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Resumo 

No âmbito da Unidade Curricular “Estágio” no plano de estudos do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas, realizei o estágio em farmácia comunitária na 

Farmácia Serpa Pinto. 

Esse período correspondeu a quatro meses de estágio, entre o dia 22 de maio e 

o dia 22 de setembro de 2017. Em 2014, durante o mês de Agosto no âmbito do 

Programa de Estágios Extracurriculares em Ciências Farmacêuticas da Associação de 

Estudantes da Faculdade de Farmácia tive o meu primeiro contacto com a farmácia 

comunitária precisamente na Farmácia Serpa Pinto. Nessa altura, como experienciei um 

ambiente bastante agradável, tive o desejo de repetir com o estágio curricular, uma vez 

que o espírito da equipa e o ambiente no local de trabalho são benéficos para a 

aprendizagem e crescimento quer a nível científico, profissional e pessoal.   

Na primeira parte deste documento serão relatadas as tarefas efetuadas ao 

longo do estágio que foram variando desde a receção e armazenamento de 

medicamentos à dispensa e realização de encomendas dos mesmos, medição de 

parâmetros bioquímicos e preparação de manipulados. Também abordarei algumas 

vertentes em relação ao contacto com o utente e à prestação de cuidados de saúde 

complementares na farmácia comunitária. 

Na segunda parte do relatório irei descrever os dois principais projetos que 

realizei ao longo do estágio, um deles com o tema “Revisão Terapêutica” sugerido pela 

Dr.ª Ana Rodrigues após uma análise da aplicabilidade em farmácia comunitária das 

atividades que pretendia desenvolver e o outro foi desenvolvido no âmbito do 

“Movimento Portugal sem Dor” após a entrega de um questionário por uma formadora 

da GlaxoSmithKline, empresa farmacêutica responsável por duas das marcas 

patrocinadoras deste projeto, VOLTAREN EMULGEL® (GlaxoSmithKline) e 

PANADOL® (GlaxoSmithKline). Além destes projetos principais realizei pequenas 

atividades para assinalar certos dias comemorativos relacionados com a promoção da 

saúde nos utentes, nomeadamente, o Dia Mundial Sem Tabaco (31 de maio), o Dia 

Mundial do Ambiente (5 de junho) e o Dia Mundial das Hepatites (28 de julho). 

O objetivo deste relatório será descrever as experiências vividas, as tarefas 

desempenhadas e os projetos desenvolvidos durante o meu estágio. 
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PARTE 1 – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

1. Introdução 

 De acordo com a Ordem dos Farmacêuticos a profissão farmacêutica inclui 

diferentes áreas de atuação como a Farmácia Comunitária e Hospitalar, que compõe a 

maior percentagem das saídas profissionais, as Análises Clínicas, os Assuntos 

Regulamentares, a Distribuição Farmacêutica, o Ensino Farmacêutico, Investigação 

Científica e, por fim, a Indústria Farmacêutica. De entre todas estas áreas, a Farmácia 

Comunitária merece maior atenção por ser o ramo que mais Mestres em Ciências 

Farmacêuticas acolhe [1]. 

 Assim, a Farmácia Comunitária é a face mais visível da profissão farmacêutica. 

É o primeiro local a que a maioria dos utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS) 

recorrem em questões de saúde. Isto acontece porque os utentes reconhecem que as 

farmácias lhes proporcionam uma sensação de proximidade, disponibilidade, confiança 

e, acima de tudo, dedicação e competência profissional [1].  

 Desta forma, o farmacêutico comunitário assume um papel fundamental na 

prestação de cuidados de saúde, sendo o elo de ligação entre a prescrição médica e a 

dispensa de medicamentos ao utente, prestando os necessários esclarecimentos, 

promovendo a adesão à terapêutica e o uso responsável do medicamento. É com isto 

em mente que o utente se torna a figura central do trabalho, dedicação e 

responsabilidade do farmacêutico em Farmácia Comunitária.  

 Apesar das condições atuais menos favoráveis para o setor farmacêutico, devido 

às alterações legislativas e ao ambiente económico menos propício, o farmacêutico 

comunitário deve-se dedicar à expansão do seu conhecimento na área de gestão, 

promoção racional do uso do medicamento, no aumento da confiança do público-alvo 

de modo a contribuir para o crescimento da Farmácia Comunitária. 

 Foi tendo em conta estes factos que abracei esta nova etapa do meu percurso 

académico, de modo a fazer o máximo para colocar em prática o conhecimento 

adquirido ao longo do curso para a promoção da saúde em benefício dos utentes. Daí 

a importância dos projetos que desenvolvi, das tarefas que desempenhei e das 

experiências que tive e que serão descritas no decorrer deste relatório. 
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2. Farmácia Serpa Pinto 

 A Farmácia Serpa Pinto (FSP) foi fundada a 6 de Fevereiro de 1959, 

encontrando-se atualmente sob a Direção Técnica da Dra. Ana Rodrigues.    

 A FSP dispõe de vários serviços nomeadamente a dispensa de medicamentos 

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

(MNSRM), preparação de medicamentos manipulados em laboratório próprio, venda de 

produtos farmacêuticos de cosmética e higiene pessoal (PCHC), medicamentos 

veterinários, produtos dietéticos e de puericultura, determinação de parâmetro 

bioquímicos como colesterol, triglicerídeos, glicemia, peso, altura, IMC, tensão arterial 

e teste de gravidez, aconselhamento farmacêutico além dos serviços mais recentes de 

podologia, nutrição e massagem terapêutica mediante marcação. 

 

2.1 Localização 

 A FSP localiza-se na Rua Serpa Pinto, freguesia de Paranhos, em pleno centro 

urbano do Porto e numa zona de elevada densidade populacional. É um local 

caracterizado por um ambiente bastante movimentado devido à área urbana ser 

dedicada principalmente à habitação, ao pequeno e médio comércio e à restauração. 

Também é importante referir a sua proximidade à Unidade de Saúde Familiar Serpa 

Pinto e a duas outras farmácias, a Farmácia São Dinis a menos de 500 metros em linha 

reta, uma vez que ambas foram instaladas anteriormente à legislação que define a 

distância mínima entre farmácias, e a Farmácia Barreiros [2]. 

Além destas referências geográficas, a FSP encontra-se também nas 

proximidades de uma clínica de reabilitação, um laboratório de análises clínicas, um lar 

residencial e uma clínica veterinária. 

 

2.2 Utentes 

 Os fatores anteriormente mencionados contribuem para um fluxo acrescido de 

pessoas que constituem um grupo heterogéneo de utentes, com diferente poder 

socioeconómico e faixas etárias. No entanto, a maioria dos clientes é constituída por 

uma população idosa que residem nas proximidades e frequentam a FSP há muitos 

anos.  

 Apesar disso é possível estabelecer um padrão da afluência. Durante a semana 

e ao sábado de manhã predominam os utentes regulares, ou seja, idosos polimedicados 

com co-morbilidades como diabetes, hipertensão arterial e hipercolesterolemia. Além da 

dispensa da sua medicação crónica e o controlo de parâmetros bioquímicos, procuram-

nos também para encontrar a melhor solução e aconselhamento para problemas de 



 

3 
 

saúde menores (obstipação, dores musculares, diarreia, febres) e colocar dúvidas sobre 

a medicação (possíveis efeitos que estejam a sentir e associem a medicação, dúvidas 

em relação a tomas, questões relacionadas com interações medicamentosas, entre 

outras) que não colocaram ao médico por não sentirem a mesma proximidade que 

sentem com o farmacêutico. A partir das 17h, aproximadamente, aumenta a afluência 

da população ativa, para adquirir a sua medicação habitual ou procurar indicação 

farmacêutica em assuntos específicos. O período da noite e o fim-de-semana são 

principalmente direcionados para a indicação farmacêutica e para o aviamento de 

receituário decorrentes de visitas pontuais ao médico. A FSP serve também 

frequentemente um lar de terceira idade e um estabelecimento de ensino particular e 

cooperativo. 

 

2.3 Horário de Funcionamento 

 A FSP encontra-se aberta ao público em horário alargado, todos os dias das 9h 

às 24h, incluindo feriados e fins-de-semana. O horário encontra-se devidamente afixado 

na montra da Farmácia, de forma visível. De forma rotativa e coordenada pela 

Administração Regional de Saúde Norte, a FSP realiza também serviço permanente, o 

que acontece cerca de seis a sete dias por ano, assegurando o atendimento desde a 

hora de abertura de um dia ininterruptamente até à hora de fecho do dia seguinte [3], 

[4], [5].  

O meu horário de estágio foi das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, com uma 

hora de almoço das 13h às 14h. Além deste horário houve ocasiões pontuais em que 

solicitei à Dr.ª Ana a oportunidade de também realizar o horário “noturno” das 18h às 

24h e também uns dias de fim-de-semana para me permitir estar presente nas horas de 

maior afluência e também poder contactar com uma grande diversidade de situações. 

As tarefas que foram desempenhadas durante este período podem ser consultados em 

anexo (Anexo 1).  

 

2.4 Caracterização do Espaço 

A FSP está inserida no rés-do-chão de um prédio cuja apresentação exterior é 

bastante convidativa e de fácil acesso, possuindo uma rampa de acesso para pessoas 

com mobilidade reduzida. No espaço exterior, a FSP é facilmente identificada pelo 

letreiro com o nome “Farmácia Serpa Pinto”, o logotipo e a cruz verde ligada. Também 

é possível visualizar uma placa com o nome da Proprietária e Diretora Técnica (DT), a 

sinalização de “Farmácias Portuguesas”, cartazes para fins publicitários e divulgação 

dos serviços disponíveis e um ecrã que passa informações úteis da “Farmácia TV”, 
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como por exemplo, as farmácias que estão a realizar serviço permanente. A janela de 

atendimento noturno encontra-se no espaço exterior, mais resguardada, para os dias 

de serviço permanente. Durante o estágio auxiliei a pessoa responsável pela execução 

das montras na atualização das informações afixadas nas vitrinas da FSP uma vez que, 

sendo bem aproveitadas, constituem um meio de comunicação determinante no impacto 

causado no consumidor.    

Apesar da área funcional do espaço interior ser reduzida face às necessidades 

atuais, as instalações da FSP enquadram-se dentro de todas as exigências legais, 

nomeadamente nas “Normas Gerais sobre Instalações e Equipamentos” das Boas 

Práticas Farmacêuticas, encontrando-se divididas em seis áreas cujas imagens podem 

ser encontradas em anexo (Anexo 2) [6], [7]. 

Área de atendimento ao público: corresponde à área mais ampla, sendo 

composta por quatro postos de atendimento, o Cashlogy® um equipamento para 

pagamento em numerário automático, uma mesa para atendimento personalizado e 

determinação dos parâmetro bioquímicos, uma balança, um aparelho automático de 

medição da tensão arterial e um conjunto de lineares, montras, vitrinas e expositores 

para MNSRM, PCHC, dispositivos médicos e suplementos alimentares organizados por 

marca e/ou função. A remodelação destas áreas é muito frequente, dependendo da 

sazonalidade, promoções ou contratos com alguma marca. Todas as áreas são 

adequadamente iluminadas e ventiladas, dispondo de ar condicionado. A temperatura 

e humidade no interior da farmácia são monitorizadas em diversos pontos de forma a 

assegurar uma correta conservação dos medicamentos. 

Armazenamento primário: constituída por um módulo de gavetas para 

armazenamento de MSRM, um linear para as formas semissólidas, um frigorífico e o 

Kardex®, um sistema modular de armazenamento em prateleiras mecanicamente 

alternáveis. 

Armazenamento secundário: lateralmente à entrada principal existe uma porta 

que dá acesso direto ao armazém, permitindo entrada e saída de encomendas sem 

perturbar o normal funcionamento da Farmácia. Nesta área encontram-se também o hall 

de receção dos utentes para as salas das consultas de nutrição, podologia e massagens 

terapêuticas 

Área de receção e envio de encomendas: área multifuncional onde são 

recebidas as encomendas instantâneas com um quinto posto de trabalho usado 

principalmente para a receção e conferência de encomendas e comunicação com os 

fornecedores. Neste espaço encontram-se também vários arquivos administrativos, 
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uma impressora multifunções e o frigorífico para armazenamento de medicamentos e 

matérias-primas. 

Escritório: pequena área multifuncional onde a DT realiza algumas atividades 

administrativas e de gestão (aqui também se encontram vários arquivos 

administrativos), prestação de cuidados de saúde (nomeadamente realização de 

curativos), administração de injetáveis e conversas particulares entre Farmacêutico-

Utente. 

Laboratório: para a preparação de medicamentos manipulados. Dispõe de uma 

banca para limpeza do material de laboratório, duas áreas de trabalho para preparação 

de manipulados, uma hotte, vários blocos de arrumação de material do laboratório, um 

módulo de armazenamento de matérias-primas, arquivos de registos de manipulados, 

fontes bibliográficas, um local para colocar os manipulados prontos para venda e/ou 

envio e uma secretária para registo e faturação dos manipulados. 

 

2.5 Recursos Humanos 

Como a FSP funciona em horário alargado, o quadro de pessoal é composto por 

uma equipa multidisciplinar de farmacêuticos e técnicos de farmácia bastante extensa 

para garantir o bom funcionamento das atividades, sendo atribuídas tarefas específicas 

a cada membro, para além das funções comuns a todos. Durante o período de estágio 

tive a oportunidade de trabalhar com todos os funcionários, acompanhando no 

desempenho de todas as tarefas, constando o meu nome no quadro de tarefas (Anexo 

3). A FSP cumpre a legislação no que se refere à necessidade de existir um 

Farmacêutico com a função de DT e, pelo menos, um Farmacêutico substituto 

coadjuvados por farmacêuticos ou técnicos de farmácia. Todos os funcionários 

encontram-se devidamente identificados com um cartão onde consta o nome, título 

profissional e fotografia [8].  

 Colaboram ainda com a FSP a Olinda Oliveira, responsável pela higienização 

do espaço e um escritório de contabilidade. No momento em que iniciei o estágio estava 

também presente uma outra estudante de Ciências Farmacêuticas da Universidade 

Fernando Pessoa, Bruna Monteiro, a realizar estágio curricular. 

 

2.6 Fontes de Informação 

Para desempenhar o seu papel corretamente, o Farmacêutico deve procurar 

atualizar-se constantemente, consultando fontes fidedignas de informação sempre que 

necessário. Além disso, a farmácia é por excelência um local de informação não só 

devido à informação disponível nas fontes literário-científicas mas também nas 
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formações contínuas em sala disponibilizadas pelos laboratórios e empresas 

farmacêuticas.  

A FSP possui diversas edições da Farmacopeia Portuguesa (FP) destacando-se 

a FP IV (a última com formulações de manipulados) e a mais recente FP 9.0, o 

Formulário Galénico Português e o Prontuário Terapêutico 2013. Além destas fontes de 

informação principais a FSP também dispõe de fontes de informação complementares 

como o Formulário Nacional Britânico (a edição de 2011 e a edição pediátrica de 

2011/2012), o Formulário Nacional Brasileiro, o Índice Nacional Terapêutico, a The Extra 

Pharmacopeia, o Index Merk e o Martindale.  

Além das edições mais antigas em suporte de papel a FSP possui as edições 

mais recentes destes documentos em formato digital, o que facilita a pesquisa. Para 

além dos documentos referidos, são também consultados os sites do Laboratório de 

Estudos Farmacêuticos da Associação Nacional de Farmácias, da EMA (Agência 

Europeia do Medicamento, sigla em inglês), do International Journal of Pharmaceutical 

Compounding (do qual a FSP é subscritora), além dos documentos disponíveis nos sites 

dos fornecedores de matérias-primas como a Acofarma e a Fagron. 

Como no dia-a-dia vão surgindo desafios para os quais nem sempre se possui 

total conhecimento torna-se imprescindível o acesso e a consulta de fontes de 

informação fiáveis, de forma rápida e segura. 

 

2.7 Sistema Informático 

Todos os postos de trabalho da FSP estão equipados com o software Sifarma 

2000® comercializado pela Glintt, um sistema informático (SI) rápido, simples e 

funcional por apresentar uma organização bastante intuitiva e clara. 

Como o Sifarma 2000® é um dos principais aliados dos farmacêuticos 

comunitários devido às inúmeras funcionalidades como a criação e gestão da ficha de 

cliente, através da qual podemos aceder aos medicamentos dispensados, às vendas a 

crédito, e às vendas suspensas. O conjunto de informações disponibilizadas sobre 

determinado produto é também bastante útil, pois permite aceder rapidamente à 

quantidade do produto disponível em stock, à rotatividade do produto, ao histórico de 

vendas e de compras, ao prazo de validade, às atualizações do preço de venda ao 

público (PVP) e ainda a informações científicas muito necessárias no momento do 

aconselhamento ao utente.  

A minha adaptação a este SI ao longo do estágio foi progressivamente autónoma 

tendo terminado o mesmo a realizar um elevado número de funcionalidades, como por 

exemplo a criação e consulta de fichas de cliente, realização de vendas, regularização 
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de vendas suspensas e créditos, anulação de vendas, consulta de informações relativas 

a produtos (compras e vendas, informação científica, preços de referência, stocks, 

disponibilidade de encomenda nos fornecedores) além da criação, envio e receção de 

encomendas. Outras tarefas foram desempenhadas sempre com supervisão, 

nomeadamente a criação e regularização de devoluções aos fornecedores, correção de 

stocks e validades, correção da faturação e fecho de lotes do receituário. 

 

3. Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 

3.1 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

De acordo com o Estatuto do Medicamento os MSRM são todos os 

medicamentos que satisfazem, pelo menos, um dos seguintes critérios: serem 

suscetíveis de constituir um risco para a saúde do doente, caso sejam utilizados sem 

vigilância médica ou quando são utilizado para fins diferentes daqueles a que se 

destinam; que contenham substâncias cuja atividade ou reações adversas sejam 

necessárias aprofundar; serem de administração parentérica [9]. Os MSRM apenas 

podem ser dispensados nas farmácias, mediante apresentação de prescrição médica 

válida, apresentando um PVP estabelecido igual para todas as Farmácias, cuja margem 

de lucro depende apenas do preço de venda do fornecedor. 

 

3.2 Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Os MNSRM são todos os que não se enquadram na definição de MSRM 

constante do Estatuto do Medicamento. Estes medicamentos não são comparticipados 

e a sua venda é permitida em farmácias e locais de venda livre autorizados para o efeito, 

sendo o seu PVP estabelecido em regime livre também [10].  

Os MNSRM podem ser cedidos pelo farmacêutico por iniciativa do utente ou em 

consequência de um aconselhamento farmacêutico, sem a necessidade de 

apresentação de uma prescrição médica, para a prevenção, alívio ou tratamento de 

transtornos menores de saúde. Nestes casos é crucial o farmacêutico certificar-se que 

o MNSRM a ser cedido é adequado à finalidade que o utente pretende, assegurando 

assim o uso responsável do medicamento. É também função do farmacêutico alertar o 

utente que se piorar, não verificar melhorias dos sintomas ou não recuperar totalmente 

num prazo aproximado de 3 a 5 dias deve dirigir-se ao médico [11].  

É preciso tomar atenção que alguns MNSRM são reclassificados em MNSRM de 

dispensa exclusiva em Farmácia (MNSRM-EF), ou seja, medicamentos que podem ser 

dispensados sem prescrição médica, mas a dispensa é condicionada por necessitar da 
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intervenção do farmacêutico e da aplicação de protocolos de dispensa. Os MNSRM 

podem ser reclassificados em MNSRM-EF quando o titular da autorização de introdução 

no mercado (AIM) requer ao INFARMED ou o INFARMED notifica o titular da AIM para 

submeter a alteração da classificação e constam do Anexo I e II do DL n.º 128/2013 de 

05 de Setembro [11]. 

