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Resumo 

O presente relatório foi realizado no âmbito da unidade curricular de estágio integrada no 2º 

semestre do 5º ano curricular do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade 

de Farmácia da Universidade do Porto. É durante este período que temos o primeiro contacto 

com o exercício da profissão farmacêutica. O estágio curricular acaba por nos permitir aplicar e 

consolidar todos os conhecimentos técnico-científicos adquiridos ao longo deste ciclo de 

estudos. Para além disso, permite-nos ainda adquirir novas competências essenciais para o 

exercício da profissão farmacêutica. 

Na primeira parte são descritas as atividades desempenhadas ao longo do estágio na Farmácia 

Maria José, desde a receção de encomendas e gestão de stocks à dispensa de medicamentos 

e outros produtos de saúde e o aconselhamento ao utente. 

Na segunda parte são apresentados os temas desenvolvidos ao longo deste estágio, com a 

valorização do aconselhamento farmacêutico para o solucionamento de problemas de saúde 

pública. Os temas escolhidos tiveram por base as necessidades da população que frequenta a 

Farmácia Maria José. Desde cedo, ao fazer a medição de parâmetros como a glicemia capilar e 

a tensão arterial, verifiquei que muitas vezes os objetivos terapêuticos não estavam a ser 

atingidos. Para além disso, quando em conversa com estes utentes, alguns referiam que nem 

sempre seguiam o regime terapêutico que lhes foi aconselhado. Sendo assim, o primeiro tema 

que decidi abordar foi a Avaliação da Adesão à Terapêutica em Indivíduos com Diabetes 

mellitus e/ou Hipertensão Arterial através da realização de um inquérito de forma a avaliar o 

grau de adesão à terapêutica nestes indivíduos e quais eram os principais motivos para o não 

cumprimento do regime terapêutico instituído. O segundo tema surgiu, após algum tempo na 

farmácia, quando percebi que a procura de suplementos alimentares de magnésio estava a 

crescer. O perfil de utentes que procurava estes produtos variava desde jovens praticantes de 

exercício físico a pessoas de idade mais avançada que procuravam “alguma coisa” para o alívio 

da fadiga e cãibras musculares nas pernas. No entanto, o mercado de suplementos alimentares 

está cada vez a aumentar mais o que significa que existem mais produtos com diferentes 

composições com os quais temos de nos familiarizar para poder realizar um melhor 

aconselhamento ao utente. Posto isto, decidi proceder à Análise de rótulos de Suplementos 

Alimentares com Magnésio disponíveis na Farmácia Maria José e posteriormente elaborar uma 

tabela resumo com os diversos produtos e respetiva composição e dose diária recomendada, de 

modo a facilitar e a agilizar o aconselhamento de um suplemento alimentar ao utente.  
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Introdução 

O estágio curricular em Farmácia Comunitária é o último passo e, sem dúvida, o mais importante 

para a preparação dos futuros farmacêuticos para o exercício da profissão. É durante este 

período que podemos por em prática e consolidar todos os conhecimentos técnico-científicos 

que adquirimos ao longo deste curso. 

A farmácia comunitária representa um maior destaque no que toca às saídas profissionais de um 

futuro farmacêutico, sendo assim de grande importância a realização do estágio nesta área. 

Durante este período, temos a oportunidade de finalmente perceber qual o funcionamento de 

uma farmácia, desde a sua gestão até ao atendimento ao utente. Somos diariamente 

confrontados com situações reais, para as quais tentamos o nosso máximo para disponibilizar o 

melhor aconselhamento possível, o que nos faz crescer tanto a nível pessoal como a nível 

profissional. 

O meu estágio curricular realizou-se na Farmácia Maria José (FMJ), entre os dias 2 de maio e 1 

de setembro de 2017, sob a orientação da Dr.ª Maria José. Durante a maioria deste período, o 

meu horário, de segunda a sexta-feira, era das 9h00 às 13h00 e das 15h00 às 19h00, salvo 

algumas exceções em que este era adaptado de acordo com as necessidades.  

Este relatório encontra-se dividido em duas partes, sendo que na Parte I são descritas as 

atividades desenvolvidas no estágio e na Parte II são apresentadas os temas desenvolvidos 

durante este mesmo período. Na tabela 1 é apresentado o cronograma das atividades que fui 

desempenhando ao longo deste estágio. 

 

Tabela 1 - Cronograma das atividades realizadas durante o estágio. 

Atividades 
Meses 

Maio Junho Julho Agosto Setembro 

Receção, conferência e 
armazenamento de encomendas 

x x x x x 

Determinação de parâmetros 
bioquímicos e tensão arterial 

x x x x x 

Atendimento ao balcão x x x x x 

Outras atividades x x x x x 

Tema 1 - Adesão à terapêutica     x x x 

Tema 2 – Suplementos 
Alimentares 

      x x 
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Parte I – Descrição das atividades desenvolvidas no estágio 

 

1. Estrutura e Organização da Farmácia Maria José 

 Localização  

A FMJ está situada na Avenida da Torre, nº 260, vila de Arões S. Romão, concelho de Fafe. Esta 

avenida é uma das mais movimentadas da zona, uma vez que se trata de um segmento da 

estrada nacional que faz a ligação entre as cidades Fafe e Guimarães. Nas proximidades 

também se encontra um centro de saúde e uma clínica de medicina dentária que contribuem 

para uma maior afluência de utentes à FMJ. 

 

 Horário de Funcionamento 

A FMJ encontra-se aberta ao público todos os dias, exceto feriados. O seu horário de 

funcionamento é de segunda a sexta-feira das 8h30 às 20h00, aos sábados das 8h30 às 19h00 

e aos domingos das 9h00 às 13h00. 

 

 Perfil de Utentes 

De um modo geral, os utentes que frequentam a FMJ são residentes ou trabalhadores da vila de 

Arões S. Romão e freguesias vizinhas. Na maioria, trata-se de pessoas já com idade avançada 

e/ou com doenças crónicas que já frequentam a farmácia há vários anos, o que nos permite fazer 

um aconselhamento mais personalizado a cada utente. No entanto, devido à sua localização e 

acessibilidade, facilita também a afluência de utentes ocasionais que por aquela zona passam 

com as mais diversas necessidades. 

 

 

 Recursos Humanos 

De acordo com o Decreto-Lei nº 307/2007, “as farmácias dispõem, pelo menos, de um diretor 

técnico e de outro farmacêutico”, sendo que estes “podem ser coadjuvados por técnicos de 

farmácia ou por outro pessoal devidamente habilitado” [1]. A equipa da FMJ é composta por duas 

farmacêuticas, a Dr.ª Maria José (diretora técnica e proprietária) e a Dr.ª Clara Gonçalves 

(farmacêutica adjunta); os técnicos de farmácia, Patrícia Andrade, José Varela, Armanda 

Peixoto, Diogo Meireles e Fábio Costa. Cada um possui diferentes responsabilidades de modo 

a distribuir a carga de trabalho. Nesta equipa é de destacar a junção da jovialidade da maioria 

com a experiência dos que já trabalham há mais anos nesta farmácia. Esta combinação não só 

é importante para manter os utentes fidelizados, como também para atrair a população mais 

jovem à farmácia. 

 

 Espaço Físico 

As instalações da FMJ cumprem os requisitos necessários impostos pela legislação em vigor e 

pelo manual de Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária (BPF) de modo a 

garantir a qualidade dos serviços prestados à população [1; 2].  
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1.5.1 Espaço Físico Externo 

A FMJ ocupa um edifício (Anexo I) composto por rés-do-chão e 1º andar, dispondo também de 

um parque de estacionamento para os seus utentes. No exterior, de modo a facilitar a 

identificação da farmácia, encontra-se um símbolo “cruz verde” que permanece iluminado 

durante o horário de funcionamento. Também é visível o símbolo das “Farmácias Portuguesas”, 

programa do qual a FMJ é aderente.  

Junto à entrada estão divulgadas várias informações, tais como o nome da farmácia, o nome da 

diretora técnica (DT) e o horário de funcionamento. Para além disso, antes da FMJ encerrar, 

coloca-se em local bem visível o nome da farmácia que se encontra em regime de serviço 

permanente no município e a respetiva localização.  

O acesso dos utentes à farmácia encontra-se ao nível da rua e é feito por uma porta automática, 

facilitando assim a entrada de utentes com mobilidade reduzida. Para além disso, há também 

uma entrada nas traseiras que dá acesso ao armazém do rés-do-chão, usada quer pelos 

funcionários quer para a entrega de encomendas, de modo a não perturbar os utentes. 

A farmácia também possui duas montras onde são divulgados produtos de venda livre, de caráter 

sazonal e as campanhas promocionais em vigor. 

 

1.5.2 Espaço Físico Interno 

Quanto ao espaço interior, a FMJ dispõe de uma sala de atendimento ao público, gabinete de 

atendimento personalizado, zona para receção de encomendas, armazém, gabinete da DT, 

laboratório, uma zona de refeições e instalações sanitárias, cumprindo assim as normas 

impostas pela Deliberação nº 2473/2007, de 28 de novembro [3]. 

 

Sala de Atendimento ao Público 

A zona de atendimento ao público (Anexo II) é uma área ampla, acolhedora, climatizada e bem 

iluminada, de forma a proporcionar o maior conforto possível aos utentes. Logo de frente para a 

entrada, numa posição mais elevada, encontra-se um ecrã por onde passam os diferentes 

serviços que a FMJ disponibiliza, campanhas promocionais e alguns produtos cosméticos e de 

higiene corporal (PCHC). Por vezes, este ecrã também é utilizado como um meio para 

sensibilizar os utentes para a promoção da saúde, como por exemplo acerca dos cuidados a ter 

com o calor. 

Esta área conta com quatro balcões de atendimento, separados fisicamente, proporcionando um 

atendimento individualizado. Cada um deles possui computador, impressora, leitor ótico de 

códigos de barras, leitor de cartão de cidadão, terminal multibanco e caixa.  

Atrás dos balcões existem uns armários onde são armazenados alguns medicamentos sujeitos 

a receita médica (MSRM) e medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), que se 

encontram organizados por forma farmacêutica, via de administração e indicação terapêutica. 

Alguns exemplos são medicamentos de administração retal ou vaginal e outros medicamentos 

de elevada rotatividade, como para o tratamento da azia e indigestão, antigripais e pastilhas para 

o alívio da dor de garganta.  
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Com maior visibilidade estão os lineares e algumas gôndolas onde são expostos MNSRM, 

PCHC, suplementos alimentares (SA), produtos de puericultura, higiene oral e artigos para uso 

veterinário. Estes são adaptados de acordo com a sazonalidade, campanhas em vigor e 

necessidade de escoamento. Durante o estágio, tive oportunidade de colaborar na reposição e 

organização de vários destes lineares e gôndolas, de modo a tornar-se visualmente mais 

apelativo. 

Existe ainda uma zona de descanso, onde os utentes podem sentar-se enquanto esperam pela 

sua vez e um espaço dedicado às crianças com uma mesa, banquinhos, um labirinto de contas 

e uma pequena biblioteca. Também está disponível uma balança que permite a determinação 

do peso, altura e índice de massa corporal e uma máquina para a medição da tensão arterial. 

 

Gabinete de Atendimento Personalizado 

Este gabinete (Anexo III) encontra-se separado fisicamente da área de atendimento e é 

adequado quando o utente solicita alguma privacidade durante o atendimento. É nesta área onde 

se efetua a medição da tensão arterial, determinação de parâmetros bioquímicos (glicemia, 

colesterol total e triglicerídeos), administração de primeiros socorros e de vacinas não incluídas 

no Plano Nacional de Vacinação (PNV), tal como indicado na Portaria nº 1429/2007, de 2 de 

novembro [4]. Para além disso, é neste espaço onde é realizado aconselhamento de podologia 

e nutrição. 

Durante o estágio tive oportunidade de realizar a medição da tensão arterial, a determinação de 

parâmetros bioquímicos e a realização de um aconselhamento mais personalizado a diversos 

utentes. 

 

Zona de Receção de Encomendas 

A zona de receção de encomendas (Anexo IV) da FMJ encontra-se inserida no armazém do rés-

do-chão. Esta é dedicada, tal como o nome indica, à receção e conferência de encomendas, 

gestão de devoluções e marcação de preços. Para esse efeito, o posto está equipado com um 

computador, impressora, leitor ótico de códigos de barras e impressora de etiquetas de preço. 

Para além disso, existe um pequeno elevador de cargas de modo a facilitar o armazenamento 

de encomendas de maiores dimensões no armazém do 1º andar.  É também nesta zona onde 

são arquivadas as faturas, notas de devoluções e outras informações e documentos sobre 

encomendas e fornecedores em estante própria para o efeito. 

 

 

Armazém 

A FMJ possui dois armazéns, um no rés-do-chão e outro no 1º andar para armazenamento de 

excedentes. O armazém do rés-do-chão é composto por uma série de gavetas deslizantes, 

prateleiras e dois frigoríficos. As gavetas encontram-se divididas em diferentes categorias: 

Comprimidos/Cápsulas, Inaladores, Produtos para uso oftálmico/auricular, Injetáveis, 

Contracetivos orais, Estupefacientes e Psicotrópicos, Xaropes/Soluções/Suspensões orais, 
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Nutrição adaptada, Produtos para o tratamento de piolhos e lêndeas e Medicamentos para 

preparação para colonoscopia. Com exceção dos inaladores, injetáveis e produtos para uso 

oftálmico e auricular que estão por ordem alfabética do seu nome comercial, todos os outros 

medicamentos encontram-se por ordem alfabética da sua denominação comum internacional 

(DCI). As prateleiras estão também divididas por seções: Antisséticos, PCHC, SA, 

Cremes/Géis/Pomadas, Pós/Granulados, Gotas orais, Produtos do protocolo da diabetes, 

Medicamentos de uso veterinário, Dispositivos médicos, entre outras. Por fim, ainda no rés-do-

chão, existem dois frigoríficos destinados aos medicamentos que necessitam de condições de 

temperatura especiais entre os 2 e os 8ºC, como as insulinas e vacinas.  

