saúde minor, o Farmacêutico deve 

procurar a abordagem terapêutica mais adequada e dispensar um MNSRM, fornecendo toda a 

informação relevante sobre o processo desse medicamento. No desempenho desta tarefa, o 

Farmacêutico deve ser ponderado e capaz de reconhecer os limites da sua intervenção, 

encaminhado o utente para o médico sempre que a gravidade da situação relatada o justifique. 

Por esse motivo, a Farmácia Comunitária é muitas vezes procurada pelos utentes como primeiro 

local de “triagem”, antes mesmo do Centro de Saúde ou das urgências do Hospital. A altura do 

ano em que decorreu o meu estágio determinou bastante o tipo de aconselhamento que me foi 

solicitado (picadas de insetos, piolhos, queimaduras e rinite alérgica). Neste contexto, tive ainda 

oportunidade de aplicar técnicas de “cross-selling” (p.e. num episódio de picada de inseto, 

aconselhei um anti-histamínico oral e um gel anti-histamínico de uso tópico, sugerindo também 

a compra de um repelente de insetos).   

5.3. Dispensa de outros produtos de saúde 

A FD apresenta uma vasta gama de produtos ao dispor dos utentes, desde dispositivos 

médicos (p.e. meias de compressão e termómetros), MUV, produtos de alimentação especial 

(em idade pediátrica e para a terceira idade), produtos de cosmética e dermofarmácia 

(nomeadamente, das marcas Uriage®, Vichy® e Eucerin®), produtos dietéticos, produtos 

fitoterapêuticos e suplementos. No início do meu estágio, a elevada procura dos utentes por 

suplementação de magnésio determinou que o meu primeiro trabalho consistisse na elaboração 

de uma tabela-resumo com os suplementos de magnésio disponíveis na FD, identificando para 

cada um deles o sal de magnésio e a respetiva biodisponibilidade. Adicionalmente, elaborei um 

breve questionário para a rápida identificação de situações de défice deste mineral (Anexo XIV).  
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6. Preparação de Medicamentos Manipulados e Preparações 

Extemporâneas 

De acordo com a legislação em vigor, entende-se por medicamento manipulado qualquer 

“fórmula magistral ou preparado oficinal produzido e dispensado sob a responsabilidade de um 

farmacêutico”. A preparação de medicamentos manipulados não é muito solicitada na FD, mas, 

sempre que acontece, deve seguir as boas práticas a observar na preparação deste tipo de 

medicamentos na Farmácia de Oficina (38, 39). A preparação do manipulado implica o 

preenchimento da respetiva “Ficha de Preparação” e deve reger-se pelo FGP. Após o 

acondicionamento do medicamento manipulado, procede-se à rotulagem da embalagem, onde 

deve constar toda a informação necessária para o doente, nomeadamente: nome da preparação, 

quantidade preparada, data de preparação, PV, PVP, condições de conservação e instruções 

especiais, eventualmente indispensáveis para a utilização do medicamento (p.e. “agitar antes de 

usar” ou “uso externo” em fundo vermelho). O cálculo do PVP dos medicamentos manipulados 

é efetuado com base no valor dos honorários da preparação, no valor das matérias-primas e no 

valor dos materiais de embalagem, aplicando a fórmula: (Valor dos honorários + Valor das 

matérias-primas + Valor dos materiais de embalagem) x 1.3, acrescido do valor do IVA à taxa 

em vigor (40). Por sua vez, as preparações extemporâneas correspondem vulgarmente a pós 

para suspensão oral, de baixa estabilidade, preparadas no ato da venda, mediante reconstituição 

com água purificada. Ao contrário do que acontece com a preparação de manipulados, a 

reconstituição de medicamentos é frequentemente solicitada pelos utentes da FD.  Durante o 

estágio, tive oportunidade de preparar uma Solução de Minoxidil a 5% (Anexo XV), preenchendo 

a respetiva “Ficha de Preparação”. Nesse sentido, realizei os cálculos necessários para a 

preparação do manipulado e definição do PVP, elaborei o rótulo e anotei as quantidades usadas 

no registo de saídas das matérias-primas. No que diz respeito às preparações extemporâneas, 

foi-me solicitado, em alguns atendimentos, a reconstituição de determinados medicamentos, tais 

como antibióticos (Amoxicilina, Amoxicilina + Ácido Clavulânico e Zipos®). Após reconstituição, 

terminei a dispensa do medicamento e reforcei a importância de conservar a suspensão obtida 

no frigorífico e proceder a uma adequada agitação antes de usar. 

 

7. Outros serviços prestados na farmácia  

Além dos serviços de depilação, fisioterapia, consultas de nutrição, podologia e rastreios 

auditivos, realizados por outros profissionais qualificados que se deslocam ao espaço da 

farmácia em dias definidos, a FD disponibiliza à comunidade vários serviços farmacêuticos que 

promovem a saúde e o bem-estar dos seus utentes. Entre eles, destacam-se a determinação de 

parâmetros fisiológicos e bioquímicos e a administração de vacinas não incluídas no PNV. 

7.1. Determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos 

A determinação da PA é realizada com recurso a um tensiómetro automático de braço, ao fim 

de 5 minutos de descanso na farmácia. Após a medição, o farmacêutico deve informar o utente 

dos valores de PA sistólica, PA diastólica e pulsação obtidos, bem como partilhar a sua 

interpretação sobre os mesmos e incentivar a adoção de algumas medidas não farmacológicas 
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que auxiliem no controlo da PA. Os utentes que determinam regularmente a PA fazem-se 

acompanhar de um cartão de registo da FD, onde são anotados os valores obtidos nos respetivos 

dia e hora da medição. Este tipo de registo facilita a tarefa de apreciação global deste parâmetro 

por parte do Farmacêutico e do médico. Adicionalmente, os utentes da FD podem medir a 

glicemia capilar, o colesterol total e os triglicerídeos, com recurso ao fotómetro CR 3000®, sendo 

que as duas primeiras podem ainda ser determinadas em conjunto. Primeiramente, realiza-se a 

limpeza com álcool a 70% e a punção do dedo com uma lanceta, com vista à recolha de uma 

amostra de sangue capilar para um tubo capilar. De seguida, coloca-se o capilar com o sangue 

a analisar numa cuvete própria de cada teste, agitando lentamente para evitar a formação de 

espuma, e procede-se à leitura do “branco”. Por último, depois de adicionar 2 gotas de reagente 

e agitar novamente para promover a reação, coloca-se a cuvete no aparelho e aguarda-se pela 

leitura. Em alternativa, a determinação da glicemia pode ser realizada em aparelhos portáteis 

(p.e. FreeStyle Precision®). A determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos revelou ser 

uma tarefa com periodicidade diária e, por isso, muito frequente. Sempre que a determinação 

exige a realização de punções capilares, é obrigatória a utilização de luvas e o cuidado de rejeitar 

todo o material contaminado com sangue nos contentores apropriados. Perante os resultados 

obtidos, procurei reunir informações relevantes, tais como a história clínica e os hábitos de vida 

do utente para realizar o melhor aconselhamento possível e selecionar as medidas não 

farmacológicas mais adequadas para, eventualmente, complementar as farmacológicas. 

7.2. Administração de medicamentos e vacinas não incluídas no Plano 

Nacional de Vacinação  

A FD também proporciona aos utentes um serviço de primeiros socorros, tratamento de 

feridas e administração de injetáveis e de vacinas não incluídas no PNV. Este serviço é prestado 

por colaboradores devidamente habilitados e certificados. 

7.3. Recolha de medicamentos (VALORMED) e radiografias 

Dispondo de um sistema integrado de recolha de embalagens e medicamentos fora de uso 

(VALORMED) (Anexo XVI), a FD permite aos utentes eliminar corretamente os medicamentos 

fora de uso, fora da validade e as embalagens vazias, que constituem um perigo para a saúde 

pública e para o meio ambiente, caso sejam tratados como outro resíduo urbano (41). Quando 

se atinge a capacidade máxima do contentor do VALORMED, é necessário fechá-lo e pesá-lo, 

procedendo depois ao preenchimento de uma ficha em papel autocopiável. Mais tarde, o 

contentor é recolhido pelos distribuidores de medicamentos, sendo substituído por outro (41). 

Recentemente, a FD participou na Missão Ambiente 2016-2017, promovida pelo VALORMED. A 

FD colabora ainda na recolha de radiografias sem valor de diagnóstico, em virtude da “Campanha 

de Reciclagem de Radiografias”, realizada anualmente pela Assistência Médica Internacional 

(AMI) (42). Além da reciclagem do material poluente, esta prática ganha particular relevância ao 

nível do apoio a ações humanitárias, uma vez que cada tonelada de radiografias recolhida dá 

origem a cerca de 10 Kg de prata, cuja venda reverte para a AMI (42). Na FD, os utentes dirigem-

se frequentemente ao atendimento para deixar os medicamentos fora de uso, fora da validade e 

as embalagens vazias no contentor do VALORMED. Por diversas vezes, recebi os 
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medicamentos dos utentes para colocar no contentor e procedi ao posterior fecho, pesagem e 

preenchimento da ficha, antes da recolha. De um modo geral, considero que os utentes da FD 

aderem bem a esta iniciativa, tendo criado inclusivamente a rotina de levar os medicamentos 

fora de uso para a farmácia, como parte do processo de gestão e uso da medicação. 

7.4. Distribuição de medicamentos no Centro de Dia Salvador do Mundo 

A proximidade do Centro de Dia Salvador do Mundo (CDSM) à FD justifica que esta seja 

responsável pela distribuição dos medicamentos aos quinze utentes do Centro, na sua grande 

maioria, polimedicados. Deste modo, semanalmente, um colaborador da FD visita o Centro de 

Dia, com o objetivo de registar os pedidos dos utentes e recolher as receitas médicas passíveis 

de serem aviadas. Mais tarde, no próprio dia, os medicamentos de cada utente são separados 

e, finalmente, entregues no Centro de Dia. Ao agilizar o processo de aquisição da medicação, a 

FD torna mais fácil o trabalho dos responsáveis do Centro, promovendo o uso responsável dos 

medicamentos e o cumprimento da terapêutica medicamentosa estabelecida pelo médico. 

Durante o estágio, tive oportunidade de realizar estes procedimentos associados à distribuição 

de medicamentos no CDSM. Inicialmente, assumi a responsabilidade de entrega da medicação, 

chegando posteriormente a tratar da recolha dos pedidos e da separação dos produtos para os 

respetivos utentes. Ao estabelecer um contacto próximo com o CDSM desde o início do estágio, 

consegui perceber rapidamente a dinâmica de funcionamento de centro e identificar as principais 

necessidades dos utentes relativamente ao processo terapêutico, o que se revelou fundamental 

para a conceção e aplicação de um dos projetos descritos na Parte II do relatório.  

7.5. Farmacovigilância 

A introdução de um novo medicamento no mercado é acompanhada por um sistema de 

avaliação prévia que visa, no essencial, assegurar a verificação dos critérios de qualidade, 

segurança e eficácia desse medicamento. Contudo, os ensaios clínicos realizados permitem 

apenas detetar as reações adversas medicamentosas (RAM) mais frequentes, limitando a 

possibilidade de registo e o conhecimento do especialista relativamente a reações raras ou de 

aparecimento tardio. Torna-se assim pertinente o conceito de Farmacovigilância que tem como 

objetivo principal a melhoria da qualidade e segurança dos medicamentos, em defesa do utente 

e da Saúde Pública, através da deteção, avaliação e prevenção de RAM. Para tal, a criação do 

Sistema Nacional de Farmacovigilância (SNF), em 1992, assume um importante papel na recolha 

e avaliação de informação sobre RAM, estabelecendo ainda a responsabilidade dos titulares de 

AIM de medicamentos, dos profissionais de saúde e das demais autoridades de saúde. Todos 

os profissionais de saúde integram a estrutura do SNF, cujo acompanhamento, coordenação e 

aplicação são da responsabilidade do INFARMED. Deste modo, o Farmacêutico deve ser capaz 

de reconhecer, registar e notificar qualquer reação adversa ou não esperada a um medicamento, 

ou mesmo suspeita de RAM, procedendo ao preenchimento e envio célere da “Ficha de 

Notificação de Reações Adversas” para o SFN, via correio, fax ou Internet (43). Durante o meu 

período de estágio, não assisti a nenhum caso de existência ou suspeita de RAM que exigisse o 

envio da respetiva notificação ao SNF. 
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7.6. Ações promovidas pela Farmácia das Devesas 

A FD mantém-se atenta e empenhada em dar resposta às necessidades dos seus utentes, 

bem como em criar hábitos de vida saudável na comunidade. Desta forma, assume uma postura 

ativa e o compromisso de proporcionar várias iniciativas de promoção de saúde e bem-estar, 

algumas das quais desenvolvidas durante o meu período de estágio. No passado dia 19 de 

março, a FD realizou o “Rastreio do Dia do Pai” (Anexo XVII), com determinação gratuita da PA, 

glicemia capilar, peso e altura e cálculo do IMC, para os utentes do sexo masculino. Durante o 

rastreio, foram registados os valores dos parâmetros avaliados e procedeu-se ao 

aconselhamento personalizado de cada utente com sugestão das medidas não farmacológicas 

mais adequadas. Esta atividade contou com a minha colaboração e a das minhas duas colegas 

estagiárias.  

No dia 29 do mesmo mês, a BebéVida levou à FD o “Open Day Eco Baby 4D”, oferecendo às 

futuras mamãs a possibilidade de conhecer os seus bebés através de uma ecografia emocional 

4D, durante 5 minutos. Já no dia 18 de abril, a FD recebeu o beautyLAB da Innéov, em que as 

utentes usufruíram de forma gratuita de uma consulta de imagem e de um rastreio de pele e de 

cabelo com uma especialista da marca. No final do mês de abril, realizou-se um Rastreio de 

Podologia com a podologista da FD, a Dr.a Andreia, e um Rastreio Nutricional com a nutricionista, 

Dr.a Marisa, nos dias 26 e 29, respetivamente.  

No dia 11 de maio, organizei o “Dia do Saco”, uma iniciativa desenvolvida no âmbito do meu 

projeto de Estágio, em que o utente levava toda a medicação que tomava para a FD e reunia 

com o Farmacêutico, mediante marcação prévia, para esclarecer o processo de uso dos 

medicamentos e todas as questões relacionadas com a medicação. Durante a semana de dia 22 

a dia 27 de maio, organizei a “Semana da Saúde” que terminou com a habitual “Caminhada da 

Farmácia das Devesas”, reconhecida já como evento anual da FD e bastante aguardada pelos 

utentes. As atividades diárias desenvolvidas ao longo desta semana estavam subordinadas a 

um tema, o que permitiu promover a saúde e educar os utentes sobre seis diferentes temáticas 

na área da Saúde. Das atividades realizadas durante esta semana, destacam-se o “Rastreio 

Cardiovascular” na FD (dia 23), a “Sessão informativa dedicada ao tema da Higiene Oral” aos 

alunos do 1º e 3º anos da Escola Básica das Devesas (dia 24) e a “Sessão informativa dedicada 

ao tema Alimentação Saudável nos Idosos” no CDSM (dia 26). No final do mês de maio, decorreu 

ainda o concurso relativo ao Dia Mundial da Criança, com a elaboração de um desenho alusivo 

ao tema “Higiene oral”, pelos alunos que assistiram à sessão supracitada.  

O anúncio dos vencedores que participaram com os três melhores desenhos foi feito no 

primeiro dia do mês de junho. No dia 9 de junho, a FD participou no Roadshow comemorativo 

dos 25 anos da SIC (Sociedade Independente de Comunicação), na Praça dos Leões, como 

parceira das Farmácias Portuguesas, realizando um Rastreio Cardiovascular, com determinação 

gratuita da PA e da glicemia capilar dos transeuntes. No dia 14 do mesmo mês, decorreu a 

receção aos alunos tailandeses do Curso de Farmácia da Universidade de Khon Kaen na FD, ao 

abrigo do intercâmbio internacional com a Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

(FFUP). Para celebrar as festas populares, a FD promoveu o “Concurso de Quadras de São João 
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2017” durante o mês de junho (Anexo XVIII). A adesão a este evento revelou-se muito 

satisfatória, contando com a participação de vários utentes e até a apresentação de mais do que 

uma proposta, em alguns casos. Todas as iniciativas acima descritas contaram com a minha 

participação e colaboração em todo o processo de planeamento e realização da atividade. A 

última iniciativa da minha responsabilidade foi a organização de um novo “Dia do Saco”, desta 

vez no CDSM, no dia 26 de junho. Por último, todo o trabalho que desenvolvi na FD no âmbito 

da Adesão Terapêutica e Cuidados Farmacêuticos em Farmácia Comunitária foi apresentado no 

Workshop “Adesão à medicação e a planos terapêuticos” realizado na FFUP, durantes os dias 6 

e 7 de julho.  

 

8. Formação complementar 

A prestação adequada de cuidados de saúde ao nível da Farmácia Comunitária exige do 

Farmacêutico a constante atualização de conhecimentos e aperfeiçoamento técnico-científico, 

pela realização de formação contínua certificada (44). Durante o meu período de estágio na FD, 

tive o privilégio de usufruir de formação contínua, sob a forma de Cursos, Formações e 

Workshops: 

• Formação “Locetar EF e BenzaCare”, da Galderma® (2h; 8 de março, PortoCruz, V. N. 

de Gaia). 

• Formação “Cosmética Ativa”, da Vichy® (2h; 18 de abril, Hotel Crowne Plaza Porto, 

Porto). 

• Formação “Doença Venosa – Os primeiros passos na identificação, avaliação e 

aconselhamento”, da Tecnimede® (2h; 20 de abril, Hotel AC Porto, Porto) (Anexo XIX). 

• Formação “Dulcosoft e Antistax”, da Sanofi® (1h; 28 de abril, Farmácia das Devesas, V. 

N. de Gaia) (Anexo XX). 

• Curso “Comunicação clínica para farmacêuticos - competências para o desenvolvimento 

de uma perspetiva centrada no doente”, da FFUP (6h; 4 de maio, FFUP, Porto) (Anexo XXI). 

• Formação “Secret Spots shared by Anthelios”, da La Roche-Posay® (2h; 24 de maio, 

Hotel Vila Galé, Porto). 

• Workshop “Adesão à medicação e a planos terapêuticos”, da FFUP (14h; 6 e 7 de julho, 

FFUP, Porto) (Anexo XXII). 

 

Parte II - Projetos desenvolvidos durante o Estágio 

1. Projeto “Criar Saúde nas Devesas” 

1.1. Enquadramento e objetivos do projeto 

O Estatuto do Medicamento transpõe a definição europeia de medicamento para o contexto 

nacional, estabelecendo que este corresponde a “toda a substância ou associação de 

substâncias apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em 

seres humanos ou dos seus sintomas ou que possa ser utilizada ou administrada no ser humano, 

com vista a estabelecer um diagnóstico médico ou, exercendo uma ação farmacológica, 
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imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas” (10, 45). O 

papel do medicamento tem expressão ao nível terapêutico, reduzindo a carga da doença e a 

mortalidade associada, sendo igualmente relevante no plano preventivo, o que implica um 

investimento económico considerável (46). Deste modo, a importância do medicamento assenta 

no seu contributo efetivo, enquanto ferramenta tecnológica de ponta para a criação de saúde e 

de maior qualidade de vida na sociedade. No entanto, existem evidências de que o potencial do 

investimento anual feito em medicamentos permanece subaproveitado (46).  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que metade dos cidadãos, em todo o mundo, 

não toma corretamente os seus medicamentos, apresentando para isso razões várias (47, 48). 

Adicionalmente, prevê-se que a utilização otimizada do medicamento possa traduzir-se numa 

poupança anual de 370 mil milhões de euros (M€), em cuidados de saúde em todo o mundo, o 

que corresponde a cerca de 8% da despesa mundial em Saúde, por ano (49, 50). Em Portugal, 

estima-se que as intervenções farmacêuticas em Saúde Pública na Farmácia Comunitária se 

traduzam num aumento médio de 8,3% na qualidade de vida dos portugueses, permitindo poupar 

879,6M€, dos quais cerca de 238M€ correspondem a melhorias na adesão terapêutica (51). Logo 

a seguir, destacam-se as intervenções farmacêuticas ao nível das doenças ou terapêuticas 

crónicas, nomeadamente a hipertensão arterial (147,6M€), a diabetes (32,9M€) e a asma e 

doença pulmonar obstrutiva crónica (27,7M€), com um total de poupança de cerca de 208,2M€ 

para a sociedade portuguesa (51). Deste modo, torna-se fundamental que os utilizadores de 

medicamentos, os profissionais de saúde e os decisores políticos sejam responsabilizados e 

parte ativa do processo de poupança, cujas oportunidades de melhoria mais relevantes são: a 

promoção da adesão terapêutica, o uso do medicamento no momento certo, a otimização da 

utilização de antibióticos, a diminuição de erros de medicação, o incentivo à utilização de 

genéricos e a gestão adequada em regimes de polimedicação (49, 52).  