 

3.2.1Medicamentos e Produtos Farmacêuticos Homeopáticos 

A homeopatia é uma terapêutica não convencional, ou seja, uma terapêutica que 

parte de uma base filosófica diferente da medicina convencional e aplica processos de 

diagnóstico e terapêutica próprios. O medicamento homeopático é o medicamento 

obtido a partir de substâncias denominadas matérias-primas homeopáticas, de acordo 

com um processo de fabrico descrito na farmacopeia europeia ou, na sua falta, em 

farmacopeia utilizada de modo oficial num Estado Membro e que pode conter vários 

princípios. Na FSP os medicamentos e produtos farmacêuticos homeopáticos não tem 

uma expressão significativa, existindo no entanto, em stock alguns produtos 

comercialmente disponíveis [12] [13]. 

 

3.2.2 Produtos Fitoterapêuticos  

Os produtos fitoterapêuticos são MNSRM produzidos à base de plantas ou 

extratos de partes de plantas e que apresentam propriedades alegadamente curativas 

e/ou preventivas. Na FSP estes produtos existem na forma de infusões, comprimidos 

ou cápsulas. Durante o período de estágio foi possível constatar que estes são produtos 

muito requisitados por um elevado número de utentes para situações de obstipação, 

cólicas abdominais e azia. O papel do farmacêutico no aconselhamento e dispensa 

destes produtos é fundamental uma vez que, apesar de serem de fonte natural, não são 

isentos de riscos para a saúde [13]. 

 

3.3 Medicamentos e Produtos de Uso Veterinário 

Um medicamento veterinário é uma substância que possui propriedades 

curativas e preventivas de doenças em animais, que visa exercer um diagnóstico 

médico-veterinário ou uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica de forma a 

modificar funções fisiológicas do animal. Estes produtos são uma mais-valia na 

promoção da saúde pública e dos animais. No entanto, tal como acontece com os 

medicamentos de uso humano, existem medicamentos de venda livre e MSRM de uso 

humano para animais sujeitos a apresentação de Receita Médico-Veterinária ou 



 

9 
 

Médico-Veterinária Normalizada, no caso dos animais de exploração, que deve ser 

digitalizada e arquivada como comprovativo para a venda do MSRM [14], [15].  

A FSP não possui um stock alargado de medicamentos de uso veterinário, que 

estão armazenados em local próprio, isolados dos restantes medicamentos. As vendas 

habituais destes produtos correspondem a antiparasitários externos e internos, 

antibióticos, anticoncecionais e anti-inflamatórios para animais domésticos. Cada vez 

mais os utentes dirigem-se à farmácia para esclarecer dúvidas sobre os tratamentos e 

produtos de uso veterinário, por isso é importante o farmacêutico ter algum 

conhecimento nesta área, para que a dispensa seja sempre acompanhada de conselhos 

que visem o bem-estar do animal e a defesa da saúde pública. 

 

3.4 Produtos Dietéticos, Suplementos e para Alimentação Especial 

 A FSP apresenta uma vasta gama de produtos dietéticos onde é dada bastante 

importância aos laboratórios de origem de forma a garantir a qualidade e segurança dos 

produtos. Estes produtos são muito requisitados ao longo do ano, tendo o seu pico de 

venda na altura que antecede a época balnear, sendo sempre importante obter algumas 

informações sobre a saúde do utente e as suas expectativas antes de aconselhar e 

dispensar o produto mais adequado. 

 Segundo a legislação atual, os suplementos alimentares são géneros 

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

normal, constituindo fontes concentradas de determinadas substâncias e nutrientes, 

com efeito nutricional ou fisiológico, a serem tomados em quantidades reduzidas. Um 

suplemento alimentar não pode alegar propriedades de prevenção, tratamento ou cura 

de doenças humanas ou dos seus sintomas e não pode apresentar atividade 

terapêutica. Assim é necessário realçar que os suplementos alimentares não estão 

sujeitos a avaliações da eficácia, segurança e qualidade antes da sua introdução no 

mercado, o que os distingue dos medicamentos [16]. Em Portugal, as entidades 

reguladoras deste tipo de produtos são a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária 

(DGAV) e a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) sendo 

responsáveis pela fiscalização e avaliação das políticas de segurança. A FSP dispõe de 

uma ampla gama de suplementos alimentares em que os mais procurados são os 

multivitamínicos, os destinados à manutenção da função cognitiva, ao combate do 

cansaço, fadiga e stress, ao reforço do sistema imunitário, à manutenção da saúde dos 

ossos e articulações e à regulação do sono.  

 Os produtos para alimentação especial são aqueles que, pela sua composição 

ou processo de fabrico, se distinguem dos restantes alimentos de consumo e se 
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adequam às necessidades especiais de determinados grupos específicos, ou seja, 

pessoas com alterações metabólicas (ex. celíacos), em condições fisiológicas especiais 

(ex. grávidas, idosos, convalescença, subnutridos), com dificuldades de deglutição e 

bebés ou crianças. Na FSP existe alguma variedade de produtos para alimentação 

especial nomeadamente fórmulas hiperproteicas, sem glúten ou lactose, leites para 

lactentes, de transição e de crescimento, leites específicos (hipoalérgicos, anti-

regurgitação), papas e refeições prontas em boiões [17]. 

  

3.5 Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal 

 Um produto cosmético é todo aquele que se destina a ser aplicado nas partes 

externas do corpo, dentes e mucosas orais, tendo por objetivo a sua limpeza, 

manutenção, proteção ou correção de odores corporais. O INFARMED é responsável 

por regularizar, supervisionar e fiscalizar este tipo de produtos, garantindo a sua 

qualidade e segurança. Como existem inúmeras marcas, apresentações e gamas de 

produtos, é fundamental o Farmacêutico reconhecer as suas diferenças para poder 

aconselhar e promover junto dos utentes a sua utilização [15].  

 A FSP possui uma grande variedade de produtos (Eucerin®, La Roche-Posay®, 

Uriage®, Vichy®, Filorga®, entre outros) em resposta à grande procura de produtos na 

área da hidratação e envelhecimento da pele, cuidados capilares, acne, hipersudorese, 

proteção solar e cuidados do homem. Neste âmbito tive oportunidade de frequentar 

algumas formações externas e internas, além da formação obtida nas unidades 

curriculares opcionais de Dermocosmética e Cosmetologia, que me foram muito úteis 

durante o aconselhamento (Anexo 4). 

 

3.6 Dispositivos Médicos 

 Um dispositivo médico (DM) é um vasto conjunto de instrumentos, aparelhos, 

equipamentos, materiais ou artigos destinados a prevenir, diagnosticar ou tratar uma 

doença humana sem recorrer a mecanismos farmacológicos, metabólicos ou 

imunológicos. Os DM dependendo da duração do contacto, grau de invasão, anatomia 

afetada e potenciais riscos de utilização, são classificados em três classes (I, II e III) de 

grau crescente de risco [18]. Na FSP são efetuadas bastantes vendas de dispositivos 

de classe I como sacos coletores de urina, meias de compressão, fraldas e pensos para 

a incontinência; dispositivos de classe IIa, como compressas de gaze esterilizadas e 

não esterilizadas e material de penso; dispositivos de classe IIb, como preservativos 

masculinos e soluções de conforto ocular e ainda dispositivos de classe III, como pensos 

para cessão tabágica e dispositivos intrauterinos. O mais importante na dispensa destes 
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produtos é fornecer uma explicação ao utente de modo a que este faça uma correta 

utilização e tire o maior partido, sem acarretar riscos para a sua saúde. 

4. Dispensa de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 

 De acordo com o estatuto da Ordem dos Farmacêuticos (OF) a primeira e 

principal responsabilidade do farmacêutico prende-se com a saúde e o bem-estar do 

doente e do cidadão em geral, promovendo o direito a um tratamento com qualidade, 

eficácia e segurança. Assim, do ato farmacêutico, que é da exclusiva competência e 

responsabilidade dos farmacêuticos, fazem parte o acompanhamento, vigilância e 

controlo da distribuição, dispensa e utilização de medicamentos de uso humano e de 

dispositivos médicos [19]. 

 A dispensa de medicamentos é a atividade profissional do farmacêutico pela qual 

se proporciona a um doente ou aos seus cuidadores, além da dispensa propriamente 

dita, o aconselhamento farmacêutico. Esta atividade tem como principal objetivo o uso 

responsável do medicamento e a adesão à terapêutica protegendo os doentes de 

possíveis resultados negativos associados à medicação (RNM), causados por 

problemas relacionados com os medicamentos (PRM). Assim sendo, quer mediante 

prescrição médica, regime de automedicação ou indicação farmacêutica todas as 

situações devem ser devidamente avaliadas pelo farmacêutico à luz dos seus 

conhecimentos científicos e técnicos. 

 Em qualquer dispensa de medicamentos devem ser fornecidas informações 

sobre a indicação terapêutica dos medicamentos, a posologia, o modo de 

administração/ manipulação (principalmente quanto aos nebulizadores, inaladores ou 

insulinas), as precauções, as condições de conservação, as reações 

adversas/interações medicamentosas mais frequentes e/ou graves e as suas medidas 

de prevenção ou resolução. No entanto, a linguagem usada deve ser assertiva, clara, 

simples e de fácil compreensão, por isso é fundamental adequar o discurso a cada 

utente para que, juntamente com a linguagem corporal, desperte empatia e 

responsabilidade no utente.  

 Durante o meu estágio na FSP comei por observar atentamente os atendimentos 

da equipa e, após cerca de dois meses do início do estágio, iniciei a dispensa de 

medicamentos com acompanhamento. Esta atividade começou a ser realizada de forma 

autónoma gradualmente, exceto em casos pontuais em que o utente procurava um 

aconselhamento farmacêutico em determinadas temáticas nas quais ainda não me 

sentia tão preparada, nomeadamente em problemas oculares ou relacionados com 

crianças. Saliento também que os atendimentos realizados não foram só no idioma 

português mas também em inglês a alguns turistas e residentes estrageiros.   
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4.1 Dispensa de MSRM  

 4.1.1 Interpretação e Validação da Prescrição Médica  

 A legislação em vigor foi alterada para promover a prescrição por Denominação 

Comum Internacional (DCI) e através de sistemas eletrónicos de modo a centrar a 

prescrição na escolha farmacológica, permitindo promover o uso racional do 

medicamento [20].  

 No entanto, apesar das alterações introduzidas, ainda coexistem em circulação 

três tipos de receitas:  

 Prescrição Manual (PM): surge quando o médico não consegue proceder à 

prescrição eletrónica, nomeadamente por falência informática, inadaptação do 

prescritor, prescrição ao domicílio ou menos de 40 receitas por mês, tendo validade de 

30 dias e não pode ser renovável. Nestas prescrições podem ser prescritas até quatro 

medicamentos ou produtos de saúde diferentes, sem que o número total de embalagens 

ultrapasse o limite de duas por medicamento nem o total de quatro embalagens [20]. 

 Prescrição Eletrónica Materializada (PEM): a prescrição é impressa; a norma 

referente ao número de embalagens prescrita é igual à anterior; pode ser de dois tipos 

em que a renovável é passada em casos de tratamento crónico ou prolongado, em três 

vias separadas com validade para 6 meses ou não renovável que é passada em via 

única, com validade de 30 dias [20]. 

 Prescrição Eletrónica Desmaterializada (PED): a prescrição é acessível e 

interpretável por equipamentos eletrónicos e desde o dia 1 de abril de 2016 passou a 

ter carácter obrigatório; o utente faz-se acompanhar de três códigos (o número da 

receita, o código de dispensa e o código de opção) que lhe são facultados pelo médico 

através de SMS, correio eletrónico ou “Área do Cidadão”; pode ser emitida numa só via, 

sem limite de medicamentos e, neste caso, os medicamentos para tratamento de curta 

e média duração (validade de 30 dias) podem ser prescritos até duas embalagens e os 

medicamentos para tratamento de longa duração (validade de 6 meses) podem ser 

prescritos até seis embalagens.    

 É importante salientar que este modelo eletrónico apresenta diversas vantagens 

como a prescrição em simultâneo de diferentes tipologias de medicamentos 

(comparticipados e não comparticipados); não é necessário aviar a receita na totalidade; 

pode escolher quais os medicamentos que quer levantar e as quantidades; a receita 

mantém-se válida para levantamento da restante medicação em qualquer farmácia e 

em qualquer altura até à data de validade referenciada para cada linha de prescrição; o 

doente crónico não necessita de se dirigir ao médico para obter a sua prescrição habitual 

pela facilidade em obter a prescrição por SMS ou correio eletrónico. 
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 Assim, a primeira fase no momento da dispensa de um MSRM é a validação da 

receita, por isso, independentemente do modo de disponibilização da prescrição, a 

receita deverá conter a seguinte informação: numeração, identificação do médico 

prescritor, local de prescrição, dados do utente (nome, número de utente do SNS, 

número de beneficiário da entidade financeira responsável, regime especial de 

comparticipação), identidade financeira responsável, identificação do medicamento (por 

DCI ou marca com respetivas justificações técnicas), posologia e duração do 

tratamento, número de embalagens, data e validade da prescrição [20]. 

 É importante ter em atenção que em relação às PM, além dos pontos anteriores 

é ainda necessário verificar se, relativamente aos dados do médico prescritor, é 

colocada a respetiva vinheta, data e a assinatura; no local de prescrição, deve constar 

a vinheta do local de prescrição da unidade do SNS, ou no caso de consultórios e/ou 

médicos particulares, o local deverá estar identificado, através de carimbo ou inscrição 

manual; no canto superior direito deve estar assinalada a exceção legal; não podem 

conter rasuras, caligrafias ou canetas diferentes ou a lápis [20]. 

 Sempre que necessário o médico pode associar justificações técnicas que 

constam do Estatuto do Medicamento e incluem a exceção a) margem ou índice 

terapêutico estreito, a exceção b) existência de reação adversa prévia e a exceção c) 

continuidade de tratamento superior a 28 dias. As duas primeiras exceções impedem a 

substituição do medicamento prescrito pela denominação comercial por outro do mesmo 

grupo homogéneo, enquanto no caso da exceção c) o utente pode exercer direito de 

opção e escolher um medicamento similar ao prescrito, desde que sejam de preço 

inferior. No caso das PE as justificações técnicas são acionadas  de forma automática. 

 

 4.1.2 Sistemas de Comparticipação de Medicamentos 

 O regime de comparticipações do Estado no preço dos medicamentos é 

legislado para garantir a igualdade de acesso aos medicamentos pela população, ou 

seja, mediante a apresentação de uma receita o utente tem acesso aos medicamentos 

pagando apenas uma parte do seu valor. 

 No regime geral de comparticipação, o Estado paga uma percentagem do preço 

do medicamento conforme o escalão em que está inserido, ou seja, o escalão A tem 

uma comparticipação de 90%, o escalão B tem uma comparticipação de 69%, o escalão 

C uma comparticipação de 37% e o escalão D uma de 15% [21]. 

 Além do regime geral de comparticipação, o SNS apresenta o regime especial 

que prevê dois tipos de comparticipação. Um é em função dos rendimentos dos 

beneficiários, ou seja, abrange os pensionistas (reformados, órfãos, entre outros) cujo 
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“rendimento total anual não exceda 14 vezes a retribuição mínima mensal garantida em 

vigor no ano civil transato ou 14 vezes o valor do indexante dos apoios sociais em vigor, 

quando este ultrapassar aquele montante”. Assim, ao regime geral é acrescentada uma 

comparticipação de 5% ao Escalão A e 15% nos restantes escalões [21]. 

 O segundo tipo é em função das patologias ou de grupos especiais de 

utentes, como por exemplo paramiloidose, lúpus, doença de Alzheimer, entre outras. 

Para isso as prescrições devem incluir as portarias correspondentes ou serem passadas 

por médicos especialistas (como é o caso da psoríase), uma vez que os diferentes 

planos de comparticipação vão resultar em diferentes descontos para o utente. 

 Além disso em Portugal existem outras formas de complementaridade quando 

certas entidades comparticipam os medicamentos como a Caixa Geral de Depósitos, 

Serviços de Assistência Médico-Social do Sindicato dos Bancários, seguros de saúde 

particulares, entre outros. Nestes casos os utentes devem fazer-se acompanhar do 

cartão de beneficiário referente ao regime de comparticipação que lhes está atribuído.  

  

4.1.3 Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos 

 Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos (MEP) tem ação no sistema 

nervoso central como depressores ou estimulantes, apresentando alguns riscos como 

habituação e dependência física ou psíquica. Por esses motivos são fármacos que 

apresentam regras especiais de produção, distribuição, armazenamento, prescrição e 

dispensa. Estes produtos são enviados para a farmácia acompanhados de uma 

requisição especial que é assinada pela DT, carimbada e devolvida aos armazenistas, 

sendo armazenados em local próprio e discreto, separado dos restantes medicamentos.  

 A dispensa de MEP é feita mediante apresentação de Receita Médica Especial 

e obriga ao preenchimento de um pequeno formulário no SI onde são recolhidos os 

dados pessoais do utente (identificação e morada), da pessoa que está a aviar a receita 

(identificação, morada e cartão do cidadão) e do médico prescritor. No caso de se tratar 

de uma PM, a receita é digitalizada e permanece no arquivo informático da Farmácia 

durante 3 anos. Mensalmente é enviado ao INFARMED o registo de entradas e de 

vendas de MEP emitido pelo SI, juntamente com os dados associados a cada dispensa. 

 

4.1.4 Medicamentos Genéricos 

 Segundo o Estatuto do Medicamento um medicamento genérico (MG) é um 

medicamento com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias 

ativas, a mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de 

referência tenha sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados. 
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Exteriormente são identificados pela DCI das substâncias ativas, seguida do nome da 

AIM, dosagem, forma farmacêutica e sigla “MG” [13].  

 O Sistema de Preços de Referência determina qual o valor base sobre o qual o 

SNS aplica a margem de comparticipação, com o objetivo de equilibrar os preços dos 

medicamentos comparticipados e racionalizar os custos em saúde. Neste sentido, a 

Farmácia deve ter disponíveis no mínimo três medicamentos genéricos de laboratórios 

diferentes dentro dos cinco mais baratos de cada grupo homogéneo. O utente pode 

exercer o seu direito de opção na dispensa de medicamentos, exceto nos casos em que 

não exista medicamento genérico ou quando o médico não permite a substituição, 

apresentando a devida justificação [13]. 

  

4.1.5 Contacto com o Utente e Cedência de MSRM  

 Antes da dispensa de um MSRM, o farmacêutico deve começar por verificar a 

validade da receita, quer seja PM ou PEM. As situações de rejeição mais comuns nas 

PM são as receitas estarem fora da validade, faltar a assinatura do médico ou o número 

de utente e no caso das PED é a falta de menção da portaria e receitas em estado 

dispensado. Estas situações devem ser sempre explicadas ao utente numa linguagem 

mais clara e simples possível. 

 Caso a prescrição seja válida, deve-se ter espírito crítico e colocar algumas 

questões pertinentes para avaliar se a medicação é adequada ao utente, 

nomeadamente perceber se a medicação é habitual ou se vai iniciar nova terapia, se 

tem preferência por medicamentos de marca ou genéricos e se há dúvidas sobre a 

posologia e a conservação dos medicamentos. 

 Na FSP, os clientes habituais (normalmente polimedicados, com medicação 

crónica) possuem ficha de cliente no SI tornando fácil a monitorização, enquanto utentes 

ou uma terapia nova exigem uma atenção redobrada. Ao longo do estágio senti algumas 

dificuldades nesta vertente devido a algumas inseguranças iniciais, mas que foram 

ultrapassadas gradualmente com a prática na dispensa de MSRM. Quando tentei 

questionar sobre as queixas que o utente apresentou e levaram à prescrição daquela 

medicação obtive uma dualidade de reações em que alguns utentes descreveram 

abertamente a situação, os sinais, os sintomas e as principais conclusões do médico 

enquanto outros evitaram responder considerando este ato farmacêutico como uma 

invasão da privacidade e algo fora do âmbito da atividade farmacêutica.  