 

Gabinete da DT 

É neste gabinete que a DT trata de assuntos como a gestão da farmácia e tem reuniões com 

fornecedores e delegados. Para além disso, também são aqui arquivados documentos de maior 

importância. 

 

Laboratório 

A FMJ dispõe ainda de um laboratório (Anexo V) equipado com uma bancada de trabalho lisa, 

um lavatório e armários onde são armazenadas as matérias-primas e todo o equipamento e 

material necessário à manipulação de medicamentos, de acordo com as exigências impostas 

pela Portaria nº 594/2004, de 2 de junho e pela Deliberação nº 1500/2004, de 7 de dezembro [5; 

6]. É também neste local onde se realiza a preparação individualizada da medicação quando 

solicitada. 

 

2. Gestão da Farmácia 

 Sistema Informático 

O sistema informático utilizado na FMJ é o Sifarma®, desenvolvido pela Glintt, estando por isso 

instalado em todos os computadores disponíveis na farmácia [7]. Este sistema é bastante intuitivo 

o que permite uma fácil utilização por parte do utilizador e apresenta várias funcionalidades que 

permitem facilitar a gestão e o atendimento na farmácia comunitária. É através deste sistema 

que se faz a receção de encomendas, gestão de stocks, controlo do prazo de validade (PV) dos 

produtos, gestão e regularização de devoluções, gestão de receituário e faturação. Para além 

disso, permite criar uma ficha de acompanhamento do utente o que é uma mais valia, pois 

permite fazer um atendimento mais personalizado. Durante o atendimento, caso surja alguma 

dúvida podemos consultar de forma fácil e rápida a ficha do produto onde encontramos 

informação científica, como indicações terapêuticas, posologia, reações adversas, 

contraindicações e interações medicamentosas. 

É ainda de salientar que cada funcionário da FMJ possui um login próprio para aceder ao sistema, 

facilitando o controlo de todas a operações realizadas, desde a receção de encomendas, vendas 

e devoluções.  
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Durante o meu estágio atribuíram-me um login para poder aceder ao sistema e diariamente 

explorei as várias funcionalidades do programa, tornando-me assim autónoma neste. 

 

 Gestão de Stocks 

Uma boa gestão de stocks é essencial para um bom funcionamento de qualquer farmácia, sendo 

que esta deve satisfazer as necessidades dos utentes [2]. Sendo assim, é necessário haver um 

equilíbrio de forma a por um lado evitar a rutura de stocks e por outro, evitar o excedente que 

significa também um empate de capital e espaço. 

Como já foi referido anteriormente, a gestão de stocks da FMJ é realizada no Sifarma®. Na ficha 

de cada produto, são indicados níveis de stock mínimo e máximo, que podem ser ajustados a 

qualquer altura, consoante o seu histórico de vendas. Quando o stock mínimo é atingido, este 

entra automaticamente na proposta de encomenda diária, sendo posteriormente analisada pela 

pessoa responsável antes de proceder ao seu envio. Para além disso, é necessário ter em conta 

outros fatores como o capital disponível, o preço dos produtos e as condições em vigor, o perfil 

de utentes, campanhas publicitárias e promoções, a sazonalidade, os hábitos de prescrição 

médicas e fatores de carácter regulamentar uma vez que, segundo as “Normas relativas à 

dispensa de medicamentos e produtos de saúde” as farmácias devem dispor de, pelo menos, 

três medicamentos dos cinco mais baratos de cada grupo homogéneo (GH) - mesma composição 

qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, dosagem, forma farmacêutica e via de 

administração, no qual se inclui pelo menos um medicamento genérico (MG) [8; 9]. 

Periodicamente, deve também ser realizada a comparação do stock informático com o stock 

físico e fazer os devidos ajustes para uma melhor gestão de produtos. 

Durante o meu estágio tive oportunidade de acompanhar todos os processos envolvidos na 

gestão de stocks e participei ativamente na verificação se os stocks físicos coincidiam com os 

stocks informáticos, alertando sempre o responsável quando eram detetadas algumas 

discrepâncias. 

 

 Fornecedores e Critérios de Aquisição 

A aquisição de medicamentos e produtos de saúde (MPS) pode ser realizada de duas formas 

distintas: através de distribuidores grossistas ou diretamente aos laboratórios. Os critérios de 

escolha de fornecedores baseiam-se na periocidade das entregas, as condições comerciais e a 

facilidade de realização de devoluções. 

A FMJ trabalha com vários distribuidores grossistas para assim evitar possíveis ruturas de stock 

e satisfazer as necessidades dos utentes de forma mais rápida e eficiente. A aquisição de MPS 

através deste meio tem como vantagens a rapidez e frequência das entregas e o facto de não 

ser imposto um limite mínimo de valor e/ou quantidade. Diariamente a FMJ recebe de diferentes 

distribuidores grossistas 2 encomendas de manhã, duas a meio da tarde, e uma ao final do dia. 
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Para além disso, a FMJ recorre também à aquisição de MPS diretamente aos laboratórios, por 

intermédio de um delegado comercial. Nestas situações é feita uma análise do histórico de 

vendas da farmácia em conjunto com o delegado comercial para posteriormente realizar uma 

nota de encomenda. Geralmente, recorre-se às encomendas diretamente aos laboratórios 

quando se pretende a aquisição de quantidades maiores de MPS com maior rotatividade, uma 

vez que estes conseguem oferecer melhores condições comerciais já que a margem do 

armazenista não se aplica neste caso.  

É ainda de salientar que a FMJ pertence a um grupo de compras que permite a aquisição de 

MPS com melhores condições comerciais. 

 

 Realização e Receção de Encomendas 

2.4.1 Realização de Encomendas 

A realização de encomendas pode ser dividida em: encomendas diárias, instantâneas e manuais. 

As encomendas diárias são realizadas consoante os stocks máximos e mínimos de cada produto. 

Como já foi referido, quando um produto atinge o stock mínimo no Sifarma®, este aparece na 

proposta de encomenda diária, que posteriormente é analisada pela pessoa responsável antes 

de enviar ao fornecedor, fazendo os devidos ajustes consoante as condições e necessidades. 

As encomendas instantâneas são realizadas durante o atendimento, quando o produto que o 

utente necessita não está disponível na farmácia. Nestes casos pode proceder-se à realização 

do pedido quer pelo telefone, sistema informático, gadget ou portal do fornecedor, sendo possível 

verificar no momento a disponibilidade do produto e a hora prevista de entrega. Neste tipo de 

encomendas insere-se ainda o Projeto Via Verde, que se destina à encomenda instantânea de 

certos medicamentos de mais difícil aquisição (como Atrovent®, Mysoline®, Lovenox®, Risperdal 

Consta®, entre outros) mediante uma prescrição médica válida [10]. Por fim, as encomendas 

manuais podem ser realizadas por telefone e diferem das instantâneas por não haver um registo 

informático desta encomenda. Sendo assim, é necessário criar uma encomenda manual antes 

da receção da mesma. 

Durante o meu estágio acompanhei a realização de várias encomendas diárias e procedi 

também à realização de algumas encomendas manuais. Para além disso, sempre que 

necessário, realizei encomendas instantâneas quer por gadget ou portal do fornecedor, sistema 

informático ou telefone. 

 

2.4.2 Receção e Conferência de Encomendas 

As encomendas chegam à FMJ em contentores de plástico (ou “banheiras”) ou em caixas de 

cartão, devidamente identificados e acompanhados da fatura ou guia de remessa. As faturas 

apresentam informações como a identificação do fornecedor, destinatário, número da fatura, 

valor total faturado, a listagem dos produtos encomendados e enviados, o preço de venda à 

farmácia (PVF), o valor do imposto sobre o valor acrescentado (IVA), o preço de venda ao público 

(PVP) e quando aplicável, os respetivos descontos. Para além disso, são também indicados os 

produtos em falta e a respetiva justificação. 
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Os produtos de frio são transportados em contentores térmicos, facilmente identificados, sendo 

estes os primeiros a ser conferidos e armazenados nas condições térmicas necessárias. 

Para fazer a receção da encomenda deve selecionar-se a respetiva encomenda no menu 

“Receção de Encomendas” do Sifarma®, devendo-se proceder à criação da mesma caso esta 

não se encontre registada informaticamente. Primeiro, introduz-se o número da fatura e o valor 

total faturado. De seguida, procede-se à leitura do Código Nacional do Produto (CNP) de todos 

os produtos através de um leitor ótico e verifica-se as quantidades, o PV, a integridade das 

embalagens e o PVP. O PV deve ser atualizado no sistema quando o stock desse produto seja 

nulo ou então quando o PV dos produtos rececionados é inferior àqueles já existentes na 

farmácia. Quando o Preço Inscrito na Cartonagem (PIC) não é coincidente com o indicado no 

Sifarma® deve-se verificar se existe algum produto na farmácia com o preço antigo. Caso não 

exista esse produto em stock, o PVP deve ser atualizado; caso contrário, deve fazer-se a 

sinalização das embalagens com o novo preço através de autocolantes próprios para esse efeito. 

Após a inserção de todos os produtos introduz-se o PVF para cada um deles e é estabelecido o 

preço para os produtos sem PIC consoante as margens estabelecidas pela farmácia. Por fim, 

para aprovação da receção da encomenda deve-se confirmar se o valor total indicado no sistema 

corresponde ao valor indicado na fatura. As faturas devem ser assinadas e arquivadas em 

dossiers próprios para o efeito e enviadas no final de cada mês à contabilidade. 

Caso a encomenda inclua estupefacientes ou psicotrópicos, estes vêm acompanhados de uma 

requisição própria, cujo número deve ser introduzido aquando a aprovação da receção da 

encomenda. Estes documentos deverão ser assinados pela DT ou farmacêutica adjunta, sendo 

que os originais devem ser arquivados em local apropriado durante três anos e os duplicados 

entregues aos fornecedores no final de cada mês. 

Sempre que se verifique alguma inconformidade entre os dados da fatura e os produtos 

enviados, como por exemplo a faturação de um produto que não foi enviado, deverá realizar-se 

a reclamação por telefone ao fornecedor que geralmente faz a regularização da situação através 

do envio de uma nota de crédito. 

Durante o meu estágio esta foi uma das primeiras tarefas que me foi atribuída. Deste modo, 

tive oportunidade de contactar com todos os produtos que chegavam à FMJ, perceber quais os 

produtos com maior rotatividade e permitiu-me também associar os medicamentos às respetivas 

caixas. Para além disso, sempre que era necessário procedi à realização de reclamações através 

do telefone diretamente ao fornecedor. 

 

 Armazenamento 

Após a receção de encomendas procede-se ao seu armazenamento, respeitando o conceito 

FEFO (first expired, first out), ou seja, os produtos a serem vendidos primeiro são aqueles com 

o PV mais curto e o conceito FIFO (first in, first out), ou seja, os produtos sem PV a serem 

vendidos primeiro são os mais antigos. 
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O armazenamento de MPS deve ter em conta as condições ideais para garantir a estabilidade 

destes produtos. Os produtos de frio devem ser armazenados entre os 2 e os 8ºC e a uma 

humidade inferior a 100%. Os restantes devem ser armazenados a uma temperatura inferior a 

25ºC e a humidade inferior a 60%. Sendo assim, a FMJ recorre a termohigrómetros para a 

monitorização dos registos de temperatura e humidade. Esta monitorização é realizada 

semanalmente, obtendo-se os gráficos dos registos de temperatura e humidade dos dias 

anteriores, que são assinados e arquivados. 

Durante o meu estágio o armazenamento foi também uma das primeiras atividades que realizei. 

Esta foi uma das tarefas mais importantes, uma vez que me permitiu familiarizar com os diversos 

locais onde diferentes produtos eram armazenados e associar os nomes comerciais de vários 

medicamentos de referência à respetiva DCI. Ao longo do tempo também tive oportunidade de 

fazer a monitorização dos registos de temperatura e humidade. Para além disso, devido a uma 

falha de eletricidade durante a noite, um dos frigoríficos não voltou a ligar comprometendo assim 

a qualidade dos produtos nele armazenados uma vez que a temperatura chegou a atingir os 

25ºC. Sendo assim, foi realizada a participação do sinistro ao seguro, ao qual foi anexada uma 

listagem que realizei dos produtos danificados, as quantidades e o PVF com as respetivas 

faturas.  

 

 Controlo dos Prazos de Validade 

O controlo dos PV é realizado aquando a receção de encomendas, como já foi referido, e 

mensalmente através da emissão de uma listagem dos produtos cujo PV expira nos próximos 

três meses. 

Após a emissão da listagem é feita uma conferência manual de todos esses produtos, sendo os 

produtos em causa colocados em local próprio para tentar proceder ao seu escoamento. Quando 

os produtos não são escoados procede-se à sua devolução aos fornecedores. Por fim, é 

realizada a atualização dos PV no sistema informático. 

Durante o meu estágio tive oportunidade de acompanhar e colaborar no controlo de PV e 

atualização destes no Sifarma®. Apesar deste processo ser moroso, é essencial para uma boa 

gestão da farmácia. 

 

 Devoluções a Fornecedores 

Para além da expiração do PV, existem outros motivos que podem levar à devolução de um 

produto ao respetivo fornecedor tais como: enganos no pedido, produtos danificados, a recolha 

de um produto ou lote por parte da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, 

I.P. (INFARMED) ou pelo detentor da Autorização de Introdução no Mercado (AIM), entre outros. 

As devoluções são realizadas no Sifarma® através do menu “Gestão de Devoluções”. De 

seguida, deve indicar-se o fornecedor, os produtos a devolver, a quantidade, o motivo de 

devolução e o número da fatura. Após aprovação, é emitida uma nota de devolução em 

quadruplicado que deve ser datada, assinada e carimbada, duas são arquivadas na farmácia 

(uma junto com as faturas do mesmo fornecedor e outra em dossier próprio para as devoluções) 
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e as restantes são enviadas junto com os produtos ao fornecedor. Se a devolução for aceite, o 

fornecedor pode fazer a regularização da devolução através da troca por novos produtos ou pelo 

envio de uma nota de crédito. Caso a devolução não seja aceite, o fornecedor volta a enviar o 

produto para a farmácia. 