Assim que comecei a fazer atendimento ao público, rapidamente tomei consciência de que 

muitos utentes da FD não tiravam o benefício máximo do tratamento terapêutico instituído, como 

resultado de um processo de uso do medicamento muito pouco satisfatório. Nesse sentido, e 

tendo presente as recomendações da Ordem dos Farmacêuticos (OF) para o “Uso Responsável 

do Medicamento”, procurei identificar as áreas de intervenção na FD com maior potencial para 

melhoria da saúde dos utentes, que viriam a servir de mote para a conceção e desenvolvimento 

do Projeto “Criar Saúde nas Devesas”. Deste modo, estabeleci como objetivos gerais deste 

projeto: 

• Avaliar o perfil de adesão do utente da FD e combater a não-adesão à terapêutica, pela 

aplicação de estratégias adequadas ao contexto da Farmácia Comunitária. 

• Auxiliar e esclarecer o processo de gestão e uso do medicamento, no âmbito do serviço 

de “Revisão da Terapêutica” (RT), com vista à diminuição dos erros de medicação e 

acompanhamento dos utentes polimedicados. 

• Educar e formar para a Saúde, isto é, dotar o utente com ferramentas adequadas e 

baseadas na evidência científica que permitam o seu envolvimento nas decisões terapêuticas 

em diversas áreas da Saúde. 
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1.2. Adesão Terapêutica 

As expressões compliance (obediência) e adherence (adesão) coexistem com frequência na 

literatura, sendo utilizadas de forma indevida e indiscriminada para referir o mesmo conceito de 

“adesão terapêutica” (53, 54). A compliance, como o próprio termo sugere, apresenta-se como a 

extensão do comportamento do doente na sequência da indicação do tratamento definido pelo 

profissional de saúde, em que o primeiro assume uma postura passiva e de obediência em 

relação ao segundo (53, 54). Pelo contrário, a adherence estabelece que o poder de decisão 

deve ser partilhado e não exclusivamente atribuído ao prestador de cuidados de saúde (53, 54). 

Por conseguinte, a inclusão e a participação ativa e voluntária do doente no processo clínico 

devem ser fortemente incentivadas, com vista ao sucesso do tratamento e à obtenção de bons 

resultados em Saúde (55). A adesão ao regime terapêutico pode ser reconhecida como o grau 

de concordância entre as recomendações do médico ou de outro profissional de saúde e o 

comportamento do doente relativamente à proposta de tratamento (56). Seguindo esta linha 

orientadora de raciocínio, a OMS define adesão terapêutica como o “grau ou extensão do 

comportamento da pessoa em relação à toma de medicamentos, ao cumprimento da dieta e 

alteração de hábitos ou estilos de vida indicados pelo profissional de saúde” (57). Assim, a falta 

de adesão não se limita apenas a desvios na aplicação do regime terapêutico instituído, incluindo 

também as práticas de estilo de vida saudável e as recomendações de hábitos de saúde que 

não foram adotadas (p.e. a não realização de exames complementares de diagnóstico prescritos 

e a falta de comparência nas consultas médicas marcadas) (57).  

1.2.1. Preditores da falta de adesão terapêutica  

No exercício da prática clínica, a adesão terapêutica revela-se como um fenómeno dinâmico 

e de etiologia multifatorial (55). De facto, a complexidade da tarefa de avaliação do nível de 

adesão terapêutica está intimamente relacionada com a existência de um conjunto considerável 

de fatores que influenciam o doente e a sua atitude perante o tratamento estabelecido. Assim, 

os fatores preditores da falta de adesão encontram-se agrupados em cinco dimensões com 

influência variável e com interação entre si (58, 59). 

• Fatores sociais, económicos e culturais: O estatuto socioeconómico inferior, baixos 

níveis de literacia ou situações de analfabetismo, o desemprego, a distância considerável aos 

centros de tratamento e o elevado custo associado à rede de transportes e à aquisição dos 

medicamentos têm influência negativa no comportamento de adesão, já que obrigam o doente a 

estabelecer prioridades que podem não incluir o cumprimento do tratamento (55, 58). As etnias, 

raças e crenças culturais que muitas vezes conduzem à segregação de certos grupos e 

acentuam as desigualdades sociais têm igualmente efeitos negativos na adesão. Por fim, os 

fatores sociodemográficos, tais como a idade, sexo e estado civil, influenciam de forma variável 

a adesão (58). Contudo, é possível reconhecer que, enquanto a adesão terapêutica nas crianças 

e idosos é influenciada pelo grau de compromisso assumido pelos progenitores ou cuidadores 

em relação ao tratamento, o comportamento de adesão nos adolescentes é fortemente 

determinado por influências sociais e problemas com a imagem pessoal (55, 58). 
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• Fatores relacionados com os profissionais e serviços de saúde: Os sistemas de 

saúde pouco desenvolvidos, o insuficiente sistema de distribuição do medicamento, a falta de 

conhecimento e educação dos profissionais de saúde em relação a doenças crónicas 

específicas, o tempo de consulta reduzido, a fraca disponibilidade para o acompanhamento 

terapêutico, a falta de incentivos e a ausência de comparticipação destacam-se como fatores 

dificultadores da adesão (55). Atualmente, considera-se que o comportamento do prestador de 

cuidados de saúde em relação ao doente e o desenvolvimento de uma relação de confiança 

entre ambos constituem um fator decisivo na motivação para a adesão terapêutica (60). Tendo 

em vista o sucesso da intervenção clínica, o profissional de saúde deve ser capaz de transmitir 

a informação necessária de forma clara, bem como adaptar o discurso ao nível educacional, à 

capacidade cognitiva e às expectativas de cada doente (61). 

• Fatores relacionados com a doença de base e comorbilidades: A gravidade e a 

severidade da doença, assim como o grau de impacto e as limitações impostas pelos sintomas 

no quotidiano do doente favorecem a adesão ao tratamento (55, 61). Pelo contrário, os níveis de 

adesão são reconhecidamente menores na presença de comorbilidades (p.e. depressão) e 

quando associados a comportamentos abusivos (p.e. consumo excessivo de álcool e drogas) 

(55, 61). 

• Fatores relacionados com a terapêutica prescrita: Relativamente aos fatores 

associados ao tratamento propriamente dito, os mais relevantes prendem-se com a duração e a 

complexidade do regime terapêutico (55, 61). Os doentes apresentam níveis de adesão inferiores 

quando a terapêutica implica alterações significativas na sua rotina, nomeadamente a prescrição 

de muitos medicamentos que impliquem várias tomas ao longo do dia (62). Paralelamente, 

alterações frequentes do esquema posológico, ausência imediata de melhoria clínica e a 

automedicação diminuem igualmente a resposta de adesão ao tratamento (61). 

• Fatores individuais relativos ao doente: A adesão terapêutica pode ainda ser afetada 

por fatores cognitivos e emocionais (58, 60). No domínio cognitivo, a maioria dos utentes 

apresenta como principal motivo para a não adesão o esquecimento do momento das tomas. A 

ausência de perceção da necessidade do tratamento, a falta de informação e conhecimento 

sobre a doença e a incapacidade de cumprir o esquema posológico também comprometem 

bastante a taxa de sucessão da adesão (55). No que respeita ao domínio emocional, a 

diminuição da motivação e confiança na terapêutica, a ansiedade inerente às tomas do 

medicamento, o medo de dependência e da ocorrência de efeitos secundários e a existência de 

ideias preconcebidas em relação ao tratamento estão na origem de baixos níveis de adesão (61). 

1.2.2. Métodos de avaliação da adesão terapêutica 

A implementação de estratégias de promoção de adesão à terapêutica deve implicar uma 

etapa prévia de avaliação do perfil de adesão dos utentes. Esta pode ser avaliada com recurso 

a métodos classificados como diretos ou indiretos, sendo que todos apresentam vantagens e 

desvantagens e nenhum deles é reconhecido como método ideal ou padrão (Anexo XXIII) (63, 

64). Na verdade, embora exista uma variedade de métodos para medir a adesão terapêutica, 

com maior ou menor facilidade de aplicação, a todos eles se reconhece a dificuldade de gerar 
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dados válidos e viáveis, que permitam uma estimativa exata da medida dessa adesão (54). 

Nesse sentido, o modelo de avaliação mais correto consiste na combinação de dois ou mais 

métodos, no sentido de obter respostas mais completas e aproximadas da realidade (65). A 

metodologia direta inclui a observação direta e o doseamento de fármacos ou metabolitos 

(marcadores corporais) em fluidos orgânicos, permitindo esclarecer, in loco, se o doente cumpriu 

a posologia e/ou levou em consideração as precauções associadas à toma do medicamento (66). 

No entanto, a possível adulteração de resultados, em virtude da variabilidade metabólica do 

doente, e os elevados custos constituem as principais limitações dos métodos diretos (66). Por 

seu lado, a metodologia indireta de avaliação da adesão terapêutica é indubitavelmente mais 

fácil de aplicar no contexto de Farmácia Comunitária (60, 66). A tendência atual nesta área 

corresponde ao desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos disponíveis para 

monitorizar o utente, com vista à diminuição do erro resultante do facto de muitos utentes não 

assumirem a ocorrência de um comportamento desviante durante o processo de uso do 

medicamento (66, 67). Além disso, convém ter presente que, na maioria das vezes, o período de 

avaliação não é representativo do comportamento habitual do utente, logo a adesão encontrar-

se-á sobrestimada, por oposição à não adesão subestimada (59). De notar ainda que alguns dos 

dispositivos eletrónicos integrados nos métodos do tipo indireto podem ainda, dependendo da 

duração de utilização, constituir uma estratégia promotora da adesão (63). 

1.2.3. Estratégias de promoção de adesão à terapêutica 

Existem várias estratégias de promoção da adesão terapêutica que integram intervenções do 

tipo comportamental e do tipo educacional (55). No caso das intervenções comportamentais, 

pretende-se instituir mecanismos de adaptação e simplificação que facilitem o cumprimento do 

tratamento proposto (55, 68). No segundo caso, as intervenções educacionais têm como 

principal objetivo prestar esclarecimento sobre o processo de uso do medicamento, o esquema 

posológico e/ou a doença (55, 68). Com efeito, o Farmacêutico encontra-se numa posição 

privilegiada para intervir ao nível da adesão terapêutica, uma vez que é o último profissional de 

saúde a contactar com o utente antes de este dar início ao tratamento. Tendo isso em 

consideração, o Farmacêutico deve assumir uma atitude proativa e, dispondo de várias opções 

de atuação, discernir qual a intervenção de promoção de adesão terapêutica que melhor se 

adequa a um determinado utente, de entre as seguintes (69, 70): 

• Realização e incentivo à automonitorização dos parâmetros mais relevantes para o 

controlo da doença (p.e. PA, glicemia e função respiratória). 

• Reacondicionamento da medicação em embalagens especiais, isto é, em embalagens 

individuais com a inscrição do dia da semana e do horário. 

• Disponibilização de informação visual sobre a toma da medicação, sob a forma de tabela. 

• Disponibilização de caixas de distribuição da medicação. 

• Utilização de dispositivos de alerta para o dia de consulta médica programada, hora da 

toma da medicação e dia de aquisição de receituário para manutenção do esquema proposto. 

Observam-se ainda melhorias significativas ao nível da adesão, sempre que se opta por um 

fármaco com maior tempo de semivida, por não requerer tantas administrações diárias (69, 70). 
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Este tipo de intervenção em que o Farmacêutico identifica a possibilidade de simplificação da 

terapêutica é apenas concretizável após comunicação e colaboração estreita com o médico 

prescritor (71). Pelo contrário, uma intervenção do tipo motivacional só depende da articulação 

entre o Farmacêutico e o utente, com a qual se pretende incutir uma mudança de atitude do 

utente face ao tratamento, sustentada na relação de confiança que desenvolveu com o 

profissional de saúde (71). 

1.2.4. Descrição das intervenções na Farmácia das Devesas 

Antes de elaborar e aplicar estratégias de promoção de adesão à terapêutica na FD, torna-

se necessário avaliar o perfil de adesão dos utentes, para uma melhor intervenção nesta área. 

Na impossibilidade de utilizar uma combinação de métodos diretos e métodos indiretos, recorreu-

se aos segundos, que são mais facilmente aplicáveis em Farmácia Comunitária. Entre os 

métodos indiretos, a metodologia escolhida foi a aplicação do questionário aos utentes intitulado 

“Medida de Adesão ao Tratamento” (MAT), que se encontra já validado para a população 

portuguesa e corresponde a um inquérito simples, útil na avaliação clínica e sem custo associado 

(72) (Anexo XXIV). A utilização de uma escala validada para Portugal é fundamental para o 

sucesso desta intervenção, já que evita a necessidade de proceder a uma tradução que poderia 

comprometer o grau de clareza e perceção das perguntas pelos portugueses (72). A medida 

psicométrica de adesão aos tratamentos medicamentosos é um inquérito construído para avaliar 

o comportamento do utente, no que diz respeito ao uso diário do medicamento. É constituído por 

sete questões, sendo que alguns deles resultam de uma adaptação de outros autores (72). Assim 

sendo, as questões 1, 2, 3 e 4 foram adaptados de Morisky et al., a questão 7 de Shea et al. e a 

6 de Ramalhinho (73 – 75). A questão 5 (“Alguma vez tomou mais um ou vários comprimidos 

para a sua doença, por sua iniciativa, após se ter sentido pior?”) permite avaliar a existência de 

comportamentos de não adesão terapêutico por excesso, relativamente à prescrição médica. A 

importância desta pergunta reside no facto deste tipo de comportamento acarretar com 

frequência problemas de saúde tão ou mais graves do que a não adesão do utente por defeito 

(72). Por sua vez, a questão 6 (“Alguma vez interrompeu a terapêutica para a sua doença por ter 

deixado acabar os medicamentos?”) constituirá um indicador para as dificuldades de natureza 

económica que podem estar na origem da falta de adesão ao tratamento (72). Por fim, com a 

questão 7 (“Alguma vez deixou de tomar a medicação para a sua doença por alguma outra razão 

que não seja a indicação do médico?”), pretende-se que o utente reflita sobre o seu 

comportamento de adesão terapêutica e, eventualmente, corrija o sentido de uma ou outra 

resposta dada nas questões anteriores (72). Inicialmente, os utentes inquiridos responderam a 

algumas questões que permitiam caracterizar o seu perfil (sexo, idade, habilitações literárias, 

estado civil e situação profissional atual). Logo a seguir, responderam ainda a cada uma das sete 

perguntas, utilizando uma escala de frequência que variava entre “sempre”, “quase sempre”, 

“com frequência”, “por vezes”, “raramente” e “nunca”. A cada resposta “sempre” atribuiu-se 1 

ponto, à resposta “quase sempre” 2 pontos e assim, sucessivamente, atribuindo, no máximo, 6 

pontos por pergunta. Posteriormente, para cada utente, somou-se os pontos obtidos em todas 

as perguntas e calculou-se o valor médio (72, 76). 
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Os utentes com uma média igual ou inferior a 4 foram considerados não aderentes. Já aos 

utentes com uma média de pontos superior a 4, portanto, 5 ou 6, atribuiu-se a designação de 

aderentes (72, 76). 

1.2.4.1. Resultados e considerações finais 

O questionário MAT foi realizado a uma amostra de 136 utentes, na sua maioria do sexo 

feminino: 80,9% (sexo masculino: 19,1%) e com uma idade média de 39 anos (intervalo de 

idades entre 18 e 88 anos). Após o tratamento dos resultados obtidos, concluiu-se que 80% dos 

inquiridos será aderente, sendo que os restantes 20% terão dificuldade em aderir à terapêutica. 

A Tabela 3 apresenta o valor médio dos pontos, mediana e o intervalo de respostas obtidos para 

cada pergunta. De notar que os questionários não são uma medida rigorosa de avaliação, já que 

os resultados podem ser facilmente distorcidos pelo utente, o que acontece com elevada 

frequência, sempre que se trata de admitir um comportamento não concordante com tratamento 

instituído (72). Nesse sentido, os resultados obtidos para a adesão terapêutica na população 

avaliada encontrar-se-ão sobrestimados. 

Tabela 3. Resultados obtidos para cada MAT: valor médio, mediana e intervalo de respostas. 

De entre as várias estratégias de promoção da adesão terapêutica que podem ajudar a 

melhorar a percentagem de utentes não aderentes, foram selecionadas e implementadas na FD: 

• O acompanhamento farmacoterapêutico do utente, pela análise do histórico da sua 

“Ficha de Cliente” no SI da FD (Sifarma® 2000).   

• A oferta do serviço de RT (Dia do Saco) a doentes com mais de 65 anos e/ou 

polimedicados, pelo menos, uma vez por ano. 

• A disponibilização de um cartão-lembrete para o registo da medicação diária. 

• A disponibilização de uma checklist semanal para verificação da toma diária de 

medicação, em formato de tabela. 

• A oferta do serviço de dispensa de medicação semanal, utilizando embalagens de 

recondicionamento da medicação. 

Relativamente ao acompanhamento farmacoterapêutico do utente, a consulta da “Ficha de 

Cliente” com acompanhamento no Sifarma® 2000 dá uma indicação ao Farmacêutico do nível de 

 
Média 
(DP*) 

Mediana 
Intervalo 

obtido 

MAT 1 - Alguma vez se esqueceu de tomar a medicação para a sua 

doença? 
4,7 (0,8) 5 1 – 6 

MAT 2 - Alguma vez foi descuidado com as horas da toma da sua 

medicação? 
4,6 (0,9) 5 1 – 6 

MAT 3 - Alguma vez deixou de tomar a medicação para a sua doença 

por se ter sentido melhor? 
4,9 (0,9) 5 1 – 6 

MAT 4 - Alguma vez deixou de tomar a medicação para a sua doença, 

por sua iniciativa, por se ter sentido pior? 
5,4 (0,7) 6 1 – 6 

MAT 5 - Alguma vez tomou mais um ou vários comprimidos para a sua 

doença, por sua iniciativa, após se ter sentido pior? 
5,5 (0,7) 6 2 – 6 

MAT 6 - Alguma vez interrompeu a terapêutica para a sua doença por 

ter deixado acabar os medicamentos? 
5,5 (0,7) 6 2 – 6 

MAT 7 - Alguma vez deixou de tomar a medicação para a sua doença 

por alguma outra razão que não seja a indicação do médico? 
5,3 (0,7) 6 3 – 6 
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adesão do utente (Anexo XXV). No caso de um utente fidelizado à FD, as várias datas de 

dispensa de um determinado medicamento ficam registadas no SI. Assim, com base no número 

de comprimidos e na posologia do utente, a dispensa de uma embalagem mais tarde do que o 

previsto pode indicar que o utente se esqueceu de tomar a medicação durante o tratamento ou 

então interrompeu-o durante alguns dias por ter deixado acabar os medicamentos. Este último 

cenário pode ser indicador da existência de dificuldades económicas que estarão na origem de 

uma situação de não adesão. Caso o utente não adquira todos os seus medicamentos de forma 

exclusiva na FD, esta ferramenta deixa de ser aplicável.  

As restantes intervenções foram planeadas e realizadas no âmbito da RT e da organização 

do “Dia do Saco”, pelo que serão desenvolvidas mais à frente no relatório. A intervenção 

intitulada “Acompanhamento Farmacoterapêutico em Farmácia Comunitária”, desenvolvida no 

contexto da promoção da adesão terapêutica na FD, foi apresentada no Workshop “Adesão à 

medicação e a planos terapêuticos” realizado na FFUP, durantes os dias 6 e 7 de julho (Anexo 

XXVI). Posteriormente, o resumo do trabalho “Avaliação do perfil de adesão terapêutica do utente 

e acompanhamento farmacoterapêutico em Farmácia Comunitária” (Anexo XXVII) foi submetido 

e aprovado para comunicação em Poster (Anexo XXVIII) no Congresso Nacional dos 

Farmacêuticos 2017, organizado pela OF, decorrido nos dias 13 e 14 de outubro. 

1.3. Revisão da terapêutica  

A adesão do utente à terapêutica instituída pelo profissional de saúde é uma etapa 

fundamental para a utilização responsável do medicamento. Com efeito, a não adesão 

terapêutica conduzirá ao insucesso do tratamento, mesmo quando o diagnóstico está correto e 

a prescrição é adequada. No entanto, é necessário ter presente que a adesão terapêutica é um 

conceito dinâmico, particularmente relevante e determinante no início do tratamento, mas não 

de forma exclusiva. Nesse sentido, o processo de uso do medicamento deve ser avaliado com 

regularidade e esclarecido sempre que necessário, especialmente em regimes terapêuticos de 

longa duração e mais complexos. É no domínio do uso responsável do medicamento em regimes 

de polimedicação que o serviço de “Revisão da Terapêutica”, integrado nos Cuidados 

Farmacêuticos (CF), revela a maior pertinência e potencial para auxiliar o utente na autogestão 

da medicação, diminuindo os erros de medicação e incentivando ainda a sua participação ativa 

e informada em todo o processo terapêutico (52).  