 Estas questões são importantes uma vez que durante o estágio ocorreram duas 

situações em que o SI não deixou avançar com a dispensa devido a interação 

medicamentosa grave. Uma delas resultou da dispensa simultânea de Alprazolam, uma 
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benzodiazepina e de Trazodona, um antidepressivo tricíclico havendo o risco de um 

efeito sinérgico na depressão do SNC ou do sistema respiratório. Após questionar o 

utente se a medicação era para a mesma pessoa, se ambos tinham sido prescritos com 

o conhecimento do mesmo médico, a dispensa seguiu em frente uma vez que esta 

medicação já era realizada há muitos anos com conhecimento do médico de família. No 

entanto alertou-se para o facto de o utente informar o médico em caso de sintomas 

relacionados com a depressão do SNC (sonolência, tonturas, confusão mental, 

depressão, descoordenação motora, entre outros) [22], [23], [24]. 

 Em relação aos MG, quando questionava os utentes pela preferência por um MG 

ou medicamento de marca, a maioria mostrava-se confusa ou tinha opiniões baseadas 

em “preconceitos”. A alternativa é sempre, através de uma linguagem adequada, 

explicar que os MG têm os parâmetros de qualidade, segurança e eficácia assegurados, 

e que a diferença reside nos excipientes, não na substância ativa. A escolha depois era 

feita conforme o preço do MG ou então com base em dispensas e/ou experiências 

anteriores. 

 

4.2 Dispensa de MNSRM  

 Em farmácia comunitária, existem duas situações possíveis no que diz respeito 

à dispensa de MNSRM, o aconselhamento farmacêutico em que o utente solicita ao 

farmacêutico que lhe selecione um MNSRM implicando assim a indicação farmacêutica 

e a automedicação responsável em que o utente já tem ideia do que pretende adquirir. 

 Em ambos os casos o Farmacêutico deve garantir que o medicamento é 

dispensado para o fim devido, e que o utente recebe todas as informações necessárias 

para fazer um uso seguro da medicação. A dispensa deve ser realizada após a 

anamnese da situação e baseada em guidelines sempre que possível, com a cautela 

necessária no caso de se tratar de grávidas, mulheres a amamentar, crianças e idosos. 

As situações passíveis de automedicação encontram-se definidas pelo Despacho 

17690/2007, de 23 de julho.  

 Durante o meu estágio foi-me solicitado aconselhamento farmacêutico e ajuda 

na automedicação. Em ambas as situações tentei informar-me sobre qual a situação, 

sintomas e características do utente antes de transmitir a minha opinião. No início 

confrontava sempre a minha opinião com a experiência dos restantes elementos da 

equipa, o que permitiu que ao longo do tempo o meu à-vontade para intervir nestas 

situações fosse aumentando. Destaco que as principais solicitações durante o estágio 

foram relacionadas com dores de dentes, tosse e dores de garganta, congestão nasal, 

gripes e constipações, candidíase vaginal, queimaduras, alergias, entre outras. 
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5. Encomendas e Aprovisionamento 

 Além da farmácia ser, por definição, sinónimo de saúde, é também na sua 

maioria um negócio que precisa ser rentável. Desta forma, os farmacêuticos vêem-se 

muitas vezes no papel de gestores e, como não existe formação de base nesta área, a 

gestão de uma farmácia torna-se particularmente desafiante. Assim, é fundamental 

reduzir os custos e aumentar as margens de lucro, garantindo sempre a qualidade do 

serviço. Tendo isto em mente, a gestão cuidada de stocks é uma das formas primárias 

de garantir a sustentabilidade uma vez que garante um equilíbrio entre a rentabilidade 

da farmácia e as necessidades dos utentes. 

 

5.1 Gestão de stocks 

A gestão de stocks é um dos pontos mais importantes para garantir o sucesso 

económico de uma farmácia, visto que uma gestão adequada permite satisfazer as 

necessidades e pedidos dos utentes com o menor comprometimento financeiro 

possível. No entanto é necessário ter em conta que se por um lado níveis elevados de 

stock significam um empate espacial e económico significativo, por outro ter níveis 

reduzidos de stock podem levar à rutura de stocks e à não satisfação das necessidades 

dos utentes.  

Graças à modernização dos processos o SI funciona como um importante 

auxiliar no processo de gestão dos produtos farmacêuticos. O SI fornece informações 

quanto ao stock de cada produto sendo necessário registar todas as entradas (receção) 

e saídas (venda, devolução ou quebra) dos produtos. Também é definido um stock 

máximo e mínimo para cada produto e sempre que este é atingido, o SI sugere a 

realização de uma encomenda.  

Para uma eficiente gestão de stock é importante ter em conta o volume de 

vendas anual e mensal, a rotatividade dos produtos, o perfil dos utentes (necessidades, 

interesses e poder de compra), os hábitos de prescrição médica, as oscilações 

sazonais, o preço dos produtos e as condições oferecidas pelos fornecedores, os prazos 

de validade, as campanhas publicitárias, espaço físico e de armazenamento. Assim, a 

gestão de stock deve garantir que as farmácias têm disponíveis pelo menos três 

medicamentos com a mesma substância ativa, forma farmacêutica e dosagem, entre os 

cinco com preços mais baixos de cada grupo homogéneo. 
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5.2 Realização de Encomendas 

 A encomenda diária é realizada aos armazenistas, normalmente pela DT com o 

apoio do SI, que elabora uma proposta de encomenda com base no stock mínimo. Como 

a FSP pertence a um grupo de compras o fornecedor habitual é a Alliance Healthcare, 

em segundo plano surge a Cooprofar e em casos raros a Empifarma e a OCP. O grupo 

de compras permite que a FSP beneficie de um bónus, ou seja, oferta de produtos em 

resultado da compra de um determinado número de produtos da mesma referência e de 

um desconto, que consiste na redução do preço unitário quando é feita uma encomenda 

grande. 

 As encomendas instantâneas são realizadas ao longo do dia como reforço ou 

para pedir qualquer medicamento em falta no decorrer de um atendimento. Ainda existe 

a encomenda de produtos rateados, que é realizada por via verde através do SI ou por 

telefone, de modo a garantir o fornecimento do máximo de unidades. As encomendas 

aos laboratórios são tratadas com os vendedores que visitam a farmácia e apresentam 

as suas propostas à DT. Na FSP este meio é utilizado para comprar produtos de 

dermocosmética e puericultura, dispositivos médicos, grandes quantidades de 

genéricos ou alguns medicamentos de marca com maior rotatividade, havendo 

vantagem na aquisição de grandes quantidades. 

   

5.3 Receção e Conferência de Encomendas 

 As encomendas chegam à farmácia geralmente três vezes ao dia pelas 9:00h, 

15:00h e 23:00h, dentro de contentores próprios e são acompanhadas da fatura ou da 

guia de remessa (Anexo 5). No caso da encomenda de MEP é enviada uma requisição 

com a encomenda, cujo original é arquivado e mantido durante 3 anos na Farmácia e o 

duplicado é devolvido ao fornecedor no final de cada mês, devidamente assinado e 

carimbado pela Diretora Técnica 

 A primeira etapa da receção de encomendas consiste na verificação dos 

produtos de frio que são prontamente colocados no frigorífico, à parte dos restantes e 

devidamente identificados. De seguida é necessário verificar se a encomenda está 

criada informaticamente, caso contrário procede-se à criação manual da mesma. 

Sempre que é detetada uma não-conformidade, por exemplo um produto é faturado, 

mas não enviado, deve-se proceder ao registo da reclamação em documento próprio e 

comunicar a situação ao fornecedor por telefone, aguardando-se o crédito do produto.

 No caso das encomendas aos laboratórios, o primeiro procedimento a adotar é 

confirmar se a fatura/guia de remessa corresponde ao que foi acordado com o vendedor, 

registado na nota de encomenda. 
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5.4 Armazenamento 

 Existem dois tipos de produtos, no que diz respeito ao armazenamento: os 

produtos com condições especiais de armazenamento, ou seja, produtos de frio que 

necessitam de refrigeração a uma temperatura controlada entre 2 e 8ºC (ex.: colírios, 

vacinas, insulinas) e os estupefacientes e psicotrópicos, armazenados em gavetas 

fechadas e de acesso restrito; os produtos com condições gerais guardados em 

gavetas, armários e prateleiras, à temperatura ambiente (25ºC ± 1ºC) e a humidade 

relativa de 60%.  

 Durante o armazenamento é muito importante seguir a regra “First Expired, First 

Out” (FEFO) de modo a que os produtos com menor prazo de validade estejam sempre 

em cima e à frente para serem cedidos em primeiro lugar. Os medicamentos estão 

organizados por ordem alfabética de DCI (no caso dos MG) e de nome comercial (no 

caso dos medicamentos de marca), por dosagem e número de unidades por 

embalagem. A localização dos produtos baseia-se na sua forma farmacêutica: formas 

farmacêuticas sólidas (comprimidos, cápsulas e saquetas) encontram-se em gavetas; 

formas farmacêuticas líquidas (soluções orais, colírios, ampolas bebíveis, injetáveis, 

loções, sprays nasais, elixires e colutórios) encontram-se em armários de correr; formas 

farmacêuticas semissólidas (pomadas, pastas, cremes e geles) encontram-se numa 

estante com prateleiras. 

 

5.5 Controlo dos Prazos de Validade 

 O controlo de PV tem como objetivo a verificação mensal dos produtos em stock 

para retirar os produtos com PV a expirar brevemente. Assim, mensalmente e através 

do SI, o farmacêutico responsável emite uma lista com todos os produtos cujo PV expira 

nos três meses seguintes. Em seguida, procede-se à procura nos vários locais de 

armazenamento e à separação dos produtos da lista que se encontram nessas 

condições. Este procedimento era sujeito a uma dupla verificação e no final eram 

atualizadas as quantidades que ficavam em stock e a respetiva data de validade. 

 

5.6 Devoluções 

 Os motivos que justificam uma devolução de produtos ao armazenista são 

vários, nomeadamente, produtos com PV curto ou já expirado; produto que foi enviado 

e faturado, mas não foi encomendado; produto enviado em más condições e/ou 

danificado; produto recolhido por circular direta do laboratório ou do INFARMED, entre 

outros. Para qualquer um dos casos é emitida informaticamente uma nota de devolução, 

em triplicado, na qual consta o nome do produto, a razão da devolução, o número da 
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fatura a que está associado, a quantidade e o preço de compra. Uma cópia é assinada 

pelo transportador e arquivada, até se verificar que a devolução foi regularizada. A 

regularização ocorre sempre de duas formas: ou através da emissão de uma nota de 

crédito a descontar no pagamento seguinte, ou através do envio de novos produtos 

(Anexo 6). 

 

6. Medicamentos e Produtos Manipulados 

 Medicamento manipulado (MM) é qualquer fórmula magistral (preparada como 

indicado em prescrição médica) ou preparado oficinal (preparada segundo as 

formulações existentes em farmacopeias, formulários ou compêndios) dispensado sob 

a responsabilidade de um farmacêutico. Os MM são prescritos sempre que os 

medicamentos disponíveis não se adaptem ao perfil fisiopatológico do doente ou 

confiram vantagem face aos medicamentos disponíveis comercialmente [25]. 

 A preparação de medicamentos manipulados constitui uma prática ancestral da 

responsabilidade do farmacêutico e apesar de hoje em dia a indústria farmacêutica dar 

resposta à maioria dos casos, estes medicamentos continuam a ocupar um lugar de 

importância, uma vez que o objetivo da manipulação é adequar a composição 

qualitativa, quantitativa e a forma farmacêutica ao perfil fisiopatológico do doente. 

 Nomeadamente em especialidades médicas como a pediatria, a geriatria e a 

dermatologia, os MM por vezes são a única solução que o médico dispõe para atingir 

os objetivos terapêuticos. Desta forma na FSP são preparados todo o tipo de formas 

farmacêuticas como cápsulas, cremes, pomadas, óvulos, supositórios, pós, champôs, 

soluções e suspensões orais, entre outras, quer para uso humano quer veterinário. Em 

anexo encontra-se uma lista dos MM que elaborei ao longo do estágio (Anexo 7). 

 

6.1 Material de laboratório e regras de manipulação 

 A preparação de MM é regida pelas Boas Práticas de Fabrico e encontram-se 

altamente legislados, estando disponíveis regras de prescrição e manipulação, listas de 

matérias-primas que podem ser usadas na preparação e de substâncias não permitidas, 

bem como uma lista de equipamento mínimo de existência obrigatória [25]. 

 Uma das competências da DT consiste em estabelecer as normas básicas de 

higiene do pessoal do laboratório que devem estar escritas, aprovadas e assinadas pelo 

responsável do laboratório e afixadas, para consulta de qualquer manipulador. O 

controlo de qualidade e acondicionamento é feito tal como preconizado na monografia 

de cada manipulado. No caso de formas magistrais o acondicionamento é feito de 

acordo com as características das substâncias ativas e da preparação. O prazo de 
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utilização é determinado de acordo com as matérias-primas e a forma farmacêutica 

obtida [25]. 

 Além disso deve haver um registo dos controlos e calibrações dos aparelhos de 

medida, registos dos dados referentes às preparações efetuadas na ficha de preparação 

do manipulado e um arquivo com os boletins de análise de todas as matérias-primas. 

Para isso o laboratório da FSP dispõe de uma base de dados (BD) para uso interno 

otimizada para as atividades regulares do laboratório. A BD é usada para gestão, registo 

de clientes, dos manipulados produzidos, stock matérias-primas e produtos de 

embalagem, faturação automática do preço dos MM, cálculo automático do volume 

aparente de misturas de pós e da uniformidade de massa de cápsulas. 

 

6.2 Preço dos medicamentos manipulados 

 O cálculo do preço final dos MM encontra-se legislado, sendo efetuado com base 

no valor dos honorários da preparação (tem por base um fator cujo valor é de 4 euros, 

atualizado automática e anualmente), no valor das matérias-primas (determinado pelo 

valor da aquisição multiplicado por um dos fatores que consta da portaria seguintes, 

consoante a maior das unidades em que as matérias-primas forem utilizadas ou 

dispensadas) e no valor dos materiais de embalagem (determinados pelo valor da 

aquisição multiplicado pelo fator 1,2), com recurso à seguinte fórmula [25], [26]: 

Preço = (valor dos honorários de preparação + valor das matérias primas + valor dos 

materiais de embalagem) x 1,3 + IVA 

 Os MM podem ser comparticipados em 30% do seu valor pelo SNS, desde que 

constem na lista dos MM aprovados pelo Despacho nº 18694/2010 ou caso se 

verifiquem as seguintes condições: inexistência no mercado de especialidade 

farmacêutica com a substância ativa pretendida na forma farmacêutica pretendida; 

existência de lacuna terapêutica a nível dos medicamentos preparados industrialmente; 

necessidade de adaptação de dosagens ou formas farmacêuticas às carências 

terapêuticas de populações específicas (ex. pediatria, geriatria). As receitas médicas de 

MM têm que ser passadas em PM isoladas, sem que haja referência a marcas de 

medicamentos, devendo apresentar a(s) substância(s) ativa(s), respetiva concentração 

e excipiente(s) e onde conste a palavra “manipulado” ou “FSA” [25], [27].  
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PARTE 2 – TEMAS DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DO ESTÁGIO 

1. Revisão Terapêutica 

1.1 Enquadramento 

A melhoria das condições de vida pelo melhor acesso a cuidados de saúde, a 

introdução de novos métodos de diagnóstico e o crescimento do mercado de 

medicamentos genéricos, são alguns dos fatores que contribuem para o fenómeno do 

crescimento demográfico, envelhecimento da população e o aumento do número de 

casos de polimedicação na população portuguesa. 

A polimedicação é definida como a utilização de vários medicamentos, prescritos 

e/ou de automedicação, que podem causar interações ou reações adversas em maior 

ou menor grau consoante o número de medicamentos administrados. Apesar de 

atualmente não haver uma definição consensual, a maioria dos estudos usa a barreira 

dos 5 ou mais fármacos para indicar que uma pessoa é polimedicada. Para esta 

contagem, além da medicação crónica e/ou habitual, também se deve entrar em conta 

com os medicamentos de venda livre (OTC, sigla em inglês), suplementos e produtos 

de ervanária [28], [29].  

A gestão do elevado número de medicamentos de um doente é da 

responsabilidade do próprio doente mas também do médico e do farmacêutico. Da parte 

do doente, podem ser causas de polimedicação a automedicação, o recurso a vários 

médicos sem informar cada um sobre os medicamentos que toma e também a pressão 

que o doente pode fazer sobre o médico para ser medicado. Por parte do médico, a 

polimedicação pode surgir de uma prescrição excessiva, inapropriada ou da chamada 

“prescrição em cascata” que ocorre quando um efeito adverso a um medicamento é 

confundido com um novo sintoma e conduz à prescrição de um novo fármaco. Por parte 

do farmacêutico, porque por falta de possibilidade ou pretensão de conhecer 

pormenorizadamente as situações referidas anteriormente, acaba por se remeter para 

um papel pouco ativo perante os sinais de potenciais problemas [30], [31]. 

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

sempre que se destine ao alívio e tratamento de queixas de saúde passageiras e sem 

gravidade, com a assistência ou aconselhamento opcional de um profissional de saúde. 

É importante salientar que a utilização de MNSRM é hoje uma prática integrante do 

sistema de saúde, contudo deve estar limitada a situações clínicas bem definidas [32]. 

Durante o atendimento ao público no período de estágio foi possível constatar 

que utentes de diferentes faixas etárias e portadores de várias co-morbilidades, não 

tinham a capacidade social/educacional para compreender plenamente as suas 
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prescrições, que por vezes eram bastante extensas. A isto acresciam as várias dúvidas 

sobre a sua medicação e a utilização de MNSRM, inseguranças por desconhecimento 

de alguns medicamentos, perda de motivação por não obterem resultados com o 

tratamento que realizam, falta de apoio na organização e gestão da terapêutica. Todos 

estes fatores proporcionavam a que os utentes cometessem erros, por vezes não 

intencionais, na toma da sua medicação.  

Como cabe ao farmacêutico promover o uso correto dos medicamentos, 

maximizar os seus benefícios, assegurar que os objetivos terapêuticos são cumpridos, 

minimizando os desperdícios e custos associados, a Dr.ª Ana Rodrigues propôs a 

realização de “consultas de aconselhamento farmacêutico” cujo objetivo principal seria 

realizar a revisão da terapêutica. 

 

1.2 Objetivos 

A revisão da terapêutica consiste assim num processo que permite a avaliação 

sistemática dos medicamentos de um doente e a gestão do seu uso. Esta avaliação tem 

elevada importância a nível social como um dos elementos constituintes dos cuidados 

farmacêuticos, principalmente devido aos vários objetivos inerentes, nomeadamente 

[33]: 

 Avaliar a vontade, capacidade e intenção de toma da medicação; 

 Aumentar a adesão terapêutica; 

 Aumentar a informação sobre os medicamentos quanto à sua utilização 

correta e segura; 

 Discutir com o doente quanto aos seus conhecimentos e convicções, a 

perceção da eficácia do tratamento e esclarecer qualquer dificuldade ou 

dúvida na prescrição; 

 Orientar o doente ou o seu cuidador para o uso responsável do medicamento; 

 Detetar e corrigir potenciais PRM; 

 Analisar os MNSRM e outros suplementos alimentares/dietéticos; 

 Reduzir desperdícios. 

Assim a revisão da terapêutica é um serviço útil quer para farmacêuticos, médicos 

ou outros profissionais de saúde pelo registo sistematizado da medicação do utente. Por 

sua vez torna-se algo necessário para melhorar o nível de confiança e comunicação 

com os utentes, garantindo que estes não utilizam medicamentos potencialmente 

inapropriados, que cumprem o esquema posológico da forma mais correta possível e 

que conhecem as precauções e indicações inerentes à sua terapêutica farmacológica. 
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1.3 Método 

 A Pharmaceutical Care Network Europe reconhece que existem três tipos 

principais de revisão da terapêutica: 

 Tipo 1: Também denominado “Revisão da Terapêutica Simples” consiste na 

revisão do histórico dos medicamentos dispensados. Com isto é possível 

detetar interações medicamentosas, alterações de dosagens, problemas na 

adesão à terapêutica e compreender alguns efeitos secundários [34]; 

 Tipo 2: O segundo tipo de revisão da terapêutica, a “Revisão da Terapêutica 

Intermédia”, pode ser subdividido em tipo 2A que pode ser realizada quando 

o utente é abordado para se obter mais informações, como por exemplo, 

durante uma entrevista farmacêutica, de modo a que a revisão seja realizada 

com base no histórico dos medicamentos e na informação disponibilizada 

pelo utente e tipo 2B durante a qual se tem acesso ao historial médico do 

utente. Como existe um acesso mais completo à informação sobre a 

terapêutica, além das vantagens do Tipo 1, também é possível despistar 

interações de medicamentos e alimentos, problemas de eficácia terapêutica 

como também verificar se há toma de medicamentos sem prescrição médica 

(automedicação) [34]; 

 Tipo 3: a “Revisão da Terapêutica Avançada” agrega toda a informação dos 

tipos anteriores com o histórico dos medicamentos dispensados, informação 

do utente e historial médico com a informação clínica do utente [34]. 