Durante o meu estágio tive oportunidade de realizar a emissão de várias notas de devolução 

aos fornecedores quer por expiração do PV, enganos no pedido ou devido à danificação dos 

produtos. Tornei-me também autónoma na regularização de notas de crédito emitidas pelos 

fornecedores. 

 

3. Dispensa de Medicamentos e Produtos de Saúde 

Segundo as BPF, a dispensa de medicamentos é o “ato profissional em que o farmacêutico, após 

avaliação da medicação, cede medicamentos ou substâncias medicamentosas aos doentes 

mediante prescrição médica ou em regime de automedicação ou indicação farmacêutica, 

acompanhada de toda a informação indispensável para o correto uso dos medicamentos” [2].  

O farmacêutico é o último profissional de saúde a contactar com o utente antes deste tomar o 

medicamento. Sendo assim, e como especialista do medicamento, este apresenta todas as 

competências necessárias para promover o uso responsável do medicamento para que o utente 

possa obter o máximo benefício do mesmo. Para além disso, cada vez mais os utentes procuram 

o farmacêutico para o aconselhamento sobre problemas de saúde menores ou até para pedir 

uma primeira opinião antes de consultar o médico. Quanto à dispensa ao público, os 

medicamentos dispensados nas farmácias podem ser classificados como MSRM e MNSRM. 

Na farmácia são ainda dispensados outros produtos de saúde como PCHC, medicamentos de 

uso veterinários, dispositivos médicos, SA, entre outros. 

Durante o meu estágio comecei desde cedo a acompanhar e a efetuar, com supervisão, a 

dispensa de MPS, o que me permitiu familiarizar com as diferentes etapas inerentes. Pouco 

tempo depois, comecei a fazer de forma mais autónoma o atendimento ao balcão, recorrendo 

aos elementos da equipa sempre que surgiam dúvidas durante o aconselhamento e às 

ferramentas que o sistema informático dispõe. 

 

 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Segundo o Estatuto do Medicamento, os MSRM são aqueles que apresentam pelo menos uma 

das seguintes características: “possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou 

indiretamente, mesmo quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem 

vigilância médica; possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam 

utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se 

destinam; contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou 

reações adversas seja indispensável aprofundar; ou, destinem-se a ser administrados por via 

parentérica” [11]. Este tipo de medicamentos apenas deve ser dispensado mediante a 

apresentação de uma prescrição médica válida. 
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3.1.1 Prescrição Médica 

A prescrição de medicamentos inclui obrigatoriamente a DCI da substância ativa, acompanhada 

pela forma farmacêutica, dosagem, posologia e forma de apresentação da embalagem. Este 

modo de prescrição tem como objetivo dar mais enfâse à escolha farmacológica, permitindo ao 

utente a escolha de um dos medicamentos dentro do mesmo GH.  No entanto, o médico 

prescritor poderá realizar a prescrição de um medicamento através da sua denominação 

comercial caso se verifique alguma das seguintes situações: o medicamento com margem 

terapêutica estreita, intolerância ou reação adversa prévia ou por continuidade do tratamento 

com duração superior a 28 dias [12].   

A prescrição de medicamentos pode ser dividida em dois tipos: receita manual (RM) e receita 

eletrónica (RE). A implementação da RE teve como objetivo aumentar a segurança e minimizar 

erros aquando a prescrição e a dispensa de medicamentos. Podemos ainda dividir as RE em 

materializadas e desmaterializadas, sem as últimas designadas por receitas sem papel (RSP). 

Desde 1 de abril de 2016 tornou-se obrigatória a prescrição de medicamentos através de RSP 

em todas as instituições do Sistema Nacional de Saúde (SNS) [13]. Aquando a prescrição, a 

receita é validada e registada na Base de Dados Nacional de Prescrições (BDNP), sendo que os 

utentes podem receber uma guia de tratamento com informações sobre a medicação e os dados 

da receita (número da receita, código de acesso e o código de direito de opção) e/ou receber os 

últimos no telemóvel. As RSP permitem a integração de vários tipos de MPS em apenas uma 

prescrição. Para além disso, o utente tem maior liberdade uma vez que pode aviar conforme 

necessário os MPS prescritos pelo médico em diferentes datas e farmácia utilizando sempre a 

mesma RSP, desde que esta permaneça válida. Cada linha de prescrição pode incluir no máximo 

duas embalagens com validade de 30 dias, no caso de tratamentos de curta ou média duração, 

ou seis embalagens com validade de 6 meses, para tratamentos de longa duração [9]. 

As RE materializadas resultam da impressão de receitas médicas resultantes de uma prescrição 

realizada por métodos eletrónicos [14]. Estas podem ser realizadas de forma online, quando 

ocorre a validação e registo na BDNP aquando a prescrição; ou de forma offline, quando este 

registo é realizado após a emissão da receita em papel. As RE materializadas podem ainda ser 

divididas em: renováveis, quando se destinam a tratamentos de longa duração, podendo 

apresentar até três vias com validade de 6 meses; e não renováveis, quando se destinam a 

tratamentos de curta duração, apresentando uma validade de 30 dias. Pode ser prescrito em 

cada receita quatro medicamentos distintos, com um limite de quatro embalagens no total e duas 

embalagens por medicamento [9]. 

Atualmente, apenas recorre-se à prescrição de medicamentos através de RM em situações 

excecionais como a falência informática, inadaptação do prescritor, prescrição no domicílio ou 

até um limite de 40 receitas por mês [9; 14].  

Durante o meu estágio tive oportunidade de contactar com todos os modelos de prescrição 

acima referidos. Apesar da maioria das prescrições já serem as RSP, eventualmente apareciam 

algumas RE materializadas e até mesmo RM, essencialmente devido a falências informáticas no 

centro de saúde.  
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3.1.2 Validação de Prescrição Médicas  

O primeiro passo antes de iniciar a dispensa de MPS ao utente passa pela validação da 

prescrição de forma a detetar possíveis inconformidades. Com as RSP este processo encontra-

se facilitado, uma vez que estas são automaticamente validadas aquando a prescrição. Sendo 

assim, o farmacêutico deve dar especial atenção à validação de RM e RE materializadas. 

Tanto para a validação de RM como de RE materializadas, estas devem apresentar: 

• Número da receita; 

• Local de prescrição; 

• Identificação do médico prescritor; 

• Identificação do utente – nome, número de utente ou de beneficiário da respetiva 

entidade financeira e, se aplicável, o regime especial de comparticipação de 

medicamentos, sendo que a letra “R” aplica-se a pensionistas e a letra “O” a utentes 

abrangidos por outro regime identificado por menção do respetivo diploma legal; 

• Identificação de medicamentos através da DCI ou, se aplicável, nome comercial ou 

respetivo titular de AIM com a devida justificação técnica; 

• Forma farmacêutica, dosagem, apresentação e número de embalagens; 

• Regime de comparticipação especial de medicamentos com indicação do respetivo 

despacho, se aplicável; 

• Data de prescrição e validade; 

• Assinatura do prescritor [9; 14]. 

 

Para além destes critérios, quando se procede à validação de uma RM deve-se verificar: 

• Vinheta identificativa do local de prescrição, se aplicável (nas unidades do SNS, uma 

vinheta verde significa que o utente é pensionista); 

• Vinheta identificativa do médico prescritor; 

• Identificação da exceção justificativa; 

• Ausência de rasuras e caligrafias diferentes, devendo ser usada a mesma caneta e 

nunca lápis; 

• Número de embalagens prescritas indicado em cardinal e por extenso [9; 14]. 

 

Durante o meu estágio, alguns dos erros mais frequentes que fui detetando era o esquecimento 

do preenchimento da exceção justificativa e da assinatura do médico prescritor nas RM. Estas 

são situações para as quais tentei estar sempre alerta, uma vez que impossibilitam a dispensa 

dos medicamentos prescritos. 

 

3.1.3 Regimes de Comparticipação 

Os regimes de comparticipação de medicamentos têm vindo a sofrer alterações, sendo o 

principal objetivo “obter melhor equidade e mais valor para todos os cidadãos” [15]. 
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De acordo com a legislação em vigor, estão previstos dois regimes de comparticipação de 

medicamentos: o regime geral e o regime excecional (anteriormente designado por regime 

especial) [15-17]. 

O regime de comparticipação geral engloba todos os utentes do SNS e os beneficiários da 

Direção-Geral de Proteção Social aos Funcionários e Agentes da Administração Pública (ADSE). 

Neste regime, o Estado comparticipa uma percentagem fixada do PVP dos medicamentos em 

questão de acordo com os escalões seguintes: 

• Escalão A – 90%; 

• Escalão B – 69%; 

• Escalão C – 37%; 

• Escalão D – 15%. 

A atribuição de escalões baseia-se nos grupos e subgrupos farmacoterapêuticos dos 

medicamentos sendo que, a inclusão destes nos diferentes escalões tem em conta as indicações 

terapêuticas do medicamento, a sua utilização, as entidades que o prescrevem ou fornecem e 

possíveis necessidades terapêuticas acrescidas derivadas a algumas patologias [18; 19]. 

O regime de comparticipação excecional pode ser atribuído em função dos beneficiários 

abrangendo os “pensionistas cujo rendimento total anual não exceda 14 vezes a retribuição 

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

apoios sociais em vigor, quando este ultrapassar aquele montante”. Nestas situações, a 

comparticipação do preço dos medicamentos pelo Estado acresce 5% para o escalão A e 15 % 

para os restantes escalões. Também podem usufruir de um regime de comparticipação 

excecional portadores de certas patologias abrangidas por diplomas como a doença de 

Alzheimer, lúpus, psoríase, entre outras. Para isso, é necessário que o médico prescritor 

mencione expressamente na receita o respetivo diploma em vigor [15; 16; 20].  

Alguns dos produtos que também estão abrangidos por um sistema de comparticipação são os 

produtos para o autocontrolo da diabetes (comparticipação de 85% em tiras-teste e 100% em 

agulhas, seringas e lancetas) e os medicamentos manipulados (comparticipação de 30%) [21; 

22]. É ainda importante referir que alguns laboratórios fazem a comparticipação de 

medicamentos como o Betmiga® (laboratório Astellas Pharma) uma vez que este não é 

comparticipado pelo Estado.  

Existem ainda regimes de complementaridade disponibilizados por subsistemas de saúde. Os 

seus beneficiários passam a usufruir da comparticipação por parte do SNS e do respetivo 

subsistema de saúde. 

Durante o meu estágio percebi que existem vários regimes de comparticipação, sendo que a 

entidade com maior representação é o SNS. No entanto, também tive a oportunidade de 

contactar com alguns subsistemas de saúde como o SAMS e SAVIDA.  

 

3.1.4 Medicamentos Estupefacientes ou Psicotrópicos 

Os medicamentos estupefacientes ou psicotrópicos são substâncias que atuam a nível do 

sistema nervoso central e por isso suscetíveis de provocar dependência [23]. Sendo assim, é 
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necessário um controlo mais rigoroso das entradas e saídas deste tipo de medicamentos. Os 

medicamentos classificados como estupefacientes ou psicotrópicos encontram-se listados nas 

tabelas I e II do Decreto-Lei nº 15/93, de 22 de janeiro e no ponto nº 1 do artigo 86º do Decreto 

Regulamentar nº 61/94, de 12 de outubro [24; 25]. 

Quando é realizada a entrega na farmácia de estupefacientes e psicotrópicos, estes vêm 

acompanhados de uma requisição própria em duplicado, sendo introduzido o número dessa 

requisição no sistema informático aquando a receção da respetiva encomenda. Estes 

documentos são datados, assinados e carimbados pela DT ou farmacêutica adjunta, sendo os 

originais arquivados na farmácia durante pelo menos 3 anos e os duplicados devolvidos aos 

respetivos fornecedores.  

O processo de dispensa destes medicamentos apresenta algumas particularidades. Quando a 

prescrição é realizada através de RM ou RE materializada, deve ser verificado se estes 

medicamentos estão prescritos isoladamente, uma vez que a prescrição junto com outros MPS 

impossibilita a sua dispensa [9]. Durante a dispensa é necessário o preenchimento de um 

formulário com os dados da receita, do médico prescritor, do utente e do adquirente (se aplicável) 

mediante apresentação do bilhete de identidade ou cartão de cidadão. No final da dispensa é 

impresso o comprovativo da venda de um estupefaciente ou psicotrópico que também deverá 

ser arquivado. 

Mensalmente, é enviado ao INFARMED o registo de saídas de estupefacientes ou psicotrópicos 

junto com a cópia das receitas manuais até ao dia 8 do mês seguinte. E anualmente também é 

enviado o mapa de balanço das entradas e saídas até ao dia 31 de janeiro do ano seguinte. 

Durante o meu estágio tive oportunidade de realizar a dispensa de vários medicamentos 

estupefacientes ou psicotrópicos. Colaborei ainda no envio e verificação dos registos de entradas 

e saídas destas substâncias. 

 

3.1.5 Medicamentos Genéricos e Preços de Referência 

Designam-se por MG aqueles que apresentam a “mesma composição qualitativa e quantitativa 

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

de referência (MR) haja sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados”. O MR 

trata-se daquele que foi “autorizado com base em documentação completa, incluindo resultados 

dos ensaios farmacêuticos, pré-clínicos e clínicos. O MG para além de ser identificado pela DCI, 

forma farmacêutica e dosagem, deve ainda conter a sigla “MG” na sua embalagem [11].  

O preço de referência para cada GH é calculado através da média dos cinco PVP mais reduzidos 

do mercado dos produtos que pertencem a esse mesmo grupo [26]. 