Os CF surgiram com a necessidade de prestação de cuidados de saúde mais centrados no 

doente e melhoria da sua qualidade de vida. Simultaneamente, constituem uma resposta de 

atuação perante a evidência de morbilidade e mortalidade associadas ao uso de medicamentos 

e aos seus elevados custos (77, 78). Contudo, a implementação dos CF tem-se revelado lenta e 

difícil em alguns países, nomeadamente em Portugal, muito devido à falta de tempo e à ausência 

de reconhecimento profissional e económico por parte das autoridades de saúde (79, 80). Além 

disso, outras barreiras à implementação e disseminação dos CF, como sejam a ausência da 

avaliação da relevância económica, a falta de formação adequada dos Farmacêuticos e o 

desconhecimento acerca dos PRM, são fatores frequentemente referidos (80, 81). No plano 

nacional, o Departamento de Cuidados Farmacêuticos da ANF, criado em 1999, com o objetivo 
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de criar, divulgar e monitorizar os programas de CF nas farmácias portuguesas, representou um 

passo importante neste caminho (77). Além da dispensa ou dispensação clínica, os CF oferecem 

um serviço continuado que inclui a consulta ou indicação farmacêutica, revisão da terapêutica, 

reconciliação terapêutica, seguimento farmacoterapêutico, Farmacovigilância, educação para a 

saúde, formação no uso racional dos medicamentos, entre outros (82).  

A RT é um CF que permite uma avaliação sistemática dos medicamentos de um determinado 

utente e a gestão do uso desses medicamentos, com o objetivo de otimizar os resultados em 

saúde e identificar potenciais PRM (82). É possível distinguir três tipos de RT: 1. Simples, 2. 

Intermédia e 3. Avançada, apresentados na Tabela 4, sendo que os primeiros dois foram 

aplicados na FD (83, 84). 

Tabela 4. Tipos de Revisão da Terapêutica, adaptado de (83, 84). 

 

1.3.1. Público alvo 

 Os grupos que apresentam prioridade na realização de intervenções no âmbito da “Revisão 

da Terapêutica” incluem os doentes em risco de PRM e os doentes com necessidades especiais. 

São exemplos de doentes em risco de PRM (84):  

• Doentes polimedicados (4 ou mais medicamentos por dia). 

• Com regimes de medicação complexos ou com mais de 12 doses por dia. 

• Com múltiplas patologias. 

• A tomar medicamentos prescritos por mais do que um especialista. 

• A tomar medicamentos de risco (que requerem monotorização especial, com numerosos 

efeitos adversos ou com janela terapêutica estreita). 

• Com sintomas sugestivos de uma reação adversa ao medicamento (RAM). 

• Quando há suspeita de não adesão terapêutica ou conhecimento de elevada incidência 

de automedicação.  

Tipos Em que consiste? Como aplicar? 

Simples 

• Baseada no estudo da história da 

medicação utilizada pelo utente na 

Farmácia.  

• Não exige a presença do utente.  

• Análise do histórico de medicação de 

alguns utentes, consultando os dados das 

“Fichas de Cliente” no Sifarma® 2000.  

• Potenciais candidatos referenciados ou 

sugeridos pela Equipa da FD.  

Intermédia 

•  Baseada no estudo da história da 

medicação e na informação 

recolhida durante a entrevista ao 

utente.  

• Aplicação do “Método do Saco” 

(opcional).  

• Realização e promoção do “Dia do Saco”, 

em que o utente se faz acompanhar de 

toda a medicação que toma e/ou deixou de 

tomar (incluindo suplementos, produtos 

naturais e MNSRM);  

• Entrevista.  

Avançada 

•  Baseada no estudo da história da 

medicação, entrevista ao utente e 

dados clínicos.  

• Não será aplicada.  
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Já nos doentes com necessidades especiais estão incluídos: os idosos; residentes em casas 

de repouso e lares de idosos; doentes com dificuldades de aprendizagem, de comunicação e 

baixas habilitações literárias; doentes com alteração do estado mental (confusão, depressão, 

ansiedade, doença mental grave) e doentes identificados através de uma ferramenta de 

screening, na forma de um breve questionário (84). 

1.3.2. Apresentação do serviço  

O serviço gratuito de RT disponibilizado pela FD é constituído por duas partes: o “Dia do 

Saco” e a entrevista ao utente. Após a pré-seleção de potenciais candidatos a usufruir deste 

serviço, é solicitado aos utentes interessados, por contacto telefónico ou pessoalmente, que se 

desloquem à FD no “Dia do Saco” e levem consigo um saco com toda a medicação que utilizam 

na altura ou deixaram de utilizar há pouco tempo e ainda tenham em casa. Para o sucesso desta 

intervenção, é fundamental que constem no saco efetivamente todos os medicamentos que o 

utente toma (incluindo medicamentos líquidos, cremes e pomadas, inaladores, gotas oculares e 

auriculares), suplementos e vitaminas, produtos naturais e a medicação não prescrita pelo 

médico, isto é, a medicação que o utente possui em casa como resultado da indicação 

farmacêutica ou da automedicação. No “Dia do Saco”, o Farmacêutico procede ao registo 

sistemático de cada medicamento e do respetivo processo de uso, preenchendo os campos do 

formulário elaborado para esse efeito (Anexo XXIX). Adicionalmente, registam-se algumas 

dúvidas e/ou preocupações sobre a medicação e eventuais queixas a ela associadas, que 

poderão representar possíveis RAM. Este procedimento demora entre 30 e 45 minutos.  

A segunda parte da RT corresponde à realização de uma entrevista gratuita e confidencial 

pelo Farmacêutico, pelo que o passo seguinte consiste na marcação da mesma, de acordo com 

a disponibilidade do utente e a logística da farmácia. Durante o período que decorre entre o “Dia 

do Saco” e a entrevista, o Farmacêutico responsável pela prestação deste serviço deve 

preencher o “Plano de avaliação da existência de um PRM” (Anexo XXX), o “Plano de resolução 

de um PRM” (Anexo XXXI) e “Tabela-resumo das características de cada medicamento” (Anexo 

XXXII), caso se aplique. Já no dia da entrevista, esta deve decorrer num local próprio na farmácia 

(p. e. gabinete), que seja calmo, sem ruído e reservado. É fundamental garantir a privacidade do 

utente, assim como um ambiente que favoreça a concentração, sem distrações, uma vez que se 

pretende transmitir informações importantes. A primeira edição do “Dia do Saco” e todas as 

entrevistas foram realizadas no Gabinete do Gestor, por considerar que este espaço da FD 

reunia as condições necessárias acima descritas. As tabelas preenchidas durante a preparação 

da entrevista devem ser apresentadas, discutidas e, no final do serviço, entregues ao utente. 

Além destas, é fornecido a cada um deles um suporte escrito (cartão-lembrete de medicação), 

que resume as informações mais importantes para melhorar o processo de autogestão dos 

medicamentos pelo utente. Este documento é preenchido em conjunto pelo utente e pelo 

farmacêutico e apresenta-se sob a forma de uma tabela que, dependendo das habilitações 

literárias ou do grau de literacia do utente (considerando a possibilidade de casos de 

analfabetismo e/ou dificuldades de compreensão), assume um de dois aspetos (Anexo XXXIII). 

Adicionalmente, nos casos em que são relatados episódios de esquecimento da toma de 
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medicação, é ainda entregue uma checklist da medicação diária (Anexo XXXIV), para o utente 

fazer o registo logo após a toma do medicamento. Quando a checklist não se revela eficaz para 

a gestão do uso dos medicamentos pelo utente, sugere-se o serviço de dispensa semanal de 

medicação da FD (Anexo XXXV). Regra geral, a entrevista tem a duração de 1 hora. 

1.3.3. Promoção do serviço 

A promoção e a oferta do serviço de RT foram realizadas da seguinte forma: 

• Elaboração e distribuição de um panfleto informativo (Anexo XXXVI). 

• Elaboração e exposição de um cartaz a publicitar o “Dia do Saco” (Anexo XXXVII). 

• Divulgação do “Dia do Saco” na página oficial da FD na rede social Facebook. 

• Aplicação da ferramenta de screening (Anexo XXXVIII) no final do atendimento ou na 

sequência da medição da pressão arterial e determinação de parâmetros bioquímicos. 

• Apresentação do serviço aos utentes do CDSM e ao pessoal auxiliar da instituição. 

1.3.4. Resultados e considerações finais 

Durante a implementação do Projeto “Criar Saúde nas Devesas”, realizei duas edições do 

“Dia do Saco”, de modo a que o número de utentes a usufruir do serviço fosse o maior possível. 

A primeira edição teve lugar na FD, a 11 de maio, e contou com a participação de 6 utentes. A 

segunda também com 6 participantes decorreu no CDSM, a 26 de junho. No primeiro caso, a 

promoção do serviço teve início cerca de uma semana antes da data prevista para a realização 

do “Dia do Saco”, tendo contado com o apoio de toda a equipa da FD para a divulgação e até 

sugestão de potenciais candidatos. Na presença de utentes idosos e/ou polimedicados e com 

esquemas posológicos complexos, procurei apresentar o serviço, explicar o motivo da 

adequação e da necessidade de realizar a RT naqueles casos e ainda disponibilizar um panfleto 

informativo para leitura em casa.  

Quanto à avaliação do processo de uso, apenas identifiquei PRM do tipo 4, essencialmente 

relacionados com a dificuldade de compreensão do tratamento (p.e. utente que não sabia 

responder à pergunta “para que toma este medicamento?” e, quando o fazia, atribuía, quase 

sempre, uma indicação terapêutica errada ao medicamento); a ausência de vontade de tomar o 

medicamento (p.e. utente a quem tinham sido prescritos muitos medicamentos, “demasiados” na 

sua opinião, pelo que decidiu tomar apenas alguns deles) e a não adesão à terapêutica (p.e. 

utente que não adere ao tratamento da bronquite asmática porque se sente desconfortável ao 

inalar a suspensão pressurizada de salbutamol que lhe foi prescrita em SOS).  

Nos casos descritos, a intervenção farmacêutica para a resolução do problema consistiu na 

comunicação oral e escrita com o utente, tendo sido aceite e gerado uma mudança de atitude. 

Para todos os utentes, utilizou-se o mesmo modelo de cartão-lembrete da medicação diária, com 

exceção de uma utente que não sabia ler, nem escrever, razão pela qual recorri ao modelo 

alternativo. Apenas num dos casos de estudo se justificou a entrega da checklist da medicação 

diária, dada a elevada frequência dos episódios de esquecimento associados à toma de 

medicamentos. Todo material de apoio utilizado no “Dia do Saco” e nas entrevistas foi 

disponibilizado à FD, que poderá assim dar continuidade a este serviço.  
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Em jeito de conclusão, considero que as intervenções realizadas são particularmente 

adequadas para os utentes da FD, na sua maioria idosos e/ou utentes polimedicados. Contudo, 

o potencial desta intervenção é subaproveitado sempre que os utentes omitem as suas dúvidas 

relacionadas com o processo de uso do medicamento, assim como a toma de medicação não 

prescrita pelo médico, produtos naturais, suplementos e/ou vitaminas. Assim, a RT surge como 

uma oportunidade de identificação e resolução de PRM, bem como para a sugestão do serviço 

de dispensa de medicação semanal, nos casos que justificam essa necessidade. No entanto, a 

falta de adesão ao serviço constitui uma ameaça primária para o seu sucesso. Por esse motivo, 

a prioridade do Farmacêutico deve ser a sensibilização e consciencialização do utente para os 

benefícios ao nível da saúde que podem advir deste tipo de intervenção. Por outras palavras, o 

Farmacêutico deve ser proativo e procurar sempre nortear a sua atuação no sentido da promoção 

e Educação para Saúde. 

1.4. Educação para a Saúde 

A educação para a Saúde diz respeito ao conjunto de competências cognitivas e sociais que 

permitem aos indivíduos compreender, usufruir da informação e tomar decisões fundamentadas 

em matéria de saúde (52). Assim, as intervenções realizadas ao nível da promoção de Saúde 

têm como objetivo primordial aumentar a capacidade dos indivíduos e das comunidades para 

controlarem e, consequentemente, melhorarem a sua saúde (85). 

1.4.1. Semana da Saúde 

A “Semana da Saúde” decorreu em maio, com o objetivo de envolver a comunidade, todos 

os grupos etários sem exceção, num processo ativo de educação para a Saúde (Anexo XXXIX). 

 As atividades planeadas para cada dia desta semana estavam subordinadas a um tema, o 

que permitiu intervir ao nível de seis diferentes temáticas na área da Saúde: a pele, o coração, a 

higiene oral, o sono, a suplementação alimentar nos idosos e o exercício físico (Tabela 5). O 

contacto mais próximo com os utentes num contexto da determinação de parâmetros fisiológicos 

ou bioquímicos e o atendimento ao público permitiram-me desenvolver uma ideia mais concreta 

das principais lacunas dos utentes da FD no que à informação em saúde diz respeito. Deste 

modo, a escolha dos temas resultou desse exercício de reflexão e da recolha da opinião da 

equipa da FD, com o intuito de ir ao encontro das necessidades dos utentes. 

Tabela 5. Descrição das atividades realizadas na "Semana da Saúde" da Farmácia das Devesas. 

Dia 
Atividades 

realizadas 
Parcerias A minha intervenção 

Dia da Pele 

(Dia 22) 

Rastreio gratuito 

de pele para 

diagnóstico do tipo 

de pele dos utentes 

e avaliação do seu 

estado atual 

(hidratação, 

elasticidade, rugas, 

poros, etc.). 

- Oferta de amostras no final 

do rastreio e realização de 

campanhas promocionais 

com o apoio da Eucerin® e 

da Innéov®. 

- Desconto de 20% nos 

produtos de Dermocosmética 

da Vichy®, La Roche-

Posay® e Uriage®. 

- Contacto com potenciais 

patrocinadores do evento e 

definição das condições de 

parceria. 

- Realização do rastreio com 

recurso ao aparelho de 

medição DermoPrime. 

- Aconselhamento ao utente, 

em função dos resultados 

obtidos. 
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Dia do 

Coração  

(Dia 23) 

Rastreio 

cardiovascular 

gratuito para 

determinação da 

PA, glicemia 

capilar, peso e 

altura e cálculo do 

IMC dos utentes da 

FD. 

- Material de apoio à 

realização deste rastreio 

disponibilizado pela marca 

FreeStyle® da Abbott®. 

- Contacto com potenciais 

patrocinadores do evento e 

definição das condições de 

parceria. 

- Elaboração de um panfleto 

informativo sobre o pé 

diabético (Anexo XL). 

- Determinação da PA, 

glicemia capilar, peso e altura 

e cálculo do IMC dos utentes. 

- Aconselhamento ao utente, 

em função dos resultados 

obtidos. 

Dia da 

Higiene oral 

(Dia 24) 

Sessão 

informativa 

ministrada aos 

alunos do 1º e 3º 

anos da Escola 

Básica das 

Devesas. 

- Material de apoio à 

realização desta sessão 

disponibilizado pela 

PierreFabre®. 

 

- Oferta de amostras na FD 

e realização de campanhas 

promocionais das marcas 

Corega®, Paradontax® e 

Sensodyne® com o apoio da 

GlaxoSmithKline® (GSK). 

- Contacto com potenciais 

patrocinadores do evento e 

definição das condições de 

parceria. 

- Contacto e elaboração do 

convite de participação à 

Escola Básica das Devesas. 

- Formação aos alunos. 

 

- Esclarecimento sobre a 

higiene da prótese aos utentes 

da FD. 

 

Dia do Sono  

(Dia 25) 

Esclarecimento 

sobre os hábitos e 

principais medidas 

de higiene do 

sono dos utentes. 

 

- Esclarecimento sobre 

medidas de higiene de sono. 

- Elaboração de um panfleto 

informativo sobre a apneia do 

sono (Anexo XLI). 

Dia da 

Suplementa-

ção Alimentar 

em idosos 

(Dia 26) 

"Prova de 

Sabores” de 

suplementos 

alimentares.  

 

Sessão 

informativa 

dedicada ao tema 

“Alimentação 

Saudável nos 

Idosos”, no CDSM. 

- Realização da "Prova de 

Sabores" da linha Meritene, 

na FD e no CDSM, com 

apoio da Néstle®. 

- Contacto com potenciais 

patrocinadores do evento e 

definição das condições de 

parceria. 

- Contacto e elaboração do 

convite de participação ao 

CDSM.  

- Preparação e realização da 

formação “Alimentação 

Saudável nos Idosos”. 

- Esclarecimento de dúvidas 

relacionadas com a rotina 

alimentar e estado nutricional 

dos utentes do CDSM. 

Dia do 

Exercício 

Físico 

(Dia 27) 

“Caminhada da 

Farmácia das 

Devesas”, desde a 

FD até ao Jardim 

da Rua do Capitão 

Leitão, em V. N. de 

Gaia (Anexo XLII). 

- Realização de uma aula 

de dança, em parceria com 

a BoomAcademy. 

- Contacto com potenciais 

patrocinadores do evento e 

definição das condições de 

parceria. 

- Divulgação e reportagem do 

evento. 

De todas as atividades realizadas durante a “Semana da Saúde”, considero que o “Rastreio 

Cardiovascular” foi o evento mais bem-recebido pelos utentes da FD, atendendo ao elevado nível 
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de adesão. Inicialmente, os utentes menos atentos à divulgação do evento ficaram admirados 

com as iniciativas em curso na FD durante a “Semana da Saúde”. No entanto, e logo no final do 

segundo dia, estes já se encontravam envolvidos e aguardavam, com expectativa, as atividades 

que iriam decorrer no dia seguinte. Ainda assim e, apesar das campanhas promocionais 

realizadas, a participação ativa dos utentes não se traduziu num aumento significativo do número 

de vendas. A explicação para este facto pode estar relacionada com o “timing” de realização 

desta iniciativa, uma vez que, no final do mês, o poder de compra da maioria dos utentes se 

encontra limitado. De um modo geral, considero que os utentes da FD aderiram de forma 

bastante satisfatória às atividades desenvolvidas durante a “Semana da Saúde”, permitindo 

também a consagração da FD como farmácia ativa, dinâmica e atenta às necessidades da sua 

comunidade. Adicionalmente, considero que, na sequência da organização deste evento, adquiri 

novos conhecimentos teóricos em algumas áreas que não tinha explorado devidamente até 

então, tendo ainda melhorado as minhas competências ao nível da gestão de tempo e de 

recursos e as capacidades de adaptação de linguagem e do discurso para os utentes. 

 

2. Segurança na Farmácia  

2.1. Enquadramento e objetivos do projeto 

A legislação em vigor estabelece como direito do trabalhador a prestação de trabalho em 

condições que respeitem a sua segurança e a sua saúde (86, 87). Assim sendo, os 

Farmacêuticos Comunitários estão abrangidos pelo disposto na lei, mas ocupam uma posição 

particularmente vulnerável, em comparação com outros setores. Desde logo, a farmácia 

apresenta-se como um espaço de saúde vital para a comunidade, que acompanha a distribuição 

geográfica e demográfica do país. Se por um lado, é de extrema importância a garantia da 

segurança das pessoas que frequentam a farmácia, por outro, é fundamental reconhecer que o 

perigo pode partir de algumas delas (88). 

Com efeito, o contacto direto e a proximidade do utente inerentes ao exercício farmacêutico 

impõem que a farmácia mantenha as portas abertas a toda a população, o que pode representar 

um potencial risco de insegurança para os profissionais que nela trabalham (88). Além da 

proteção dos utentes e dos profissionais, acresce-se a necessidade de preservação dos 

medicamentos e produtos farmacêuticos e do equipamento existente na Farmácia.  

A relevância atribuída a este assunto não é algo de novo e assumiu particular destaque na 

sequência de episódios de violência física exercida sobre os profissionais de farmácia com vista 

à obtenção de produtos farmacêuticos por toxicodependentes. Os medicamentos psicotrópicos 

ou estupefacientes, potencialmente atrativos para este grupo, encontram-se armazenados numa 

área reservada na farmácia, fora do alcance dos utentes. Por esse motivo, os toxicodependentes 

assumem muitas vezes um comportamento agressivo, exercendo pressão sobre o Farmacêutico 

para divulgar a localização e facilitar o acesso a estes produtos.  

Nesse sentido, com o intuito de desmotivar e neutralizar atos criminosos deste tipo, 

maioritariamente decorridos à noite, foram instalados postigos de atendimento. Todas as 

farmácias responsáveis pela realização de serviço permanente dispõem do postigo de 
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atendimento que permite a defesa e salvaguarda da integridade física dos profissionais de 

farmácia. Esta medida de segurança foi aplicada nas farmácias, sem nunca comprometer a 

comodidade e a facilidade de acesso dos utentes às instalações, tendo revelado eficácia 

enquanto ferramenta dissuasora de violência (89, 90). No entanto, os atos criminosos não 

ocorrem exclusivamente no período noturno de funcionamento da farmácia e o Farmacêutico 

não usufrui deste tipo de proteção quando faz atendimento ao público durante a manhã e a tarde. 

De facto, a luz do dia não é sinónimo de segurança para o profissional de Farmácia, como 

comprova a ocorrência de roubo à FD pelas 15h do passado dia 5 de maio. O crime foi praticado 

por um indivíduo do sexo masculino, que utilizou a ameaça de golpe com arma branca como 

meio de coação e fugiu, aparentemente a pé, depois de ter na sua posse algum do dinheiro em 

caixa. Pelo modo como operou, acredito ter-se tratado de um roubo de ocasião, que felizmente 

não resultou em feridos. Depois de ter presenciado este episódio, senti curiosidade e 

necessidade de aprofundar o meu conhecimento sobre o nível de segurança das Farmácias 

Comunitárias em Portugal. Para tal, tracei como principais objetivos do projeto “Segurança na 

Farmácia”: 

• Refletir sobre o estado e evolução da segurança nas farmácias, de 2010 a 2016, pela 

análise dos Relatórios Anuais da Segurança Interna disponíveis. 