 Em Portugal, na farmácia comunitária, apenas temos acesso ao histórico dos 

medicamentos dispensados ao utente, disponível no SI. Dessa forma foi escolhido 

realizar uma “Revisão da Terapêutica Intermédia” em que, além do histórico dos 

medicamentos, também seria possível obter a informação do utente através de 

entrevistas farmacêuticas previamente marcadas com os utentes que escolhiam usufruir 

deste serviço disponibilizado pela FSP. 

 Esse serviço foi divulgado na FSP através de um cartaz que pode ser encontrado 

em anexo. Aos utentes que pretendiam obter informação sobre o serviço e/ou fazer a 

marcação da entrevista farmacêutica era explicado que o objetivo principal deste serviço 

é ajudar a obter os melhores resultados possíveis da terapêutica atualmente 

implementada. Era também informado que a duração do questionário era de cerca 20 

minutos e que seria útil fazer-se acompanhar da sua medicação crónica e outros 

medicamentos ou suplementos, adquiridos em farmácias, parafarmácias, ervanárias ou 

lojas dietéticas (Anexo 8).  
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O estudo realizado na FSP foi um estudo observacional, analítico, transversal, 

realizado a utentes que obedeciam aos seguintes critérios de inclusão: 

 Utentes de ambos os sexos; 

 Idade superior a 45 anos; 

 Ter, pelo menos, uma patologia diagnosticada;  

 Serem os únicos responsáveis pela sua medicação; 

Participaram na revisão da terapêutica apenas utentes que obedeceram aos 

critérios de inclusão e que estivessem dispostos a trazer a medicação habitual além dos 

MNSRM que tivessem em casa, sendo que a amostra total foi constituída por 12 utentes. 

As entrevistas para a revisão da terapêutica foram realizadas durante os meses 

de julho e agosto em data marcada com o utente. No momento da entrevista 

propriamente dita foi realizado um questionário de revisão da terapêutica adaptado para 

ser realizado num curto espaço de tempo mas obtendo o máximo de informação 

possível. Para isso foi utilizado um discurso simples, conforme o comportamento do 

utente ao longo da entrevista, sendo que algumas das informações foram obtidas 

através de perguntas indiretas que não constavam do questionário [35]. 

Com base nos atendimentos efetuados na FSP foi possível notar que havia 

bastante desconhecimento quanto aos medicamentos genéricos, por isso achei 

relevante colocar uma secção do questionário relacionada com a utilização de 

medicamentos genéricos, além de dedicar outra secção à prática de automedicação 

(Anexo 9).  

 Com a medicação que o utente trazia consigo, fiz a verificação dos prazos de 

validade e questionei o utente sobre a indicação terapêutica que este associava a cada 

caixa do medicamento para determinar se era a correta e esclarecer qualquer dúvida 

que surgisse. Além disso, foi possível fazer uma análise de possíveis PRM, ou seja, 

situações que ocorrem no processo de uso do medicamento e causam, ou podem 

causar, o aparecimento de um RNM.  

São quatro os parâmetros farmacêuticos a serem avaliados para cada 

medicamento, dando origem a quatro categorias de PRM, sendo elas: 

 Necessidade do medicamento (PRM 1): O medicamento deve ter as suas 

indicações aprovadas e o doente deve ter um problema de saúde 

manifestado ou em risco de o ter [36]; 

 Medicamento adequado (PRM 2): Alguns medicamentos não podem ser 

usados porque podem apresentar interações com outros medicamentos do 

esquema terapêutico, estar contraindicados, não fazer efeito ou o utente 

pode manifestar reações adversas e alergias [36]; 
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 Posologia adequada (PRM 3): O medicamento deve ser utilizado na 

posologia adequada [36]; 

 Condições do doente/sistema (PRM 4): O doente deve saber e conseguir 

administrar o medicamento de forma correta e autónoma [36]. 

Para identificar um PRM é necessário avaliar cada medicamento de acordo com os 

quatro parâmetros mencionados, seguindo o fluxograma em anexo (Anexo 10). Quando 

a resposta a uma das perguntas é “não”, identificou-se um PRM. Neste caso interrompe-

se o processo de avaliação de PRM, pois cada medicamento só pode ter um PRM. Aqui 

ocorre a intervenção farmacêutica para solucionar o PRM e só depois se procede à 

avaliação da farmacoterapia até que a resposta às quatro questões seja “sim” [36].  

 No final da entrevista foi elaborada uma lista dos medicamentos, numa tabela 

apropriada, para que o utente a transportasse sempre consigo, para ser uma forma de 

fácil acesso para os profissionais de saúde à medicação que é realizada. Esta ideia 

surgiu pelo facto dos utentes se dirigirem a vários médicos diferentes e nem sempre se 

fazerem acompanhar de todos os medicamentos que atualmente tomam, o que pode 

levar a erros de prescrição. Para que a lista se mantenha atualizada ao longo do tempo, 

foi sugerido que o utente se disponibilizasse para uma entrevista de seguimento da 

revisão da terapêutica no prazo de 6 meses para verificar se é necessário realizar 

atualizações à lista dos medicamentos (Anexo 11). É importante ainda referir que na 

FSP, sempre que é requisitado, realiza-se a preparação da medicação em caixas 

semanais de forma gratuita, não estando até ao momento de finalização do meu estágio 

nenhum utente a usufruir do serviço. 

  

 1.4 Resultados 

 1.4.1 Resultados do Questionário 

 Os dados recolhidos com o questionário da entrevista de revisão da terapêutica 

foram analisados utilizando o Excel e estão representados em forma de gráficos no 

Anexo 12. 

 Na seção do questionário sobre o “Esquema Terapêutico” verificou-se que cerca 

de oito (8) utentes que usufruíram do serviço tomam mais de cinco medicamentos. A 

totalidade dos inquiridos refere que os medicamentos são receitados pelo médico, 

apenas um (1) não associa a maioria dos medicamentos à patologia correspondente, 

só reconhecendo a posologia dos medicamentos que associa às dores, nomeadamente 

o BUSCOPAN® (Boehringer Ingelheim) e BEN-U-RON® (Bene Farmacêutica) e do 

medicamento que associa à regulação da tensão arterial (Candesartan). 



 

27 
 

 Na seção “Adesão à Terapêutica” apurou-se que quatro (4) utentes reconhecem 

a necessidade de respeitar o esquema terapêutico e cumprem, quatro (4) utentes 

reconhecem a necessidade de respeitar o esquema mas falham e outros quatro (4) que 

também reconhecem essa necessidade mas não a respeitam. Um total de quatro (4) 

utentes admitem falhar as tomas da medicação, dois (2) de modo ocasional, um (1) 

várias vezes e outro (1) quase sempre. Dois (2) desses utentes atribuíram o motivo da 

falha ao esquecimento, um (1) a dificuldades económicas e outro (1) à quantidade 

elevada de medicamentos que toma. 

 Quanto à seção da “Automedicação” todos os utentes (12) reconhecem este 

conceito. Quando têm dúvidas relacionadas com a saúde, seis (6) admitem recorrer ao 

médico, quatro (4) ao farmacêutico, um (1) ao enfermeiro e outro (1) à linha de apoio 

“Saúde 24”. Quando adoecem ocasionalmente, um (1) referiu que consulta o médico, 

três (3) consultam o farmacêutico, um (1) recorre à linha “Saúde 24”, cinco (5) recorrem 

à automedicação com base em casos anteriores e dois (2) à automedicação 

aconselhada por familiares ou amigos. Cerca de 33% dos casos de saúde relatados são 

do foro digestivo, 17% do foro respiratório e do foro cutâneo e 33% estão relacionados 

com a parte muscular. Sete (7) utentes admitiram que após recorrerem à automedicação 

o problema solucionou-se e em cinco (5) persistiu, sendo que 75% dos utentes refere 

consultar o médico em caso de persistência do problema e 25% recorre ao farmacêutico. 

 Por último, em relação aos medicamentos de marca e genéricos, dois (2) utentes 

utilizam apenas medicamentos genéricos, outros dois (2) utilizam apenas 

medicamentos de marca e os restantes oito (8) utilizam genéricos e de marca. Dos que 

utilizam medicamentos genéricos, oito (8) indicaram que a escolha se deve aos preços 

mais baixo e dois (2) ao facto de confiarem nos medicamentos genéricos. Quanto aos 

utentes que utilizavam medicamentos de marca, cerca de 80% desses refere que utiliza 

medicamentos de marca por aconselhamento médico, 10% por falta de confiança e 10% 

por falta de eficácia dos medicamentos genéricos. Na impossibilidade de obterem o 

medicamento de marca dois (2) utentes preferem aguardar pelo medicamento de marca, 

desde que não implique falha na toma do medicamento, quatro (4) utentes preferem 

recorrer a outra farmácia, um (1) levavam o genérico corresponde e um (1) preferia 

aguardar pelo medicamento de marca, mesmo que implicasse falha na toma do 

medicamento. 
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1.4.2 Discussão 

 Com os resultados da primeira seção do questionário realizado, esquematizados 

nos dos Gráficos 1 e 2 (Anexo 1) é possível verificar que a maioria dos utentes que 

optou por usufruir do serviço de revisão da terapêutica são polimedicados, sendo que a 

totalidade dos medicamentos que tomam foram prescritos pelo médico. Isto acaba por 

ser uma mais-valia, porque diminui a possibilidade de interações e PRM entre MSRM e 

MNSRM. Apesar de um elevado número de utentes reconhecer a patologia associada 

aos medicamentos que toma (Gráfico 3), as respostas geralmente são vagas, pois 

referem que determinado medicamento serve “para os ossos”, “para o coração”, “para 

as dores”, a identificação é apenas possível se tiverem acesso à caixa do medicamento 

e se esta for igual à que habitualmente utilizam, ou seja, fazem um reconhecimento 

visual e não pela nomenclatura. 

 Quando se questiona sobre a adesão à terapêutica, é possível verificar que 

mesmo reconhecendo a necessidade de cumprir de forma rigorosa o esquema 

terapêutico instituído pelo médico (Gráfico 5), uma considerável percentagem dos 

utentes inquiridos admite não a cumprir na totalidade. As razões apontadas para o 

incumprimento da terapêutica estão relacionadas com falhas na toma (Gráfico 6 e 7), 

maioritariamente por esquecimento (Gráfico 8). Além disso, houve um utente que referiu 

que muitas vezes sente que toma demasiados medicamentos de uma só vez e que, por 

essa razão, às vezes opta por não tomar certos medicamentos que considera serem 

“menos importantes” do que outros, como os medicamentos para a tensão arterial ou 

para problemas de coração. Com este simples diálogo foi possível detetar um PRM 4 – 

falta de condições do utente, relacionado com o incumprimento da terapêutica por parte 

do utente. A intervenção farmacêutica neste caso foi tentar incutir no utente a 

necessidade de cumprir a posologia indicada pelo médico, pois a possibilidade de 

surgirem consequências por falhar as tomas é elevada, uma vez que pode levar à 

existência de RNM de inefetividade quantitativa (ou seja, não se ia alcançar os objetivos 

terapêuticos pretendidos quer pelo utente quer pelo médico prescritor). 

 Em relação ao conceito de automedicação é interessante verificar que a 

totalidade dos utentes reconhece este conceito (Gráfico 9) e recorrem a profissionais de 

saúde (maioritariamente ao médico) para esclarecimento de dúvidas sobre problemas 

relacionados com a saúde (Gráfico 10). No entanto, quando se fala sobre a atitude que 

os utentes tomam quando adoecem ocasionalmente, a maioria recorre à automedicação 

com base em casos anteriores ou conselhos de familiares e amigos (Gráfico 11). Isto 

ocorre, principalmente, porque na maioria das vezes o problema de saúde que está na 

base do problema não são considerados graves pelos utentes (Gráfico 12) e acabam 
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por se resolver sem terem necessidade de se deslocarem ao médico ou à farmácia, 

serviços esses que normalmente acarretam custos que os utentes consideram 

desnecessários. A intervenção farmacêutica nestes casos passa por tentar informar o 

utente que não deve tomar nenhum medicamento sem antes consultar um profissional 

de saúde habilitado. O objetivo é verificar se os medicamentos anteriormente 

aconselhados para um problema de saúde similar realmente se adequam ao problema 

de saúde atual ou se requer que seja consultado por um médico. Ainda assim, uma 

grande percentagem acaba por consultar o médico quando o problema de que padecem 

não fica resolvido após a tentativa de automedicação (Gráfico 13 e 14).  

 Quanto à questão dos medicamentos de marca e genéricos é possível notar que 

a maioria dos utentes utiliza tanto medicamentos genéricos como medicamentos de 

marca, principalmente por aconselhamento médico (Gráfico 15 e 16). Isto é algo que 

facilmente se verifica através das prescrições, pois muitas vezes não vêm apenas por 

DCI mas também consta o nome do medicamento de marca ou o laboratório que o 

médico prescritor prefere que seja dispensado. Em relação àqueles que utilizam 

medicamentos de marca, uma percentagem considerável opta por recorrer a outra 

farmácia para obter o medicamento que pretendem ou então aguardam pelo mesmo, 

desde que isso não implique falhas na toma do medicamento (Gráfico 17). Esta atitude 

reforça a ideia de quão importante é o cumprimento do esquema terapêutico e foram 

elogiados durante a entrevista. Os utentes que utilizam medicamentos genéricos fazem 

a sua escolha baseada nos preços mais baixos que estes medicamentos apresentam 

face aos medicamentos de marca correspondestes (Gráfico 18). 

 

 1.4.3 Validação da Prescrição – Casos Clínicos 

 Caso 1 – Dª AC, sexo feminino, 84 anos. O esquema terapêutico atual encontra-

se no Anexo 13. Refere que já toma “há muitos” anos os medicamentos para “a tensão 

e para a gordura no sangue”. Também é diabética há muitos anos, usando apenas a 

Metformina para o controlo da glicémia. Informou que recentemente se dirigiu ao médico 

para se queixar de dores “nos ossos”, além de referir “ansiedade, problemas em dormir, 

muito nervosismo” tendo sido prescrito Glucosamina e Alprazolam. Também indicou que 

fez um tratamento para dores resultantes de “uma queda” e para as quais foi prescrito 

Tramadol, durante o período de convalescença. A utente indica que, como sobraram 

algumas caixas, “de vez em quando” utiliza o Tramadol quando sente “dores nos 

joelhos”. 

 Após a análise do esquema terapêutico de acordo com o fluxograma de 

determinação de PRM foi possível detetar: 
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 Tramadol: PRM 1 – medicamento não necessário. É um analgésico opióide 

“fraco” que atua sobre o sistema nervoso central (SNC) utilizado para a dor 

moderada a intensa. Foi prescrito para uma situação específica e atualmente 

está a ser utilizado por automedicação em situações distintas do motivo da 

prescrição. Intervenção Farmacêutica: Informar o utente de outras 

alternativas, nomeadamente MNSRM indicados para o alívio das dores das 

articulações. Esclarecer que é necessário relatar essa situação ao médico de 

família para fazer a classificação do tipo e grau de dor para realizar a 

prescrição adequada para as referidas “dores nos joelhos” [37], [38]. 

PRM 2 – medicamento não adequado. O uso concomitante de um analgésico 

opióide com benzodiazepinas (Alprazolam) pode resultar em sedação 

profunda, depressão respiratória e, em casos mais graves, coma e morte. 

Intervenção Farmacêutica: Como a utilização do analgésico opióide resulta 

de automedicação, é importante reforçar a ideia de evitar o seu uso sem 

prescrição médica adequada [39].  

 Lansoprazol: PRM 2 – medicamento não adequado. Estudos sugerem que 

a coadministração de estatinas com inibidores da bomba de protões pode 

resultar no aumento da concentração plasmática da estatina e, 

consequentemente, o aumento do risco de miopatia, por inibição competitiva 

da glicoproteína-P intestinal (diminui a secreção da estatina para o lúmen 

intestinal, aumentando a biodisponibilidade). Intervenção Farmacêutica: 

Explicar ao utente que no caso de sentir dores ou fraqueza musculares, 

principalmente durante a noite (que é quando ocorre a coadministração dos 

dois medicamentos), deve informar o médico sobre esta situação, sem 

interromper a toma dos medicamentos antes de obter aconselhamento 

médico [40]. 

 Nebivolol: PRM 2 – medicamento não adequado. A coadministração de 

agentes hipotensivos (Losartan – antagonista dos recetores de angiotensina 

II e Nebivolol – β-bloqueador seletivo e vasodilatador) pode resultar em 

efeitos aditivos a nível da pressão arterial, dando origem a crises 

hipotensivas. Intervenção Farmacêutica: Informar o doente a importância de 

fazer uma monitorização regular da pressão arterial. Além disso, no caso de 

experienciar sintomas de uma crise hipotensiva (enjoos, tonturas, ortostase, 

taquicardia), deve informar o médico para este proceder às alterações 

necessárias. Salientar que não deve interromper o tratamento sem indicação 

médica [41].  
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 Caso 2 - Dª MM, sexo feminino, 79 anos. O esquema terapêutico atual encontra-

se no Anexo 13. A utente refere que toma “há muitos anos medicamentos para a 

tensão”, mas que estes foram alterando ao longo do tempo porque sempre 

apresentou “as tensões muito altas”. Atualmente toma o Candesartan, com o qual a 

utente refere que os valores da pressão arterial estão mais controlados. No ano 

anterior começou a sentir “problemas a urinar”, tendo sido mais recentemente 

receitada com Oxibutinina. Também toma medicamentos antidepressivos há muito 

tempo, referindo que nem sempre cumpre com as tomas, esquecendo-se dos 

medicamentos do período da noite. Aqui foi detetado um PRM 4 – falta de condições 

do utente, relacionado com o incumprimento da terapêutica. Intervenção 

Farmacêutica: Incutir no utente a necessidade de cumprir a posologia indicada pelo 

médico, uma vez que a possibilidade de surgirem consequências ou efeitos 

negativos por falhar as tomas é elevada.  

Após a análise do esquema terapêutico de acordo com o fluxograma de 

determinação de PRM foi possível detetar: 

 Oxibutinina: PRM 2 – medicamento não adequado. O uso concomitante de 

medicamentos anticolinérgicos com o Cloreto de Potássio pode potenciar o 

risco de lesões gastrointestinais. Isto porque, os anticolinérgicos reduzem a 

motilidades gástrica e intestinal, levando a uma grande concentração de iões 

de potássio junto à mucosa gástrica. Intervenção Farmacêutica: Apesar das 

tomas estarem separadas, é necessário informar o utente para estar atento 

a possíveis sintomas de lesão gastrointestinal como vómitos severos, dor 

abdominal ou hemorragia gastrointestinal. Salientar que não deve 

interromper o tratamento sem indicação médica [42].  

 Cloreto de Potássio: PRM 2 – medicamento não adequado. A 

coadministração de ARA (Candesartan) e Cloreto de potássio pode aumentar 

o risco de hipercalémia, por diminuição da secreção da aldosterona, o que 

leva à retenção de potássio. Intervenção Farmacêutica: Informar o utente 

sobre a necessidade de ingestão de líquidos e se tiver sintomas de 

hipercalémia (náuseas, vómitos, fraqueza, tremores) deve consultar o 

médico, não interrompendo o tratamento sem indicação médica [43].  