Durante o meu estágio fiz sempre questão de esclarecer as dúvidas que os utentes 

apresentavam sobre os MG, uma vez que ainda existe um certo desconhecimento sobre o que 

realmente distingue um MG de um MR o que gera um certo receio. Apesar de alguns utentes 

continuarem a preferir a toma do MR, a maioria opta pela toma de MG uma vez que são mais 

económicos. 
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3.1.1 Conferência de Receituário e Faturação 

A conferência de receituário inicia-se pela organização de RM e RE materializadas por organismo 

comparticipante e número de lote. Para além disso, dentro de cada lote são ainda organizadas 

de forma sequencial e agrupadas em lotes de 30 unidades. Ao longo do mês, as receitas são 

conferidas periodicamente de acordo com os respetivos parâmetros necessários à sua validação, 

já anteriormente referidos. É também confirmado se os medicamentos que foram dispensados 

durante o atendimento correspondem aos medicamentos prescritos pelo médico. Deste modo, 

pretende-se detetar e corrigir atempadamente possíveis erros na validação da prescrição ou 

dispensa junto do médico prescritor ou utente. Por fim, é ainda verificado se todas as receitas 

estão datadas, assinadas e carimbadas.  

No último dia do mês, procede-se ao fecho de lotes, sendo apenas no dia seguinte impressos os 

verbetes de identificação de lote, emitida a relação resumo de lotes e a fatura final mensal. Estes 

documentos são posteriormente enviados juntamente com as respetivas receitas ao Centro de 

Conferência de Faturas (CCF) - de receituário respetivo ao SNS - e para a Associação Nacional 

das Farmácias (ANF) - de receituário respetivo a subsistemas de comparticipação. Todo este 

processo encontra-se facilitado para as RSP, uma vez que o envio destes documentos é 

realizado automaticamente. 

Após conferência do receituário por parte dos organismos responsáveis e na ausência de 

inconformidades, o valor da comparticipação é reembolsado à farmácia. No entanto, uma vez 

que a conferência do receituário por parte destas entidades pode ser demorada, de forma a 

facilitar a gestão da farmácia é adiantado o valor das comparticipações. Se, por ventura, existirem 

ainda assim erros no receituário, a receita em questão é devolvida, sendo necessário a 

regularização desta situação através da emissão de uma nota de crédito. 

É ainda de salientar, que deve ser enviado todos os meses, por correio eletrónico, a respetiva 

faturação, nota de crédito e nota de débito. 

Durante o meu estágio tive oportunidade de acompanhar todo o processo de conferência de 

receituário e faturação. Ao verificar como é realizada a conferência das receitas, apercebi-me de 

certos erros que por vezes durante o atendimento passavam despercebidos, como a ausência 

da assinatura do médico. Foi-me também permitido colaborar nos procedimentos de final do mês, 

como o fecho de lotes e a emissão dos documentos necessários. Por fim, procedi também à 

regularização da faturação por emissão de notas de crédito e débito com supervisão. 

 

 Medicamentos não Sujeitos a Receita Médica 

São considerados MNSRM aqueles que não apresentam as características necessárias, já 

referidas anteriormente, para serem classificados como MSRM. Estes, tal como o nome sugere, 

podem ser dispensados na ausência de prescrição médica [11]. 

São muitas vezes estes produtos a que o farmacêutico recorre, se necessário, quando lhe é 

solicitado um aconselhamento farmacêutico para o alívio de problemas menores de saúde. 

Nestas situações o farmacêutico é responsável por passar toda a informação relevante ao utente 

para que este obtenha o máximo benefício do medicamento com a devida segurança. 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Maria José 

16 
 

Para além das farmácias, os MNSRM também podem ser vendidos em locais registados no 

INFARMED, desde que sejam cumpridos os requisitos impostos pelo Decreto-Lei nº 134/2005, 

de 16 de agosto. Um destes requisitos é a garantia que a sua venda continua a ser realizada por 

pessoal qualificado (farmacêuticos ou técnicos de farmácia) ou sob a sua supervisão [27]. 

Durante o meu estágio procedi à dispensa de inúmeros MNSRM, como por exemplo cremes 

para as queimaduras solares, feridas e picadas de insetos, laxantes, antidiarreicos, antieméticos 

e ainda alguns anti-histamínicos e antigripais. Algumas das vezes os utentes já sabiam o que 

pretendiam, mas várias vezes era-me pedido um aconselhamento, pelo que após análise da 

situação verificava se havia necessidade, ou não, da dispensa de um MNSRM. 

 

 Outros Produtos de Saúde 

Para além de medicamentos, a FMJ tem também disponível uma vasta gama de outros produtos 

de saúde para os seus utentes. Podem ser encontradas vários tipos de PCHC, cada vez mais 

procurados destinando-se a ser postos em contacto com as superfícies corporais, tendo como 

objetivo limpar, perfumar, modificar o aspeto, proteger, manter um bom estado ou então corrigir 

certos odores corporais [28]. Para além destes, é também disponibilizada uma vasta gama de 

SA, produtos dietéticos e de alimentação adaptada às necessidades dos utentes. Alguns 

dispositivos médicos, como os produtos de ostomia estão a ser mais procurados na FMJ o que 

determina a disponibilização de uma maior variedade destes produtos. Os artigos de puericultura 

e medicamentos de uso veterinário também apresentam uma grande procura na FMJ. Por fim, 

com uma menor expressão de comercialização encontram-se os produtos fitoterapêuticos e 

homeopáticos, pelo que a FMJ disponibiliza apenas de alguns, caso seja solicitado pelo utente. 

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de realizar o aconselhamento de vários PCHC e 

ainda de alguns SA. Para além disso, realizei também a dispensa de diversos dispositivos 

médicos (como por exemplo compressas, pensos para feridas, preservativos, coletores de urina 

e alguns produtos de ostomia), medicamentos de uso veterinários (como os desparasitantes 

internos e externos) e artigos de puericultura. 

 

4. Serviços Farmacêuticos 

As farmácias comunitárias passaram de meros locais de venda de medicamentos a centros de 

prestação de cuidados de saúde cada vez mais procurados pelo utente devido à sua facilidade 

de acesso. 

Como indicado na Portaria nº 1429/2007, de 2 de novembro, as farmácias podem realizar 

diversos serviços farmacêuticos para a promoção da saúde e bem-estar dos utentes, tais como: 

a administração de primeiros socorros, a administração de vacinas não incluídas no PNV e de 

medicamentos injetáveis, a utilização de meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica, entre 

outros. 

Na FMJ, os serviços a que os utentes mais recorrem são a medição de parâmetros 

antropométricos, como a altura e peso, a medição da tensão arterial e a determinação de 

parâmetros bioquímicos, como a medição da glicemia, colesterol total e triglicerídeos. 
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Para além destes, quinzenalmente a FMJ realiza aconselhamento de podologia para o 

tratamento de calos e onicomicoses e de nutrição em colaboração com uma nutricionista que 

procede à elaboração de planos alimentares personalizados aos utentes, com o objetivo de 

atingir um peso saudável, com o auxílio de alguns suplementos alimentares. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de realizar vários serviços farmacêuticos quando 

solicitado, como a medição da tensão arterial e pulsação e a determinação capilar de parâmetros 

bioquímicos, como a glicemia, colesterol total e triglicerídeos. No final, fiz sempre questão de 

fazer o devido aconselhamento aos utentes que procuravam estes serviços tendo sempre em 

conta os valores obtidos. 

 

5. Projeto Valormed® 

A Valormed® trata-se de uma sociedade sem fins lucrativos responsável pela gestão de resíduos 

de medicamentos fora de uso e de embalagens vazias. A implementação deste tipo de sistema 

de gestão de resíduos, resultante da colaboração entre a indústria farmacêutica, distribuidores 

de medicamentos e farmácias, representou um grande impacto na recolha e tratamento de forma 

segura destes resíduos [29]. 

Para esse efeito, são disponibilizados nas farmácias contentores onde os utentes podem rejeitar 

as embalagens vazias e medicamentos fora de uso de forma cómoda para evitar que estes sejam 

colocados no lixo normal. Quando o contentor fica cheio é selado e entregue aos distribuidores 

de medicamentos que procedem ao envio dos mesmos a um centro de triagem para que os 

resíduos sejam separados e tratados da forma adequada através da reciclagem de material de 

embalagem (como o papel, cartão e plástico) e a correta eliminação dos restantes resíduos 

através da incineração de forma segura com valorização energética [30].  

Durante o meu estágio tive a oportunidade de acompanhar o processo desde a montagem do 

contentor até à sua identificação e entrega aos distribuidores de medicamentos devidamente 

selado. 

 

6. Formação Continuada 

A formação continuada em farmácia é, sem dúvida, uma mais valia no aconselhamento 

farmacêutico uma vez que vão sendo relembrados e atualizados alguns conceitos e ainda dados 

a conhecer novos produtos. Esta é uma maneira de nos mantermos sempre atualizados e 

preparados para a prestação de um aconselhamento de qualidade para cada situação. 

Durante o meu estágio tive oportunidade de assistir a várias formações sobre vários produtos 

como por exemplo dos laboratórios Arkopharma© e da Eucerin®, entre outros, através de 

delegados de informação.  
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Parte II – Apresentação dos temas desenvolvidos na farmácia 

 

Tema 1: Avaliação da Adesão à Terapêutica em Indivíduos com Diabetes 

mellitus e/ou Hipertensão Arterial  

 

1. Contextualização 

Ao longo do meu estágio na FMJ percebi que a maioria dos medicamentos dispensados 

correspondem a antidiabéticos orais e anti-hipertensores. Para além disso, após conversa com 

alguns dos utentes durante o atendimento ao balcão ou após a medição de parâmetros como a 

glicemia capilar e tensão arterial percebi que alguns deles não cumpriam o seu regime 

terapêutico, muitas vezes estando também associado ao não controlo da doença em questão. 

Sendo assim, decidi fazer uma avaliação da adesão à terapêutica nestes utentes para tentar 

perceber quais os motivos que levavam ao não cumprimento da terapêutica instituída e incentivar 

a comunicação entre os profissionais de saúde e os utentes para tentar solucionar esta situação. 

 

2. A Adesão à Terapêutica 

O conceito de adesão à terapêutica (AT) engloba não só o seguimento da farmacoterapia 

instituída, como também a adoção de hábitos saudáveis. Tendo isto em conta, a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) define a AT como “a extensão em que o comportamento de uma 

pessoa (como tomar a medicação, seguir uma dieta e/ou fazer mudanças no seu estilo de vida) 

corresponde às recomendações acordadas com um profissional de saúde” [31]. É ainda de 

salientar que este termo prevê a integração do utente no processo clínico, sendo então usado 

como um “sinónimo de concordância, compreendendo a aceitação e intervenção ativa e 

voluntária do doente, que partilha a responsabilidade do tratamento com a equipa de 

profissionais de saúde que o segue” [32].  

Atualmente, a má AT no tratamento de doenças crónicas é um problema de saúde pública 

mundial de elevada magnitude. A OMS estima que a AT em indivíduos com doenças crónicas 

nos países desenvolvidos seja apenas de 50%, e que nos países em desenvolvimento este 

número ainda seja menor [31; 32].  

 

 Fatores de não Adesão à Terapêutica 

A não AT é um problema multifatorial, o que torna necessário compreender melhor quais são os 

principais fatores envolvidos. A OMS faz a distinção entre cinco grupos de fatores, tratados a 

seguir, que contribuem de igual forma para uma diminuição da AT [31]. 

 

2.1.1 Fatores Socioeconómicos 

Em níveis socioeconómicos mais baixos pode não ser possível suportar as despesas associadas 

às deslocações necessárias e à medicação, o que pode levar à não AT. O baixo nível de 

escolaridade e o analfabetismo são também fatores a ter em conta.  
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2.1.2 Fatores relacionados com os Profissionais e o Sistema de Saúde 

Neste grupo destaca-se a falta de confiança entre o profissional de saúde e o paciente, a 

distribuição de medicamentos insatisfatória e a disponibilidade limitada de tempo de consulta. 

 

2.1.3 Fatores relacionados com a Doença 

A AT pode também ser influenciada pela gravidade dos sintomas, pelo grau de incapacidade 

associada à própria doença, pela disponibilidade de tratamentos eficazes e pela existência de 

outras comorbilidades. 

 

2.1.4 Fatores relacionados com a Terapêutica 

A complexidade da terapêutica medicamentosa, a duração do tratamento, a ausência de efeitos 

benéficos imediatos e a manifestação de efeitos adversos também dificultam o cumprimento da 

mesma. 

 

2.1.5 Fatores relacionados com o Paciente 

A falta de perceção da necessidade do tratamento e a ansiedade em relação ao seu esquema 

terapêutico são alguns dos fatores relacionados com a não AT. Estes encontram-se muitas vezes 

associados a outros fatores como a falta de esclarecimento do paciente sobre a sua doença, as 

suas complicações e quais as vantagens do seu tratamento. 

 

 Consequências da Não Adesão à Terapêutica 

A AT por parte do utente é essencial para o sucesso do seu tratamento e controlo da doença. 

Uma baixa AT está muitas vezes associada a resultados terapêuticos insatisfatórios, que se 

traduzem numa progressão da doença, possíveis complicações e um consequente aumento dos 

custos diretos em saúde [31]. Estes custos devem-se essencialmente a despesas acrescidas em 

medicação [33], consultas médicas, serviços de urgência e hospitalizações [34], podendo estes 

ser 3 a 4 vezes superiores quando em comparação com um bom controlo da doença. Para além 

disso, a não AT está ainda associada a custos indiretos devido ao absentismo no trabalho, à 

atribuição de subsídios por incapacidade, reformas antecipadas e por morte prematura [32]. 

Podemos então concluir que as consequências da não AT têm não só um impacto negativo na 

saúde pública, como também na qualidade de vida das pessoas envolvidas e na economia do 

país. Sendo assim, é importante a implementação de medidas para melhorar a AT de modo a 

evitar as consequências acima referidas.  

 

 A Baixa Adesão à Terapêutica como fator de risco no desenvolvimento de 

Doenças Cardiovasculares 

As doenças crónicas ou com regimes terapêuticos mais complexos apresentam uma AT mais 

baixa quando em comparação com condições agudas e com um esquema terapêutico mais 

simplificado [35]. Sendo assim, indivíduos com doenças crónicas como a asma, diabetes, 
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hipertensão ou Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA) têm dificuldades em seguir os 

regimes terapêuticos [31].  