• Apresentar o programa “Farmácia Segura”, relativamente ao conceito e aos protocolos 

de colaboração estabelecidos com as Forças de Segurança, e avaliar os resultados da sua 

implementação. 

• Definir as principais medidas preventivas e caracterizar o comportamento a adotar pelo 

Farmacêutico numa situação de perigo. 

2.2. As farmácias no Relatório Anual da Segurança Interna 

No Relatório Anual da Segurança Interna (RASI), a menção das farmácias surge associada 

a roubos. Assim, em cada relatório, caracteriza-se o fenómeno de roubo a farmácias, no que diz 

respeito aos seguintes parâmetros: número de ocorrências (e comparação com os dados do ano 

anterior), distribuição geográfica (por distrito e município), número de indivíduos envolvidos, meio 

de coação, intervalo de horário da farmácia, meio de fuga, valor roubado e distribuição mensal 

(91 – 98).  

Pela análise do RASI de 2010, é possível perceber que o maior número de roubos a farmácias 

registou-se nos distritos de Lisboa e Setúbal, representando 62% do total das ocorrências. Logo 

a seguir, surgem em destaque as farmácias do Distrito do Porto com um número considerável 

de episódios de roubo. Na maioria dos casos, este crime foi praticado por apenas um ou dois 

indivíduos, utilizando como meio preferencial de coação a arma de fogo. O período da tarde foi 

aquele onde se registou o maior número de ocorrências, seguido do período de fecho da 

farmácia. Pelo contrário, o período noturno não parece ser a altura do dia mais escolhida para o 

ato criminoso. Em relação ao meio de fuga, a escolha recaiu muitas vezes sobre o veículo 

automóvel ligeiro (53,6%) e a fuga a pé (42,9%), sendo que o segundo dado pode indicar uma 

de duas situações: ou o assaltante tem o meio de fuga nas imediações da farmácia ou então não 

planeou a fuga, tratando-se de um crime de ocasião. O valor do produto do assalto foi quase 
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sempre inferior a 500€, não ultrapassando os 250€ na maioria das vezes. Por último, quanto à 

distribuição mensal dos roubos, verifica-se que a maioria das ocorrências se concentra no 

primeiro trimestre do ano (91). Todos os dados relativos aos roubos nas farmácias foram 

disponibilizados pela Direção-Geral da Política e de Justiça (DGPJ) (92).  

Nos anos que se seguiram até 2016 (inclusive), manteve-se a tendência observada no ano 

de 2010 em todos os parâmetros acima elencados, com exceção da distribuição mensal das 

ocorrências. Além disso, o número total de participações de crime de roubo a farmácias tem 

sofrido alterações ao longo do período de tempo analisado, cujas variações se encontram 

representadas na Figura 1 (91-98).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Número de participações de crime de roubo a farmácia entre 2010 e 2016. Adaptado de (98). 

Em todas as edições anuais deste relatório, são atualizadas as orientações estratégicas para 

a manutenção e melhor operacionalização dos programas de policiamento de proximidade, 

destinados à proteção dos principais grupos de risco e baseados em sistemas de 

georreferenciação e geolocalização. A “Farmácia Segura” é um exemplo deste tipo de programas 

(91-98). 

2.3. Programa “Farmácia Segura” 

O programa “Farmácia Segura” (FS) teve início em 2006, com a celebração de um protocolo 

entre o Gabinete Coordenador de Segurança do Ministério da Administração Interna (MAI), que 

tutela as Forças de Segurança, e a ANF, procurando reforçar os mecanismos de proteção e 

segurança aplicados na prevenção e combate à criminalidade dirigida às farmácias, aos seus 

funcionários e utentes (93, 97).  

Na realidade, durante o desenho deste programa, foram equacionadas duas vertentes 

distintas com o objetivo comum de tornar mais efetiva a atuação sobre a segurança das 

farmácias: uma ao nível da formação e informação e outra no domínio da gestão da segurança 

(88). No que respeita à formação, destaca-se a realização de sessões formativas aos 

responsáveis das farmácias, de modo a alertar para as principais situações de perigo e o melhor 

procedimento a seguir perante uma ocorrência. O material de apoio especialmente desenvolvido 
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para estas sessões contempla as “Boas Práticas de Segurança” e apresenta-se sob a forma de 

um DVD, disponibilizado a todas as farmácias aderentes (89, 98). Em relação ao outro nível de 

intervenção – a gestão da informação sobre segurança – foi possível o aproveitamento de alguns 

recursos informáticos, particularmente as redes de comunicação já existentes, tais como o 

farmalink (88).  

Deste modo, as farmácias integram um sistema de alerta em tempo real que permite 

georreferenciar de imediato qualquer farmácia aderente que esteja a ser alvo de uma ação 

criminosa (p.e. roubo) (88). O procedimento de segurança só será ativado em situações de 

emergência quando o profissional de Farmácia acionar um alarme, cujo sinal será recebido numa 

central (88). Com a triangulação de dados entre a central, a farmácia e as forças policiais, 

pretende-se obter uma resposta prioritária e uma intervenção mais célere por parte das Forças 

de Segurança territorialmente competentes, Polícia de Segurança Pública (PSP) e Guarda 

Nacional Republicana (GNR) (97, 99). Para tal, a ANF disponibiliza ainda os mapas de serviço 

das farmácias à PSP e à GNR, de modo a que possam conferir com particular atenção aquelas 

que estão em funcionamento durante o período noturno e aos fins de semana. Esta articulação 

entende-se como natural, na medida em que as farmácias prestam um serviço público e as 

entidades acima referidas têm como missão manter a ordem pública (88). 

 De acordo com os dados mais recentes, disponibilizados no RASI de 2016, encontra-se 

ligado à FS, através de um dispositivo de alerta rápido, um total de 688 farmácias, incluindo a 

FD (98). 

2.4. Considerações finais 

Assim que nos apercebemos das intenções do indivíduo que se dirigiu à FD para roubar, um 

dos colaboradores acionou, de forma discreta, o alarme, digitando uma sequência de atalhos de 

teclado do computador, previamente definidos para esse efeito. Na sequência desse 

procedimento, os agentes da PSP chegaram à FD em menos de três minutos após a emissão 

do alerta. Contudo, não foram suficientemente rápidos, já que o assaltante conseguiu fugir antes 

de ser intercetado pelas forças policiais. Considero que o episódio que presenciei durante o meu 

estágio na FD ilustra bem a forma como a maioria dos roubos a farmácias se processa. 

Por outras palavras, os crimes de furto ocorrem, regra geral, num curto período de tempo, o 

que limita consideravelmente o potencial de atuação das autoridades. Nesse sentido, o 

Farmacêutico deve dispor de uma série de ferramentas para a prevenção e correta adequação 

do comportamento perante situações de perigo, com particular relevância quando o programa 

FS não se revela efetivo (p. e. situação de emergência registada após emissão do alerta, com 

resposta policial tardia e insatisfatória, porque o assaltante abandonou a farmácia antes da 

chegada das autoridades).  

Em primeiro lugar, torna-se indispensável caracterizar o espaço físico interior (desde o tipo 

de construção até ao número de entradas e saídas, ou seja, portas e janelas), o exterior da 

farmácia (classificação da zona circundante à farmácia quanto à criminalidade e ao nível 

socioeconómico da comunidade) e o número de funcionários, bem como definir o horário de 

funcionamento, incluindo os dias de serviço permanente (88). Este trabalho de caracterização, 
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que se estende ainda aos sistemas de vigilância instalados na farmácia, deve ser feito em 

colaboração com as forças de segurança, de modo a que disponham de todos os dados 

necessários em caso de ocorrência criminosa (88). As farmácias devem ser dotadas de sistemas 

de videovigilância externa e interna. As áreas de livre circulação na farmácia são cada vez 

maiores, o que contribui para o aumento do risco de pequenos roubos, justificando assim um 

reforço da segurança com pórticos e/ou antenas detetoras junto às portas de saída e a 

incorporação de alarmes magnéticos nos produtos (88).  

Adicionalmente, é fundamental que a farmácia se encontre bem equipada a nível tecnológico, 

no sentido de desencorajar o ato criminoso e facilitar a intervenção policial posterior a uma 

ocorrência (88). Existem várias opções para esse efeito – câmaras, visíveis e dissimuladas com 

controlo de luminosidade, transmissores à distância, alarmes de intrusão e de quebra de vidro, 

postigos de atendimento noturno à prova de bala – sendo que a seleção de um determinado 

equipamento tecnológico deve ser feita em função do grau de fragilidade de cada farmácia e do 

investimento disponível no momento da avaliação do risco (88). Ao abrigo do disposto no DL n.º 

35/2012 de 23 de fevereiro, a informação sobre a existência e a localização das câmaras de 

vídeo em locais públicos, a finalidade da captação de imagens e o esclarecimento sobre o 

responsável pelo tratamento dos dados recolhidos está obrigatória afixada nas zonas objeto de 

vigilância (100). Além do cumprimento da lei, espera-se que a publicitação da instalação de 

sistemas de alarme funcione como um elemento dissuasor de possíveis ocorrências, o que nem 

sempre se verifica. Por esse motivo, a segurança passa igualmente por uma boa iluminação da 

farmácia e pela instalação de portas e janelas sólidas, com fechaduras reforçadas e grades ou 

sensores de quebra de vidro nas montras, para desmotivar a atuação dos assaltantes. 

Simultaneamente, é importante reduzir os montantes existentes na farmácia, para o mínimo 

imprescindível, já que são o alvo preferencial nos assaltos (88). Deste modo, aconselha-se o 

hábito de transferir regularmente as quantias mais elevadas para um local seguro (p.e. cofre ou 

banco), sendo que os depósitos bancários devem efetuados em horários diferentes, evitando 

locais com pouco movimento e tendo o cuidado de não concentrar o dinheiro que se transporta 

no mesmo local (88). Por fim, nos momentos críticos de abertura e encerramento da farmácia, o 

Farmacêutico deve estar sempre acompanhado (88).  

Por vezes, a prevenção não é suficiente para inviabilizar o crime, mas pode minorar a 

gravidade da situação e facilitar a ação policial. Assim, perante uma assaltante, o Farmacêutico 

deve manter-se calmo e não oferecer resistência, o que poderia colocar em risco a sua 

integridade física e/ou a dos utentes que possam estar presentes. Esta atitude facilita também o 

registo mental de alguns dados relevantes para a posterior identificação do indivíduo, tais como: 

o tipo físico e o vestuário do suspeito, os locais onde toca e os movimentos após ter consumado 

o crime (meio de fuga e possibilidade de atuação com um cúmplice, no exterior) (88). 

 Se a situação não justificou a ativação do sistema de alarme da FS, é prioritário contactar as 

autoridades, assim que o assaltante sai da farmácia. No período que decorre entre o contacto e 

a chegada da polícia ao local, é fundamental não tocar em nada, de forma a não prejudicar a 

posterior recolha de provas. Por fim, as instalações devem ser temporariamente encerradas até 
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as autoridades competentes terminarem o seu trabalho de compilação de evidências relevantes 

para a investigação do caso e apuramento dos factos (88).  

Em suma, se as forças policiais a quem se atribui a responsabilidade de zelar pela integridade 

e segurança da comunidade nem sempre conseguem dar uma resposta efetiva quando esta é 

violada, é imprescindível que os Farmacêuticos Comunitários assumam a partilha da 

responsabilidade e uma atitude proativa ao nível da prevenção de ocorrências na farmácia, 

adotando um comportamento adequado quando exposto a uma situação de risco de insegurança 

iminente ou crime efetivo.   

 

Conclusão 

Os quatro meses de estágio profissionalizante na Farmácia das Devesas acrescentaram um 

valor indubitável ao meu percurso académico, permitindo adquirir conhecimento técnico-

científico na área do medicamento e ainda desenvolver competências de trabalho individual e 

em equipa, aplicáveis em qualquer setor de intervenção farmacêutica.  

A prestação de cuidados de saúde em Farmácia Comunitária é um desafio permanente, em 

que nos são apresentadas diariamente situações inéditas que justificam a necessidade de 

atualização constante. O atendimento ao público e a imprevisibilidade que dele advém 

aumentam consideravelmente o grau de dificuldade da atuação do Farmacêutico. Deste modo, 

é igualmente fundamental desenvolver competências ao nível da comunicação, que nos 

permitam a adequação do discurso e a transmissão de uma mensagem clara e de fácil 

compreensão para o utente.  

Por último, tornou-se evidente que a atuação diária do Farmacêutico Comunitário vai muito 

além do medicamento, assumindo com frequência uma vertente social bastante marcada. A 

fragilidade emocional num contexto de doença, muitas vezes aliada a carências económicas, 

coloca os utentes numa posição muito vulnerável, à qual o Farmacêutico deve ser sensível, 

respondendo com disponibilidade e atenção, dando apoio e mostrando solidariedade.  
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Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II. Equipamento emissor de senhas. 

Anexo I. Porta de entrada e montra envidraçada da Farmácia das Devesas. 
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Anexo IV. Área de apoio ao atendimento ou área de “stock” ativo da Farmácia das Devesas. 

 

Anexo III. Balcões de atendimento ao público da Farmácia das Devesas. 
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Anexo V. Área de processamento de encomendas da Farmácia das Devesas. 

Anexo VI. Mesa do gabinete de atendimento personalizado com o tensiómetro e o equipamento 
fotométrico da Quilaban, Callegari 3000®. 
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Anexo VII. Gabinete da Direção Técnica da Farmácia das Devesas. 

Anexo VIII. Gabinete do Gestor (A) e Gabinete de podologia, fisioterapia e depilação (B) da 
Farmácia das Devesas. 

A B 
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Anexo VIIIX. Área de descanso (C) e Armazém (D) da Farmácia das Devesas. 

C D 

Anexo IX. Laboratório da Farmácia das Devesas. 
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Anexo XI. Janela do Sifarma® 2000, após seleção de um produto com “stock” nulo. 
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Anexo XII. Panfleto informativo sobre os Medicamentos Genéricos para esclarecimento do doente (frente e verso). 
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Anexo XII. Panfleto informativo sobre a Automedicação para esclarecimento do doente. 

Anexo XIIIV. Questionário para identificação de situações de défice de magnésio (E) e Tabela-resumo 
com os suplementos de magnésio (F) disponíveis na Farmácia das Devesas. 
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Anexo XIV. Solução de Minoxidil a 5% acondicionada em frasco de vidro âmbar com tampa conta-gotas. 
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Anexo XVI. Contentor do VALORMED (Sistema integrado de recolha de embalagens e medicamentos 
fora de uso). 

Anexo XVI. Cartaz promocional do "Rastreio do Dia do Pai". 
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Anexo XVII. Cartaz promocional do "Concurso de Quadras de São João 2017”. 
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Anexo XVIIIX. Certificado de Participação na Formação “Doença Venosa – Os primeiros passos na identificação, 
avaliação e aconselhamento”, da Tecnimede®. 
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Anexo XIX. Certificado de Participação na Formação “Dulcosoft e Antistax”, da Sanofi®. 
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Anexo XXI. Declaração de Participação no Curso “Comunicação clínica para farmacêuticos - competências para o 
desenvolvimento de uma perspetiva centrada no doente”, da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. 
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Anexo XXII. Certificado de Participação no Workshop “Adesão à medicação e a planos terapêuticos”, da 
Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. 
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Anexo XXII. Vantagens e desvantagens dos métodos de avaliação da adesão terapêutica, adaptado de (59). 

 

 

 

 

Classificação Vantagens Desvantagens 

Métodos diretos 

Terapêutica observada 
diretamente (TOD) 

Mais preciso. 
Doentes podem esconder os 

medicamentos; pouco eficaz como 
método rotineiro. 

Avaliação sérica do nível 
de fármaco ou de 

metabolitos 
Objetivo. 

Variações no metabolismo; risco de falsa 
impressão de adesão se o doente voltar 
a tomar a medicação em dias anteriores 

à sua consulta médica; método 
dispendioso. 

Avaliação de marcadores 
biológicos no sangue 

Objetivo; em ensaios clínicos 
pode ser 

usado para avaliar o 
placebo. 

Avaliação dispendiosa feita à custa de 
ensaios quantitativos e 

recolha de fluídos orgânicos. 

Métodos indiretos 

Questionários a doentes, 
relatos de doentes (p.e. 

Questionário MAT) 

Simples; baixo custo; 
método mais útil 

na avaliação clínica. 

Suscetíveis a erros quando espaçados 
muito tempo; os resultados 

podem ser distorcidos pelo doente; 
dependendo do questionário, 

pode ser pouco exequível na prática, 
pela sua extensão. 

Contagem de 
comprimidos (pill-count) 

Objetivo, quantificável e fácil 
de executar. 

Os dados são fáceis de alterar pelo 
doente.  

Taxa de incidência na 
solicitação de 
prescrições 

Objetivo; fácil obtenção de 
dados. 

A repetição do receituário não equivale à 
toma da medicação. 

Avaliação da resposta 
clínica 

Simples; geralmente fácil de 
aplicar. 

A resposta clínica é afetada por outros 
fatores para além da adesão. 

Dispositivos eletrónicos 
de medicação 

Preciso; resultados 
facilmente 

quantificáveis; permite 
rastrear os 

padrões da toma da 
medicação, com 

informação completa sobre 
intervalo 

interdose e “dias livres de 
medicação”. 

Dispendioso; requer visitas continuadas 
e que os dados 

sejam descarregados dos frascos para o 
computador. 

Avaliação de marcadores 
fisiológicos 

Fácil de aplicar. 

Os marcadores podem estar ausentes 
por outras razões (aumento 

do metabolismo, baixa absorção, 
ausência de resposta). 

Registo diário feito pelo 
doente 

Auxiliar de memória. Fáceis de alterar pelo doente. 
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Anexo XXIIIV. Questionário “Medida de Adesão ao Tratamento” (MAT) aplicado aos utentes da Farmácia 
das Devesas. 

Anexo XXIV. Histórico da dispensa de um medicamento na “Ficha de Cliente" com acompanhamento, no Sifarma® 2000. 
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Anexo XXVI. Apresentação de PowerPoint para o Workshop "Adesão à Medicação e Planos Terapêuticos". 
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RESUMO DO PÓSTER 

 

REFERÊNCIA  
(reservado aos serviços) 

 

 

ÁREA TÉCNICO-

CIENTÍFICA  
(de 01 a 04) 

02 

 

 

TÍTULO 

Avaliação do perfil de adesão terapêutica do utente e acompanhamento 

farmacoterapêutico em Farmácia Comunitária 

 

 

RESUMO 
(Texto com letra em Arial 10, espaçamento 1,5 linhas e justificado. Não incluir figuras, gráficos nem referências. 
A Estrutura do resumo deve incluir objetivo, metodologia, resultados e conclusões. Número máximo de caracteres: 
2.500.) 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define adesão terapêutica como o grau ou 

extensão do comportamento da pessoa em relação à toma de medicamentos, ao cumprimento 

da dieta e alteração de hábitos ou estilos de vida indicados pelo profissional de saúde.  

No exercício da prática clínica, a adesão terapêutica revela-se um conceito muito complexo 

ao ser influenciado por um conjunto de fatores, a saber, demográficos, económicos, 

socioculturais e relacionados com a doença e com a terapêutica. 

Por esse motivo, a adesão terapêutica falha com frequência, mesmo quando o diagnóstico 

está correto e a prescrição é adequada, conduzindo assim ao insucesso do tratamento. 

A intervenção realizada pela Farmácia das Devesas (FD) teve como objetivo elaborar e 

aplicar estratégias de promoção de adesão dos nossos utentes à terapêutica. Para tal, numa 

primeira fase, foi necessário proceder a uma avaliação prévia do perfil de adesão. 

A adesão pode ser avaliada com recurso a métodos diretos ou indiretos, sendo que os 

segundos são mais facilmente aplicáveis no contexto de Farmácia Comunitária. Dentre os 

métodos indiretos, a metodologia escolhida foi a aplicação do questionário intitulado “Medida 

Anexo XXVI. Resumo do trabalho “Avaliação do perfil de adesão terapêutica do utente e acompanhamento 
farmacoterapêutico em Farmácia Comunitária", submetido e aprovado para comunicação em Poster no Congresso 

Nacional dos Farmacêuticos 2017. 
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de Adesão ao Tratamento” (MAT), que corresponde a um inquérito simples, económico e útil 

para a avaliação clínica. 

O questionário MAT foi realizado a uma amostra de 136 utentes, na sua maioria do sexo 

feminino (80,9%) e com uma idade média de 39 anos. Após o tratamento dos resultados 

obtidos, concluiu-se que 80% dos inquiridos será aderente, sendo que os restantes 20% terão 

dificuldade em aderir à terapêutica. 

Com efeito, existem várias estratégias de promoção da adesão terapêutica que podem 

ajudar a melhorar a percentagem de utentes não aderentes. Nesse sentido, na segunda fase 

do presente trabalho, implementou-se o serviço de revisão da terapêutica (Dia do Saco), com 

utilização de um cartão-lembrete e de uma checklist para registo da medicação diária. 