 Sertralina: PRM 2 – medicamento não adequado. O uso de vários ISRS 

(Sertralina e Escitalopram) podem potenciar o risco de síndrome 

serotoninérgico, uma condição potencialmente fatal que resulta da 

hiperestimulação dos receptores serotoninérgicos. Intervenção 

Farmacêutica: Este tipo de prescrição médica, em que se utilizam vários tipos 

de antidepressivos, é uma prática bastante comum principalmente nos casos 
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em que os benefícios superam os riscos. No entanto deve-se alertar o utente 

para que consulte imediatamente o médico no caso de sentir aumento da 

irritabilidade, alterações da consciência, confusão, taquicardia, tremores, 

dores abdominais, náuseas e vómitos [44].  

 

1.5 Conclusão 

 O aumento da esperança média de vida em resultado dos enormes avanços na 

tecnologia e na saúde leva a que cada vez mais pessoas apresentem várias co-

morbilidades e estejam a ser polimedicadas, além de utilizarem medicamentos para 

combater doenças sazonais como gripes, constipações, alergias e outras. Isto levanta 

algumas problemáticas a que os profissionais de saúde devem estar atentos para 

garantir a melhor qualidade de vida aos utentes. No ciclo do medicamento, o 

farmacêutico apresenta um papel preponderante para garantir que se utiliza o 

medicamento de forma racional para usufruir da sua qualidade, segurança e eficácia. 

 Assim, com a realização da revisão da terapêutica, foi possível alcançar vários 

dos objetivos iniciais, nomeadamente fornecer informações importantes e esclarecer 

dúvidas que os utentes traziam sobre a sua medicação ou patologias. Isto permitiu ter 

um diálogo onde se salientou a importância do uso correto dos medicamentos, da 

adesão à terapêutica e da comunicação entre o doente e os diferentes profissionais de 

saúde que o acompanham (médico, farmacêuticos, enfermeiros ou outros cuidadores). 

 O ambiente da farmácia proporciona a que os utentes se sintam mais 

confortáveis e dispostos a dialogar sobre o seu esquema terapêutico permitindo, com 

uso de uma linguagem simples e perguntas indiretas, detetar alguns PRM que podem 

ser facilmente resolvidos. Isto garante o melhor cuidado de saúde ao utente e menor 

desperdício, quer a nível monetário como a nível da utilização de medicamentos que 

muitas vezes não são necessários ou adequados. 

 É importante referir que apesar de estar divulgado como um serviço totalmente 

gratuito para o utente, nem todas as pessoas se mostraram dispostas a trazer a sua 

medicação para a farmácia e submeterem-se a uma entrevista que, por vezes, pode-se 

tornar mais demorada que o previsto. Também não foi fácil mudar certas ideias que 

algumas pessoas tinham para as conduzir para o melhor objetivo de saúde, tendo sido 

necessário tentar mais do que uma abordagem para incutir no utente certos deveres e 

necessidades.  

 Desta forma, foi bastante satisfatório auxiliar os utentes que se disponibilizaram 

a usufruir deste serviço e no fim conseguir notar que as dúvidas tinham sido esclarecidas 

e que as informações mais importantes tinham sido entendidas. Os utentes também se 
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mostraram gratos por poderem usufruir deste tipo de serviço e no fim lhes ser atribuída 

a listagem dos medicamentos. Segundo os próprios, a lista iria ajudar “nas consultas e 

nos pedidos de receitas aos médicos de família”, uma vez que admitiam sentir algumas 

dificuldades em recordar nomes, dosagens e as posologias no momento da consulta 

com o médico. 

2. Movimento “Portugal sem Dor” 

2.1 Enquadramento 

 O primeiro passo para a realização de um projeto em volta desta temática surgiu 

quando uma formadora da GlaxoSmithKline (GSK), empresa farmacêutica responsável 

por duas das marcas patrocinadoras deste projeto, VOLTAREN EMULGEL® 

(GlaxoSmithKline) e PANADOL® (GlaxoSmithKline), deslocou-se à FSP para fazer a 

divulgação de alguns produtos da GSK e do Movimento “Portugal sem Dor”. 

A dor é um mecanismo de defesa do organismo que, por vezes, requer cuidados 

de saúde, não devendo ser ignorada. Quando se refere a uma dor enquanto sintoma de 

uma doença ou lesão, corresponde a uma dor aguda, mas se for recorrente trata-se de 

uma dor crónica. Neste último caso, a dor pode ter um impacto muito negativo na 

qualidade de vida do doente. Em ambas as situações, é fundamental que se a avaliação 

da dor por um profissional de saúde e se mantenha o devido acompanhamento médico 

de modo a adaptar a terapêutica ao tipo e intensidade da dor [45].  

Na formação tivemos conhecimento que o Movimento “Portugal sem Dor” surge 

do estudo dos resultados do “Global Index Pain”, um inquérito realizado entre 14 de 

setembro e 2 de novembro de 2016, num total de mais de 19 000 entrevistados com 

mais de 18 anos, divididos por 32 países. Em Portugal foram inquiridas 500 pessoas, 

260 mulheres e 240 homens [46]. 

São dados alarmantes mas cerca de 96% da população portuguesa já sentiu 

alguma vez na vida dor física, especialmente nas costas, nas articulações ou dores 

músculo-esqueléticas que acabam por afetar a vida pessoal e profissional. A dor pode 

afetar diretamente a qualidade de vida do indivíduo, tendo como consequências a 

ansiedade, sedentarismo e a apatia [46], [47].  

Assim o Movimento “Portugal sem Dor” pretende sensibilizar para a dor na 

vertente económica, uma vez que o desconforto provocado pela dor tem grandes 

impactos a nível do desempenho profissional dos portugueses, diminuindo a sua 

concentração e produtividade. Os últimos dados referem: 

 Nos últimos 12 meses, a dor física custou à economia portuguesa cerca de 

381 milhões de euros [46], [47]. 



 

34 
 

 Ao nível pessoal, os jovens entre os 18 e os 34 anos acreditam que a dor 

crónica atrasa a progressão da sua carreira, e assim a aferição de 

rendimentos inferiores [46], [47].  

 Além disso, a vertente social também é afetada uma vez que quem sofre de dor 

demonstra menos disposição emocional para interagir com amigos e familiares. É 

importante referir que a dor é comum a homens e mulheres no entanto, a perceção em 

relação à dor é diferentes entre os dois géneros, uma vez que: 

 As mulheres (52%) têm mais tendência a sofrer regularmente de dores nas 

costas do que os homens (35%) [46]. 

 As mulheres consideram que a dor tem mais impacto na sua qualidade de 

vida, podendo implicar a adaptação ou o abandono total de algumas rotinas 

diárias [46].  

 Quanto ao diagnóstico, mais de 3 em cada 10 portugueses revelam que a dor foi 

diagnosticada por um médico. No que diz respeito ao tratamento, os portugueses 

afetados pela dor corporal recorrem maioritariamente a MSRM prescritos pelo médico, 

enquanto a dor de cabeça é tratada através de MNSRM. Os jovens demonstram ser o 

público que mais tende a autodiagnosticar a sua dor [46], [47]. 

É aqui que o papel do farmacêutico se torna preponderante para a correta 

avaliação e aconselhamento para o alívio e tratamento da dor na população portuguesa. 

O combate ao autodiagnóstico e à automedicação deve partir de uma ação contínua e 

informada dos profissionais de saúde de forma a garantir a melhor qualidade de vida 

possível. 

 

2.2 Objetivos 

A qualidade de vida depende da perceção de cada um em relação à sua vida, 

aos seus objetivos, expectativas, padrões e inquietações, ou seja, a qualidade de 

vida corresponde ao nível de satisfação individual em relação ao seu dia a dia. 

Deste modo, a saúde e o bem-estar físico e psicológico influenciam a qualidade 

de vida. Por isso, a existência de dor tem grande impacto na forma como se vive, 

podendo causar um desconforto tal que impeça algumas das atividades mais simples e 

comuns. 

Assim, o Movimento “Portugal sem Dor” procura alertar não só para as 

consequências da dor na vida dos portugueses, mas também para a importância da 

criação e adoção de estratégias que promovam o alívio ou tratamento deste problema. 

Para tal é importante adotar um estilo de vida mais equilibrado, que inclua atividade 

física e um acompanhamento regular da saúde.  
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2.3 Método 

 No momento da formação foi entregue um bloco de fichas auxiliares de 

aconselhamento farmacêutico (Anexo 14). Esse bloco continha um conjunto de 

questionários de gestão da dor musculoesquelética, um fluxograma de indicação 

terapêutica para o tratamento da dor musculoesquelética, bem como alguns panfletos 

informativos para serem entregues aos utentes após a realização do questionário. 

O inquérito foi realizado aos utentes da FSP que se dirigiam à farmácia a solicitar 

aconselhamento ou medicamentos para queixas relacionadas com dor, num total de 14 

utentes, durante o mês de julho. A esses utentes era solicitado que preenchessem o 

“Questionário de Gestão da Dor Musculoesquelética” para avaliação da dor com o 

acompanhamento de um farmacêutico. O questionário é dividido em várias partes nas 

quais se faz a avaliação e descrição da dor do utente, análise da intensidade da dor 

recorrendo às escalas da dor e a indicação farmacêutica (Figura 22).  

As escalas de dor utilizadas foram a “Escala de Faces Wong-Baker FACES®”, 

em que a classificação da intensidade da dor faz-se com recurso a um conjunto de faces 

com diferentes expressões, em que a primeira expressão é de felicidade e corresponde 

a “Sem Dor-Não dói” e a última de máxima tristeza equivale a “Dor Máxima-Dói o 

máximo” e a “Escala Visual Analógica” que consiste numa linha horizontal de 10 

centímetros, considerando uma extremidade da linha “Sem Dor” e a outra “Dor Máxima”. 

A indicação farmacêutica era realizada após o preenchimento do questionário 

com base no fluxograma de indicação farmacêutica. Para os casos que não 

apresentavam sintomas ou sinais de alerta nem constituíam casos especiais (como 

gravidez e amamentação) que necessitavam de encaminhamento médico eram 

indicadas medidas não farmacológicas ou medidas farmacológicas à base de MNSRM 

de venda livre, nomeadamente analgésicos e AINE orais ou de uso tópico (Figura 6).  

Conforme se concluísse com a avaliação da dor que se tratava de dores 

musculares, articulares ou dores resultantes de lesões de costas, ombros e pescoço era 

entregue o panfleto informativo correspondente que dicas para ajudar no alívio das 

dores e prevenção de futuras lesões (Figura 24 a 26).  

Aos utentes a quem se fazia indicação farmacêutica agendou-se o seguimento 

farmacêutico para avaliação da dor após a implementação da terapêutica não 

farmacológica e farmacológica aconselhada. 
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2.4 Resultados 

 Os dados recolhidos com o “Questionário de Gestão da Dor Musculoesquelética” 

estão representados em forma esquema no Anexo 15. 

 O início do episódio de dor varia entre utentes mas a queixa comum era que as 

dores eram recorrentes, muitas vezes sem fator desencadeador associado. É 

importante também salientar que mais do que um utente apresentava dores em mais do 

que um local. Para facilitar a análise dos resultados as dores reportadas foram 

agrupadas em dores resultantes de lesões de costas, ombros e pescoço, dores 

musculares e de costas e dores articulares. 

 As dores resultantes de lesões da zona de pescoço e ombros foram referidas 

por cerca de 42% dos utentes inquiridos, as dores de costas e musculares por 42% e 

as dores articulares (principalmente dores nos joelhos) foram referidas por cerca de 15% 

dos inquiridos. 

 Quanto à intensidade da dor, de acordo com “Escala Visual Analógica”, dois (2) 

utentes classificaram a sua dor como sendo de nível 3, quatro (4) como sendo de nível 

4, dois (2) como sendo de nível 5 e outros dois (2) como sendo de nível 7. 

 

2.5 Discussão 

 Com os resultados obtidos é possível verificar que nos utentes da FSP que 

participaram do inquérito, as dores resultantes de lesões da zona de pescoço e ombros 

e as dores de costas e musculares são as que estão na base dos aconselhamentos 

farmacológicos para as dores. 

 Conforme relatado pelos utentes, são dores recorrentes e duração prolongada, 

que muitas vezes os incapacita de realizar as tarefas diárias mais comuns como dobrar-

se, esticar-se para alcançar sítios altos, caminhar, sair da cama, entre outras atividades. 

Também relatam que muitas das medidas não farmacológicas já não surtem qualquer 

efeito e que as medidas farmacológicas indicadas pelo farmacêutico, nomeadamente 

analgésicos e AINEs orais e de uso tópico como Paracetamol, Ibuprofeno ou Diclofenac, 

também já não surtem o efeito desejado, recorrendo ao médico para que este prescreva 

analgésicos mais fortes para que o alívio das dores seja maior e mais duradouro. 
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2.6 Conclusão 

 Com a realização do “Questionário de Gestão da Dor Musculoesquelética” foi 

possível compreender como a dor tem um impacto muito negativo na qualidade de vida 

dos utentes.  

O farmacêutico desempenha uma função fundamental na avaliação da dor, não 

só por causa da capacidade de adequar medidas farmacológicas e não farmacológicas 

ao tipo e intensidade de dor, como também por conseguir triar os casos que necessitam 

de acompanhamento médico.  

O agendamento do seguimento farmacêutico dos casos analisados não foram 

realizadas em tempo útil para a realização deste relatório mas nos atendimentos 

posteriores à realização do questionário inicial foi possível notar algumas melhorias nos 

utentes que seguiram os conselhos fornecidos. 

Isto demonstra que possível concretizar o objetivo do Movimento “Portugal sem 

Dor”, se realizado em grande escala. Cabe a cada um de nós realizar o máximo para se 

promover um acompanhamento regular da saúde dos utentes que se queixam de dor, 

de forma a incutir nestes a adoção de estratégias que promovam o alívio deste 

problema, melhorando assim a sua qualidade de vida, saúde e bem-estar físico.  

3. Dias Comemorativos 

3.1 Enquadramento 

 A FSP caracteriza-se por ser uma farmácia bastante dinâmica que ao longo do 

ano realiza várias atividades principalmente em datas comemorativas especiais como 

Natal, Carnaval, Dia da Criança entre outros. Foi nesse espírito que decidi desenvolver 

algumas atividades para assinalar certos dias comemorativos relacionados com a 

promoção da saúde, nomeadamente, o Dia Mundial Sem Tabaco (31 de maio), o Dia 

Mundial do Ambiente (5 de junho) e o Dia Mundial das Hepatites (28 de julho). 

Dia Mundial Sem Tabaco (31 de maio) – Esta iniciativa é promovida anualmente 

pela Organização Mundial de Saúde que, por sua vez, convida todos os países a dar 

prioridade e intensificar o controlo do tabaco com o objetivo de atingir as metas 

estabelecidas na Agenda para o Desenvolvimento Sustentável 2030 [48].  

De acordo com dados da OMS, o tabaco mata cerca de 6 milhões de pessoas 

todos os anos e matará mais de 8 milhões por ano, até 2030, se não se intensificar os 

esforços de terminar com o tabaco. Além disso, o consumo de tabaco tem um elevado 

peso nas economias nacionais, devido ao aumento dos custos dos cuidados de saúde 

e da diminuição da produtividade [48].  
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Na FSP são alguns os utentes que recorrem em busca de métodos para deixar 

de fumar, desde pastilhas, adesivos, sprays e comprimidos. Por este motivo surgiu a 

ideia de assinalar este dia, chamando a atenção dos utentes para esta temática. 

Dia Mundial do Ambiente (5 de junho) - É um evento anual que tem como objetivo 

alertar para a necessidade da proteção e preservação do ambiente. O dia 5 de junho foi 

escolhido para celebrar a data, pois marca o dia em que teve início a 1ª Conferência 

das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, em 1972, em Estocolmo, na Suécia. Todos 

os anos, as Nações Unidas apresentam um tema que serve de ponto de partida para o 

desenvolvimento de várias ações para celebrar o Dia Mundial do Ambiente [49]. 

Como a FSP é um ponto de recolha de medicamentos fora de uso e embalagens 

vazias em contentores da VALORMED®, este dia foi utilizado para assinalar a 

importância dos utentes recolherem e separarem este tipo de resíduos e entregarem na 

farmácia  para depois ser processado em estações de tratamento adequadas. Estas 

campanhas de sensibilização são cada vez mais importantes para impedir que estes 

tipos de resíduos acabem no lixo comum juntamente com os resíduos urbanos. 

Dia Mundial das Hepatites (28 de julho) - O Dia Mundial das Hepatite assinala-

se anualmente com o objetivo de clarificar aspetos referentes à infeção, sublinhar a 

prevalência a nível mundial, sensibilizar para a necessidade de investir na prevenção e 

informar os doentes, os seus familiares e a população em geral. De acordo com dados 

da OMS, há cerca de 400 milhões de pessoas cronicamente infetadas com hepatite, 

sendo que 95% dos infetados desconhecem a doença [50]. 

Como ainda há bastante desconhecimento em relação às hepatites, 

nomeadamente formas de contágio e prevenção, foi feita uma divulgação na FSP para 

assinalar esta data. 

 

3.2 Objetivos 

 Dia Mundial Sem Tabaco (31 de maio) – Tive como principal objetivo demonstrar 

como cada um dos utentes da FSP pode contribuir para a criação de um mundo 

sustentável e livre de tabaco, por se comprometer a não utilizar produtos derivados do 

tabaco ou abandonando totalmente o seu consumo. 

Dia Mundial do Ambiente (5 de junho) –  Aproveitei a comemoração desta data 

para dar a conhecer como é realizado o processo de recolha pela VALORMED®, o 

encaminhamento e o tratamento dos resíduos. Também tinha o objetivo de incentivar 

mais utentes da FSP a depositar as embalagens vazias e medicamentos fora de uso no 

nosso contentor VALORMED®. 
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Dia Mundial das Hepatites (28 de julho) – O objetivo foi tentar desmitificar alguns 

preconceitos que as pessoas tinham em relação a estas doenças, tentando informar de 

modo claro e simples sobre os vários tipos de hepatites, modos de contágio e 

prevenção. 

 

3.3 Método 

 Dia Mundial Sem Tabaco (31 de maio) – Para assinalar este dia elaborei um 

cartaz de divulgação e um modelo que simulava a capacidade respiratória de um pulmão 

de uma pessoa fumadora em contraste com o de uma não-fumadora (Anexo 16) [51]. 

Esse modelo era constituído por uma garrafa de plástico que simulava o tórax e 

onde foram colocados um balão (verde) que, sendo mais fácil de insuflar, representava 

os pulmões saudáveis de um não-fumador, com os alvéolos flexíveis que facilmente 

expandem e contraem de forma a levar oxigénio às células [51].  

O pulmão de um fumador é representado por dois balões (vermelho), um dentro 

do outro. Isto simula os alvéolos menos flexíveis e elásticos que, por sua vez, não 

conseguem transportar tanto oxigénio às células, levando a problemas pulmonares 

como enfisema, bronquite crónica entre outras. Os “pulmões” eram insuflados ao puxar 

uma membrana na base da garrafa de plástico que simulava o diafragma. Na parte 

superior da garrafa foram colocadas duas palhinhas que faziam a vez de brônquios, 

estando o “brônquio” correspondente ao “pulmão” de um fumador obstruído com “muco” 

(plasticina) [51]. 

Com este modelo simples, os utentes conseguiam observar, por comparação, 

como os pulmões danificados pelo fumo do tabaco transportam menos ar, o que resulta 

na diminuição da capacidade respiratória, uma das muitas consequências que os 

fumadores sofrem. Ao longo da demonstração salientei as várias consequências do ato 

de fumar, os benefícios do abandono deste vício e os métodos disponíveis na FSP para 

auxiliar na cessação tabágica. 