As Doenças Cardiovasculares (DCV) são um grupo de distúrbios que afetam o coração e os 

vasos sanguíneos [36]. Na sua maioria, são desencadeadas por um processo designado por 

aterosclerose, que se caracteriza pela deposição de gordura e outras substâncias nas paredes 

das artérias, formando uma placa de ateroma que dificulta a circulação do sangue. O enfarte 

agudo do miocárdio (EAM) e o acidente vascular cerebral (AVC) podem ocorrer devido a uma 

rotura das placas e/ou formação de coágulos, provocando um bloqueio de uma artéria no coração 

no EAM ou no cérebro no AVC [36; 37].  

As DCV são a principal causa de morte em Portugal, representando 29,8% da mortalidade do 

país [38], e também uma das principais causas de incapacidade e diminuição da qualidade de 

vida [39]. Estas podem ser prevenidas através do controlo de fatores de risco modificáveis, como 

o sedentarismo, a obesidade, o tabagismo, a diabetes, a hipertensão e a dislipidemia. Para além 

existem ainda fatores de risco não modificáveis como a idade, o sexo e a hereditariedade que 

não podem ser alterados [40]. É ainda de salientar que a não adesão a um regime terapêutico 

para a prevenção de DCV também representa um fator de risco, uma vez que o alcance da meta 

terapêutica pretendida encontra-se comprometido [41].  

Sendo assim, vamos dar especial ênfase à avaliação da AT na diabetes mellitus (DM) e 

hipertensão arterial (HTA). 

 

2.3.1 Diabetes mellitus 

A DM é um conjunto de doenças metabólicas caracterizada por hiperglicemia, um aumento dos 

níveis de glicose no sangue. A hiperglicemia ocorre quando o pâncreas não consegue produzir 

insulina ou devido a uma diminuição da sua ação. A insulina é uma hormona produzida no 

pâncreas essencial no transporte da glicose do sangue para todas as células do corpo, onde é 

usada como fonte de energia. A DM pode ser classificada em quatro tipos etiologicamente 

diferentes: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional e outros tipos específicos de 

diabetes [42; 43]. 

Aproximadamente 13,3% da população portuguesa com idades compreendidas entre os 20 e os 

79 anos tem diabetes [43]. A DM tipo 2 é a forma mais prevalente, correspondendo a cerca de 

90% de todos os casos de diabetes. Os sintomas característicos de DM são a poliúria (aumento 

da produção de urina), polidipsia (sede excessiva), polifagia (aumento do apetite) e perda de 

peso. O seu diagnóstico é baseado nos seguintes critérios [44]: 

a) Glicemia de jejum ≥ 126 mg/dl; ou 

b) Sintomas clássicos + glicemia ocasional ≥ 200 mg/dl; ou 

c) Glicemia ≥ 200 mg/dl às 2 horas, na prova de tolerância à glicose oral (PTGO) 

com 75g de glicose; ou 

d) Hemoglobina glicada A1c (HbA1c) ≥ 6,5%.  
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A persistência de níveis de glicose no sangue elevados pode resultar em lesões graves em 

diversos tecidos, como no sistema vascular, olhos, rins e nervos periféricos. Na maioria dos 

países desenvolvidos a DM é a principal causa de DCV, cegueira, insuficiência renal e 

amputação de membros inferiores. Estas complicações podem ser prevenidas através da 

manutenção de níveis normais de glicemia, colesterol e tensão arterial, mediante o cumprimento 

do regime farmacológico aplicável e a adoção de um estilo de vida saudável [42; 43]. Sendo 

assim, podemos concluir que a AT é um importante fator no controlo da DM e na prevenção das 

suas possíveis complicações.  

 

2.3.2 Hipertensão Arterial 

A HTA é uma doença caracterizada por um aumento persistente da pressão arterial (PA). A PA 

é a força que o sangue exerce sobre as paredes das artérias quando sai do coração e é registada 

através de dois números: a pressão arterial sistólica (PAS) e a pressão arterial diastólica (PAD). 

A PAS é a pressão máxima exercida nas artérias devido à contração do coração, já a PAD é a 

pressão mínima exercida nas artérias devido ao relaxamento do músculo cardíaco.  

A prevalência de HTA na população portuguesa, com idades compreendidas entre os 25 e os 74 

anos, é de aproximadamente 36,0% [45]. A HTA geralmente não apresenta sintomas e por isso 

muitas pessoas permanecem sem diagnóstico durante vários anos. No entanto, por vezes pode-

se manifestar através de sintomas como cefaleias, tonturas, sensação de falta de ar, visão turva 

e dor no peito [46; 47]. O diagnóstico é realizado quando a PAS ≥ 140 mmHg e/ou a PAD ≥ 90 

mmHg, em pelo menos duas ocasiões diferentes com um intervalo mínimo de uma semana. A 

HTA pode ser classificada em três diferentes graus consoante a sua gravidade (Tabela 2), 

correspondendo o grau 1 a uma HTA ligeira, o grau 2 a uma HTA moderada e o grau 3 a uma 

HTA grave [48; 49]. 

 

Tabela 2 - Definição e Classificação dos níveis de Pressão Arterial. 

Categoria PAS (mmHg)  PAD (mmHg) 

Ótima < 120 e < 80 

Normal 120 - 129 e/ou 80 - 84 

Normal-Alta 130 - 139 e/ou 85 - 89 

Hipertensão Grau 1 140 - 159 e/ou 90 - 99 

Hipertensão Grau 2 160 - 179 e/ou 100 - 109 

Hipertensão Grau 3 ≥ 180 e/ou ≥ 110 

Hipertensão Sistólica Isolada ≥ 140 e < 90 
 

PAS – Pressão Arterial Sistólica; PAD- Pressão Arterial Diastólica. A categoria da pressão arterial 

é definida pelo valor mais elevado entre os valores de PAS ou PAD. A Hipertensão sistólica 

isolada também deve ser definida em grau 1, 2 ou 3 consoante o valor de PAS. 
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As complicações da HTA, quando não controlada, incluem DCV e insuficiência renal [47]. De 

modo a diminuir o risco de aparecimento de complicações associadas à HTA deve ser 

implementada a adoção de uma dieta equilibrada, redução da ingestão de sal e prática de 

exercício físico como parte de um estilo de vida saudável [50]. A HTA, devido à sua cronicidade, 

necessita de um acompanhamento e terapêutica continuada. Sendo assim, é de realçar que a 

interrupção da terapêutica, absoluta ou intermitente, poderá estar associada a um agravamento 

da situação clínica [49]. 

 

 Métodos para Avaliação da Adesão à Terapêutica 

Atualmente, apesar existirem vários métodos para a avaliação da AT, ainda não está descrito 

nenhum método de referência. De um modo geral, estes métodos podem ser divididos em diretos 

e indiretos, sendo que cada um apresenta as suas vantagens e desvantagens (Tabela 3) [51]. 

Os métodos diretos incluem a observação direta da terapêutica, determinação quantitativa do 

fármaco ou seu metabolito no sangue ou urina e a deteção de marcadores biológicos adicionados 

ao fármaco no sangue. Estes métodos são mais dispendiosos e de difícil implementação na 

rotina. Por outro lado, os métodos indiretos incluem questionários e/ou relatos dos pacientes, 

contagem de comprimidos e/ou cápsulas, taxa de aviamento das prescrições, avaliação da 

resposta clínica, dispositivos eletrónicos de monitorização da medicação, avaliação de 

marcadores fisiológicos e registo diário do paciente. Estes métodos são de mais fácil 

implementação, mas os resultados estão sujeitos à informação fornecida pelos pacientes que 

pode não corresponder à realidade [51]. 
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Tabela 3 - Métodos para Avaliação da Adesão à Terapêutica. 

Métodos Vantagens Desvantagens 

Diretos 

Observação direta 
da terapêutica 

Mais preciso 

Os pacientes podem esconder os 
medicamentos na boca e rejeitá-
los posteriormente; Não é prático 

para uso rotineiro 

Determinação 
quantitativa do 
fármaco e/ou 

metabolitos no 
sangue ou urina 

Objetivo 

Custo elevado; Exige a recolha de 
fluidos biológicos; Variações no 
metabolismo e um aumento da 
adesão nos dias anteriores à 
consulta pode dar uma falsa 

impressão de cumprimento da 
terapêutica 

Deteção de 
marcadores 

biológicos no 
sangue 

Objetivo; Em ensaios 
clínicos também pode 
ser usado para medir 
a adesão ao placebo 

Ensaios quantitativos 
dispendiosos; Exige a recolha de 

fuidos biológicos 

Indiretos 

Questionários e/ou 
relatos dos 
pacientes 

Simples; Baixo custo; 
Muito útil na prática 

clínica 

A suscetibilidade a erros é maior 
no tempo entre visitas; Resultados 
podem ser facilmente distorcidos 

pelos pacientes 

Contagem de 
comprimidos e/ou 

cápsulas 

Objetivo; 
Quantificável; Fácil de 

realizar 

Resultados facilmente alterados 
pelo paciente (ex: rejeição de 
comprimidos e/ou cápsulas) 

Taxa de aviamento 
das prescrições 

Objetivo; Fácil 
obtenção de dados 

O aviamento da prescrição não 
equivale à ingestão do 

medicamento; Necessidade de 
um sistema de saúde fechado 

Avaliação da 
resposta clínica 

Simples; Geralmente 
fácil de realizar 

Influência de outros fatores na 
resposta clínica 

Dispositivos 
eletrónicos de 

monitorização da 
medicação 

Precisos; Resultados 
facilmente 

quantificáveis; 
Monitoriza os padrões 

da toma da 
medicação 

Dispendiosos; Requer frascos 
específicos e visitas regulares 

para obtenção dos dados 
armazenados nesses frascos 

Avaliação de 
marcadores 
fisiológicos 

Na maioria é de fácil 
execução 

Os marcadores podem estar 
ausentes por outros motivos (ex: 

aumento do metabolismo, má 
absorção e ausência de resposta) 

Registo diário do 
paciente 

Ajuda a melhorar a 
memória 

Facilmente alterado pelo paciente 
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3. Avaliação da Adesão à Terapêutica em Indivíduos com Diabetes 

mellitus e/ou Hipertensão Arterial 

 Objetivo 

Os objetivos deste projeto passaram por: avaliar o grau de AT nos indivíduos diabéticos e/ou 

hipertensos e perceber quais os principais motivos que os levam a não cumprir o seu regime 

terapêutico. 

 

 Materiais e Métodos 

Este estudo decorreu entre 21 de agosto de 2017 e 1 de setembro de 2017 e foram incluídos 32 

utentes da FMJ com diagnóstico prévio de DM ou HTA. 

O método escolhido para a AT nestes indivíduos foi através de um questionário (Anexo VI), por 

adaptação da Escala de Adesão Terapêutica de Morisky (MMAS-8) [52], devido à facilidade de 

implementação na farmácia. O questionário realizado encontra-se dividido em quatro partes, na 

primeira é feita a recolha de dados sociodemográficos, na segunda são feitas perguntas sobre 

os problemas de saúde e medicação, na terceira é avaliado o grau de AT e por fim, a quarta 

parte tem como objetivo perceber quais os motivos que levam à não AT medicamentosa. 

Foi pedido o preenchimento dos questionários após a dispensa de antidiabéticos orais e/ou anti 

hipertensores, ou então após a medição da glicemia capilar e/ou tensão arterial. 

 

 Tratamento de Dados 

Após a recolha de toda a informação necessária através dos questionários, introduzi os dados 

numa folha de Excel. De seguida, procedi à realização de vários gráficos para uma análise mais 

fácil dos resultados obtidos. 

 

 Resultados e Discussão 

3.4.1 Dados Sociodemográficos  

A população inquirida era composta por 17 pessoas do sexo feminino, correspondente a 53% e 

15 do sexo masculino, correspondente a 47%. Quanto à faixa etária mais prevalente, destaca-

se a dos 50 – 64 anos, seguida por a dos ≥ 65 anos e por último ≤ 49 anos (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≤ 49 anos
19%

≥ 65 anos
37%

50 - 64 
anos 
44%

Feminino
53%

Masculino
47%

a) b) 

Figura 1 - Distribuição da população por a) sexo e b) faixa etária. 
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3.4.2 Problemas de Saúde 

Quanto aos problemas de saúde, 53% dos utentes têm hipertensão, 31% diabetes e 16% têm 

hipertensão e diabetes. De um modo geral, a maior parte da população inquirida toma 2 

medicamentos por dia, correspondente a 28%. De seguida, aparece quem toma 1 ou 3 

medicamentos por dia, com 22% cada (Figura 2).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3 Adesão à Terapêutica – MMAS-8 

A figura 3 mostra de forma resumida qual a distribuição de respostas aos itens de 1 a 7 do 

questionário sobre a AT. 
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Figura 3 - Distribuição de respostas aos itens 1 a 7 do questionário sobre Adesão à Terapêutica. 

1. Às vezes esquece-se de tomar o(s) seu(s) medicamento(s)? 

2. Nas últimas duas semanas, houve algum dia em que não tomou o(s) seu(s) 

medicamento(s)? 

3. Já parou ou diminuiu a dose do(s) seu(s) medicamento(s) sem avisar o seu médico, porque 

se sentia pior quando os tomava? 

4. Quando viaja ou sai de casa, às vezes esquece-se de levar o(s) seu(s) medicamento(s)? 

5. Tomou toda a sua medicação ontem? 

6. Quando sente que os seus sintomas estão controlados, às vezes pára de tomar o(s) seu(s) 

medicamento(s)? 

7. Já se sentiu incomodado por seguir corretamente o seu tratamento? 

22%

28%
22%

9%

19% 1

2

3

4

16%

31%
53%

Ambos

Diabetes
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a) b) 

Figura 2 - Distribuição da população por a) problema de saúde e b) nº de medicamentos que 

toma por dia. 
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Podemos observar que 53% dos inquiridos afirmam que às vezes se esquecem de tomar o(s) 

seu(s) medicamento(s), 25% diz que houve pelo menos um dia nas últimas duas semanas em 

que não tomou o(s) seu(s) medicamento(s), mas apenas 6% confessa não ter tomado toda a sua 

medicação no dia anterior ao inquérito. Da população inquirida, 9% afirma que já parou ou 

diminuiu a dose do(s) seu(s) medicamento(s) sem avisar o seu médico, porque se sentia pior 

quando os tomava e 16% às vezes pára de tomar o(s) seu(s) medicamento(s), quando sente que 

os seus sintomas estão controlados. 22% da população revela que por vezes esquece-se de 

levar o(s) seu(s) medicamento(s) quando viaja ou sai de casa e 19% já se sentiram incomodados 

por seguir corretamente o seu tratamento. 