Finalmente, procedeu-se a uma análise SWOT (Pontos Fortes, Pontos Fracos, 

Oportunidades e Ameaças) das intervenções realizadas pela FD no âmbito da adesão à 

terapêutica. Desta, foi possível concluir que o serviço de revisão da terapêutica permite uma 

avaliação sistemática dos medicamentos e da gestão do uso desses medicamentos, com 

particular interesse para idosos e/ou utentes polimedicados.  

Contudo, o potencial desta intervenção é subaproveitado sempre que os utentes omitem 

as suas dúvidas relacionadas com o processo de uso do medicamento, assim como a toma 

de medicação não prescrita pelo médico, produtos naturais, suplementos e/ou vitaminas. A 

falta de adesão ao serviço constitui uma ameaça primária para o seu sucesso. Por fim, a 

revisão da terapêutica surge como uma oportunidade de identificação e resolução de 

problemas relacionados com os medicamentos (PRM), bem como para a sugestão do serviço 

de dispensa de medicação semanal, nos casos que justificam essa necessidade.  
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Anexo XXVIII. Comunicação em Poster do trabalho “Avaliação do perfil de adesão terapêutica do utente e acompanhamento 
farmacoterapêutico em Farmácia Comunitária". 

A. C. Marques1, S. Silva1, S. Sousa1,* 
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Formulário de “Revisão da Terapêutica” para preenchimento 

no “Dia do Saco” 

 
 

 

 

Nome do 

Medicamento 
Início 

Indicação 

terapêutica 

Como toma? 

(Quando e 

quanto) 

Adesão à 

terapêutica 

(Boa/Má) 

Prescrito 

pelo médico? 

(S/N) 

1.  

 
    

 

2.  

 
    

 

3.  

 
    

 

4.  

 
    

 

5.  

 
    

 

6.  

 
    

 

Nome ……………………………………………………………………. Idade ……. 

Alergias ………..………………...……………………………………………………………. 

História 

clínica 

 

 
   

 

 
   

Motivo da 

revisão ……………...……………… 

Presença do 

utente (S/N) …… 

Data da 

entrevista ………….. 

Anexo XXVIIIX. Formulário de “Revisão da Terapêutica” para preenchimento no "Dia do Saco". 
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7.  

 
    

 

8.  

 
    

 

9.  

 
    

 

10.  

 
    

 

11.  

 
    

 

12.  

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

Observações ……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………........................... 

 

 

O Farmacêutico responsável, 

    ____________________________ 

 

 

 

 

Tem dificuldade em tomar a 

medicação? (S/N) …..… 

Tem dificuldade em adquirir a 

medicação? (S/N) ..…… 

Sente-se bem com a medicação 

que toma? (S/N) …..… 

Lembra-se sempre de tomar a 

medicação? (S/N) ..…… 

É fumador? (S/N) …..… Consome bebidas alcoólicas? (S/N) ..…… 
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Plano de avaliação da existência de um PRM 

 
 

 

 

Nome do 
Medicamento 

É 
necessário? 

(S/N) 

É 
adequado? 

(S/N) 

A posologia 
está 

adequada? 
(S/N) 

O doente tem 
condições 

para o usar? 
(S/N) 

Suspeita 
de PRM? 

(S/N) 

1.  
 

    
 

2.  
 

    
 

3.  
 

    
 

4.  
 

    
 

5.  
 

    
 

6.  
 

    
 

7.  
 

    
 

8.  
 

    
 

9.  
 

    
 

10.  
 

    
 

11.  
 

    
 

12.  
 

    
 

 

 

Uma única resposta positiva à questão “Suspeita de PRM?” torna necessário o 

preenchimento da seguinte tabela. 

 

 

 

 

 

 

Nome ……………………………………………………………………. Idade ……. 

Alergias ………..………………...……………………………………………………………. 

História 
clínica 

 
 

   

 
 

   

Anexo XXIX. “Plano de avaliação da existência de um PRM”. 
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Anexo XXXI. “Plano de resolução de um PRM”. 

 

 

Plano de resolução de um PRM 
 

 

PRM 
detetado 

Proposta de resolução Plano de ação 
Resolução 

autorizada/recusada 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

 

O Farmacêutico responsável, 

    ____________________________ 
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Anexo XXXII. “Tabela-resumo das características de cada medicamento” do utente. 

 

Tabela-resumo das características de cada medicamento 
 

 

 

 

 

 

Observações ……..…………………………………………………………………………………... 

 

 

O Farmacêutico responsável, 

    ____________________________ 

 

 

 
Nome do 

medicamento ………………………………………………………………… 

 
Fontes bibliográficas ………..………………...……………………………………… 

Substância ativa 
 

 

Forma farmacêutica 
 

 

Indicação terapêutica  

Posologia 
 
 

Modo de administração  

Contraindicações 
 
 
 

Advertências e 
precauções especiais 

de utilização 
 

Interações 
medicamentosas e 
outras formas de 

interação 

 

Efeitos adversos 
 
 
 

Precauções especiais 
de conservação 

 
 
 

Monotorização 
necessária 
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Anexo XXXII. "Cartão-lembrete" da medicação: modelo-padrão (E) e apresentação alternativa (F). 

 

 

 

 
 
 

 

E 

F 
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Anexo XXXIIIV. "Checklist da medicação diária". 

 

 

Checklist da medicação diária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XXXIV. Embalagem de acondicionamento de medicamentos, utilizada no serviço de dispensa 
semanal de medicação na Farmácia das Devesas. 
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Anexo XXXVI. Panfleto informativo sobre o serviço "Revisão da Terapêutica". 
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Anexo XXXVIII. “Ferramenta de screening para aplicação da Revisão da Terapêutica”. 

  

Ferramenta de screening para aplicação da “Revisão da Terapêutica” 

Por favor, desenhe um círculo à volta da resposta certa (S – Sim; N – Não). 

1. Sabe para que toma a sua medicação? S N 

2. Sabe quando e como deve tomar a medicação? S N 

3. Tem dificuldade em tomar a medicação? S N 

4. Sente-se bem com a medicação que toma? S N 

5. Lembra-se sempre de tomar a medicação? S N 

6. Tem dificuldade em organizar a medicação que vai tomar ao 

longo do dia? 
S N 

7. Toma alguma medicação que não tenha sido prescrita pelo 

médico? 
S N 

8. Tem por hábito deixar na farmácia a medicação que já não toma 

ou que passou o prazo de validade? 
S N 

Anexo XXXVII. Cartaz promocional do "Dia do Saco". 
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Anexo XXXVIIIX. Cartaz promocional da "Semana da Saúde" na Farmácia das Devesas. 

 

Anexo XXXIX. Panfleto informativo sobre o pé diabético (frente e verso).Anexo XL. Cartaz 
promocional da "Semana da Saúde" na Farmácia das Devesas. 

 

Anexo XLI. Panfleto informativo sobre o pé diabético (frente e verso). 

 

Anexo XLII. Panfleto informativo sobre o pé diabético (frente e verso).Anexo XLIII. Cartaz 
promocional da "Semana da Saúde" na Farmácia das Devesas. 

 

Anexo XLIV. Panfleto informativo sobre o pé diabético (frente e verso).Anexo XLV. Cartaz 
promocional da "Semana da Saúde" na Farmácia das Devesas. 

Anexo XL. Panfleto informativo sobre o Pé Diabético (frente e verso). 

 

Anexo XLVI. Panfleto informativo sobre o pé diabético (frente e verso). 

 

Anexo XLVII. Panfleto informativo sobre o pé diabético (frente e verso). 

 

Anexo XLVIII. Panfleto informativo sobre o pé diabético (frente e verso). 
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Anexo XLI. Panfleto informativo sobre a Apneia do Sono. 

 

Anexo XLIX. Cartaz promocional da "Caminha da Farmácia das 
Devesas".Anexo L. Panfleto informativo sobre a apneia do sono. 

 

Anexo LI. Cartaz promocional da "Caminha da Farmácia das Devesas". 

 

Anexo LII. Cartaz promocional da "Caminha da Farmácia das Devesas".Anexo 
LIII. Panfleto informativo sobre a apneia do sono. 

 

Anexo LIV. Cartaz promocional da "Caminha da Farmácia das Devesas".Anexo 
LV. Panfleto informativo sobre a apneia do sono. 
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Anexo XLII. Cartaz promocional da "Caminhada da Farmácia das Devesas". 

 

Anexo LVI. Cartaz promocional da "Caminha da Farmácia das Devesas". 

 

Anexo LVII. Cartaz promocional da "Caminha da Farmácia das Devesas". 

 

Anexo LVIII. Cartaz promocional da "Caminha da Farmácia das Devesas". 
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Resumo 

 

O plano oficial de estudos do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas ministrado pela 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto culmina na realização de um período de 

Estágio Profissionalizante, que proporciona o primeiro contacto do estudante com o mercado de 

trabalho, possibilitando assim a aplicação dos conhecimentos teóricos adquiridos durante o 

curso. 

A legislação europeia em vigor estabelece como obrigatório um período de estágio em 

Farmácia Comunitária, podendo incluir ainda um período de estágio em Farmácia Hospitalar, de 

caráter opcional. 

Reconhecendo no Farmacêutico o especialista do medicamento e um profissional de Saúde 

Pública, perspetiva-se naturalmente a possibilidade de intervenção nas mais diversas áreas da 

Saúde. Deste modo, torna-se pertinente que o estudante diversifique a sua experiência de 

estágio e se permita a ampliar o conhecimento que detém sobre as mesmas, procurando outros 

setores de atuação além da Farmácia Comunitária. Nesse sentido, a Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto concede aos seus estudantes a oportunidade de estagiar em Farmácia 

Hospitalar. 

 Com o presente relatório pretende-se apresentar a organização dos Serviços Farmacêuticos 

Hospitalares e as funções desempenhadas pelo Farmacêutico Hospitalar, explorar a dinâmica 

da sua integração em equipas multidisciplinares e, por último, descrever o circuito do 

medicamento no Hospital.  

Assim, a primeira parte do relatório é dedicada à descrição das atividades desenvolvidas nos 

Serviços Farmacêuticos Hospitalares do Hospital Privado de Gaia do Grupo Trofa Saúde 

Hospital, com particular incidência sobre a gestão de medicamentos, produtos farmacêuticos e 

dispositivos médicos; passando pela Farmacotecnia e sistemas de distribuição de 

medicamentos; e terminando com a Farmacovigilância. 

Na segunda parte, são apresentados os três projetos desenvolvidos durante o estágio. O 

planeamento e a concretização destes projetos tiveram sempre em vista a satisfação das 

necessidades dos Serviços Farmacêuticos e do Hospital, sem descurar a adequação da sua 

aplicação ao contexto hospitalar. 

O projeto de implementação de estratégias de gestão organizacional baseadas na 

metodologia Kaizen decorreu durante os dois meses de estágio, tendo sido acompanhado, em 

determinados momentos, por outros dois projetos: a atualização da tabela descritiva dos 

produtos de nutrição do Hospital Privado de Gaia e a elaboração de um panfleto informativo 

sobre o Pembrolizumab para um doente em ambulatório. 
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Parte I - Atividades desenvolvidas durante o Estágio 

1. Introdução 

Partindo da premissa de que “todos os hospitais têm a sua farmácia e todas as farmácias 

têm os seus Farmacêuticos”, compreende-se facilmente que a Farmácia Hospitalar constitua 

uma das principais áreas profissionais e de atuação do Farmacêutico (1). Os Serviços 

Farmacêuticos Hospitalares (SFH) constituem uma estrutura fundamental para a prestação de 

cuidados de saúde dispensados no meio hospitalar (2, 3). O Decreto-Lei (DL) n.º 44/204, de 2 

de fevereiro de 1962, estabelece que os SFH, cuja direção é obrigatoriamente assegurada por 

um Farmacêutico Hospitalar (FH), correspondem a departamentos com autonomia técnica e 

científica, sob a orientação geral dos Órgãos de Administração dos hospitais, perante os quais 

respondem pelos resultados do seu exercício (4). Adicionalmente, os SFH integrados em equipas 

de cuidados de saúde devem garantir a qualidade, a eficácia e a segurança dos medicamentos 

que constituem a terapêutica medicamentosa dos doentes, bem como a promoção de ações de 

investigação científica e de ensino no hospital (3). A elaboração deste relatório tem como 

principais objetivos a apresentação do Grupo Trofa Saúde Hospital (TSH) e a descrição das 

atividades de Farmácia Hospitalar experienciadas e desenvolvidas no Hospital Privado de Gaia 

(HPG), no âmbito do meu estágio curricular profissionalizante. 

 

2. Grupo Trofa Saúde Hospital 

O TSH apresenta-se como um projeto global de saúde, que se propõe a sustentar a sua 

atuação na construção de relações de confiança com os seus doentes (5). Ao serviço de uma 

população superior a 2,5 milhões de habitantes, com particular incidência no Norte do País, o 

TSH é já reconhecido como uma referência a nível nacional na prestação de cuidados de saúde 

(5). A excelência do corpo clínico, a modernidade das infraestruturas e a personalização do 

atendimento são os principais fatores diferenciadores e potenciadores de um crescimento 

consistente que se tem vindo a observar desde a abertura da Casa de Saúde da Trofa, em 1989. 

Uma década mais tarde, é inaugurado o primeiro hospital do Grupo, o Hospital Privado da Trofa 

(HPT) (5, 6). Desde então, o TSH tem ampliado a sua rede de Unidades Hospitalares, 

abrangendo atualmente: o HPT, o Instituto de Radiologia Dr. Pinto Leite (IRPL), o Hospital de 

Dia de Famalicão (HDF), o Hospital Privado da Boa Nova (HPBN), Hospital Privado de Braga 

Sul (HPB), o Hospital de Dia da Maia (HDM), o Hospital Privado de Alfena (HPAV), o HPG, o 

Hospital Privado de Braga Centro (HPBC) e, mais recentemente, o Hospital de Dia de São João 

da Madeira (HDSJM) (Anexo I) (6). 

2.1. Hospital Privado de Gaia 

Localizado no centro da cidade de Vila Nova de Gaia, o HPG é uma das unidades mais 

recentes e inovadoras do TSH (7). Ainda antes da sua inauguração a 12 de janeiro de 2015, o 

HPG assumia já a ambição de vir a tornar-se o melhor hospital privado do país e uma referência 

a nível nacional e na Galiza (7). Para tal, coloca à disposição dos doentes a experiência e a 

qualidade de uma vasta equipa de profissionais liderada pelo Dr. Nuno Brito (Diretor Clínico) e 

pelo Dr. Nélson Brito (Administrador), bem como um leque alargado de serviços de saúde: Bloco 
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Operatório (BLO), Bloco de Partos, Consulta Externa (C.EXT) Programada, Exames 

Complementares Diagnóstico, Fisioterapia (FISIO), Gastroenterologia (GASTRO), Imagiologia 

(IMAG), Internamento (INT), Medicina Dentária (DENT), Unidade de Cuidados Intermédios (UCI), 

Unidade Integrada de Convalescença (UCRIM) e Urgência (URG) 365 dias/24 horas (7, 8). Além 

disso, o Hospital possui acordos com vários subsistemas de saúde e companhias de seguros e 

oferece 43 especialidades médicas e cirúrgicas (9,10). Neste momento, o HPG dispõe de 73 

consultórios médicos e 35 salas de exames e tratamentos, encontrando-se equipado com 86 

camas (11, 12). A inauguração da nova Unidade de Convalescença da torre amarela está 

prevista para o dia 30 de outubro de 2017, contando com cerca de 80 camas. 

 

3. Organização e Gestão dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares do 

Grupo Trofa Saúde Hospital 

3.1. Serviços Farmacêuticos do Grupo Trofa Saúde Hospital 

Os SFH do TSH integram os serviços de farmácia existentes nas unidades hospitalares do 

Grupo e a Farmácia Central (FC) (13). Localizada em Alfena, num espaço independente da 

farmácia do HPAV, a FC é constituída pelo gabinete da Direção Técnica, uma zona de receção 

das encomendas, uma zona de saída de encomendas, um armazém de medicamentos e 

produtos farmacêuticos, uma zona destinada à preparação de produtos não estéreis e ainda uma 

câmara de preparação de citotóxicos. A administração dos SFH é desempenhada pela Dr.a 

Patrícia Moura, Farmacêutica responsável pela gestão da FC, no processo de 

aquisição/encomenda, controlo e distribuição de medicamentos, e pela coordenação das 

farmácias satélite do Grupo. Por sua vez, a Direção Técnica da Farmácia de cada unidade 

hospitalar é garantida por um Farmacêutico (Anexo II) (13). O HDF, o HDM, o HDSJM e o IRPL 

não têm integrado na sua constituição uma unidade de SF própria. Por esse motivo, no caso dos 

três primeiros, esses serviços são assegurados pelo HPT, HPBN e HPG, respetivamente. 

3.2. Serviços Farmacêuticos do HPG 

3.2.1.  Localização, Organização espacial e Horário de funcionamento  

Os SFH do HPG localizam-se no piso 5 da torre azul, juntamente com a C.EXT 5. A atual 

localização dos SFH cumpre os pressupostos estabelecidos de facilidade de acesso externo e 

interno e de proximidade a sistemas de circulação vertical, tais como monta-cargas e elevadores 

(3). A farmácia hospitalar do HPG é um espaço amplo e com boa luminosidade, graças à 

presença de uma janela. O espaço físico dos SFH encontra-se organizado em áreas distintas e 

perfeitamente delimitadas, segundo a Filosofia e a metodologia Kaizen (Anexo III). A farmácia 

do Hospital funciona de 2ª feira a 6ª feira, das 9h às 18h. As tarefas realizadas pelos SFH são 

executadas de acordo com um Plano Operacional (Anexo IV), que visa assegurar as 

necessidades diárias do hospital, assim como o normal funcionamento dos serviços hospitalares 

aos sábados, domingos e feriados. Ainda assim, caso seja indispensável adquirir algum 

medicamento durante o período de encerramento dos SFH, o Enfermeiro Responsável, 

acompanhado pelo técnico da Manutenção responsável pela chave da farmácia, pode levantá-

lo na farmácia e fazer o registo do levantamento num impresso próprio, “Registo de 
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Levantamento de Medicação” (Anexo V), que se encontra afixado na parede da entrada. No 

registo devem constar a identificação do medicamento por Denominação Comum Internacional 

(DCI), o número de unidades levantadas, a identificação do doente, a identificação do serviço, a 

rubrica do enfermeiro, a data e a hora. Diariamente, verifica-se o registo e debita-se aos doentes 

os medicamentos consumidos. Uma vez preenchido na totalidade, o impresso é arquivado num 

dossier próprio e substituído por um novo. A Direção Técnica dos SFH do HPG é assegurada 

pela Dr.a Sara Madureira, responsável pela gestão e coordenação de todo o circuito do 

medicamento no interior do hospital, sob a supervisão da Dr.ª Patrícia Moura, Farmacêutica 

Hospitalar e Coordenadora dos SFH do TSH. O contacto da Farmacêutica Responsável é 

disponibilizado a todos os Serviços Clínicos (SC) do HPG, de modo a agilizar uma resposta 

rápida dos SFH em situações extraordinárias (13). 

3.2.2.  Sistema Informático 

Os sistemas informáticos utilizados pelos SFH do TSH são o CPC® (Companhia Portuguesa 

de Computadores), o PHC® Software e a Intranet (Armazém FAR) (Anexo VI). O CPC®, 

desenvolvido pela Global Intelligent Technologies (Glintt) HealthCare Solutions S.A, é um 

sistema informático (SI) destinado à Farmácia Hospitalar. Apresenta-se como uma ferramenta 

de trabalho que acrescenta valor e eficiência ao processo de gestão de todo o circuito do 

medicamento, facilitando o acesso à informação clínica dos doentes e a validação das 

prescrições médicas e estreitando a interface entre os SC do hospital e os SFH. O PHC® é o 

software utilizado para a receção informática das encomendas na FC e emissão das Guias de 

Transporte (GT) (Anexo VII), enquanto a validação do stock e a satisfação do pedido único dos 

SFH do TSH são feitas com recurso à Intranet pela FC. 

3.2.3.  Sistemas de Garantia e Gestão da Qualidade 

A Qualidade em Saúde traduz-se na adequada satisfação das necessidades implícitas e 

explícitas dos doentes e é sustentada em sistemas de Garantia da Qualidade (3). Um sistema 

de Garantia da Qualidade assenta na existência de procedimentos padronizados, que devem ser 

registados, documentados e regularmente revistos e atualizados para todas as atividades 

realizadas no hospital (3). Os procedimentos padronizados dos SFH do TSH estão descritos no 

“Manual de Procedimentos do TSH” (13). No que diz respeito a sistemas de Gestão da 

Qualidade, o TSH implementou as Normas EN ISO 9001:2008 da Associação Portuguesa de 

Certificação (APCER) nos SC de todos os hospitais do Grupo, incluindo os SFH (5, 14). 

 

4. Gestão de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos 

médicos 

A gestão de medicamentos é o conjunto de procedimentos realizados pelos SFH, com o 

objetivo de garantir a dispensa em perfeitas condições e o correto uso pelos doentes do hospital. 