Dia Mundial do Ambiente (5 de junho) –  Para comemorar este dia preparei uns 

pins alusivos ao meio ambiente e à divulgação do VALORMED. Estes pins foram 

utilizados por cada membro da equipa da FSP e distribuídos pelos utentes ao longo do 

dia. Também coloquei em cada balcão de atendimento e na mesa utilizada para a 

determinação dos parâmetros biológicos pequenos expositores, que preparei utilizando 

material reciclado, com panfletos informativos sobre aquilo que pode e não pode ser 

depositado nos contentores de recolha do VALORMED®. Os panfletos foram fornecidos 

pela VALORMED® no momento de entrega dos contentores de recolha de 

medicamentos e embalagens vazias (Anexo 17). 
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Dia Mundial das Hepatites (28 de julho) – Para este dia foi preparei uma 

apresentação informativa em Powerpoint onde expliquei em termos simples o que era 

uma hepatite, os diferentes tipos de hepatite com as suas características, formas de 

contágio, prevenção e tratamento. Na mesma apresentação fiz a divulgação do 

“Movimento NOhep” que tem como objetivo demonstrar o quão importante é erradicar a 

hepatite e como cada um de nós pode contribuir para isso. Esta apresentação esteve a 

ser passada, em forma de vídeo, num dispositivo eletrónico móvel colocado num lugar 

visível da farmácia durante os períodos de maior afluência (Anexo 18). 

 

3.4 Conclusão 

 Para o sucesso na divulgação destas atividades na FSP contei com a 

colaboração de todos os membros da equipa, uma vez que sem eles seria impossível 

atrair a atenção dos utentes para os vários métodos utilizados para assinalar os dias 

escolhidos. 

 A adesão dos utentes foi bastante agradável, mostrando-se bastante curiosos e 

atentos nos momentos em que fiz a divulgação da informação para cada dia. Como 

publicitar e assinalar datas como estas é uma prática recorrente na FSP, o fator surpresa 

não foi o mais preponderante, mas sim o fator criativo e didático. Como utilizei materiais 

pouco comuns para transmitir as informações, senti que os utentes estavam bastante 

curiosos com os materiais que foram expostos. 

 Além disso, cada atividade foi desenvolvida para ser facilmente compreendida 

por qualquer faixa etária ou social, uma vez que recorri a uma linguagem simples na 

divulgação e apresentação das informações para cada dia comemorativo e apostei num 

visual apelativo com os materiais utilizados. Esse fator também contribuiu para o 

sucesso das atividades. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O estágio de quatro meses na Farmácia Serpa Pinto foi um importante marco 

para a minha futura vida profissional e pessoal uma vez que me permitiu compreender 

a dinâmica de uma farmácia comunitária e ter noção como o Farmacêutico é uma peça 

fundamental para o uso responsável do medicamento, para a interligação entre o 

diagnóstico e a terapêutica e para o bem-estar do utente. 

 Com a ajuda de toda a equipa consegui colocar em prática vários dos 

conhecimentos aprendidos durante os quatro anos e meio que passei na Faculdade de 

Farmácia. No entanto, fiquei com a noção que, além de tudo isso, é necessário manter-

se constantemente atualizado e transmitir uma postura de confiança pois o farmacêutico 

é muitas vezes o primeiro recurso e lida com utentes com características específicas, 

sendo necessário compreender, respeitar as suas necessidades e zelar pelos seus 

interesses.   

 Atualmente ser um farmacêutico é muito mais do que estar atrás de um balcão, 

é também ser confrontado com novos desafios, como a correta gestão da farmácia 

comunitária, um negócio com características muito peculiares que o tornam difícil de 

gerir. O objetivo atual de um farmacêutico acaba por ser garantir a manutenção da 

qualidade dos serviços prestados na farmácia de uma forma que seja rentável. Para 

isso, é necessário dotar-nos de conhecimentos mais especializados na área da gestão, 

manter-nos sempre atento às tendências de mercado, procurar nichos menos 

explorados e criar as oportunidades. 

 A experiência do estágio curricular foi essencialmente de aprendizagem de 

muitas competências ao nível do contacto com os utentes, do trabalho em equipa, da 

gestão e administração da farmácia e de todas as outras vertentes do farmacêutico. 

Neste momento sinto-me apta a executar as mais variadas funções de back-office como 

a receção e conferência de encomendas, o armazenamento de produtos bem como o 

contacto com fornecedores para realização de encomendas e devoluções.  

 Quanto à dispensa de medicamentos sujeitos ou não a receita médica e ao 

aconselhamento farmacêutico noto que ainda há algumas inseguranças que serão com 

certeza ultrapassadas com o tempo, a persistência e com o apoio de uma equipa com 

sentido de entreajuda. 

 A evolução que senti ao longo destes quatro meses resultaram da autonomia e 

confiança que me foram depositadas o que permitiu desempenhar as funções de um 

farmacêutico comunitário e assim alcançar os objetivos estipulados para este estágio 

curricular.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 - Cronograma das atividades desenvolvidas 

 

Tabela 1 - Cronograma das atividades realizadas ao longo dos quatro meses de estágio na Farmácia Serpa 
Pinto 

                                         

                                      MÊS 

ATIVIDADES 

Maio Junho Julho Agosto Setembro 

Armazenamento dos produtos 

farmacêuticos 

     

Receção e conferência de 

encomendas 

     

Reposição stocks      

Determinação parâmetros 

bioquímicos 

     

Preparação de manipulados      

Devoluções a fornecedores      

Dispensa dos produtos 

farmacêuticos 

     

Realização de encomendas 

instantâneas 

     

“Revisão da Terapêutica”      

“Movimento Portugal sem Dor”      
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ANEXO 2 – Espaço exterior e interior da FSP 

 

Figura 1 - Vista exterior da Farmácia Serpa Pinto 

 

ÁREA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

 

Figura 2 - Área de atendimento composta por quatro postos de atendimento 

Cashlogy® 

Farmácia TV® 

Mesa para atendimento personalizado 
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Figura 3 - Lineares, montras, vitrinas e expositores 

 

ARMAZENAMENTO PRIMÁRIO 

 

Figura 4 – Módulo de gavetas para armazenamento de formas farmacêuticas sólidas e líquidas orais e de 
uso externo 
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Figura 5 - Kardex®, um sistema modular de armazenamento em prateleiras mecanicamente alternáveis. 
Local onde se guardam os excedentes e outros produtos farmacêuticos 

 

 

 

Figura 6 - Esquematização da organização dos produtos farmacêuticos no Kardex® 
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ÁREA DE RECEÇÃO E ENVIO DE ENCOMENDAS 

  

Figura 8 - Frigorífico para 
armazenamento de produtos de frio a 
uma temperatura controlada entre 2º e 
8ºC (ex.: colírios, vacinas, insulinas) 

 

Figura 7 – Prateleiras para armazenamento de 
formas farmacêuticas semissólidas 

Figura 9 - Área de receção, conferência e envio de encomendas 

5º posto de atendimento 

Escritório 
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LABORATÓRIO 

 

Figura 10 - Área de trabalho do laboratório de manipulados 

 

Figura 11 - Gabinete onde se realiza a receção e faturação dos medicamentos manipulados 

  

Hotte 

Balança 

semi-analítica 

Balança 

analítica 
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ANEXO 3 – Recursos Humanos da FSP 

Dra. Lídia Quevedo (Farmacêutica, Proprietária e Gestora) 

Dra. Ana Rodrigues (Farmacêutica, Diretora Técnica, Gestora e Administrativa) 

Dra. Joana Quevedo (Farmacêutica, Gestora, Administrativa e Responsável pelo 

laboratório) 

Dr. Rui Cordeiro (Farmacêutico e Responsável pelo laboratório) 

Dr. Manuel Reis (Farmacêutico)  

Dra. Ana Rita Couto (Farmacêutica)  

Dra. Rita Secca (Farmacêutica) 

Dra. Joana Ribeiro (Farmacêutica)  

Dra. Patrícia Garcez (Farmacêutica) 

Eduarda Lopes (Técnica de Farmácia)  

Ana Vales (Técnica de Farmácia) 

 

ANEXO 4 – Formações  

Maio – Formação de ANTHELIOS pelos Laboratórios La Roche-Posay 

Junho – Formação de LetiAT4 pelos Laboratórios LETI 

Julho – Formação de ARKOVITAL pelos Laboratórios Arkopharma 

 

ANEXO 5 – Fatura das encomendas 

 

Figura 12 - Parte de uma fatura de uma encomenda diária. Neste documento consta informação relativa ao 
fornecedor e à farmácia, o número de fatura, a data de emissão, o preço total da fatura com e sem imposto 
de valor acrescentado (IVA) e a listagem alfabética dos produtos pedidos e enviados, com o preço de venda 
unitário à Farmácia, o PVP e o IVA a que estão sujeitos (6% e 23%) 
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ANEXO 6 – Nota de Devolução 

 

Figura 13 - Nota de devolução de produtos pedidos por engano 
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ANEXO 7 – Medicamentos Manipulados 

 

Tabela 2 - Descrição dos medicamentos manipulados preparados durante o período de estágio 

Medicamento Manipulado Indicação Terapêutica Motivo 

Suspensão Oral de 

Trimetropim a 1% 

Tratamento de infeções 

urinárias em crianças 

Apenas disponíveis 

formas farmacêuticas em 

associação com o 

sulfametoxazol 

Suspensão Oral de 

Nitrofurantoína a 0,5% 

Tratamento de infeções 

urinárias em crianças 

Apenas disponíveis 

formas farmacêuticas 

sólidas 

Solução de Minoxidil a 5% 
Tratamento da alopécia 

androgénica e areata 

MM apresenta um PVP 

inferior às formulações 

equivalentes comerciais 

Solução Aquosa de Iodo a 

5% (Soluto de Lugol) 

Antisséptico externo; 

Tratamento pré-operatório 

do hipertiroidismo 

Não disponível 

comercialmente 

Enxofre a 6% em Vaselina Tratamento da escabiose 

Tratamento pediátrico 

recomendado pelo 

médico 

Pomada de Vaselina 

Salicilada a 1% 
Tratamento da crosta láctea 

Tratamento pediátrico 

recomendado pelo 

médico 
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ANEXO 8 – Cartaz “Revisão da Terapêutica” 

 

Figura 14 - Cartaz de divulgação do serviço de "Revisão da Terapêutica" no âmbito do estágio curricular 
do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 
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ANEXO 9 – Questionário de Revisão da Terapêutica 
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Figura 15 - Questionário de apoio à entrevista de revisão da terapêutica, subdividido em quatro seções 
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ANEXO 10 – Fluxograma  

 

Figura 16 - Fluxograma de identificação sistemática de PRM in "Manual de Dispensação Farmacêutica, 1ª 
ed.”. 
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ANEXO 11 – Tabela da medicação 

 

Figura 17 - Tabela para listagem da medicação crónica do utente, com indicação visual da posologia 
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ANEXO 12 – Resultados da Revisão da Terapêutica 

ESQUEMA TERAPÊUTICO 

 

 

 

Gráfico 1 - Representa o número de utentes da FSP que são polimedicados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 2 - Representa se o esquema terapêutico atual resulta de uma prescrição médica ou 
automedicação 
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Gráfico 3 - Representa o conhecimento que os utentes têm quanto à sua medicação 

 

 

Gráfico 4 - Representa a capacidade dos utentes serem autónomos no cumprimento do seu 
esquema terapêutico 
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ADESÃO À TERAPÊUTICA 
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Reconhece a necessidade de respeitar o 
esquema terapêutico?

Gráfico 5 - Representa se os utentes compreendem a importância de cumprir o esquema 
terapêutico prescrito pelo médico 
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Gráfico 6 - Representa a adesão à terapêutica 
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Gráfico 7 - Representa a frequência das falhas na toma da medicação crónica 
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Gráfico 8 - Representa os motivos da falha na toma da medicação crónica 
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AUTOMEDICAÇÃO 
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Sabe em que consiste a automedicação?

Gráfico 9 - Representa o grau de conhecimento dos utentes do termo "automedicação" 
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Gráfico 10 - Representa quem é a principal fonte de informação dos utentes quando têm 
dúvidas ou preocupações quanto ao seu estado de saúde 
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Gráfico 12 - Representa os problemas de saúde que os utentes procuram resolver através 
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Quando adoece ocasionalmente, a quem recorre? 

Gráfico 11 - Representa qual o principal recurso dos utentes quando surge uma situação de doença 
considerada "não-grave" (ex.: gripes, constipações, obstipação, alergias, dores musculares...) 
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Gráfico 13 - Representa o número de casos em que o recurso à automedicação resolveu 
o problema de saúde inicial 
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Gráfico 14 - Representa qual o profissional de saúde que os utentes recorrem quando o 
recurso à automedicação não resolve o problema de saúde inicial 
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MEDICAMENTOS MARCA VS. MEDICAMENTOS GENÉRICOS 
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O esquema terapêutico do utente inclui:

Gráfico 15 - Representa a escolha dos utentes quando à utilização de medicamentos de 
marca e medicamentos genéricos 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Aconselhamento
médico

Aconselhamento
farmacêutico

Falta de confiança nos
medicamentos

genéricos

Falta de eficácia dos
medicamentos

genéricos

No caso de optar por medicamentos de marca, 
essa escolha deve-se a: 

Gráfico 16 - Representa os motivos da escolha de medicamentos de marca 
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Gráfico 17 - Representa a atitude dos utentes utilizadores de medicamentos de marca no 
caso destes estarem indisponíveis 
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Gráfico 18 - Representa os motivos da escolha de medicamentos genéricos 
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ANEXO 13 – Esquemas Terapêuticos dos Casos de Estudo 

Caso 1 - Dª AC, sexo feminino, 84 anos 

Tramadol – Analgésico opióide “fraco”. Dosagem: 50 mg. Posologia: Toma de forma 

esporádica para as “dores nos joelhos”. 

Desloratadina – Anti-histamínico. Dosagem: 5 mg. Posologia: 1 comprimido de manhã. 

Lansoprazol – Inibidor da bomba de protões. Dosagem: 30 mg. Posologia: 1 comprimido 

de manhã em jejum e 1 comprimido à noite antes de deitar. 

Losartan – ARA. Dosagem: 50 mg. Posologia: 1 comprimido de manhã. 

Metformina – Antidiabético oral. Dosagem: 500 mg. Posologia: 1 comprimido de manhã. 

Nebivolol – β-bloqueador seletivo. Dosagem: 5 mg. Posologia: 1 comprimido de manhã. 

Glucosamina – AINE, Antirreumático. Dosagem: 1500 mg. Posologia: 1 saqueta ao 

almoço. 

Alprazolam – Benzodiazepina. Dosagem 0,5 mg. Posologia: 1 comprimido à noite. 

Sinvastatina – Antidislipidémico. Dosagem: 20 mg. Posologia: 1 comprimido à noite. 

 

Caso 2 - Dª MM, sexo feminino, 84 anos 

Candesartan – ARA. Dosagem: 16 mg. Posologia: 1 comprimido de manhã. 

Escitalopram – ISRS. Dosagem: 10 mg. Posologia: 1 comprimido de manhã. 

Gabapentina – Análogo do GABA. Dosagem: 100 mg. Posologia: 1 comprimido de 

manhã. 

Sertralina – ISRS. Dosagem: 50 mg. Posologia: 1 comprimido de manhã. 

Oxibutinina – Anticolinérgico. Dosagem: 5 mg. Posologia: ½ comprimido de manhã 

Mirtazapina – Antidepressivo tricíclico. Dosagem: 15 mg. Posologia: 1 comprimido à 

noite. 

Cloreto de Potássio – Corretor de alterações eletrolíticas. Dosagem: 600 mg. Posologia: 

1 comprimido à noite. 
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ANEXO 14 – Bloco de Fichas Auxiliares de Aconselhamento 

Farmacêutico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  Figura 19 - Contracapa Figura 18 - Capa 

Figura 21 - Capa dos Questionário de 
Gestão da Dor Musculoesquelética 

Figura 20 - Verso 

Documentos realizados por GlaxoSmithKline 
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Figura 22 - Questionário de Gestão da Dor Musculoesquelética 

Documento realizado por GlaxoSmithKline 
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FRENTE VERSO 

Figura 23 - Fluxograma de indicação terapêutica para o tratamento da dor 
musculoesquelética 

Figura 24 - Panfleto informativo para as dores causadas por lesões 

Documentos realizados por GlaxoSmithKline 
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FRENTE VERSO 1 VERSO 2 

FRENTE VERSO 1 VERSO 2 

Figura 26 - Panfleto informativo para as dores musculares 

Figura 25 - Panfleto informativo para as dores articulares 

Documentos realizados por GlaxoSmithKline 
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ANEXO 15 – Resultados do “Questionário de Gestão da Dor 

Musculoesquelética” 

  

Figura 27 - Esquematização dos resultados obtidos no "Questionário de Gestão da Dor 
Musculoesquelética" 

42% 
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15% 

2 utentes 2 utentes 

2 utentes 4 utentes 
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ANEXO 16 – Dia Mundial Sem Tabaco  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 28 - Cartaz para o Dia Mundial Sem Tabaco 

Figura 29 - Divulgação do cartaz e do modelo para comparação da capacidade 
respiratória de um fumador e de um não-fumador 
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ANEXO 17 – Dia Mundial do Ambiente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 30 - Pins e panfletos informativos para o Dia Mundial do Ambiente dispostos na 
mesa utilizada para a medição dos parâmetros biológicos 

Figura 31 - Pins e panfletos informativos para o Dia Mundial do Ambiente dispostos nos 
“expositores” distribuídos pelos quatro balcões de atendimento. 
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ANEXO 18 – Dia Mundial das Hepatites 
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Figura 32 - Apresentação em Powerpoint para o Dia Mundial das Hepatites 

 

 

 

 

 

Figura 33 - Local de exposição da apresentação para o Dia Mundial das Hepatites 
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Resumo 

 No âmbito da Unidade Curricular “Estágio” no plano de estudos do 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, realizei o estágio em farmácia 

hospitalar no Hospital Privado da Boa Nova, pertencente ao grupo Trofa Saúde 

Hospital. 

 Esse período correspondeu aos meus dois primeiros meses de estágio, 

entre o dia 06 de março e o dia 05 de maio de 2017, e ao meu primeiro 

contacto com a farmácia hospitalar. Esta foi uma experiência bastante 

agradável, uma vez que o ambiente vivido no local de trabalho era benéfico 

para a aprendizagem e crescimento quer a nível científico, profissional e 

pessoal. 

 As tarefas efetuadas ao longo do estágio foram as mesmas, variando ao 

longo da semana, não havendo uma divisão por “serviços”. Como os serviços 

farmacêuticos disponibilizados no Hospital Privado da Boa Nova dependem 

dos cuidados médicos que são prestados, senti falta de uma formação mais 

completa em algumas vertentes importantes do trabalho do farmacêutico 

hospitalar, uma vez que estas não foram abordadas de um modo prático e pró-

ativo, apenas de uma forma teórica na visita ao Hospital Privado de Alfena, 

como por exemplo a preparação de medicamentos citotóxicos, nutrição 

parentérica e manipulados dermatológicos. 

 Apesar disto, foi possível percecionar a importância de um serviço 

farmacêutico hospitalar de qualidade. Consegui também compreender que 

problemas nos serviços farmacêuticos têm repercussões em todos os serviços 

hospitalares, pois estes dependem, direta ou indiretamente, dos serviços 

farmacêuticos, com as respetivas consequências para os utentes.  

 Este estágio deu-me a possibilidade de colocar em prática vários 

conhecimentos teóricos obtidos durante os cinco anos de curso. Também foi 

possível entender algumas componentes do papel do farmacêutico hospitalar 

(obtenção e distribuição de medicamentos, informação), as suas competências 

e responsabilidades, perceber a função dos serviços farmacêuticos e a sua 

comunicação com a farmácia central do Trofa Saúde Hospital.  
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1. Trofa Saúde Hospital 

O Trofa Saúde Hospital (TSH) (Figura 1) 

é um projeto global de saúde composto por uma 

rede de unidades hospitalares. O Hospital 

Privado da Trofa (HPT) foi inaugurado em 2001, 

sendo o primeiro hospital desta rede [1].  