 

Neste questionário, 34% refere que nunca tem dificuldades em se lembrar de tomar a sua 

medicação, 31% afirma que isso quase nunca acontece, 28% menciona que às vezes tem 

dificuldades e 6% confessam que é frequente terem dificuldades em se lembrar de tomar toda a 

sua medicação (Figura 4). 

 

 

 

 

Quanto mais avançada for a faixa etária, maior é a probabilidade de alguns dos inquiridos 

revelarem que é frequente terem dificuldades em se lembrarem de tomar os seus medicamentos. 

No entanto, também se pode verificar a maior percentagem que respondeu que nunca tem 

dificuldades em se lembrar de tomar a medicação foram os utentes com mais de 75 anos (Figura 

5).  

Para além disso, também pode-se observar que os utentes polimedicados, aqueles que tomam 

5 ou mais medicamentos por dia, apresentam maior dificuldade em se lembrarem de tomar todos 

os seus medicamentos.  33% destes utentes referem que têm frequentemente dificuldade em se 

lembrarem de tomar os medicamentos de acordo com a posologia recomendada (Figura 6). 
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Figura 4 - Distribuição de respostas à pergunta 8. “Com que frequência tem dificuldades em 

se lembrar de tomar toda a sua medicação?” 
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3.4.4 Motivos que levam à não Adesão à Terapêutica Medicamentosa  

Quando inquiridos sobre os principais motivos que os levam a não tomar os seus medicamentos 

(Figura 7), podemos observar que a maioria, 72%, refere que o principal motivo é o 

esquecimento, seguido por o medicamento ter acabado em 38% dos casos e 16% afirma que 

não tomou os medicamentos por não ter receita. Para além destes, foi também referido que o 

facto de estar a sentir-se melhor ou pior, a toma de muitos medicamentos e saltar refeições 

também são alguns dos motivos que levam os utentes a não aderir à terapêutica medicamentosa.  
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Figura 5 - Distribuição de respostas à pergunta 8. “Com que frequência tem dificuldades 

em se lembrar de tomar toda a sua medicação?” consoante a faixa etária. 

29%
33%

43%

67%

17%

29%

44%
29%

33%

17%

43% 22% 29%

33%

33%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 ou+

P
e
rc

e
n
ta

g
e
m

 d
e
 r

e
s
p
o
s
ta

s

Nº de medicamentos que toma por dia

Sempre

Frequentemente

Às vezes

Quase nunca

Nunca

Figura 6 - Distribuição de respostas à pergunta 8. “Com que frequência tem dificuldades em se 

lembrar de tomar toda a sua medicação?” consoante o nº de medicamentos que toma por dia. 
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 Conclusão 

A baixa AT é um problema de elevada magnitude, ao qual deve ser dada a devida atenção. Esta 

problemática, principalmente em doenças crónicas, está associada com um aumento do risco de 

complicações graves, tendo um impacto negativo na saúde da população, na sua qualidade de 

vida e ainda provoca um aumento das despesas em cuidados de saúde. Sendo assim, é 

necessário que os profissionais de saúde estejam mais alerta para esta situação, de forma a 

compreender melhor os mecanismos da não AT para saber como melhor atuar em cada caso. 

Atualmente, sabe-se que aumento da AT passa essencialmente por estabelecer uma relação de 

confiança mútua entre o utente e o profissional de saúde, integrando este no processo clínico. 

Devemos compreender que a não AT não é apenas da responsabilidade do utente, mas sim um 

trabalho de equipa entre o mesmo e os profissionais de saúde que o acompanham. Na maioria 

dos casos são vários os fatores que comprometem a AT, e todos estes devem ser tidos em conta. 

Apesar do cumprimento de um regime terapêutico crónico por vezes ser difícil, essencialmente 

quando a doença cursa de forma assintomática, o utente deve sentir que pode contar com o 

profissional de saúde para esclarecer todas as suas dúvidas e para o ajudar a definir estratégias 

com o objetivo de melhorar a sua AT. 

Com a realização deste questionário, verificou-se que em faixas etárias mais avançadas e com 

o aumento da complexidade dos regimes terapêuticos, aumenta também os casos de não AT. 

No entanto, também em grande parte da população mais jovem e com esquemas terapêuticos 

mais simples são referidas estas situações. É ainda de salientar que este tipo de método usado 

para a avaliação da AT é facilmente distorcido pelos utentes. Estes, por estarem na presença de 

um profissional de saúde às vezes sentem-se intimidados e alteram as suas respostas pois 

julgam que vão ser repreendidos. Seria então importante implementar uma estratégia de modo 

a garantir que o utente se sinta mais à vontade para responder a este tipo de perguntas com a 

maior sinceridade possível. Para além disso, seria também necessária uma amostra maior de 
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Figura 7 - Principais motivos que levam os utentes a não tomar os seus medicamentos. 
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utentes com estes problemas de saúde para obter uma perspetiva mais real da AT nestes 

indivíduos. 

O farmacêutico desempenha um papel de elevada importância nesta problemática, uma vez que 

os medicamentos são uma parte essencial da maioria dos regimes terapêuticos. Este é também 

o último profissional de saúde com quem o utente contacta antes da toma de um medicamento, 

sendo da sua responsabilidade esclarecer o utente sobre como obter o máximo benefício dos 

seus medicamentos de forma segura. Para além disso, a relação de proximidade entre os utentes 

e o farmacêutico é uma mais valia, uma vez que podemos monitorizar os seus resultados 

terapêuticos e identificar potenciais problemas de forma mais regular. Devemos também reforçar 

as vantagens do cumprimento da terapêutica medicamentosa e sugerir algumas soluções para 

aumentar a AT, uma delas poderá passar pela preparação individualizada da medicação. 
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Tema 2: Análise de rótulos de Suplementos Alimentares com Magnésio 

 

1. Contextualização 

Durante o meu estágio na FMJ, observei que a procura por SA (especialmente com magnésio) 

tem aumentado cada vez mais ao longo do tempo. Sendo assim, a indústria alimentar e 

farmacêutica tem introduzido novos produtos no mercado, com novas composições, para dar 

resposta a este aumento da procura. 

O perfil de utentes que procura por este tipo de produtos varia desde jovens praticantes de 

exercício físico a pessoas de idade mais avançada que procuravam “alguma coisa” para o alívio 

da fadiga e cãibras musculares nas pernas. No entanto, devido ao crescimento do mercado de 

SA, cada vez aparecem mais produtos com diferentes composições com os quais temos de nos 

familiarizar para realizar um melhor aconselhamento ao utente. Sendo assim, decidi fazer uma 

análise dos rótulos dos SA com magnésio disponíveis na FMJ. Posteriormente procedi à 

elaboração de uma tabela resumo com a composição e dose diária recomendada (DDR) destes 

produtos de modo a facilitar e agilizar o aconselhamento de um destes produtos aos utentes. 

 

2. Suplementos Alimentares 

Uma alimentação equilibrada e variada, em condições normais, deve fornecer todos os nutrientes 

nas quantidades necessárias para um bom funcionamento do nosso organismo. No entanto, em 

certas populações com necessidades aumentadas ou devido ao seu estilo de vida, estas 

necessidades nutricionais podem não ser atingidas apenas através da dieta. Sendo assim, os 

SA podem ser utilizados como forma de complementar um regime alimentar normal [53]. 

 

 Enquadramento Legal 

A Diretiva 2002/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 de junho de 2002 tem como 

objetivo harmonizar as legislações dos Estados-membros da União Europeia relativas aos SA 

para garantir a segurança dos consumidores e permitir uma circulação mais fácil dos mesmos 

entre os países membros [54]. 

Segundo o Decreto-Lei nº 118/2015, de 23 de junho, que transpõe para a ordem jurídica nacional 

a Diretiva 2002/46/CE, de 10 de junho de 2002, os SA são considerados “géneros alimentícios 

que se destinam a complementar e ou suplementar o regime alimentar normal e que constituem 

fontes concentradas de determinadas substâncias nutrientes ou outras com efeito nutricional ou 

fisiológico, estremes ou combinadas”. Estão disponíveis em “forma doseada, tais como cápsulas, 

pastilhas, comprimidos, pílulas e outras formas semelhantes, saquetas de pó, ampolas de 

líquido, frascos com conta-gotas e outras formas similares de líquidos ou pós que se destinam a 

ser tomados em unidades medidas de quantidade reduzida” [55]. E podem apresentar na sua 

constituição vitaminas, minerais, aminoácidos, ácidos gordos essenciais, fibras e várias plantas 

e extratos de ervas [53]. 

Desta panóplia de ingredientes, apenas encontram-se harmonizadas as listas de vitaminas e 

minerais que podem constituir os SA, assim como a respetiva forma como podem ser 
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incorporadas nos mesmos. Estas listas podem ser encontradas no anexo I e II do Regulamento 

(CE) nº 1170/2009 da Comissão, de 30 de novembro de 2009 [56; 57]. Já as quantidades 

mínimas e máximas destes mesmos nutrientes presentes nos SA são fixadas tendo em conta a 

DDR pelo fabricante. Estas devem contemplar os limites de segurança estabelecidos suportados 

por dados científicos e as quantidades ingeridas destas substâncias a partir de outros géneros 

alimentícios [53]. 

Todas as outras substâncias, exceto vitaminas e minerais, devem cumprir os requisitos do 

Regulamento (CE) nº 258/97 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de janeiro de 1997 

para poder integrar da composição de SA [57; 58].  

Antes da comercialização de um respetivo SA, o fabricante, importador, distribuidor ou 

representante legal, devidamente autorizado por um dos anteriores, deve fazer a notificação à 

Direção-Geral de Alimentação e Veterinária enviando por correio eletrónico os documentos 

necessários, tal como a cópia do rótulo. Visto que não é necessária a autorização por parte desta 

entidade, após a notificação os produtos podem ser introduzidos no mercado [55; 59]. 

 

 Rotulagem 

Segundo o Decreto-Lei nº 136/2003, de 28 de junho, os SA devem apresentar a menção 

“suplemento alimentar” e a designação da categoria ou uma referência específica à natureza das 

substâncias constituintes do produto no seu rótulo. Devem ainda mencionar a toma diária 

recomendada e uma advertência que esta não deve ser excedida. Para além disso, deve 

apresentar também uma advertência que os SA não devem substituir um regime alimentar 

variado e que devem ser mantidos fora do alcance das crianças [53; 57]. 

No entanto, os rótulos, a apresentação e publicidade não devem atribuir ou fazer referência a 

propriedades profiláticas, de tratamento ou curativas de doenças humanas, nem devem 

mencionar que uma alimentação equilibrada e variada não fornece as quantidades de nutrientes 

necessárias [53]. 

 

3. Classificação dos Suplementos Alimentares 

Os SA não apresentam uma classificação clara e por isso pode ocorrer a sobreposição entre 

diferentes classes para o mesmo. No entanto, podemos considerar três grandes grupos de 

acordo com a sua composição: as vitaminas e minerais, as plantas e extratos botânicos e outras 

substâncias [60]. 

 

 Vitaminas e Minerais 

As vitaminas e minerais são micronutrientes pois são necessários em quantidades mais 

pequenas mas apresentam funções específicas e indispensáveis ao bom funcionamento do 

nosso organismo [61; 62].  

As vitaminas podem ser divididas em hidrossolúveis (vitaminas do complexo B e C) e 

lipossolúveis (vitaminas A, D, E e K). Sendo que não é possível sintetizar a maioria das vitaminas 

que necessitamos no nosso organismo, é essencial o seu consumo através da alimentação [62]. 
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Os minerais são importantes em vários processos metabólicos. Estes podem ser divididos em 

macrominerais, quando a sua necessidade diária é superior a 100 mg e microminerais quando a 

necessidade diária é inferior a 100 mg (Tabela 4). Os macrominerais são responsáveis pela 

formação de ossos, regulação de fluidos corporais e secreções digestivas. Já os microminerais 

desempenham funções relacionadas com reações bioquímicas, sistema imunológico e ação 

antioxidante [62]. 

Tabela 4 - Lista de Macro e Microminerais. 

MACROminerais MICROminerais 

Cálcio Cobalto 

Fósforo Cobre 

Magnésio Crómio 

Potássio Ferro 

Sódio Flúor 

  Iodo 

  Molibdénio 

  Selénio 

  Zinco 

 

 Plantas e Extratos Botânicos 

O uso de plantas e extratos botânicos para manter um estado de saúde tem sido muito popular 

na Europa já durante vários séculos. Sendo assim, o consumo de SA à base de plantas e extratos 

botânicos trata-se de uma extensão deste processo [63]. 

O consumo deste tipo de suplementos é também muito popular devido a uma crença falsa de 

que não apresentam quaisquer riscos associados [64]. 

 

 Outras Substâncias 

Para além dos ingredientes já referidos, podem ainda ser encontradas outras substâncias nos 

SA, tais como fibras e probióticos, ácidos gordos essenciais e aminoácidos e enzimas [60]. 

 

4. A suplementação com Magnésio 

 Magnésio 

O magnésio é um mineral muito abundante no nosso organismo e pode ser encontrado em 

alimentos como sementes, nozes, leguminosas, vegetais de folha verde-escura e sob a forma 

de SA. Este mineral é cofator em mais de 300 sistemas enzimáticos e é responsável pela 

regulação de diversas reações bioquímicas no organismo, como a síntese proteica, função 

muscular e neural, regulação da pressão arterial e controlo glicémico. A deficiência em magnésio 

é rara, mas inicialmente pode causar perda de apetite, náuseas, vómitos e fraqueza. Já em casos 

mais graves podem surgir tremores, espasmos musculares, alterações de personalidade e pode 
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ainda resultar em hipocalcemia ou hipocalemia (baixas concentrações de cálcio ou potássio, 

respetivamente, no sangue) [62; 65]. 