Uma gestão racional permite rentabilizar as verbas destinadas aos SFH, minimizando os custos 

associados ao medicamento e evitando desperdícios durante a aplicação da terapêutica. Esta 

gestão carateriza-se pela existência de várias fases, começando na seleção, aquisição e 

armazenamento, passando pela distribuição e terminando na administração ao doente (3). 
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4.1. Seleção de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos 

médicos 

A seleção de medicamentos a nível hospitalar deve ser baseada no Formulário Hospitalar 

Nacional de Medicamentos (FHNM) e nas necessidades terapêuticas dos doentes de cada 

hospital. Deste modo, a Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) do TSH desenvolveu um 

Formulário Hospitalar próprio, o Formulário Hospitalar do Grupo Trofa Saúde Hospital (FHTSH), 

como resultado da adaptação do FHNM às necessidades do Grupo (15). Na seleção de 

medicamentos é necessário considerar a sua qualidade, eficácia e segurança sustentada em 

evidências clínicas, bem como a relação custo-benefício. Esta tarefa é da responsabilidade da 

Farmacêutica Coordenadora dos SFH e do Diretor Clínico do HPG. Anualmente, realiza-se um 

concurso envolvendo todos os laboratórios fornecedores dos medicamentos constantes do 

FHTSH. A proposta de cada laboratório a concurso deve ser enviada por e-mail e incluir 

informações relevantes para a escolha final, tais como os preços e as condições de entrega. 

Segue-se uma fase de compilação das condições de compra de todos os laboratórios 

concorrentes numa folha de cálculo, em ficheiro de Excel, elaborada pelo responsável do 

Departamento de Compras (DC). Posteriormente, a Farmacêutica Coordenadora dos SFH e o 

responsável do DC consideram as condições de compra mais favoráveis e organizam os 

laboratórios por ordem decrescente de preferência, selecionando os que ocupam a primeira 

posição de cada lista. Neste momento, é eleito o fornecedor principal de cada medicamento e 

ficam definidos os preços e as condições de entrega e de pagamento entre os fornecedores e o 

hospital, que vigoram durante o ano de contrato. No caso de eventuais ruturas de stock do 

fornecedor principal, realiza-se a encomenda ao fornecedor classificado em 2º lugar. 

4.2. Aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos 

médicos 

O FH é responsável pela aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos 

médicos (3). No caso do TSH, deve ser resultado da articulação entre os SFH e o Serviço de 

Aprovisionamento da FC (13). 

4.2.1. Pedido semanal de encomenda 

A gestão dos produtos pelos SFH é realizada informaticamente, consultando o stock ideal 

estabelecido para cada medicamento e produto farmacêutico. Os stocks ideais dos SFH dos 

HPG estão definidos de forma a suprir as necessidades do hospital por um período de 14 dias. 

No final de cada semana, à 6ª feira de manhã, o Farmacêutico Responsável de cada unidade 

hospitalar verifica quais os produtos que atingiram o ponto de encomenda, isto é, aqueles cuja 

quantidade disponível é inferior ao stock ideal pré-definido, tendo em conta os consumos e a 

respetiva variação, o tempo de satisfação dos pedidos e os custos. Seguidamente, efetua o 

pedido semanal de encomenda à FC, utilizando o CPC® (13). A FC é reconhecida pelo 

INFARMED I.P. (Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P.) como 

distribuidor certificado, funcionando como o fornecedor interno dos SFH do TSH. Deste modo, a 

FC, na pessoa da Farmacêutica Coordenadora, compila os pedidos de encomenda de todas as 

unidades hospitalares do TSH e envia um pedido único via Intranet ao DC do Grupo. Por fim, o 
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DC assume a responsabilidade de gerar, por e-mail, o pedido ao laboratório, num período 

máximo de 24 horas após a receção do pedido semanal de encomenda (13). 

4.2.2. Circuitos especiais de aquisição de medicamentos 

4.2.2.1. Pedido de medicamentos estupefacientes e/ou psicotrópicos 

Os medicamentos estupefacientes e/ou psicotrópicos (MEP) atuam diretamente sobre o 

Sistema Nervoso Central, como depressores ou estimulantes, produzindo impacto em todo o 

organismo. Apesar das suas propriedades benéficas em várias situações clínicas, apresentam 

um potencial risco de habituação e de dependência física e psíquica, estando fortemente 

associados a um uso ilegítimo (16). Por esse motivo, o circuito dos MEP, desde a encomenda e 

transporte até à dispensa e administração, foi rigorosamente definido e regulamentado para 

evitar e desmotivar o uso indevido e o tráfico ilícito destas substâncias (17, 18). A aquisição de 

MEP é efetuada juntamente com os restastes medicamentos e produtos farmacêuticos pelo DC, 

via e-mail. Contudo, o pedido de encomenda só poderá ser satisfeito pelo laboratório se a nota 

de encomenda for acompanhada de uma requisição, o anexo VII da Portaria n.º 981/98, de 8 de 

junho (Anexo VIII), composto por original e duplicado, enviados em carta registada (19). O 

preenchimento desta requisição é realizado pela Farmacêutica Coordenadora dos SFH do TSH, 

colocando o n.º sequencial da requisição (n.º/ano, p.e. 75/17), n.º da nota de encomenda, 

laboratório a que se requisita os MEP, n.º do código, DCI da substância ativa, forma farmacêutica, 

dosagem e quantidade pedida. Depois, assina-se e coloca-se o n.º de inscrição na Ordem dos 

Farmacêuticos (OF), a data e o carimbo do TSH no original e no duplicado. Antes de efetuar a 

encomenda ao laboratório, faz-se uma cópia da requisição que permanece arquivada na FC até 

à devolução do documento original. Por sua vez, o Diretor Técnico do laboratório preenche a 

requisição original com a quantidade fornecida, assina e coloca o n.º de inscrição na OF, a data 

e o carimbo da entidade fornecedora em ambas as vias. Por fim, arquiva o duplicado e envia o 

original, juntamente com a encomenda, para os SFH que procedem ao seu arquivo. Estas 

requisições devem ser arquivadas durante 5 anos (13, 20). Dada a logística deste processo, o 

pedido de MEP de cada farmácia satélite à FC é realizado apenas uma vez por mês, devendo o 

mesmo ser acompanhado do respetivo Anexo VII devidamente preenchido pelo Farmacêutico 

Responsável de cada unidade. A FC funciona, neste caso, como fornecedor. 

4.2.2.2. Pedido de medicamentos de Autorização de Utilização Especial 

Todos os medicamentos de uso humano comercializados em Portugal possuem uma 

Autorização de Introdução no Mercado (AIM) nacional de caráter obrigatório, concedida pelo 

INFARMED (21). Quando existe a necessidade de utilização de um medicamento não detentor 

de AIM nacional, com benefício clínico bem reconhecido ou com provas preliminares de benefício 

clínico, a Farmacêutica Responsável pelos SFH do TSH deve requerer uma Autorização prévia 

de Utilização Excecional (AUE) ao INFARMED, ao abrigo do disposto no DL n.º 20/2013 de 14 

de fevereiro (22, 23). O pedido único de AUE por medicamento é apresentado anualmente pelo 

requerente, durante o mês de setembro, e deve ser obrigatoriamente instruído com os requisitos 

e condições definidas no artigo 17.º da Deliberação n.º 1546/2015 (23). Para tal, procede-se ao 

preenchimento do impresso de uso obrigatório pelo requerente para AUE de Medicamentos de 
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Uso Humano, que deve acompanhar toda a documentação enviada via e-mail ao INFARMED 

(13, 23). Uma vez concedida, a AUE vigora durante um ano. No entanto, o registo do pedido de 

AUE e o documento enviado ao requerente a informar sobre a conceção de autorização devem 

ser arquivados na farmácia por um período não inferior a 5 anos, caso seja necessário dar 

resposta a alguma solicitação por parte do INFARMED (13). 

4.3. Receção e conferência de encomendas 

Os medicamentos e produtos farmacêuticos encomendados pelo TSH são entregues na FC, 

acompanhados de uma fatura e uma GT. A receção das encomendas é da responsabilidade da 

Técnica Auxiliar da FC, que confere a integridade dos produtos rececionados e realiza a 

verificação manual qualitativa e quantitativa dos medicamentos e produtos farmacêuticos, com 

recurso às GT. Depois, procede-se à receção informática no PHC® Software, dando entrada da 

fatura e/ou GT, pela introdução da quantidade de produto, preço, prazo de validade (PV) e lote 

dos produtos rececionados na encomenda previamente gravada no SI. De seguida, recorre-se à 

Intranet para a validação do stock e satisfação do pedido único (13). Relativamente às faturas, a 

FC arquiva o duplicado e entrega o original ao DC. Quando a GT não é acompanhada de fatura, 

a segunda será enviada mais tarde e diretamente para o DC. Relativamente às GT, arquiva-se 

o original e rejeita-se o duplicado. A última etapa no processo de receção de encomendas na FC 

consiste na distribuição dos produtos rececionados e na satisfação dos pedidos dos SFH de cada 

unidade hospitalar do TSH, em CPC®, com emissão das respetivas GT (13). A satisfação destes 

pedidos permite a transferência automática e consequente atualização dos stocks dos hospitais 

do Grupo. Segue- -se a entrega dos produtos e das guias emitidas em cada unidade hospitalar, 

realizada pelo Departamento de Logística. Nos SFH do HPG, a descarga dos produtos é feita na 

área de “Receção de Encomendas”. Mais tarde, o Farmacêutico Responsável de cada farmácia 

satélite confere se os medicamentos e produtos farmacêuticos e respetivas quantidades estão 

de acordo com o descrito na GT, arquivando este documento num dossier próprio. A tarefa de 

conferência é realizada na zona de “Conferência de Encomendas” na mesa de trabalho (Anexo 

IX). De notar que as encomendas de volumes grandes (p. e. soros) são diretamente entregues 

no hospital que os encomendou. Nesse caso, o FH confere a documentação que acompanha a 

encomenda, assina a nota de entrega e devolve o triplicado ao transportador. É enviada a cópia 

da fatura para a FC, via e-mail, sendo o original enviado, assim que possível, pelo transportador. 

4.4. Armazenamento de medicamentos, produtos farmacêuticos e 

dispositivos médicos 

Os requisitos de ordem técnica e regulamentar e as recomendações dos fabricantes no que 

respeita ao armazenamento devem ser cumpridos e aplicados nos SFH, Consultas, BLO e SC 

do hospital, em que existe acondicionamento de medicamentos e produtos farmacêuticos (13). 

4.4.1. Armazenamento Geral 

O espaço físico dos SFH do HPG destinado à zona de armazém encontra-se organizado em 

áreas de arrumação perfeitamente definidas (Anexo X) e apresenta condições apropriadas para 

o armazenamento de medicamentos e produtos farmacêuticos, nomeadamente uma temperatura 

ambiente inferior a 25ºC, humidade inferior a 60% (controladas por sondas devidamente 
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calibradas) e proteção da luz solar direta (3). Todos os produtos que não requerem condições 

especiais de armazenamento são arrumados de acordo com a sua forma farmacêutica ou família 

(p.e. ampolas, pomadas, colírios, materiais de penso), por ordem alfabética da DCI e ordem 

crescente de dosagem, em prateleiras ou gavetas individuais (ou SUCs) devidamente 

identificadas e com o código do produto (3, 13). Os Medicamentos Look-Alike, Sound-Alike 

(LASA) são medicamentos, cujo nome ortográfico, nome fonético e/ou aspeto são semelhantes, 

embora tenham indicações terapêuticas distintas (24). Torna-se então pertinente implementar 

estratégias a nível hospitalar que previnam erros de administração e, assim, aumentar a 

segurança do doente. Neste caso, a etapa de armazenamento revela-se particularmente 

importante, exigindo a elaboração de etiquetas de identificação apropriadas para diferenciar os 

medicamentos LASA. Para isso, recorre-se ao método de inserção de letras maiúsculas e 

utilização de cores ou negrito na designação dessas etiquetas (24). Adicionalmente, o HPG 

elaborou uma lista de medicamentos LASA, afixada nos SC, que é do conhecimento de todos os 

profissionais de saúde do Hospital. Existem ainda medicamentos cuja administração incorreta e 

utilização indevida, aliadas a erros de dosagem ou de preparação, podem colocar 

particularmente em risco a saúde do doente.  No TSH, a etiqueta de identificação que acompanha 

o local de armazenamento (gaveta individual, SUC ou frigorífico) dos medicamentos de alto risco 

possui uma sinalização de perigo, de modo a alertar os profissionais de saúde para um especial 

cuidado na respetiva utilização. Além disso, um quadro-resumo dos medicamentos de alto risco 

encontra-se disponível nos SFH e em todos os SC dos hospitais do Grupo (Anexo XI). O 

procedimento de armazenamento de qualquer medicamento é efetuado segundo o princípio de 

“primeiro expirado – primeiro saído” ou FEFO “First Expire, First Out”. Deste modo, ter-se-á 

acesso facilitado aos lotes de produtos com menor PV que são acondicionados à frente e à 

esquerda e dispensados em primeiro lugar, evitando-se assim uma possível acumulação de 

stock de produtos com prazo a expirar (3). Alguns medicamentos e produtos farmacêuticos 

apresentam uma área própria para armazenamento de stock avançado, utilizada quando não é 

possível armazená-los nos locais definidos. Assim que os medicamentos e produtos 

farmacêuticos saem da Farmácia e passam a ser acondicionados noutros serviços do hospital, 

a responsabilidade de gerir as condições de armazenamento destes produtos é atribuída ao 

Diretor do Serviço (13). 

4.4.1.1. Controlo de prazos de validade 

A verificação do PV dos medicamentos dos SFH e dos SC do HPG é realizada mensalmente 

pelo FH, em cooperação com o Enfermeiro Responsável, nomeadamente no controlo das 

validades do carro de emergência (3). Na presença de medicação com PV inferior a três meses, 

o FH deve seguir um procedimento previamente definido (Anexo XII). No caso dos 

medicamentos com validade a expirar e que se encontram armazenados juntamente a outros 

exemplares com validade superior, é conveniente identificá-los com a etiqueta “Atenção Utilizar 

Primeiro”. Esta etiqueta, à semelhança da etiqueta “Atenção Prazo de Validade”, apresenta cor 

branca com a inscrição sublinhada a marcador fluorescente, procurando chamar facilmente a 

atenção dos profissionais de saúde. Ocasionalmente, a validade de alguns medicamentos 
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termina antes da sua utilização, sendo, por isso, retirados e rejeitados no contentor de “Resíduos 

Hospitalares IV”. Para evitar este desperdício, procura-se dispensar, sempre que possível, os 

medicamentos com PV a terminar no Sistema de Distribuição Individual em Dose Unitária 

(SDIDU), garantindo assim a administração imediata ao doente. Em alternativa, é pertinente 

transferi-los para um serviço onde a probabilidade de utilização seja superior (3). De forma 

complementar, os SFH do HPG dispõem de uma compilação das validades dos medicamentos 

existentes nos INT 9, 10 e 11, em ficheiro de Excel. O procedimento de levantamento das 

validades foi ainda aplicado às ampolas, embalagens vazias, material de penso, colírios e 

pomadas da Farmácia, procedendo-se ao registo num ficheiro semelhante ao dos INT. A consulta 

e utilização deste tipo de registo permitem agilizar a tarefa mensal de retirar dos SC e da 

Farmácia todos os medicamentos a expirar no final desse mês, substituindo-os pelos mesmos 

medicamentos, mas com PV superior. Posteriormente, é necessário atualizar o ficheiro das 

validades, ou seja, eliminar os PV dos produtos que saíram e introduzir os dos novos. Este 

procedimento reveste-se de extrema importância, evitando a administração de medicamentos 

fora de prazo e promovendo uma correta gestão de stock. O controlo do stock está ainda sujeito 

aos alertas de segurança e de qualidade do INFARMED (25). Estes alertas incidem sobre 

problemas associados à atribuição de PV ou lote, perfil de segurança ou falsificação do 

medicamento. Sempre que o INFARMED emite um alerta na sua página oficial, os SFH 

averiguam quanto à presença do medicamento e verificam se este contempla alguma das 

condições apresentadas como motivo para ser retirado do mercado. 

4.4.2. Armazenamento Especial 

4.4.2.1. Medicamentos que necessitam refrigeração 

Os medicamentos termolábeis (p.e. Oxitocina 5 U.I./1 mL ampola, insulinas e vacinas) são 

armazenados nos SFH, numa câmara frigorífica, a uma temperatura controlada entre 2 e 8ºC 

(3). O sistema de controlo e registo de temperatura acoplado ao frigorífico permite realizar uma 

monitorização constante deste parâmetro, enquanto o sistema de alarme automático dispara 

quando se deteta uma subida significativa da temperatura (3, 13). O controlo da temperatura e 

da humidade da Farmácia, assim como a temperatura dos frigoríficos que se destinam ao 

armazenamento de medicamentos, é da responsabilidade do FH (3). Nesse sentido, perante a 

deteção de variações ou oscilações anómalas de temperatura, o FH terá de avaliar se a 

qualidade dos medicamentos foi afetada e apresentar uma justificação escrita, por e-mail, para 

o sucedido. Toda a informação relativa ao controlo destes parâmetros físicos, sob a forma de 

gráfico (Anexo XIII), é enviada semanalmente via e-mail pelos técnicos de Manutenção e 

arquivada nos SFH em dossier próprio. 

4.4.2.2. Medicamentos estupefacientes e/ou psicotrópicos 

Os MEP requerem um controlo rigoroso prévio ao armazenamento. Com efeito, após a 

receção da encomenda, procede-se ao registo informático da quantidade de estupefacientes 

recebida. Este registo é feito numa folha de cálculo, em ficheiro de Excel, que contém a totalidade 

das movimentações de estupefacientes (entradas e saídas) para cada ano civil, de modo a 

facilitar o controlo por parte do INFARMED. Uma vez realizada a atualização do ficheiro, os MEP 
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são armazenados num cofre com fechadura de segurança, que se encontra na Farmácia. A 

Farmácia do HPG tem acesso restrito aos funcionários dos SFH e a entrada é sujeita a validação 

por leitura ótica do cartão de identificação do hospital. Além disso, o cofre apresenta um código 

de abertura previamente definido e é dotado de prateleiras para permitir uma organização e 

segregação desses medicamentos. Deste modo, os MEP encontram-se devidamente separados 

e rotulados (3, 13). De salientar que o cofre da Farmácia é também local de armazenamento de 

outros produtos, como o Sugamadex, que não sendo MEP, apresentam um elevado custo 

associado. Por essa razão, a utilização deste fármaco para reversão do bloqueio neuromuscular, 

induzido pelo Rocurónio ou Vecurónio durante as cirurgias, obriga à apresentação de uma 

justificação, na “Folha de Justificação de Utilização de Sugamadex” (Anexo XIV) (26). 

4.4.2.3. Medicamentos Fotossensíveis 

Os medicamentos fotossensíveis devem ser mantidos ao abrigo da luz (Anexo XV) (13).  

Por conseguinte, na impossibilidade de os conservar na embalagem original, apropriada e 

protegidos da luz, o FH procede ao acondicionamento com papel de alumínio, colocando uma 

etiqueta no exterior com a DCI, dosagem, forma farmacêutica, lote e PV. 

4.4.2.4. Medicamentos Inflamáveis 

Os medicamentos inflamáveis são armazenados num local individualizado dos restantes 

medicamentos e produtos farmacêuticos da zona de Armazém da Farmácia em bacias de 

retenção. O SFH do HPG dispõe de um “Manual de Procedimentos de Emergência de 

Medicamentos Inflamáveis” que sistematiza as boas práticas e os procedimentos de segurança 

a seguir em situações de derrame e/ou incêndio (27). 

4.4.2.5. Gases Medicinais 

Os gases medicinais são gases utilizados em “terapias de inalação, anestesia, diagnóstico in 

vivo ou para conservar ou transportar órgãos, tecidos ou células destinados a transplantes”, 

sendo considerados medicamentos de acordo com o DL n.º 176/2006, de 30 de agosto (28, 29). 

As garrafas dos gases medicinais (oxigénio medicinal, protóxido de azoto, dióxido de carbono e 

ar comprimido medicinal) são armazenadas numa área separada do restante Armazém da 

Farmácia e distribuem-se em três rampas – esquerda, direita e de emergência. Apenas se 

recorre às da rampa de emergência se as da esquerda e da direita ficarem vazias e não tiverem 

sido substituídas. Cada rampa é constituída por 5 garrafas (3, 30). O serviço de Manutenção do 

HPG regista os níveis de gases nas rampas e, quando a quantidade atinge 50% do stock ideal, 

faz um pedido de reposição ao fornecedor. Os técnicos da Manutenção devem contar as garrafas 

de gases medicinais e informar os SFH, via e-mail, sempre que se procede à substituição de 

uma garrafa. A guia de remessa das garrafas tem de ser entregue, em mão, ao FH, que regista 

o lote, o PV e a rampa das garrafas novas e das garrafas que saíram. Por último, preenche um 

documento específico com toda a informação relativa ao circuito dos gases medicinais e arquiva 

no respetivo dossier (13, 30). 