Ao longo do tempo, este grupo sofreu sucessivas expansões, integrando 

hoje o Hospital Privado da Boa Nova (HPBN), o Hospital Privado de Braga 

(HPB), o Hospital Privado de Alfena e Valongo (HPAV), o Hospital Privado de 

Braga Centro (HPBC) e o Hospital Privado de Gaia (HPG). Além destas 

unidades hospitalares, existem ainda o Hospital de Dia da Maia e o Hospital de 

Dia de Famalicão, que estão sobre a coordenação do HPBN e do HPT 

respetivamente [2]. 

No dia 15 de maio de 2017, no âmbito do contínuo crescimento desta 

rede hospitalar, foi inaugurado o Hospital de Dia de São João da Madeira, cuja 

coordenação ficará a cargo do HPG. É de salientar a perspetiva futura da 

criação de um serviço de oncologia que poderá ter um grande impacto na zona 

norte do país [3]. 

Atualmente, esta rede serve uma população superior a 2,5 milhões de 

habitantes, especialmente, na zona norte do país, tendo assim o objetivo de se 

tornar uma referência no setor da saúde privada em Portugal [1]. 

O principal objetivo do TSH é melhorar, continuamente, a forma como 

cuida dos seus pacientes. No que se refere à saúde, a confiança é essencial e 

são exigidos elevados padrões de qualidade, tanto a nível técnico como 

humano [4]. 

O TSH dispõe de um dos melhores corpos clínicos nacionais 

responsáveis pelos serviços de urgência de adultos e pediátrica 24 horas, 

blocos operatórios, unidades de neonatologia 24 horas, maternidades com 

várias salas de parto, medicina física e reabilitação, consultas externas com 

mais de 45 especialidades clínicas e um conjunto de diversos meios 

complementares de diagnóstico [1]. 

  

Figura 1 - Logotipo do Trofa Saúde 
Hospital 
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1.1. Hospital Privado da Boa Nova  

O HPBN situa-se na Rua Armando Vaz, nº 225, Perafita (Matosinhos), 

possuindo bons acessos devido à proximidade à A28, à zona marginal de 

Leça-Perafita e também a uma zona residencial (Figura 2). 

Esta unidade 

hospitalar assume-se como 

uma das unidades com mais 

experiência na assistência à 

mãe e ao recém-nascido em 

Portugal. Apesar disto, 

garante também uma oferta 

alargada e multidisciplinar 

nas mais diversas 

especialidades médico-

cirúrgicas a toda a 

população [5].  

O HPBN dispõe de uma equipa de médicos e enfermeiros experiente 

liderada pelo Dr. Bento Bonifácio (Diretor Clínico) e Dr. Ricardo Rodrigues 

(Administrador) [5]. 

  

Figura 2 - Fachada principal do HPBN 
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2. Papel do Farmacêutico Hospitalar 

O farmacêutico hospitalar é responsável por várias funções de elevada 

importância, como por exemplo a avaliação e validação da prescrição médica, 

atividade em que aplica o conhecimento científico característico da atividade 

farmacêutica. Devido à maior responsabilidade que esta função acarreta, deve 

ser efetuada em sintonia com os médicos e enfermeiros dos serviços, para 

assim garantir que tudo se processa corretamente, tendo em vista o bem-estar 

do paciente [6]. 

Durante a validação, o farmacêutico deve estar, principalmente, atento a 

possíveis interações medicamentosas que comprometam a saúde do utente e 

também a eventuais erros e ajustes que se devam efetuar na posologia e/ou 

dosagem prescritas. São estes os cuidados e conhecimentos a que se dá 

maior enfoque aquando da aplicação no serviço de Distribuição Individual 

Diária em Dose Unitária (DIDDU), tema que será abordado posteriormente 

neste relatório [6]. 

Outra das funções do farmacêutico hospitalar passa pela receção e 

armazenamento dos medicamentos, bem como, pela sua distribuição pelos 

diversos serviços do Hospital. Assim é possível garantir a manutenção dos 

stocks ideais dos mesmos, para que estes possam exercer a sua atividade de 

forma regular sem comprometer o seu bom funcionamento [6].   
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3. Serviços Farmacêuticos 

Os Serviços Farmacêuticos (SF) Hospitalares, regulamentados pelo 

Decreto-Lei n.º 44 204, de 2 de Fevereiro de 1962 próprio, consistem no 

“serviço que, nos hospitais, assegura a terapêutica medicamentosa aos 

doentes, a qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos, integra as 

equipas de cuidados de saúde e promove ações de investigação científica e de 

ensino”. [7], [8] 

Nas unidades hospitalares do TSH, os SF são assegurados, 

unicamente, pelo farmacêutico responsável de cada hospital (Tabela 1), 

enquanto a coordenação e gestão dos SF do TSH ficam a cargo da diretora 

técnica, Dr. Patrícia Moura. 

Tabela 1 - Farmacêuticos responsáveis pelos SF do TSH 

 

 

O horário de funcionamento dos SF do TSH foi definido para 2ª a 6ª-

feira, entre as 9h e as 18h, com uma hora de pausa de almoço, entre as 13h e 

as 14h. O horário de funcionamento encontra-se afixado em local visível à 

porta dos SF. A coordenadora dos SF encontra-se disponível 24 horas por dia, 

devido à isenção de horário de que dispõe. 

  

•Dr. Ricardo Carvalho

Hospital Privado Trofa

•Dr. André Azevedo

Hospital Privado da Boa Nova

•Dr.ª Andreia Leite

Hospital Privado Braga

•Dr.ª Ana Araújo

Hospital Privado Alfena e Valongo

•Dr.ª Sara Silva

Hospital Privado Gaia

•Dr.ª Rosa Mendes

Hospital Privado Braga Centro
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4. Serviços Farmacêuticos no HPBN 

No HPBN, os SF são assegurados pelo farmacêutico responsável, o Dr. 

André Azevedo. Durante o período de férias do mesmo, estes foram 

assegurados pela Dr.ª Carolina Pires. 

No entanto, o farmacêutico em contexto hospitalar encontra-se inserido 

numa equipa multidisciplinar. Deste modo, todas as semanas, às sextas-feiras 

de manhã, o farmacêutico responsável reúne-se com o enfermeiro chefe, o 

diretor clínico, o administrador e com o responsável de faturação e de 

manutenção. Estas reuniões têm como objetivo debater diversas temáticas e 

formas de otimizar os serviços do hospital. A presença do farmacêutico é 

essencial, uma vez que o serviço que dirige deve estar em harmonia com os 

restantes serviços do hospital, para assim atingir uma elevada eficiência, uma 

aquisição racional de medicamentos e uma melhor gestão do hospital 

Além destas funções, os SF asseguram a eficácia e segurança na toma 

dos medicamentos, a qualidade da terapêutica, a receção, armazenamento e 

distribuição da medicação unidose para os serviços de internamento, bem 

como a distribuição clássica de medicamentos, soros, antissépticos, meios de 

contraste e testes de diagnóstico a todos os serviços e consultas do HPBN 

(Anexo 1). 
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5. Sistema Informático de Gestão Hospitalar 

 No contexto hospitalar, o farmacêutico lida com um constante fluxo de 

informações, por isso, é fundamental a utilização de uma ferramenta que 

permita a sua gestão da forma mais adequada possível. 

Deste modo, o desenvolvimento de programas informáticos, adaptados 

ao funcionamento das unidades hospitalares, permitiu centralizar numa única 

plataforma todos os processos associados ao uso e distribuição dos 

medicamentos.  

Todas as unidades hospitalares do TSH utilizam os mesmos programas 

informáticos, de forma a uniformizar o modo de acesso à informação 

disponível. Entre outras funções, isto permite uma melhor gestão de stocks dos 

diferentes serviços, permitindo também o acompanhamento do processo de 

requisição/compra dos medicamentos, que passa pela Farmácia Central (FC) 

que, posteriormente, os distribui pelas restantes unidades hospitalares. 

O CPCHS (Glintt ®) é utilizado em várias funções, nomeadamente, na 

validação da prescrição médica, movimentação/gestão de stocks, pedido de 

encomendas, gestão/satisfação de pedidos semanais, geração dos mapas para 

a dose unitária, consulta de débitos, emissão de listagens de consumo, entre 

outras.  

A Intranet é utilizada principalmente na FC para realizar as compras 

referentes aos pedidos dos SF das unidades hospitalares. Além disso, os 

farmacêuticos responsáveis de cada unidade hospitalar também podem 

consultar as encomendas efetuadas pela FC, através desta plataforma e 

realizar o pedido de consumíveis (canetas, papel impressão, rolos de etiquetas, 

tinteiros, capas arquivadoras, entre outros). 

O PHC é utilizado na FC para a receção de encomendas e a nível dos 

SF para a emissão de guias de transporte, indispensáveis para o transporte 

legal de medicamentos entre as unidades hospitalares.  

Devido às suas diversas funcionalidades, estas plataformas permitem 

uma boa gestão dos medicamentos e de toda a logística associada, 

rentabilizando o trabalho, diminuindo os gastos e aumentando a qualidade do 

serviço prestado.   
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6. Circuito do Medicamento 

6.1 Gestão e Aquisição 

Para que haja um uso racional e eficaz dos medicamentos, é necessário 

haver uma gestão de stocks eficaz e uma aquisição de produtos farmacêuticos 

adequada. Esta etapa do trabalho de um farmacêutico hospitalar é 

fundamental, uma vez que a aquisição de medicamentos representa uma 

grande percentagem do orçamento hospitalar.  

A gestão dos stocks de uma farmácia acarreta sempre uma elevada 

responsabilidade. Esta função exige que o farmacêutico possua as 

competências adequadas para conseguir garantir que o armazém da farmácia 

tem a capacidade de suprir todas as atividades hospitalares, evitando sempre a 

existência de stocks em excesso, pois isto pode implicar a possibilidade de não 

se utilizar os medicamentos por estarem fora do prazo de validade (PV), o que 

se refletiria como gastos desnecessários para o hospital devido à má gestão 

dos recursos existentes [9].  

Por isto, os SF das unidades hospitalares do TSH definiram, em 

conjunto com os enfermeiros responsáveis por cada serviço, os stocks ideais 

para o bom funcionamento dos mesmos e também quais as quantidades ideais 

de cada produto que o armazém da farmácia deve possuir. 

Semanalmente (todas as quintas-feiras), os farmacêuticos responsáveis 

de cada SF fazem um pedido à FC, utilizando o programa CPCHS dos 

medicamentos, soros e embalagens vazias (produtos farmacêuticos de 

desinfeção, esterilização e outros), com base nos stocks ideais referidos 

anteriormente [9].  

No que diz respeito aos medicamentos e embalagens vazias, estes 

pedidos são analisados pela farmacêutica coordenadora, que é responsável 

por fazer um único pedido via Intranet. Em seguida, esse pedido é recebido 

pelo departamento de compras, que o remete para os fornecedores, 

geralmente, num prazo de 24 horas [9]. O pedido é entregue na FC, 

acompanhado por uma guia de remessa e a respetiva fatura, sempre com 

original e duplicado. Relativamente à guia de remessa, o original fica arquivado 

na FC, enquanto o duplicado é rejeitado, quanto à fatura, o original é enviado 
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para o departamento financeiro e o duplicado é arquivado durante 5 anos. As 

encomendas de soros são feitas quinzenalmente, respeitando os mesmos 

parâmetros exigidos para os restantes produtos, embora estes sejam 

entregues diretamente pelo transportador em cada SF. 

6.1.1 Circuitos Especiais de Aquisição Medicamentos 

O procedimento relativo à aquisição de estupefacientes e psicotrópicos é 

diferente, isto porque, estes medicamentos possuem legislação e regras de 

aquisição próprias. Para efetuar a encomenda é necessário o preenchimento 

do Anexo VII, constituído por original e duplicado, assinado pelo responsável 

dos SF (Anexo 2).  

Para efetuar esse tipo de pedido, o responsável dos SF fotocopia o 

Anexo VII já preenchido e arquiva-o numa pasta própria. O documento original 

juntamente com o seu duplicado são enviados com a nota de encomenda para 

a FC [10].  

Após confirmar o pedido, a coordenadora dos SF do TSH preenche e 

assina um novo Anexo VII (original e duplicado), referente a cada 

estupefaciente. Este novo anexo é enviado para o laboratório que fornecerá os 

respetivos medicamentos. No momento em que a encomenda é recebida, o 

anexo original é devolvido com a assinatura do responsável do laboratório e 

arquivado durante 5 anos nos SF. A requisição de estupefacientes e 

psicotrópicos é feita uma vez por mês [10].  

6.1.2 Medicamentos de Autorização de Utilização Especial  

Todos os medicamentos comercializados em Portugal têm que possuir, 

obrigatoriamente, uma autorização de introdução no mercado (AIM). Caso 

alguma unidade hospitalar necessite de um medicamento que não o tenha, 

deve solicitar uma autorização de utilização especial (AUE) ao INFARMED 

(Anexo 3). 

Este pedido é, em regra, apresentado anualmente durante o mês de 

setembro, sendo que, é efetuado um único para cada medicamento. Neste 

documento é descrita uma previsão da quantidade que será necessário utilizar 
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durante o ano seguinte. No caso de esta quantidade não ser suficiente, deve 

efetuar-se um outro pedido de AUE, especificando que se trata de um pedido 

de alteração de quantidade [11].  

Este processo, no TSH, é realizado pela coordenadora dos SF. O pedido 

deve ficar arquivado por um período não inferior a 5 anos e facultado ao 

INFARMED sempre que este o solicitar. Só após o parecer positivo do 

INFARMED (via email) é que pode ser efetuado o pedido de encomenda ao 

laboratório [10].  

6.2 Receção 

A receção da encomenda é efetuada na FC, onde é confirmado se a 

mercadoria corresponde ao descrito na nota de encomenda e na guia de 

remessa. Faz-se também a validação dos medicamentos, confirmando a 

quantidade em que são entregues, a integridade das suas embalagens, o 

número de lote e o PV. 

Após esta primeira fase, a receção da encomenda é registada através 

do PHC e da Intranet, sendo o stock atualizado, posteriormente, no CPCHS. 

Nesta fase, as encomendas dos diferentes SF são satisfeitas através do 

CPCHS, sendo distribuídos por cada unidade hospitalar os pedidos efetuados 

anteriormente à FC. O transporte destes produtos até às respetivas unidades é 

assegurado pelo Departamento de Logística do TSH, que deve fazer-se 

acompanhar das guias de transporte correspondentes. 

A receção e o armazenamento da encomenda fica a cargo de cada SF, 

sendo que, no momento da receção, é dada prioridade aos produtos que 

necessitam de ser conservados com refrigeração [12].  

No que se refere aos medicamentos hemoderivados e às matérias-

primas, estes devem ser acompanhados pelos respetivos impressos ou 

certificados de autorização. Os hemoderivados devem apresentar um 

Certificado de Autorização de Utilização do Lote (CAUL) emitido pelo 

INFARMED e disponível on-line enquanto as matérias-primas devem ser 

acompanhadas por um Boletim de Análise que comprove a qualidade do lote a 

que pertencem. 
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6.3 Armazenamento 

 O armazém dos SF do HPBN, bem como todos os locais onde possam 

estar armazenados medicamentos e outros produtos farmacêuticos, são alvo 

de uma gestão e organização cuidada, de modo a assegurar o suprimento dos 

medicamentos e produtos farmacêuticos, a todos os serviços hospitalares, nos 

prazos adequados. 

Todos os medicamentos e produtos farmacêuticos são armazenados 

nas condições adequadas de luminosidade, temperatura e humidade, sendo 

estas duas variáveis controladas por um sistema de controlo e registo 

automático e contínuo. Além disto, estes devem ser armazenados em local 

apropriado de forma ordenada, ou seja, por ordem alfabética seguindo as 

normas da Denominação Comum Internacional (DCI) e de acordo com a sua 

forma farmacêutica, em estruturas apropriadas e devidamente identificadas. É 

de referir a existência de uma área específica para o armazenamento de soros, 

um cofre onde são guardados os estupefacientes e psicotrópicos e um 

frigorífico (com temperatura média de 4ºC) destinado aos medicamentos de 

conservação em frio (Anexo 4) [13]. 

Além dos cuidados já referidos, o processo de armazenamento deve 

seguir o princípio de First Expired, First Out (FEFO) garantindo que os produtos 

com PV mais curto estão dispostos mais acessivelmente para assim garantir 

uma maior rotação de stocks, minimizando o desperdício de recursos por 

expiração do PV [13].  

6.4 Prazo de Validade 

 De forma a garantir a segurança, qualidade e eficácia dos medicamentos 

utilizados, há periodicamente uma verificação dos PV de todos os 

medicamentos e produtos farmacêuticos armazenados, tanto nos SF, como em 

todos os locais dos diferentes serviços do HPBN (Anexo 5).  

 De modo a ter acesso a toda a informação de forma rápida e prática foi 

criado um ficheiro em Excel contendo os produtos com PV mais curtos. Assim, 

todos os meses, são retirados dos serviços ou do armazém dos SF, todos os 

produtos farmacêuticos cujo PV termina no mês seguinte. Além disto, de três 
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em três meses, verificam-se os PV dos produtos farmacêuticos existentes em 

todos os serviços, para assim atualizar o ficheiro Excel. Este método de 

organização permite uma rápida substituição dos medicamentos cujo PV está 

prestes a expirar, garantindo sempre a existência de um stock de 

medicamentos com PV adequado. 

 Também se procede à comparação do inventário informático com o real 

e à contabilização dos stocks, de acordo com a tabela em anexo (Anexo 5). 

Isto permite evitar ruturas de stock e garantir que os mesmos são os ideais e 

correspondem aos estipulados, permitindo avaliar se estes continuam a ser 

adequados ou se necessitam de ser ajustados.  

7. Formulário Medicamentos Hospitalar 

O formulário de medicamentos hospitalar (FMH) consiste numa lista com 

todos os medicamentos que se encontram disponíveis no TSH, elaborado pela 

coordenadora dos SF e pelos diretores clínicos de cada unidade hospitalar. 

No entanto, quando há situações em que é necessário utilizar 

medicamentos que não se encontram contemplados neste formulário, recorre-

se a medicamentos extra-formulário. Nestes casos, o médico preenche uma 

Justificação de Receituário de Medicamentos (Anexo 6). 

Este documento deve ser analisado pela Comissão de Farmácia e 

Terapêutica, que se trata de um órgão consultivo e de ligação entre os serviços 

médicos e farmacêuticos. Esta comissão é constituída pelo farmacêutico 

responsável e pelo diretor clínico de cada unidade hospitalar, sendo presidida 

pelo Diretor Clínico do Hospital Privado de Gaia [14].  

Desta forma, os medicamentos que vão sendo introduzidos, passam a 

fazer parte da Adenda do Formulário Hospitalar, que funciona como um 

complemento do mesmo. Além da situação mencionada, os médicos e 

enfermeiros também podem sugerir a introdução de medicamentos no FMH. 

Estas sugestões são avaliadas pela Comissão de Farmácia e Terapêutica 

quanto ao benefício que poderão trazer para o TSH. Outra função desta 

comissão é analisar periodicamente quais os medicamentos do FMH que 

apresentam pouca ou nenhuma rotação de stock.  



12 
 

8. Sistema Distribuição Medicamentos 

8.1 Distribuição Individual Diária da Dose Unitária 

A DIDDU consiste na dispensa da medicação dos doentes internados 

para um período de 24 horas, segundo a prescrição médica previamente 

validada pelo farmacêutico, sendo esta uma das suas principais 

responsabilidades.  

A prescrição médica contém informação referente ao doente (nome, 

número da cama, número do processo, médico prescritor, data e hora da 

prescrição, historial terapêutico e tipo de dieta), bem como informação útil para 

a validação por parte do farmacêutico, nomeadamente, o(s) fármaco(s) 

prescrito(s), a forma farmacêutica, a dosagem, a via de administração, os 

possíveis efeitos adversos/interações e, em casos em que os medicamentos 

assim o exigem (por exemplo antibióticos), a justificação clínica do médico 

prescritor. Caso ainda surjam dúvidas, o farmacêutico pode entrar em contacto 

com o médico prescritor e assim esclarecer qualquer questão (Anexo 7). 