 

 Alegações de Saúde 

Na sua generalidade, os SA com magnésio na sua constituição como um dos componentes 

maioritários, indicam que sua toma contribui para o normal funcionamento do sistema muscular, 

psicológico, nervoso e ainda para o normal metabolismo produtor de energia. Para além disso, 

em muitos destes produtos é feita a associação de magnésio com vitaminas do complexo B, 

nomeadamente a vitamina B6 que também contribui para a redução da fadiga e cansaço. 

Sendo assim, é de esperar que os principais consumidores destes produtos são indivíduos 

praticantes de exercício físico intenso e indivíduos com idade mais avançada que apresentem 

queixas musculares. 

  

5. Produtos-Fronteira entre Suplementos Alimentares e Medicamentos 

O facto de uma substância apresentar atividade farmacológica não implica que esta seja 

considerada um medicamento, uma vez que devem ser considerados outros fatores, como a 

dose terapêutica, a aplicação proposta e a natureza do efeito induzido para uma correta 

classificação da mesma. Sendo assim, a legislação atual permite que algumas substâncias com 

atividade farmacológica, que fazem parte da constituição de certos medicamentos, possam ser 

incorporadas em SA. Nestes casos, fala-se de produtos-fronteira, uma vez que estes podem ser 

colocados no mercado sob uma diferente legislação, não sendo óbvio se é a legislação que 

regula os medicamentos ou os SA que deve ser aplicada [66]. 

Uma das formas para distinguir os SA de medicamentos é segundo o conceito de homeostasia 

(figura 8), o estado de uma pessoa na qual os parâmetros das funções fisiológicas encontram-

se dentro dos limites considerados como normais. Sendo assim, os SA têm como objetivo manter 

a homeostasia do organismo, ou seja, de manter, apoiar ou otimizar as funções fisiológicas, e 

não de restaurar, corrigir ou modificar as mesmas. Já os medicamentos destinam-se a situações 

patológicas, quando as funções fisiológicas do organismo se afastam dos limites considerados 

normais, ou para a prevenção de doenças. Assim, os medicamentos incidem na restauração e 

correção de uma função fisiológica, com o objetivo de recuperar o estado de homeostasia, ou 

modificação dessa mesma função para que esta se afaste da normalidade, como é o caso das 

pílulas anticoncecionais [66]. 
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6. Análise de rótulos de Suplementos Alimentares com Magnésio 

 Objetivo 

O principal objetivo deste projeto era disponibilizar as informações mais relevantes acerca dos 

diversos SA com magnésio disponíveis na farmácia de forma resumida e de fácil consulta para 

permitir facilitar e agilizar o aconselhamento deste tipo de produtos ao balcão. 

 

 Materiais e Métodos 

Para a realização deste projeto comecei por identificar quais os SA que tinham magnésio na sua 

constituição excluindo aqueles em que este mineral não era um dos constituintes maioritários. 

De seguida procedi à análise dos rótulos dos produtos selecionados e à elaboração de uma 

tabela resumo com base nos dados indicados nas suas embalagens. Uma vez que por vezes a 

linha entre SA e MNSRM é ténue, decidi também incorporar nesta tabela alguns MNSRM cuja 

substância ativa é o cloreto de magnésio, no caso do Magnoral® e o pidolato de magnésio, no 

caso da Magnesona®. 

  

 Resultados e Discussão 

A realização desta tabela resumo (Anexo VII) permitiu-me familiarizar com as diversas 

composições dos SA analisados. Verifiquei que os SA incluídos na análise apresentavam-se 

maioritariamente na forma de comprimidos ou ampolas.  

O SA que apresentou uma maior quantidade em magnésio foi o Maxnésio Cardio®, com 520 mg 

de magnésio por cápsula o que corresponde a 138,7% do valor de referência do nutriente (VRN), 

seguido pelo Magnésio Rapid® e o Magnesium-B®, ambos com 300 mg em magnésio (80% do 

Figura 8 - Esquema do Modelo da Homeostasia. O quadrado azul representa os limites normais das 

funções fisiológicas num estado de homeostasia, sendo que o círculo branco é o objetivo a alcançar 

e representa a situação ótima. Já a zona amarela representa uma atividade fisiológica fora dos 

limites considerados normais. (Retirada de DGAV et al. (2016). Produtos-Fronteira entre 

Suplementos Alimentares e Medicamentos.) 
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VRN). Por outro lado, o Magnesium-OK® é o SA que apresenta uma menor quantidade de 

magnésio, contendo apenas 145 mg por comprimido o que corresponde a 39% do VRN. 

Por fim, também verifiquei que a maioria dos SA incluídos neste projeto optam pela associação 

de outras vitaminas, como a vitamina B6, e minerais ao seu constituinte maioritário, o magnésio. 

 

 Conclusão  

Atualmente tem sido verificado um aumento da procura de SA por parte dos utentes que se 

traduz na introdução de novos produtos no mercado, com as mais variadas composições. Deste 

modo, é necessário que o farmacêutico mantenha-se atualizado, estando sempre a par da 

panóplia de produtos que a indústria tem para oferecer, dando especial atenção à sua 

composição qualitativa e quantitativa e respetivas alegações de saúde. 

Ao contrário do que a maioria dos utentes pensa, os SA não estão desprovidos de riscos, sendo 

essencial que este procure aconselhamento de um profissional de saúde sempre que surgirem 

dúvidas antes de tomar algum SA. No entanto também tem sido verificado que o consumo de SA 

é cada vez mais um motivo para a procura de aconselhamento por parte do farmacêutico, uma 

vez que este possui as competências necessárias para realizar um aconselhamento de forma 

informada, garantindo assim a satisfação e segurança do utente. 

A disponibilidade de diferentes formas de apresentação e composições qualitativas e 

quantitativas dos SA é também uma mais valia para o farmacêutico, uma vez que este pode 

ajustar o seu aconselhamento consoante as necessidades demonstradas pelo utente, 

selecionando assim, se aplicável, o produto mais indicado para a situação descrita tendo sempre 

como foco principal a satisfação das necessidades do utente.  
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Anexo I - Espaço físico exterior da Farmácia Maria José. 
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Anexo II - Zona de Atendimento ao público. 

Anexo III - Gabinete de Atendimento Personalizado. 
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Anexo IV - Zona de Receção de Encomendas 

Anexo V – Laboratório de preparação de Medicamento Manipulados. 
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Anexo VI - Questionário para a Avaliação da Adesão à Terapêutica. 
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Anexo VII - Tabela resumo sobre a composição de Suplementos Alimentares com magnésio. 
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Resumo 

No âmbito da unidade curricular Estágio tivemos oportunidade de estagiar nos Serviços 

Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto durante os meses de Abril e Maio de 2017, sob a 

orientação da Doutora Teresa Almeida. No total éramos 6 estagiários, sendo 4 de nós, da 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, autores deste relatório.  

Na primeira semana de estágio, assistimos a apresentações sobre os vários setores dos Serviços 

Farmacêuticos, de forma a nos podermos enquadrar com as normas do local de trabalho. Após 

este período, fomos divididos em grupos de dois elementos e passamos uma semana em cada 

setor. No primeiro dia de cada semana fazíamos a leitura de toda a documentação existente sobre 

o setor que estaríamos nessa mesma semana, de forma a haver uma maior contextualização; nos 

dias seguintes estávamos nos setores respetivos e observávamos e participávamos nas atividades 

decorrentes.  

Assim, durante o estágio no Centro Hospitalar do Porto tivemos a oportunidade de conhecer o 

funcionamento dos diversos setores que constituem os Serviços Farmacêuticos, tais como: 

Ambulatório, Armazém, Distribuição, Farmacotecnia e Ensaios Clínicos.  

De facto, o estágio num hospital central como o Hospital Geral de Santo António permitiu-nos 

adquirir valências tanto a nível profissional como pessoal. Isto porque, obtivemos uma noção mais 

realista das funções do farmacêutico hospitalar, mas acima de tudo, obtivemos noção de que o 

farmacêutico hospitalar tem que estar preparado para combater todas as situações adversas que 

lhe aparecem diariamente, como é típico dos hospitais de grandes dimensões e com verbas 

restritas. Ainda, permitiu-nos colocar em prática muitos dos conhecimentos adquiridos durante o 

curso, valorizando-o.  

De facto, esta experiência foi única para todos nós. Crescemos e aprendemos enquanto pessoas 

e profissionais de saúde, daí a sua extrema importância.  

Assim, com este relatório, pretendemos demonstrar o contexto de trabalho nos vários setores dos 

Serviços Farmacêuticos, sempre com espírito crítico. Realçamos também todas as atividades em 

que participamos nos diversos setores, assim como outras atividades realizadas no âmbito deste 

estágio curricular. 
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Introdução  

O presente relatório refere-se ao estágio curricular decorrido nos Serviços Farmacêuticos (SF) 

do Hospital Geral de Santo António (HGSA), pertencente ao Centro Hospitalar do Porto (CHP), 

que surge no âmbito do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Universidade do 

Porto.  

O estágio curricular em Farmácia Hospitalar tem como objetivo a aquisição de conhecimentos 

teórico-práticos, sendo uma excelente oportunidade para aplicar os conhecimentos adquiridos 

durante o curso, mas também compreender melhor o funcionamento e organização dos SF.  

O nosso estágio teve a duração de 2 meses e procurou promover uma formação adequada aos 

estudantes através de um contacto próximo com o ambiente e realidade hospitalar, sendo 

essencial para o desenvolvimento e aprofundamento profissional dos mesmos. Ainda, o facto 

de se tratar de um hospital central permitiu-nos ficar alertas para todas as situações adversas 

que vão aparecendo diariamente num hospital com estas dimensões e com as verbas restritas.  

Durante os dois meses foi-nos possibilitada a passagem em cada um dos setores dos SF. Na 

primeira semana de estágio, assistimos a apresentações sobre os vários setores, de forma a 

nos podermos enquadrar com as normas do local de trabalho. Após este período, fomos 

divididos em grupos de dois elementos e passamos, então, pelos diversos setores. No primeiro 

dia de cada semana fazíamos a leitura de toda a documentação existente sobre o setor em que 

estaríamos nessa mesma semana, de forma a haver uma maior contextualização; nos dias 

seguintes estávamos nos setores respetivos nos quais pudemos observar e participar 

ativamente nas atividades desenvolvidas, e assim procurar adquirir competências nas 

diferentes valências dos serviços prestados dentro do hospital.  

Com este relatório, pretendemos demonstrar o contexto de trabalho nos vários setores dos SF, 

sempre com espírito critico. Realçamos também todas as atividades em que participamos nos 

diversos setores, assim como outras atividades realizadas no âmbito deste estágio curricular. 

 

1. Organização e Gestão da Farmácia Hospitalar do CHP-HGSA  

O CHP é uma entidade pública empresarial criada em 2007 pelo Decreto-Lei n.º 326/2007, de 

28 de Setembro. O CHP resultou da união dos hospitais da cidade do Porto: Hospital Geral de 

Santo António, Hospital Maria Pia (HMP) e Maternidade de Júlio Dinis (MJD). Mais tarde, em 

2011, aliou-se o Hospital Joaquim Urbano (HJU) e em 2013 o Centro de Genética Médica Dr. 

Jacinto Magalhães. Ocorreu ainda a junção das valências e especialidades do HGSA, HMP e 

MJD que permitiu criar o Centro Materno Infantil do Norte (CMIN). 

Esta união procurou otimizar a qualidade e eficácia da prestação de cuidados de saúde à 

população, sendo o principal objetivo do centro hospitalar. Este exerce, ainda, atividades 

complementares de investigação, ensino e formação [1].  

Quanto aos SF, estes são um departamento com autonomia técnica e científica, sujeito à 

orientação geral do Órgão de Administração do hospital [2]. Localizam-se no piso 0 do edifício 

neoclássico, com exceção da Unidade de Farmácia Oncológica (UFO) e do armazém de 

injetáveis de grandes volumes que se situam no edifício Dr. Luís de Carvalho. Os SF 
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encontram-se divididos por setores que incluem o Armazém de Produtos Farmacêuticos (APF), 

Farmacotecnia, UFO, sistema de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU), 

Unidade de Farmácia de Ambulatório (UFA) e Ensaios Clínicos (EC). 

No CHP existe desde a sua formação um sistema de controlo de qualidade que visa garantir 

que todos os serviços prestados, bem como todos os medicamentos e produtos farmacêuticos 

(PF), administrados e dispensados, tenham uma garantia de qualidade. É por este motivo que 

o CHP se encontra certificado pelo Comparative Health Knowledge Systems (CHKS) e pela 

Associação Portuguesa de Certificação (APCER) cumprindo a norma NP EN ISO 9001:2008. 

Neste sentido, os SF possuem guias para as funções e tarefas que são executadas 

diariamente no serviço – as Instruções de Trabalho – as quais são sujeitas frequentemente a 

revisões e auditorias para que se mantenham atualizadas.  

 

1.1. Funções e Responsabilidades 

O principal objetivo dos SF é assegurar a gestão, qualidade, eficácia e segurança de todos os 

medicamentos e PF. Os SF são, também, responsáveis por todo o circuito do medicamento, 

incluindo a sua seleção, aquisição, armazenamento, distribuição e administração. O 

fornecimento de informações relativas ao bom uso dos medicamentos e PF, assim como a 

colaboração no processo de prescrição é também de extrema importância. Também é da 

competência dos SF a produção de preparações estéreis, não estéreis e de nutrição 

parentérica (NP) e a análise de matérias-primas e respetivos produtos acabados. Outras 

funções incluem a participação em Comissões Técnicas Hospitalares, prestação de Cuidados 

Farmacêuticos e participação em EC. 

A gestão de todos os processos dos SF é complexo e obriga a constante melhoria de forma a 

garantir a qualidade dos serviços prestados e uma boa gestão dos recursos económicos. 