4.4.2.6. Carro de Emergência 

O carro de emergência (Anexo XVI) é um local de armazenamento de medicamentos e de 

material necessário em situações de emergência, encontrando-se selados (13). Sempre que 
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algum produto é retirado, procede-se ao preenchimento de um documento próprio de registo, 

que inclui a justificação de utilização, seguindo-se a reposição prévia a nova selagem (13). Os 

carros de emergência estão presentes nos vários serviços do HPG, nomeadamente, nos INT, 

C.EXT e URG. No serviço da URG, encontra-se ainda disponível um saco de emergência, cuja 

constituição foi definida com o objetivo de satisfazer as necessidades inerentes a um possível 

transporte de emergência em ambulância. Por este motivo, o saco de emergência, 

contrariamente ao carro, é exclusivo da URG. 

 

5. Farmacotecnia 

A Farmacotecnia é reconhecida como o setor dos SFH onde se efetua a preparação de 

formulações de medicamentos necessários ao hospital, procurando garantir uma resposta efetiva 

às necessidades específicas de determinados doentes, particularmente, quando não existe 

disponibilidade por parte do mercado fornecedor (31). As principais preparações realizadas neste 

setor englobam: a manipulação/adaptação de especialidades farmacêuticas comercializadas; a 

preparação de medicamentos que exigem técnicas asséticas; a preparação de soluções para 

nutrição parentérica; a reconstituição de medicamentos citotóxicos e o acondicionamento de 

medicamentos em dose unitária (31). O “Sistema de Qualidade na Preparação de Formulações 

Farmacêuticas” apresenta uma estrutura adequada e um sistema de procedimentos 

desenvolvidos para garantir a produção de preparações farmacêuticas seguras e eficazes (3). 

5.1. Preparação de medicamentos manipulados não estéreis 

O pedido de medicamentos manipulados não estéreis à FC é feito à 2ª feira, quinzenalmente, 

pelo Farmacêutico Responsável de cada unidade hospitalar do TSH. A compilação dos pedidos 

individuais e a manipulação são da responsabilidade da Técnica Auxiliar da FC. A produção dos 

manipulados, maioritariamente soluções, é feita numa hotte (Anexo XVII), seguindo as Boas 

Práticas de Fabrico (32). A documentação relativa à preparação de manipulados encontra-se 

organizada em dois dossiers. No primeiro, estão arquivados os rótulos dos manipulados pré-

definidos e as fichas de preparação por preencher, que resultam de uma adaptação do 

Formulário Galénico Português. Por sua vez, as fichas de preparação devidamente preenchidas 

após a preparação dos manipulados são arquivadas no outro dossier. Existe também uma lista 

dos principais manipulados não estéreis do TSH. Para cada manipulado, a preparação deve ser 

acompanhada do preenchimento da “Ficha de Preparação” (Anexo XVIII) e da emissão de rótulo 

para colocar no respetivo frasco de acondicionamento (32). No rótulo deve constar a composição 

qualitativa e quantitativa, PV, n.º de lote, data de preparação, nome do responsável pelos SFH, 

condições de conservação e instruções de utilização (32). A atribuição do lote obedece a uma 

sequência que se inicia com o ano, mês e dia, terminando com dois últimos algarismos referentes 

à ordem de preparação. Assim, o rótulo “2017082201” corresponde ao primeiro manipulado a 

ser preparado no dia 22/08/2017. Já o PV a atribuir está definido na Ficha de Preparação. A 

utilização de um sistema de etiquetas de cores distintas facilita a identificação do SC a que os 

manipulados se destinam, sendo posteriormente enviados para as respetivas unidades 

hospitalares do TSH, tal como acontece com todos os outros produtos farmacêuticos na 
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satisfação de pedidos. Assim, nos ácidos, coloca-se uma etiqueta vermelha; os manipulados 

destinados à C.EXT e à FISIO são identificados com uma etiqueta rosa e a cor da etiqueta dos 

manipulados para a DENT é azul. Depois da utilização dos manipulados, os frascos vazios que 

serviram para o acondicionamento são enviados para o serviço de Esterilização de cada unidade 

hospitalar do TSH. Por fim, após esterilização, os frascos regressam à FC e à SUC destinada ao 

hospital de onde vieram. 

5.2. Preparação de Nutrição Parentérica 

Atualmente, as necessidades dos doentes de cada unidade hospitalar não justificam a 

existência de uma unidade de preparação de bolsas parentéricas no TSH. Em alternativa, o 

Grupo dispõe de bolsas parentéricas pré-fabricadas e de uma vasta linha de produtos de nutrição 

para dar resposta às carências nutricionais específicas de cada doente. As bolsas parentéricas 

pré-fabricadas disponíveis nos SFH do HPG são a N4 e a N7, concentradas em nutrientes 

(aminoácidos, glucose e lípidos) e cuja administração é periférica e central, respetivamente. Por 

vezes, se as necessidades do doente assim o exigirem, o enfermeiro de serviço pode, em 

parceria com o Farmacêutico e após prescrição médica, adicionar oligoelementos e/ou vitaminas 

às bolsas pré-fabricadas no momento da administração. 

5.3. Produtos Citotóxicos 

A preparação de produtos citotóxicos é sempre precedida de prescrição médica e validada 

pelo FH, que é também responsável pela encomenda do produto (3). Os produtos citotóxicos 

são preparados na FC, pela Farmacêutica Coordenadora dos SFH, de acordo com a data de 

marcação dos ciclos de quimioterapia. Este procedimento necessita da emissão de uma ordem 

de preparação e é realizado em câmara de fluxo de ar laminar vertical, de modo a proteger o 

operador dos efeitos nocivos dos produtos manuseados. Pelo contrário, a câmara de fluxo 

laminar horizontal utilizada na preparação de nutrição parentérica visa, essencialmente, a 

proteção do produto relativamente à contaminação microbiológica e à possibilidade de existência 

de pirogénios (3). Durante a preparação de citotóxicos, é necessário ligar a câmara de fluxo 

laminar pelo menos meia hora antes do início da manipulação e limitar a entrada no local a 

operadores corretamente fardados. O operador deve atuar rapidamente e de forma segura, 

manipulando corretamente os produtos com técnica assética, de modo a reduzir o risco de 

exposição e o número de pessoas expostas (33). Em caso de derrame na área de manipulação 

de citotóxicos, deve utilizar o “kit de derramamento de citotóxicos” que se encontra disponível no 

local. No final do trabalho, identifica-se o manipulado com um rótulo duplamente validado e 

coloca-se num saco apropriado com um sistema de selagem de forma a evitar o derramamento 

(33). Após a distribuição dos citotóxicos pelas respetivas unidades hospitalares do TSH, a 

administração é feita por um dos enfermeiros responsáveis do serviço de Oncologia. 

5.4. Reembalagem e etiquetagem de medicamentos 

De acordo com as Boas Práticas de Fabrico, todas as cápsulas e comprimidos distribuídos 

aos doentes em sistema unidose devem ser individualmente identificados com a DCI, dosagem, 

forma farmacêutica, lote e PV (3, 13). As formas unitárias podem ser adquiridas diretamente à 

Indústria Farmacêutica ou obtidas por corte individual de blisters. Contudo, os medicamentos 
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disponíveis no mercado nem sempre cumprem os requisitos supracitados, pelo que é 

fundamental proceder à respetiva individualização, reembalagem e etiquetagem nesses casos 

(13). No TSH, o reembalamento em máquina automática (Anexo XIX) e posterior etiquetagem 

são efetuados na FC, pela Técnica Auxiliar, assegurando assim a qualidade e segurança dos 

medicamentos que são mais tarde enviados para as farmácias satélite do Grupo. A 

farmacotecnia no HPG só tem expressão ao nível da reembalagem e etiquetagem de 

medicamentos que se encontram acondicionados em embalagens multidose ou, na maioria dos 

casos, após fracionamento, quando a posologia adequada para o doente não é comercializada. 

Assim, o processo de fracionamento e reembalagem é realizada, pelo FH, na “Mesa de 

Reembalamento e Etiquetagem” (3). O fracionamento é precedido de lavagem adequada das 

mãos e desinfeção do aparelho cortante e da área destinada a esta operação com solução 

desinfetante (Anexo XX). Após o fracionamento ou reembalagem, faz-se o registo do 

procedimento em documento próprio, no qual constam a DCI, dosagem, lote e PV atribuídos pelo 

fabricante, dosagem reembalada, número de unidades reembaladas e lote (igual ao original) e 

PV atribuídos pelos SF (Anexo XXI) (13). O PV do medicamento fracionado atribuído pelos SFH 

é de 6 meses após o dia de fracionamento ou é o PV da embalagem original, caso este seja 

inferior a 6 meses a contar do dia do reembalamento. A tarefa de etiquetagem não é exclusiva 

do reembalamento de medicamentos fracionados. Na verdade, é conveniente etiquetar sempre 

o material de penso, embalagens multidose e ainda os medicamentos e produtos farmacêuticos 

enviados para determinados SC do HPG, tais como o BLO, INT e URG, para garantir o débito 

do produto. A etiquetagem não deve ocultar o lote e o PV presentes na embalagem original, uma 

vez que essas etiquetas apresentam apenas a DCI, dosagem, forma farmacêutica e o respetivo 

código de barras (13). 

 

6. Sistema de distribuição de medicamentos 

A distribuição de medicamentos é, por excelência, uma função desempenhada pelo FH. Este 

procedimento deve garantir o cumprimento da prescrição médica e a administração correta do 

medicamento, diminuindo assim os erros relacionados com a medicação e o tempo dedicado às 

tarefas administrativas e à manipulação dos medicamentos pelos enfermeiros. Além disso, 

permite a monitorização da terapêutica e a racionalização da distribuição dos medicamentos e 

dos custos associados ao tratamento (3, 13). No HPG, realizam-se quatro tipos de distribuição 

de medicamentos: sistema de reposição de stocks nivelados, sistema de distribuição individual 

em dose unitária, distribuição a doentes em regime de ambulatório e dispensa de medicamentos 

sujeitos a legislação restritiva (13). 

6.1. Distribuição a Doentes em Regime de Internamento 

6.1.1.  Sistema de Reposição de Stocks Nivelados 

O sistema de reposição de stocks nivelados assegura a existência de um stock fixo nos SC 

do Hospital (3). A reposição do stock fixo, isto é, da quantidade fixa previamente estabelecida 

para um determinado medicamento ou produto farmacêutico, é feita pelos SFH. Os stocks fixos 

e o procedimento associado à reposição no HPG foram definidos pelo Farmacêutico 
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Responsável e o Enfermeiro Responsável por cada SC, com base nos consumos semanais de 

cada serviço e na urgência do pedido (3, 13). A reposição de stocks nivelados é realizada no 

BLO, C.EXT (5 e 7), FISIO, GASTRO, IMAG, INT (9, 10 e 11), DENT e URG do HPG e, ainda, 

na C.EXT, DENT, FISIO e IMAG do HDSJM. Semanalmente, o FH ou o Enfermeiro Responsável, 

dependendo do SC, é incumbido de gerar informaticamente o pedido, com recurso ao CPC®. O 

pedido semanal pode encontrar-se dividido em três partes (medicamentos, soros e embalagens 

vazias), que têm de ser avaliadas e validadas pelo FH antes da respetiva emissão. O documento 

referente a cada parte inclui a DCI do medicamento ou nome do produto farmacêutico, a 

quantidade pedida, a quantidade existente na Farmácia e um espaço para o preenchimento 

manual da quantidade dispensada (13). A separação dos produtos solicitados é acompanhada 

de etiquetagem do material de penso, embalagens multidose e dos medicamentos e/ou produtos 

farmacêuticos que são enviados para o BLO e a URG. Os produtos de frio são acondicionados 

num saco de plástico etiquetado com o nome do SC a que se destina e colocados na “Zona de 

Receção” do frigorífico até à transferência para o respetivo serviço, efetuada em mala térmica. 

Por fim, procede-se à satisfação do pedido, que permite a transferência automática de stock da 

Farmácia para o serviço, com emissão de uma guia de saída ou de transporte que deve seguir 

juntamente com o pedido (13). O pedido de antisséticos e detergentes é realizado pelos SC e a 

logística do processo de satisfação pelos SFH é semelhante ao descrito anteriormente. Os 

pedidos semanais do BLO, INT e URG são satisfeitos e entregues ao respetivo SC, num horário 

pré-definido, no dia em que foram feitos. O mesmo acontece com a satisfação dos pedidos do 

HDSJM, à qual se acrescenta uma etapa adicional de transporte, realizada de manhã. Pelo 

contrário, os pedidos de outros SC do HPG permanecem na zona de satisfação de pedidos da 

Farmácia até serem levantados pelos operacionais auxiliares dos serviços. O enfermeiro é 

sempre responsável pela receção, confirmação do pedido e armazenamento de soros e 

embalagens vazias, enquanto os medicamentos destinados ao BLO e à URG são 

obrigatoriamente armazenados pelo FH. Os INT não geram pedidos semanais de medicamentos, 

uma vez que o FH procede, semanalmente, à contagem física da medicação, comparando o 

stock real com o stock definido como ideal. Mais tarde, no mesmo dia, o FH repõe diretamente o 

stock em falta no INT. Eventualmente, podem ocorrer pedidos urgentes, em que os SFH 

dispensam o medicamento ou produto farmacêutico solicitado, se este existir na Farmácia. 

Quando não está disponível, procura-se satisfazer esta necessidade, consultando 

informaticamente o stock das restantes unidades hospitalares do TSH e solicitando o pedido à 

que tiver maior quantidade de produto. Se o produto for comercializado em Farmácia 

Comunitária, é possível recorrer à Farmácia Portela, localizada em Vila Nova de Gaia, que 

disponibiliza o transporte até ao HPG (3, 31).  Caso o medicamento seja exclusivamente de uso 

hospitalar, o pedido de empréstimo é efetuado a um hospital público. De facto, os medicamentos 

e produtos farmacêuticos podem ser emprestados entre os SFH de diferentes hospitais. Nesse 

caso, o Farmacêutico Responsável do hospital que empresta o medicamento deve imprimir um 

documento relativo ao empréstimo, original e duplicado, e uma GT. O original do documento e a 

guia são enviados juntamente com o produto para o hospital que fez a requisição. Aí, o FH 
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receciona o produto e assina e reenvia o original ao hospital que disponibilizou o produto. Os FH 

das duas unidades hospitalares envolvidas acordam as condições em que o empréstimo se 

realiza, nomeadamente o período de tempo definido para a devolução do produto. Deste modo, 

quando o hospital que solicitou o empréstimo passa a ter disponível o produto inicialmente em 

falta, é necessário proceder à respetiva devolução, na mesma quantidade, ao hospital que o 

emprestou. Esse processo é acompanhado do envio de um documento relativo à devolução do 

empréstimo e uma GT ao hospital que emprestou o produto. Mais tarde, o Farmacêutico deste 

hospital assina e reenvia uma das cópias para o hospital requerente, arquivando a outra. Por fim, 

o documento reenviado ao hospital que requereu o empréstimo é arquivado. Durante o período 

de estágio, tive oportunidade de assistir aos processos de empréstimo e posterior devolução de 

um medicamento anti-infecioso pertencente ao grupo de antibióticos denominados polimixinas, 

o colistimetato de sódio (34). 

6.1.2.  Sistema de distribuição individual em dose unitária 

A distribuição de medicamentos em sistema de dose unitária viabiliza um maior conhecimento 

do perfil farmacoterapêutico dos doentes e potencia a racionalização da terapêutica e a 

segurança no circuito de medicamento. A aplicação de um sistema de distribuição individual em 

dose unitária (SDIDU) pressupõe a distribuição diária de medicamentos, em dose individual 

unitária, para um período de 24 horas (3). No HPG, este procedimento é efetuado para todos os 

doentes em regime de internamento, para um período que tem início às 20h01 de um dia e 

termina às 20h01 do dia seguinte (p.e. das 20h01 de 3ª feira às 20h01 de 4ª feira). O sucesso 

da DIDU está intimamente relacionado com a comunicação e articulação de tarefas entre 

Farmacêutico, médico e enfermeiro. Em primeiro lugar, o médico efetua informaticamente a 

prescrição médica, ficando automaticamente disponível para os SFH no programa CPC®. Por 

sua vez, o FH é responsável pela interpretação e validação direta da prescrição no SI (13). A 

validação das prescrições médicas é uma das funções mais significativas do FH, tendo sempre 

em vista a diminuição dos erros de prescrição, tais como interações farmacológicas, duplicações 

da medicação e posologias inadequadas (3). Para tal, o FH deve analisar o perfil 

farmacoterapêutico de cada doente, considerando as respetivas características fisiopatológicas, 

bem como todas as questões relacionadas com o medicamento (dose, posologia, indicação 

terapêutica, duração do tratamento, interações medicamentosas e justificação para o seu uso, 

se aplicável). Se a prescrição apresentar alguma incoerência, o FH procede ao contacto 

telefónico com o médico prescritor, de modo a esclarecer e corrigir a situação detetada (13). 

Durante o período de estágio, ocorreram várias situações que exigiram a correção da prescrição, 

nomeadamente a suspensão de um laxante utilizado para preparação da colonoscopia, que 

continuava a ser prescrito nos dias seguintes ao exame, sem necessidade aparente, ou a 

alteração da via de administração de um medicamento (Levetiracetam), prescrito por via 

endovenosa, quando a utente já possuía a via oral disponível. Adicionalmente, a validação de 

Medicamentos Extra-Formulário (MEF) e antibióticos merece especial atenção e a justificação 

de utilização é obrigatória. Esta justificação é entregue aos SFH, em impresso próprio, quando 

se trata de MEF. No caso dos antibióticos, deve ser inserida no SI e incluída na prescrição 
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informática. As prescrições médicas podem ser alteradas ao longo do dia ou surgir pela primeira 

vez no SI, pelo que o FH deve realizar uma constante verificação e validação das prescrições 

até ao momento de preparação das malas da unidose diária. A hora de saída da medicação 

diária da Farmácia para os serviços de INT do HPG foi definida para as 17h. Ao contrário da 

maioria dos hospitais públicos, a preparação das malas da unidose do HPG é feita por cama e 

não por medicamento, o que garante um maior controlo sobre a terapêutica medicamentosa de 

cada doente. Nesse sentido, é necessário gerar, com recurso ao CPC®, e imprimir os “Mapas de 

Distribuição de Medicamentos – Agrupados por camas” (Anexo XXII) para cada INT (9, 10 e 11) 

e um documento com as etiquetas de identificação dos doentes. As gavetas das malas da 

unidose, organizadas por ordem crescente do número de cama, apresentam uma etiqueta com 

o nome do doente, número GTS, quarto, cama e piso de INT (Anexo XXIII). Na DIDU, os 

medicamentos contêm a DCI, dosagem, forma farmacêutica, lote e PV e são dispensados 

manualmente nas gavetas, com exceção dos produtos cujo tamanho não é compatível com a 

capacidade destes módulos (p.e. Nutrição). Assim, esses produtos são dispensados num saco 

de plástico devidamente identificado. Alguns medicamentos, nomeadamente os soros, 

hemoderivados, insulinas, MEP, medicamentos termolábeis e medicamentos utilizados em SOS, 

não integram o SDIDU, sendo, por isso, retirados diretamente do stock de cada INT (11, 31). 

Após a preparação da dose unitária, é conveniente verificar se houve alguma alteração de última 

hora na prescrição médica e, se for o caso, corrigir na gaveta em questão. De seguida, dá-se 

saída da unidose a nível informático com débito da medicação aos doentes e entrega-se a 

unidose nos INT. Aquando da entrega das malas da medicação, o FH recolhe as do dia anterior 

e verifica o conteúdo das gavetas e os medicamentos que não foram administrados. Neste tipo 

de ocorrência, o FH analisa o mapa de distribuição de medicamentos e atualiza o histórico dos 

consumos do doente, com o objetivo de reverter a medicação não dispensada, que não será 

faturada ao doente que continua internado (11). O HPG disponibiliza uma área de internamento 

dividida em três pisos (9, 10 e 11), sendo que o INT10 acomoda os doentes em Convalescença 

e o INT11 recebe os doentes pós-cirúrgicos (12, 35). Com mais de sessenta doentes internados 

no HPG, torna-se pertinente gerir e programar a DIDU, de modo a assegurar as necessidades 

terapêuticas diárias de todos eles. Assim, a dose unitária dos INT 9 e 11 é preparada todos os 

dias, enquanto a do INT10 é preparada à 3ª feira para três dias (4ª feira, 5ª feira e 6ª feira) e à 

5ª feira para quatro dias (sábado, domingo, 2ª feira e 3ª feira). A preparação da unidose do INT10 

é feita com antecedência, mas exige igualmente que o FH atente às alterações na medicação e 

reveja as gavetas, consultando o mapa de distribuição de medicamentos mais atualizado. As 

prescrições médicas devem ser validadas imediatamente antes da unidose ser levada para o 

INT10. Como os SFH não laboram de forma contínua, aos fins de semana, a medicação do INT9 

e INT11 será distribuída para 72h, isto é, três dias (6ª feira, sábado e domingo). Em véspera de 

Feriados, prepara-se a unidose para esse dia e para o dia seguinte, logo, para 48h (3). 