Aquando da validação da prescrição médica é necessário verificar 

regularmente o sistema informático, para assim detetar rapidamente se houve 

internamento de novos pacientes ou alteração da medicação dos que já se 

encontravam internados. Neste processo o farmacêutico deve estar atento aos 

erros de prescrição mais habituais, nomeadamente, a desadequação da forma 

farmacêutica à via de administração, dose desajustada e duplicação de 

medicação para a mesma indicação terapêutica. É de salientar que os soros, 

estupefacientes e medicação domiciliar, apesar de se encontrarem prescritos e 

sofrerem validação, não são separados pelo farmacêutico por se encontrarem 

no internamento. 

Todos os dias, é emitido o mapa terapêutico da dose individual diária 

que nos informa quais os doentes internados, o seu quarto e qual a medicação 

que necessitam para as 24h que se seguem (Anexo 8). Depois de retirado o 

mapa, é efetuado o débito da medicação na conta de cada doente e a 

separação da mesma por gavetas identificadas com o nome e ordenadas por 

quarto, sendo estas depois reunidas numa mala que é entregue em cada 

serviço de internamento e a mala do dia anterior é recolhida.  
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8.2 Distribuição Clássica 

 O sistema de distribuição clássica tem como principal objetivo, fornecer 

os medicamentos e produtos farmacêuticos para reposição dos stocks ideais, 

com base nas necessidades semanais de cada serviço hospitalar. Os SF são 

responsáveis pela reposição destes stocks, controlo dos PV e condições de 

armazenamento [15]. 

 Os pedidos do bloco operatório (apenas medicamentos), endoscopia 

(apenas medicamentos), hemodinâmica, bloco de partos, internamento, 

urgência e neonatologia são gerados pelo farmacêutico, enquanto os pedidos 

dos serviços de consulta externa (dermatologia, dentária e outros), imagiologia, 

bloco operatório (soros e embalagens vazias), fisioterapia, endoscopia e 

unidade de cuidados intensivos são feitos pelos responsáveis desses serviços. 

É de salientar, que medicamentos destinados ao serviço de urgência e ao 

bloco operatório são etiquetados (com exceção de ampolas de pequenas 

dimensões) de modo a diminuir erros no stock por falta de débito. 

 Para proceder à satisfação dos pedidos dos serviços é necessário 

verificar, previamente, se o stock do armazém dos SF consegue satisfazer ou 

não o pedido. Caso o stock seja suficiente, procede-se à satisfação do pedido 

informaticamente através do CPCHS. No caso do stock informático ser superior 

ao físico, normalmente, deve-se ao facto de a encomenda estar em trânsito 

entre o armazém da FC e o HPBN. Quando é necessário algo com urgência o 

pedido pode ser feito por telefone ou presencialmente [15]. 

8.3 Distribuição em Ambulatório 

 A distribuição de medicamentos em regime de ambulatório possibilita a 

dispensa da medicação a doentes que não estejam internados, permitindo 

assim a redução dos custos diretamente associados ao internamento. 

 O serviço de ambulatório do HPBN existe apenas para um número 

reduzido de pacientes que apresentam patologias específicas, nomeadamente, 

cancro da próstata, cancro da mama, cancro do pulmão e fibrose quística. 

Neste âmbito existe um registo em ficheiro Excel com a listagem de todos os 

pacientes, respetiva medicação e as datas de levantamento da mesma. 



14 
 

 O médico prescreve o medicamento e faz chegar ao farmacêutico a 

respetiva receita. O farmacêutico é assim incumbido de encomendar o 

medicamento e notificar os pacientes em relação à data de levantamento da 

mesma. A data de levantamento é agendada para que o doente nunca 

interrompa o período de toma.  

 É importante salientar que na primeira vez que o doente vai levantar a 

medicação, após início do tratamento, é fornecido um panfleto informativo no 

qual constam as características do medicamento e a sua indicação terapêutica, 

as questões mais frequentemente levantadas pelos pacientes, os efeitos 

secundários mais comuns e as situações que se devem reportar ao médico 

(Anexo 9). 

8.4 Distribuição Estupefacientes 

Os estupefacientes atualmente disponíveis no HPBN são o fentanilo, 

remifentanilo, alfentanilo, morfina, pasta de cocaína, sufentanilo e petidina. 

Estes estupefacientes fazem parte do FHM e o stock que se encontra 

disponível, quer no armazém dos SF, quer nos serviços hospitalares do HPBN, 

foram acordados entre o farmacêutico responsável e o enfermeiro-chefe de 

cada serviço [16].  

Sempre que é utilizado um dos estupefacientes nos diferentes serviços, 

é necessário haver um registo em impresso próprio designado anexo X modelo 

nº1509 (Anexo 10). Neste anexo deve constar a identificação do serviço, DCI 

do medicamento, forma farmacêutica, dosagem, nome do utente, número 

identificativo do utente, quantidade administrada e a rubrica/número 

mecanográfico do enfermeiro que o administrou ao paciente [16]. 

Quando o documento está preenchido, o diretor do serviço onde os 

estupefacientes foram utilizados e o farmacêutico, após validação do correto 

preenchimento do anexo, assinam o documento no local respetivo. Cada anexo 

é composto por duas folhas (original e duplicado) que são assinadas no 

momento de receção dos estupefacientes por um enfermeiro. O original fica no 

arquivo da farmácia, junto com a folha de transferência dos estupefacientes 

para o serviço e o duplicado é arquivado pelo enfermeiro no respetivo serviço 

[16].  



15 
 

Além deste arquivo em formato de papel, cada farmacêutico fica 

responsável pelo preenchimento de um ficheiro Excel onde estão descritas 

todas as movimentações destes medicamentos. Este controlo é importante 

devido a inspeções periódicas do INFARMED, organismo responsável por esta 

regulamentação. O controlo deste tipo de medicamentos está associado a uma 

elevada responsabilidade uma vez que, havendo irregularidades que não 

sejam devidamente justificadas, o farmacêutico responsável poderá ser alvo de 

consequências [16]. 

8.5 Distribuição Hemoderivados 

Os hemoderivados são produtos derivados do plasma, como tal, são 

considerados medicamentos que exigem um circuito especial, uma vez que são 

passíveis de constituírem veículos responsáveis pela transmissão sanguínea 

de certas doenças, nomeadamente, o vírus da imunodeficiência humana (VIH) 

[17]. 

Os hemoderivados atualmente utilizados no HPBN são a fibrina, a 

albumina e imunoglobulina anti-Rh. Sempre que são prescritos, é necessário 

preencher o Modelo nº1804 (Anexo 11). Neste modelo devem estar 

preenchidos os Quadros A e B onde consta o nome do hemoderivado, o nome 

do serviço requisitante, a identificação do médico requisitante (nome, 

assinatura e vinheta/número mecanográfico), a identificação do doente, a dose 

e duração do tratamento, bem como a justificação clinica [17]. 

O farmacêutico fica responsável pelo preenchimento do Quadro C, no 

qual completa de modo sequencial o número de distribuição, identificando o 

hemoderivado dispensado, a respetiva quantidade, o lote, laboratório e número 

de CAUL. O CAUL é emitido pelo INFARMED após estudo analítico de 

despiste de doenças transmissíveis, tornando legal a sua comercialização 

desse produto, uma vez que permite manter uma rastreabilidade dos 

hemoderivados aquando de erros na sua produção ou análise. Este modelo é 

constituído pelo original e o duplicado, sendo que, o original depois de 

assinado pelo enfermeiro que recebe o medicamento é devolvido aos SF e 

arquivado durante 5 anos [17]. 
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8.6 Sugamadex 

Apesar deste medicamento não se enquadrar, legalmente, em nenhum 

circuito de distribuição especial, é importante referir que no TSH este encontra-

se sujeito a um controlo mais apertado.  

O sugamadex é um fármaco indicado para a reversão do bloqueio 

neuromuscular induzido por fármacos relaxantes musculares, como o rocurónio 

ou o vecurónio, em adultos. Este fármaco tem uma ação similar à neostigmina, 

mas apresenta a vantagem de ser mais eficaz e rápido a exercer a sua ação. 

Contudo, apresenta um custo de aquisição mais elevado e, consequentemente, 

um maior encargo monetário para o TSH. 

Devido a este maior encargo financeiro, foi imposto um maior controlo na 

sua utilização pela introdução de um documento de preenchimento obrigatório 

no momento de requisição, com o intuito de limitar o uso indiscriminado deste 

medicamento. Este documento garante que o sugamadex só é utilizado em 

doentes com obesidade mórbida, com dificuldade em intubar e ventilar, com 

patologias que limitam o uso de atropina e neostigmina, com episódios 

respiratórios críticos em pós-operatório ou outras exceções devidamente 

justificadas (Anexo 12). 

8.8 Gases Medicinais 

Os gases medicinais (GM) ou terapêuticos são medicamentos utilizados 

para ventilar, oxigenar ou anestesiar um paciente, aliviar a sua dor ou tratar 

infeções respiratórias agudas (Anexo 13). [18] 

Os GM são utilizados nos serviços de urgência, bloco operatório, 

internamentos e nos serviços que possuem carro de emergência. Estes são 

usados a partir de tomadas ou a partir de uma ligação direta a uma garrafa 

sobre pressão, sendo que o armazém destes GM se encontra na parte exterior 

do HPBN, para garantir que conservam a sua pureza e estão disponíveis em 

qualquer momento [18]. 

A empresa que abastece as unidades hospitalares do TSH é a Air 

Liquide Medicinal (ALM), um laboratório especializado no fabrico e distribuição 

de gases para uso medicinal. Esta é também responsável pela instalação e 
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manutenção dos equipamentos, bem como pela apresentação de todas as 

informações indispensáveis à sua correta utilização [18]. 

O departamento de manutenção do HPBN faz, via e-mail, a encomenda 

direta à ALM dos GM necessários com conhecimento dos SF. As garrafas 

cheias são entregues ao HPBN e as garrafas vazias são recolhidas por este 

serviço. A ALM entrega uma guia de remessa ao departamento de 

manutenção, que por sua vez confere a encomenda recebida e a entrega, 

posteriormente, aos SF [18]. 

 Quando uma garrafa termina, um alarme sonoro dispara no serviço de 

urgência. Procede-se então ao contato com a manutenção para se efetuar a 

troca de garrafas. Após a troca, a manutenção informa os SF e o farmacêutico 

responsável desloca-se à central dos gases para registar as trocas efetuadas 

(Anexo 14). 

9. Farmacotecnia 

Farmacotecnia é um dos ramos dos SF, que tem como objetivo a 

preparação de medicamentos necessários ao hospital, que não estão 

disponíveis comercialmente nas doses necessárias ou a sua preparação em 

contexto hospitalar é mais vantajosa.  

A preparação dos medicamentos manipulados obedece às Boas 

Práticas de Fabrico de Medicamentos Manipulados, que constam na Portaria nº 

594/2004 de 2 junho. A existência deste setor no hospital permite garantir a 

preparação de medicamentos de forma individualizada, com características 

adaptadas a grupos populacionais específicos, fornecendo resposta à falta de 

alternativas produzidas industrialmente [19]. 

Além da manipulação devemos também incluir o fracionamento e 

reembalamento de medicamentos, com vista a serem dispensados a doentes 

em ambulatório ou na distribuição por dose unitária [12]. 

Os medicamentos produzidos no TSH são manipulados no HPAV onde 

se situa a Farmácia Central e incluem a formulação de preparações não 

estéreis (manipulados de uso tópico), a formulação de preparações estéreis 

(citotóxicos) e o reembalamento para todas as unidades hospitalares.  
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9.1 Manipulados não estéreis 

Os manipulados não estéreis são essencialmente soluções aquosas 

para uso externo. São preparados numa hotte, respeitando as Boas Práticas de 

Fabrico (BPF), de modo a manter a qualidade e segurança dos mesmos.  

Todos os SF do TSH fazem os pedidos de manipulados à 3ª-feira, sendo 

estes preparados no próprio dia. Cada manipulado tem a si associado um 

boletim de análise das matérias-primas, ficha de preparação e etiqueta 

identificadora com PV específico e um lote próprio, garantindo a sua 

rastreabilidade (Anexo 15). Todos os registos dos manipulados são guardados 

em arquivo próprio na Farmácia Central.  

9.2 Citotóxicos 

Tal como no caso dos manipulados não estéreis, os citotóxicos são 

produzidos no HPAV. Neste caso, o médico realiza a prescrição no sistema 

informático e o farmacêutico, tendo sempre em conta os dados paramétricos do 

doente a quem é feita a prescrição, procede à validação da mesma. Se 

necessário, é efetuada a encomenda dos produtos que faltam para proceder à 

preparação do citotóxico. 

Após a validação é gerado um mapa de produção do citotóxico e 

respetivo rótulo para posterior identificação do manipulado (Anexo 16). Estes 

são preparados pela farmacêutica coordenadora numa câmara de fluxo laminar 

vertical. Após preparação, o manipulado é devidamente protegido com papel 

de prata e enviado em contentor apropriado para as unidades hospitalares 

onde serão administrados. 
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9.3 Nutrição Parentérica 

No TSH não são produzidas bolsas de nutrição parentérica, uma vez 

que este hospital não possui as instalações adequadas para a preparação das 

mesmas. Assim, estas são encomendadas diretamente ao fornecedor, que é 

escolhido por concurso anual, sendo posteriormente entregues na Farmácia 

Central e distribuídas pelas restantes unidades hospitalares. 

9.4 Fracionamento e Reembalamento  

O fracionamento é um processo de manipulação de produtos acabados, 

que permite a obtenção de doses não disponíveis no mercado. Isso é vantajoso 

do ponto de vista terapêutico principalmente quando se procede à DIDDU. O 

fracionamento é um procedimento rigoroso, no qual se exige que o produto 

fracionado possua as mesmas caraterísticas físico-químicas que o 

medicamento original. Deve-se ter em conta que as perdas associadas ao 

fracionamento não devem ser elevadas e o mecanismo de libertação do 

fármaco não pode ser alterado. Por isto, nem todas as formas farmacêuticas 

são passíveis de serem fracionadas.  

O reembalamento pode ser definido como um processo pelo qual se 

acondiciona e identifica a dose unitária de um medicamento. Isto tem como 

objetivo que a forma farmacêutica em questão possa ser integrada no circuito 

do medicamento, desde a prescrição até à administração, além de facilitar o 

inventário e o controlo eficaz e seguro dos PV. 

Nas unidades hospitalares do TSH são submetidos a reembalamento os 

medicamentos sem embalagem primária (embalados em multidose) e 

medicamentos destinados a DIDDU aos quais na sua embalagem primária falte 

o DCI, dose, lote ou PV. Este processo é principalmente executado no HPAV 

numa máquina de reembalamento, onde os medicamentos são sempre 

rotulados com DCI, dosagem, PV e lote. 

Em situações pontuais também é efetuado no HPBN, por exemplo, em 

casos de doses alteradas pelo médico na prescrição da DIDDU que justificam 

um fracionamento e reembalamento neste mesmo local. 
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Conclusão 

Os dois meses em que tive oportunidade de estagiar na farmácia 

hospitalar do HPBN, foram, na minha opinião, uma mais-valia para a minha 

formação como farmacêutica. Esta foi uma oportunidade extraordinária, que me 

permitiu contactar com uma vertente do papel do farmacêutico da qual não 

tinha conhecimento. 

Foi um estágio bastante dinâmico e enriquecedor a nível científico e 

profissional pois, apesar de saber que as funções desempenhadas num 

hospital privado diferem das habitualmente desenvolvidas num hospital público, 

foi-me possível ter contato com um leque variado de atividades, que 

contribuíram muito para o desenvolvimento de competências pessoais como 

responsabilidade, gestão de recursos, resolução de problemas, entre outras, 

que tenho a certeza que irão ter um papel muito importante na minha vida 

como futura farmacêutica.  

O facto de ter acompanhado e desempenhado bastantes tarefas nas 

diversas áreas de ação do farmacêutico hospitalar (validação de prescrições 

médicas, satisfação de pedidos, gestão de stocks) também permitiu adquirir 

algumas bases sólidas no contexto desta profissão, que acredito que serão 

uma mais-valia para a eventualidade de, no futuro, ter a oportunidade de 

desempenhar este cargo a nível profissional. 

Este estágio hospitalar permitiu-me consolidar conhecimentos, 

compreender a importância do farmacêutico e da sua ação conjunta com todos 

os órgãos que compõe uma unidade hospitalar, pois apesar de ter um papel 

pouco reconhecido a nível de importância no funcionamento do hospital, o 

farmacêutico é um agente de promoção de saúde e do uso responsável do 

medicamento, sendo fulcral a sua presença e empenho para a saúde e 

recuperação dos pacientes, bem como no alcance do sucesso financeiro do 

hospital. 

Concluo o meu relatório, afirmando que me foi possível percecionar o 

quão importante a posição do farmacêutico hospitalar é, e o quanto dignifica 

toda a classe farmacêutica.  
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Anexos 

Anexo 1 – Plano operacional 

 

Plano operacional dos SF do HPBN 
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Anexo 2 – Anexo VII  

 

Anexo VII para requisição de estupefacientes  
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Anexo 3 – Anexo para AUE 

 

Anexo para Autorização de Utilização Especial (AUE) para medicamentos de 

uso humano 
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Anexo 4 – Os serviços farmacêuticos do HPBN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Planta dos SF do HPBN 

Estante das soluções orais (1ª e 2ª 
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Carro das formas sólidas orais e retais 
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Estante da fisioterapia, quimioterapia, formas sólidas de aplicação 

tópica, material de penso, dentária, imagiologia, nutrição e desinfetante. 
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Frigorífico e cofre para estupefacientes e psicotrópicos 

Frigorífico 
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Estante para soluções injetáveis (ampolas) 

organizadas por ordem alfabética conforme DCI 

Mesa de trabalho 

para preparação da 

DIDDU e da 

Distribuição 

Clássica 

Mesa de trabalho 

para 

reembalamento 

Máquina de reembalamento 
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Planta da sala dos soros dos SF do HPBN 

Sala dos soros dos SF do HPBN 
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Anexo 5 – Plano para controlo de validade e stocks 

 

Controlo de prazo de validade e contagens de stock do HPBN  
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Anexo 6 – Justificação de Receituário de Medicamentos 

 

Documento para Justificação de Receituário de Medicamentos 
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Anexo 7 – Validação de prescrição médica 

 

 

Prescrição médica conforme aparece no sistema informático CPCHS 
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Anexo 8 – Mapa de DIDDU 

 

Mapa da distribuição individual diária da dose unitária (DIDDU)  
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Anexo 9 – Folheto de informação ao doente 

 

 

 

Panfleto informativo sobre a pirfenidona, medicamento utilizado para o 

tratamento da fibrose pulmonar idiopática 
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Anexo 10 – Anexo X modelo nº 1509 

 

Anexo X modelo nº1509 para requisição de estupefacientes e psicotrópicos 
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Anexo 11 – Anexo medicamentos hemoderivados modelo nº 1804 

 

Modelo nº1804 para requisição de hemoderivados 
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Anexo 12 – Documento justificação de utilização do Sugamadex 

 

Justificação de utilização de Sugamadex 
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Oxigénio medicinal, 100% O2

• Gás para inalação

• Oxigenoterapia aguda ou crónica

KEOLTM 20,66 - 22.83% v/v

• Ar medicinal sintético

• O2 é a substância ativa

• Utilizado em respiração assistida (ventilação mecânica, nebulização)

Protóxido Azoto Medicinal, 100% N2O

• Adjuvante anestesia

Anexo 13 – Gases medicinais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gases medicinais utilizados no HPBN 

 

Anexo 14 – Registo de gases medicinais 

 

Registo da entrada e saída dos gases medicinais no HPBN 
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Anexo 15 – Documentos para preparação de manipulados 

 

Boletim de análises das matérias-primas 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

Ficha de preparação do manipulado de ácido acético a 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiqueta identificadora do manipulado de ácido acético a 5% 
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Anexo 16 – Mapa de produção de citotóxicos 

 

Mapa de produção de citotóxicos 