6.1.2.1. Medicamentos Extra-Formulário 

Os medicamentos disponíveis no HPG estão descritos no FHTSH. No entanto, o tratamento 

de determinadas patologias mais específicas pode exigir a utilização de medicamentos que não 



 

16 

constem do Formulário ou adenda em vigor, os Medicamentos Extra-Formulário (MEF) (15, 36). 

Neste caso, o médico prescritor procede ao pedido de introdução do MEF, junto da CFT, através 

do preenchimento da “Justificação de Receituário de Medicamentos”, indicando o nome do 

medicamento, plano terapêutico e motivo da requisição (Anexo XXIV) (37). O FH intervém neste 

processo, analisando o pedido, dando o seu parecer, autorizando ou não a requisição e 

preenchendo finalmente o quadro relativo à informação da CFT. Posteriormente, submete o 

pedido à CFT, que deliberará acerca da possível autorização de utilização. Caso se obtenha uma 

resposta positiva, é cedida a autorização e dispensa-se o medicamento (37). De três em três 

meses, a CFT analisa a frequência das justificações de utilização de um determinado MEF (p.e. 

Pantoprazol 20 mg comprimido) e debate a possibilidade de inclusão em adenda (38). Se a 

necessidade de utilização de um MEF for muito urgente, não podendo aguardar pela deliberação 

da CFT, é o Farmacêutico Responsável pelo HPG quem avalia o pedido. Caso seja validado, 

procura-se adquirir o produto nas outras unidades hospitalares do TSH, numa Farmácia 

Comunitária ou recorrendo a um empréstimo de outro hospital. 

6.2. Distribuição de medicamentos a doentes em regime de ambulatório 

A distribuição de medicamentos a doentes em regime ambulatório pelos SFH permite 

monitorizar a adesão terapêutica e aumentar o controlo e vigilância sobre determinadas 

patologias, tradicionalmente associadas a efeitos secundários graves. Adicionalmente, a 

cedência de certos medicamentos em ambiente hospitalar é condição sine qua non para o doente 

usufruir de uma comparticipação de 100% (3, 39). Atualmente, em virtude dos avanços 

tecnológicos na área do medicamento, o doente em ambulatório pode continuar o tratamento 

sem abandonar o seu ambiente familiar, com uma redução significativa do risco de desenvolver 

infeções inerentes ao internamento hospitalar (p.e. nosocomiais). Numa perspetiva económica, 

as vantagens da distribuição em regime ambulatório refletem-se ainda na redução dos custos 

relacionados com o internamento (3). No HPG, este tipo de distribuição está praticamente 

limitada a doentes oncológicos que fazem ciclos regulares de medicação. Nestes casos, o FH é 

responsável por validar a prescrição médica e efetuar o pedido à FC, considerando a 

calendarização dos ciclos de quimioterapia definidos pelo médico. Nos dias de tratamento, a 

medicação é disponibilizada ao doente, geralmente, através do Enfermeiro Responsável. 

Paralelamente, o FH procede ao registo informático da medicação dispensada ao doente para 

posterior débito. Tendo em conta que a comunicação presencial entre Farmacêutico e doente 

nem sempre se proporciona, o primeiro garante que toda a informação relevante sobre os 

fármacos administrados é transmitida de forma clara ao segundo, sob a forma de um panfleto 

informativo. Durante o estágio, tive oportunidade de assistir a este tipo de distribuição, 

reconhecer a importância da dinâmica Farmacêutico-enfermeiro para a prestação do serviço e, 

ainda, elaborar um panfleto sobre um medicamento dispensado neste regime, o Pembrolizumab. 

6.3. Dispensa de Medicamentos Sujeitos a Legislação Restritiva  

6.3.1.  Medicamentos estupefacientes e/ou psicotrópicos 

No HPG, o Farmacêutico Responsável e o Enfermeiro Coordenador definem o stock de 

MEP de cada SC, que se encontra armazenado no cofre (13). A administração de um MEP dá 
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início a um conjunto de procedimentos de caráter obrigatório e sequencial, que começa com a 

prescrição médica. Após a administração, efetua-se o registo num impresso de requisição, 

designado “Anexo X, modelo nº 1509” e disponível na Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM) 

(Anexo XXV). Neste modelo, composto por original e duplicado, são registados o serviço, o 

medicamento (DCI, forma farmacêutica e dosagem), o nome do doente, a 

cama/processo/número e a quantidade administrada. Cada folha de registo é relativa a apenas 

uma substância ativa (13, 19). Quando a requisição se encontra total ou parcialmente preenchida 

e assinada pelo Diretor do SC ou legal substituto, esta deve ser entregue aos SFH. Nesse 

momento, o FH verifica se o Anexo X foi corretamente preenchido e, se tudo estiver conforme, 

valida a quantidade administrada, regista a quantidade a fornecer (em numerário e por extenso), 

numera sequencialmente as requisições, assina e coloca a data e o seu n.º mecanográfico. (13, 

19). Posteriormente, o FH efetua a transferência informática de stock da Farmácia para o serviço 

requisitante de MEP, recorrendo ao CPC®. A GT emitida é impressa em duplicado. De seguida, 

o FH retira do cofre a quantidade de MEP a fornecer, que é igual à administrada, com o objetivo 

de repor o stock em falta do SC. Mais tarde, o responsável pela entrega do MEP no SC (regra 

geral, o FH) e o Enfermeiro Responsável que receciona o medicamento no Serviço assinam o 

impresso, colocando ainda a data e o n.º mecanográfico (13, 19). Depois, o enfermeiro arquiva 

o duplicado do modelo e uma das cópias da GT. Por sua vez, o original do Anexo X, agrafado à 

outra cópia da guia, é arquivado no dossier “Registo de Estupefacientes” por um período de 5 

anos. Todo o circuito de distribuição dos MEP é registado pelo FH no ficheiro de Excel respeitante 

ao ano civil em vigor. 

6.3.2.  Medicamentos Derivados de Plasma 

Os medicamentos derivados do plasma (ou hemoderivados) são constituídos por proteínas 

plasmáticas de interesse terapêutico que não podem ser sintetizadas por métodos 

convencionais, razão pela qual são obtidos de plasma de dadores humanos saudáveis, através 

de um processo tecnológico adequado de fracionamento e purificação. Este medicamentos 

englobam a albumina, as imunoglobulinas (normal e Anti-Rhesus), os complexos protrombínicos, 

plasma humano inativado e fatores de coagulação (Fator VII, Fator VIII e Fator IX). (40, 41). 

A principal preocupação associada à utilização de plasma humano como matéria-prima para 

a obtenção de hemoderivados é a transmissão de agentes infetocontagiosos, o que justifica a 

integração deste tipo de medicamentos num circuito especial de distribuição (42, 43). 

O processo de libertação oficial de lotes de medicamentos de origem biológica, nos quais se 

incluem os hemoderivados, é da responsabilidade do Laboratório do INFARMED (29). Este 

processo envolve uma avaliação detalhada da documentação de produção de cada lote 

individual e a realização dos ensaios laboratoriais definidos nas normas europeias específicas 

para cada tipo de produto. Se estiver tudo conforme os requisitos legais e normativos aplicáveis, 

o INFARMED emite um certificado de análise (CAUL), legalizando a sua comercialização, e o 

Certificado Oficial Europeu de Libertação de Lote (COELL) (42, 41). 

A aquisição dos medicamentos derivados do plasma humano exige uma prescrição médica 

especializada e é regulada pelo Despacho Conjunto n.º 1051/2000, de 14 de setembro (42, 44). 
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A requisição deste tipo de produtos em meio hospitalar é feita num impresso próprio – o modelo 

n.º 1804 da INCM (Anexo XXVI) – constitituído por duas vias: a Via Farmácia (original) e a Via 

Serviço (duplicado), onde constam quatro quadros (A, B, C e D) (42, 44). Cada requisição diz 

respeito apenas a um tipo de produto e destina-se exclusivamente a um doente (42). 

O médico requisitante preenche os quadros A e B do modelo. O FH valida a prescrição médica 

e preenche o quadro C, colocando o seu nome e n.º mecanográfico, numeração sequencial da 

requisição, nome e dose do hemoderivado, quantidade dispensada, número do lote, laboratório 

produtor, número do CAUL e data de envio (42). Após este procedimento, o FH envia o 

hemoderivado para o SC que o requisitou, juntamente com este impresso e a GT emitida. Mais 

tarde, quando o Enfermeiro Responsável receciona o produto e assina a requisição, a Via 

Farmácia é devolvida aos SFH e arquivada no dossier “Registo de Hemoderivados”. Depois, o 

quadro D exclusivo da Via Serviço é preenchido pelo enfermeiro que procede à admnistração do 

hemoderivado, sendo depois arquivada no processo clínico do doente (42). 

 

7. Farmacovigilância 

A introdução de um novo medicamento no mercado é acompanhada por um sistema de 

avaliação prévia que visa, no essencial, assegurar a verificação dos critérios de qualidade, 

segurança e eficácia desse medicamento, garantindo uma relação custo-benefício favorável à 

sua utilização. Algumas características do perfil farmacológico do novo medicamento são apenas 

esclarecidas quando este se encontra em comercialização e a ser utilizado pela população-alvo, 

o que justifica o adequado funcionamento e regulação de sistemas de farmacovigilância (45). 

Assim, surge a necessidade de criar o Sistema Nacional de Farmacovigilância, que assume um 

importante papel na recolha e avaliação de informação sobre reações adversas medicamentosas 

(RAM), estabelecendo ainda a responsabilidade dos titulares de AIM de medicamentos, dos 

profissionais de saúde e das demais autoridades de saúde (45). O acompanhamento, 

coordenação e aplicação do Sistema Nacional de Farmacovigilância são da responsabilidade do 

INFARMED (3). Todos os profissionais de saúde integram a estrutura deste Sistema e têm a 

obrigação de reconhecer, registar e proceder ao envio célere de qualquer reação adversa ou não 

esperada a um medicamento e das notificações para o SNF (3). 

 

Parte II - Projetos desenvolvidos durante o Estágio 

1. Elaboração de um panfleto informativo sobre o Pembrolizumab para o doente 

O Pembrolizumab foi aprovado pela Comissão Europeia (CE) para o tratamento do melanoma 

avançado em adultos, em 2015. Até ao momento, demonstrou ser a primeira e única terapêutica 

anti-PD-1 em monoterapia que, comparativamente ao atual padrão de tratamento (ipilimumab), 

proporciona um benefício de sobrevivência global, sobrevivência livre de progressão e taxas de 

resposta estatisticamente superiores e ainda um melhor perfil de tolerabilidade. No início deste 

ano, a CE aprovou o Pembrolizumab como tratamento de primeira linha de carcinoma do pulmão 

de células não pequenas (CPCNP) metastático em adultos cujos tumores tenham uma 
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expressão de PD-L1 elevada (46). O panfleto (Anexo XXVII) elaborado no âmbito da distribuição 

em ambulatório teve por base o Folheto Informativo do Keytruda® (47). 

2. Atualização da tabela descritiva dos produtos de nutrição do HPG 

A Nutrição Médica como parte integrante dos cuidados de saúde a nível hospitalar tem 

particular expressão no HPG. Os profissionais de saúde do hospital estão empenhados em dar 

uma resposta personalizada às carências nutricionais de cada doente e, para isso, dispõe de 

uma vasta linha de produtos, nomeadamente da linha Nutricia® (48). Contudo, a adesão dos 

doentes às propostas de Nutrição nem sempre é satisfatória, pelo que é necessário alargar a 

oferta. Nesse sentido, introduziram-se recentemente novos produtos tornando necessária a 

atualização da tabela dos produtos de nutrição (Anexo XXVIII) (49, 50). 

3. Implementação de estratégias de gestão organizacional baseadas na metodologia 

Kaizen 

Kaizen é uma terminologia de origem japonesa que significa “mudar para melhor”. Enquanto 

filosofia de trabalho, baseia-se na implementação diária de metodologias de melhoria contínua 

global, de uma forma sustentada, envolvendo todos os elementos da equipa. (51, 52). Na prática, 

a intervenção com vista à melhoria de resultados baseia-se na identificação de problemas 

associados a um determinado processo ou setor, correção das causas raiz dos problemas e 

criação e aplicação de soluções. (53, 54). Em abril deste ano, os SFH do HPG definiram como 

prioridades a necessidade de redução de stocks e a melhoria do nível de serviço, tendo vindo a 

ser implementadas estratégias de gestão organizacional desde então. Durante o meu período 

de estágio, procurei oportunidades de intervenção nesta área e implementei algumas estratégias 

de melhoria contínua nos SFH, que se encontram resumidas na Tabela 1. 

Tabela 1. Intervenções realizadas para a melhoria contínua dos SFH do HPG. 

OBJETIVO PROJETOS DESENVOLVIDOS 

Reorganização 

do espaço 

físico e 

localização de 

produtos 

• Reorganização da prateleira 4 da estante C, destinada ao Ácido 

Hialurónico ampolas e aos Dispositivos Intrauterinos, e delimitação do 

novo espaço destinado a cada produto (Anexo XXIX). 

• Reorganização das prateleiras da estante K (Nutrição) e delimitação 

do novo espaço destinado a cada produto (Anexo XXX). 

• Atualização do “Mapa de Localização de Produtos”, com introdução 

da localização dos “Inflamáveis” (Anexo XXXI). 

• Atualização do mapa de "Organização dos Serviços Farmacêuticos 

do Hospital Privado de Gaia” (Anexo III). 

Controlo de PV 

• Elaboração de uma listagem de PV dos medicamentos (comprimidos 

e ampolas) dos INT 9, 10 e 11. 

• Elaboração de uma listagem de PV das ampolas, embalagens vazias, 

material de penso, colírios e pomadas da Farmácia (Estantes A, B, C, 

M e N). 
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Reduzir as 

diferenças 

entre stock 

informático e 

stock real 

• Atualização das existências de ampolas, embalagens vazias, material 

de penso, colírios e pomadas da Farmácia (Estantes A, B, C, M e N) 

(Inventário) e da URG. 

• Identificação das quebras no Armazém da Farmácia e na URG. 

Correção de 

stocks 

elevados e 

encomendas 

desniveladas 

• Gestão do Stock Avançado: Reorganização das prateleiras da estante 

D e atualização regular da respetiva listagem de PV (Anexo XXXII). 

• Elaboração de uma tabela para o planeamento da encomenda 

semanal: “Lista de Medicamentos para Encomenda Semanal”, 

afixada no “Quadro do Progresso de Tarefas” (Anexo XXXIII).  

• Elaboração de uma proposta de “Kanban” para o Stock Avançado. 

(Anexo XXXIV) 

Gestão e 

pedido de 

manipulados 

• Elaboração de uma tabela para o planeamento da encomenda 

quinzenal: “Lista de Manipulados”, afixada no “Quadro do Progresso 

de Tarefas” (Anexo XXXIII). 

Organização e 

gestão das 

“Ofertas” 

• Organização das “ofertas” em medicamentos de Formulário, Extra-

Formulário e Volumes Grandes e armazenamento em gavetas 

devidamente identificadas (Anexo XXXV). 

• Atualização da listagem de ofertas do HPG, com indicação dos 

respetivos lote e PV. 

Gestão do 

fracionamento, 

reembalamento 

e etiquetagem  

• Delimitação da área reservada ao fracionamento de comprimidos, na 

“Mesa de Reembalamento e Etiquetagem” (Anexo XX). 

• Elaboração de uma tabela para “Gestão semanal do Reembalamento 

e Etiquetagem” (Anexo XXXVI). 

Gestão dos 

medicamentos 

armazenados 

nos INT 

• Elaboração de etiquetas de identificação (medicamentos e ampolas) 

para o INT11, com os stocks ideais atualizados (Anexo XXXVII). 

• Sinalização dos stocks ideais de soros do INT11, nas etiquetas de 

identificação das respetivas SUCs (Anexo XXXVIII). 

 

Conclusão 

Os dois meses de estágio profissionalizante nos SFH do HPG acrescentaram um valor 

indubitável ao meu percurso académico, permitindo adquirir conhecimento técnico-científico na 

área hospitalar e ainda desenvolver competências de trabalho individual e em equipa, aplicáveis 

em qualquer setor de intervenção farmacêutica. Paralelamente, tornaram-se evidentes o 

enquadramento profissional do Farmacêutico no hospital, bem como a importância que reveste 

a integração do FH nas equipas clínicas e as funções que lhe são atribuídas.  

O sucesso da prestação de cuidados ao doente a nível hospitalar depende necessariamente 

da atuação do FH enquanto especialista do medicamento e responsável máximo pela gestão do 

circuito de distribuição da medicação, ao qual se exige atualização constante e ainda uma 

participação ativa nos grupos multidisciplinares de que faz parte. 
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Anexos 

 

 

 

 

 

Anexo I. Cronologia da inauguração das unidades hospitalares do Grupo Trofa Saúde Hospital. 

Anexo II. Representação esquemática da estrutura organizacional dos Serviços Farmacêuticos 
Hospitalares do Grupo Trofa Saúde Hospital. 

Anexo LIX. Representação esquemática e real da estrutura organizacional dos Serviços 
Farmacêuticos Hospitalares do HPG. 
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Anexo IV. Plano Operacional dos Serviços Farmacêuticos do Hospital Privado de Gaia. 

Anexo V. Registo de Levantamento de Medicação. 
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Anexo VI. Página inicial dos sistemas informáticos CPC® (A) e PHC® Software (B). 

 

 

Anexo VII. Exemplo de uma Guia de Transporte para o Hospital de Dia de São João da 
Madeira. 
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Anexo VIII. Modelo de Requisição de Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos - Anexo 
VII da Portaria n.º 981/98, de 8 de junho). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IX. Zona de “Conferência de Encomendas” na Mesa de Trabalho. 
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Anexo X. Organização da zona de Armazém dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares do 
Hospital Privado de Gaia. 
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Anexo XI. Medicamentos de Alto Risco: Quadro-resumo (A) e Sinalização de perigo (B). 



 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicação com 
prazo de validade 
(PV) < a 3 meses

Disponível PV 
superior

Trocar por PV 
mais alargado

Não disponível 
PV superior

Medicação permanece 
no serviço

Identificar com 
etiqueta "Atenção 

Prazo de Validade" 

Contactar os 
Serviços 

Farmacêuticos

Anexo XII. Representação esquemática do procedimento de controlo dos medicamentos com 
validade a expirar. 

Anexo XIII. Exemplo de um gráfico de registo da temperatura do frigorífico da Farmácia do 
Hospital Privado de Gaia. 
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Anexo XIV. Folha de Justificação de Utilização de Sugamadex. 

Anexo XV. Exemplos de medicamentos fotossensíveis: Amiodarona 150mg/3mL ampola, 
Budesonida 0,5mg/mL suspensão para nebulização, Ipratrópio 250mcg ampola e Pilocarpina 

2% 20mg/mL colírio. 
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Anexo XVI. Carro de emergência do Internamento 10. 

Anexo XVII. Sala de preparação de medicamentos manipulados não estéreis na Farmácia Central. 
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Anexo XVIII. Ficha de Preparação do Manipulado de Salicilato de Sódio a 2%. 

Anexo XIX. Máquina de Reembalamento e Etiquetagem da Farmácia Central. 
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Anexo XX. Área (a vermelho) da mesa de reembalamento e etiquetagem destinada ao 
fracionamento de comprimidos (vista de cima). 

Anexo XXI. Registo de fracionamento e reembalamento de comprimidos. 
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Anexo XXII. Exemplo de um "Mapa de Distribuição de Medicamentos – Agrupado por cama". 

Anexo XXIII. Malas da unidose com gavetas organizadas por ordem crescente do número de cama. 
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Anexo XXIV. Justificação de utilização de um Medicamento Extra-Formulário. 

Anexo XXV. Modelo de Requisição de Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos - Anexo 
X, modelo n.°1509. 
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Anexo XXVI. Requisição de Medicamentos Hemoderivados - Modelo n.°1804 (Via Farmácia). 
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Anexo XXVII. Panfleto informativo sobre o Pembrolizumab para esclarecimento do doente 
(frente e verso). 
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Anexo XXIX. Aspeto final da prateleira 4 da Estante C, destinada ao Ácido Hialurónico 
ampolas e aos Dispositivos Intrauterinos. 

Anexo XXVIII. Tabela descritiva dos produtos de nutrição do Hospital Privado de Gaia. 
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Anexo XXX. Aspeto final da Estante K (Nutrição), após reorganização do espaço físico. 

Anexo XXXI. Mapa de Localização de Produtos. 
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Anexo XXXII. Aspeto final da Estante D (Stock Avançado), após reorganização do 
espaço físico. 

Anexo XXXIII. “Lista de Medicamentos para Encomenda Semanal” e “Lista de Manipulados” 
no Quadro de Tarefas “Kanban”. 
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Anexo XXXV. Organização das “ofertas” em medicamentos de Formulário, Extra-Formulário e 
Volumes Grandes. 

ANTES DEPOIS 

  

  

Anexo XXXIV. Proposta de “Kanban” para o Stock Avançado. 
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Anexo XXXVI. Etiquetas de identificação do INT11, com os stocks ideais atualizados. 

Anexo XXXVII. Sinalização dos stocks ideais nas etiquetas de identificação dos soros do 
INT11. 
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