 

1.2. Recursos humanos 

Os recursos humanos alicerçam o bom funcionamento dos SF e, como tal, requerem um 

conjunto de profissionais capacitados a exercer todas as atividades incluídas no circuito do 

medicamento. No Anexo I estão representados todos os profissionais dos SF, incluindo os 

responsáveis pelos diversos setores. Esta é uma equipa profissional constituída por 23 

Farmacêuticos/Técnicos Superiores De Saúde (TSS), 27 Técnicos de Diagnóstico e 

Terapêutica (TDT), 15 Assistentes Operacionais (AOP) e 3 Assistentes Técnicos (AT) que 

trabalham em conjunto garantindo uma prestação de cuidados de saúde de qualidade. A 

direção dos SF do HGSA é assegurada por um farmacêutico hospitalar, Dra. Patrocínia Rocha, 

conforme definido pelo Decreto-Lei n.º 44 204 de 2 de Fevereiro de 1962. 

 

1.3. Sistemas Informáticos 

O sistema informático usado nos SF do HGSA é designado por Gestão Hospitalar de 

Armazéns e Farmácia (GHAF). No programa os vários setores farmacêuticos estão divididos e 
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classificados de acordo com códigos numéricos, permitindo gerir os stocks, realizar 

transferências entre armazéns e encomendar produtos em falta nos diversos setores. 

Também é utilizada a plataforma Circuito do Medicamento (CdM), instalada nos SF e nos 

serviços clínicos. A aplicação permite ter acesso a todo o percurso do medicamento, aceder às 

prescrições dos doentes em regime de ambulatório, internamento e hospital de dia, assim 

como fazer validações e verificar o registo das intervenções farmacêuticas. 

Por fim, é ainda utilizado o Portal Interno que surgiu para substituir as ligações telefónicas e 

permite agilizar a comunicação entre os SF e as enfermarias. 

 

1.4. Comissões Técnicas Hospitalares  

Os farmacêuticos participam em comissões hospitalares como é o caso da Comissão de Ética 

para a Saúde (CES), da Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) e da Comissão de 

Controlo de Infeção Hospitalar (CCIH).  

A CFT é formada por três médicos, três farmacêuticos e presidida pelo diretor clínico do 

hospital ou por um dos seus adjuntos. A comissão visa melhorar a ligação entre os serviços de 

ação médica e serviços farmacêuticos e promove o cumprimento do Formulário Nacional de 

Medicamentos (FNM), sendo este uma ferramenta de apoio à aquisição e utilização de 

medicamentos nos serviços de saúde do Sistema Nacional de Saúde (SNS) com vista à 

utilização racional de medicamentos. De salientar que se trata de um documento dinâmico e 

em permanente elaboração, o que permite a constante atualização [3]. O seu propósito é 

garantir rigor e segurança na prescrição farmacológica, uniformizar os critérios de tratamento e 

racionalizar custos, sendo obrigatória a sua utilização pelos prescritores nos hospitais do SNS 

[4]. De salientar, que a CFT é responsável por emitir pareceres e relatórios acerca dos 

medicamentos a incluir ou a excluir do formulário, bem como elaborar adendas de aditamento 

ou exclusão [5]. 

Quanto à CCIH, esta visa prevenir, detetar e controlar eventuais infeções no centro hospitalar, 

sendo constituída por um farmacêutico, seis médicos, dois enfermeiros e o diretor dos serviços 

hoteleiros [6]. 

Os farmacêuticos integram, ainda, a CES, que é um órgão multidisciplinar que tem como 

principal função garantir cumprimento dos padrões de ética no exercício das ciências médicas 

de forma a proteger a dignidade e integridade humana [7]. 

 

2. Armazém de Produtos Farmacêuticos 

O APF é responsável por assegurar a disponibilização de medicamentos e PF em quantidade e 

qualidade adequadas, no prazo expectável e ao menor custo possível. O setor inicia os 

processos de aquisição e garante a correta receção, armazenamento, conservação, gestão e 

distribuição dos diversos medicamentos e PF de forma a colmatar as necessidades dos 

diferentes serviços clínicos [2]. De forma a garantir uma gestão eficaz de todos estes 

processos é aplicada a filosofia Kaizen, que inclui o sistema Kanban, sendo que este 

corresponde a um cartão com a identificação do produto, quantitativo de reposição (quantidade 
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a encomendar), ponto de encomenda, código de barras, observações e localização, como 

representado no Anexo II. Através deste sistema é possível ter um maior controlo dos stocks e 

simultaneamente evitar o desperdício dos recursos disponíveis. 

 

2.1. Compras e Critérios de Aquisição 

A seleção dos medicamentos e PF a adquirir é feita com base nas necessidades terapêuticas 

dos doentes do hospital e no FNM ou na adenda elaborada pela CFT [2]. 

Para os produtos, em que o uso na instituição foi previamente autorizado, comunica-se a 

necessidade de aquisição após se atingirem o ponto de encomenda. Os respetivos Kanbans 

são retirados e colocados em local denominado de “Produtos a encomendar”, posteriormente, 

estes são adicionados à lista comum disponível informaticamente no GHAF. O serviço de 

aprovisionamento é posteriormente responsável por efetuar a compra. Por fim, é emitida a nota 

de encomenda e o Kanban fica na receção até à receção da encomenda. 

Em situações de urgência é possível solicitar empréstimos a outras entidades de saúde ou 

serviços clínicos. A transferência de PF e medicamentos do FNM e adenda do CHP é efetuada 

informaticamente, após contacto telefónico, sendo posteriormente impressas 2 vias do 

documento de transferência (uma para a entidade destinada e outra arquivada na receção do 

APF) e uma guia de transporte. De ressalvar que, os PF/medicamentos extra-FNM e extra-

adenda do CHP exigem justificação prévia. Ainda, é também possível fazer encomendas à 

Farmácia Lemos, sendo os pedidos geralmente referentes a manipulados ou PF de utilização 

esporádica. 

 

2.2. Receção e Conferência 

A receção e conferência dos medicamentos e PF é realizada na zona do armazém localizada 

junto ao cais de descarga. Este processo tem como objetivo garantir a conformidade do 

produto recebido e inclui duas fases distintas. Numa primeira fase o TDT/AOP verifica se o 

produto pertence ao hospital, se o nº de volumes de mercadoria entregues corresponde ao que 

está mencionado na guia de remessa/nota de encomenda, se o estado das embalagens é 

adequado e ainda o seu destino interno. Posteriormente, realiza-se uma segunda conferência 

em que o AOP abre a encomenda, coloca os medicamentos no local estipulado com o 

respetivo Kanban e documentos (guias de transporte, faturas e notas de encomenda). Nesta 

fase, o TDT/TSS verifica o lote e o prazo de validade (PV), sendo que se o PV for inferior a 6 

meses a encomenda só é aceite em caso de garantia de troca por outro com validade mais 

alargado. No caso dos dispositivos médicos, verifica-se ainda a marcação CE e arquiva-se o 

respetivo certificado. Os medicamentos hemoderivados devem vir acompanhados do 

Certificado de Autorização de Utilização de Lote (CAUL) emitido pelo INFARMED e as 

matérias-primas devem conter o Boletim de Análise que será avaliado pelo setor de produção 

dos SF para validação da sua conformidade. Os estupefacientes e psicotrópicos são avaliados 

obrigatoriamente por farmacêuticos e armazenados numa sala fechada e com acesso 

condicionado. Finalmente, caso esteja tudo conforme, coloca-se a etiqueta de conferido e 
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validado e a documentação é enviada para o serviço de aprovisionamento para que seja dada 

a entrada no GHAF. 

 

2.3. Armazenamento    

A organização dos medicamentos, PF e dispositivos médicos no armazém é feita de maneira a 

facilitar o acesso e a garantir a correta conservação. O armazenamento deve garantir as 

condições necessárias de espaço, luz, temperatura, humidade e segurança, sendo a 

temperatura e humidade monitorizadas por um sistema de controlo adequado e de registo 

automático contínuo [2]. Com base nestes critérios, o armazém está dividido nas seguintes 

áreas: armazém geral; zona de grandes volumes; corredor destinado exclusivamente a 

manipulados, colírios, pomadas oftálmicas, gotas nasais e contrastes de raio-X; corredor 

destinado à nutrição artificial; corredor para o material de penso; armazém de injetáveis de 

grande volume; e corredor destinado ao ambulatório (Anexo III). Existem ainda 

PF/medicamentos, que devido às suas características, exigem condições especiais de 

armazenamento, tais como os medicamentos termolábeis (que devem ser armazenados na 

câmara frigorífica), os produtos inflamáveis e os estupefacientes e psicotrópicos (armazenados 

em sala fechada com acesso condicionado). 

 

2.4. Gestão do Stock 

O plano de gestão dos medicamentos e outros PF é baseado no consumo, relevância e valor 

económico. A arrumação dos medicamentos nas prateleiras é feita por ordem alfabética da 

Denominação Comum Internacional (DCI) e aplicando a regra first expired/first out (FEFO), ou 

seja, os medicamentos com validade mais curta deverão ser os primeiros a ser utilizados. Na 

última semana de cada mês, deve ser verificado o PV dos medicamentos e PF, sendo que se o 

PV for inferior a 3 meses devem-se colocar etiquetas especificas de cor amarela com a 

informação “PV curto” para sinalizar estes produtos e caso o PV seja inferior a 1 mês, o 

produto deve ser retirado e colocado numa prateleira devidamente identificada. Se o PV for 

ultrapassado, ou exista outro motivo que não permita a sua utilização, deverão ser colocados 

nos contentores vermelhos para posterior destruição por inceneração.  

Quanto à reposição de stocks, esta pode ser feita por três métodos diferentes:  

 Reposição por Hospital Logistic System (HLS): consiste na reposição por trocas de 

caixas SUC
®
 vazias por cheias; 

 Reposição de stocks nivelados: reposição feita no local após a contagem das 

unidades; 

 Reposição por Kanban: obedece a pontos de encomenda previamente estudados e 

após este ser atingido, o Kanban é retirado e emitido um pedido ao fornecedor. 

A requisição por parte dos serviços clínicos ou unidades pode ser realizada informaticamente, 

em papel ou pelo sistema de reposição HLS, sendo em seguida entregue e debitado ao 

respetivo requerente. O aviamento dos PF/medicamentos requer o embalamento em caixas 

devidamente identificadas com o nome do serviço a que é destinado. No caso da medicação 
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de frio, o transporte é feito em caixas de material isolante de forma a garantir a estabilidade da 

medicação.  

Durante o estágio tivemos a oportunidade de observar as diversas atividades do setor, 

incluindo a requisição e cedência de empréstimos a outros hospitais, armazenamento de 

medicamentos, gestão de stocks e controlo dos PV. Participamos ativamente na reorganização 

do stock de medicamentos da câmara frigorífica, elaboração de novos Kanbans e a listagem 

dos mesmos (Anexo IV). Contactamos, ainda, com sistemas HLS e Pyxis (sistema semi-

automático de dispensa de medicamentos) existentes na Unidade de Cuidados Intensivos e no 

Bloco Operatório. 

 

3. Distribuição de Medicamentos  

Uma responsabilidade dos SF é a distribuição de todos os medicamentos e PF armazenados 

de acordo com as normas das Boas Práticas Farmacêuticas. Isto implica garantir que as 

prescrições médicas são satisfeitas a custo reduzido e com o menor número de erros possível 

[2]. De referir que, a distribuição abrange tanto os doentes em regime de internamento (feita 

essencialmente pela distribuição clássica e pela DIDDU) como os doentes em regime de 

ambulatório, tal como demonstrado no Anexo V. 

 

3.1. Distribuição Clássica 

A distribuição clássica foi o primeiro sistema de distribuição implementado no hospital e está 

divido em três circuitos (A, B e C). Estes circuitos englobam todos os blocos, serviços clínicos, 

consultas, veículos médicos de emergência e, farmácias satélites (HJU, CMIN, UFA e UFO). 

Neste sistema, o fornecimento de medicamentos é efetuado após o pedido de reposição de 

stock, em formato eletrónico ou manual, sendo estes pedidos previamente acordados com os 

serviços no que respeita ao tipo de medicamentos e quantidades, de forma a assegurar um 

stock fixo no respetivo local.  

 

3.2. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU) 

A implementação deste setor nos SF possibilitou uma maior intervenção do farmacêutico na 

dispensa de medicamentos, permitindo seguir e estudar o perfil farmacoterapêutico do doente 

e diminuir o tempo despendido pela equipa de enfermagem nas tarefas relacionadas com o 

medicamento. A sua implementação trouxe vantagens económicas, tendo sido alargado a 

quase todos os serviços clínicos [8].  

De salientar que na DIDDU assegura-se a distribuição de medicamentos e PF aos doentes, 

nas quantidades e qualidade exigidas para um período de 24 horas, uma vez que as 

prescrições médicas podem variar a cada dia durante as visitas médicas aos doentes. No 

entanto, ao sábado as prescrições são preparadas e enviadas para 48 horas, uma vez que, 

não decorrem visitas médicas ao Domingo. 
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3.2.1.1. Circuito Interno da DIDDU 

O circuito interno da DIDDU inicia-se com a receção das prescrições médicas no sistema 

informático GHAF. De seguida, o(s) TSS(s) presentes no serviço irão proceder à validação das 

prescrições decidindo se estão ou não em conformidade relativamente ao plano 

farmacoterapêutico do doente. Desta forma, o farmacêutico está a otimizar os resultados da 

farmacoterapia através do uso racional dos medicamentos, reduzindo o risco de efeitos 

adversos, identificando problemas relacionados com os medicamentos (PRMs) e reduzindo os 

custos relacionados com a má utilização e desperdício de medicamentos.  

De salientar que, na prescrição médica, independentemente do seu formato (eletrónica ou 

manual), devem constar os seguintes dados: identificação do Utente (nome, nº processo, 

serviço, nº cama); designação do medicamento por DCI; forma farmacêutica, dose, frequência, 

via de administração e duração do tratamento; data e hora da prescrição; identificação do 

prescritor. Para uma mais correta validação da prescrição médica é desejável que estejam 

indicados dados como a idade, dados antropométricos, alterações fisiopatológicas relevantes, 

inclusivamente a função renal, função hepática e o diagnóstico do doente. 

De salientar que contudo, existem serviços (por exemplo: cuidados intensivos) com stocks de 

apoio, pelo que só são validadas, para esses serviços, as prescrições de medicamentos anti-

infeciosos, medicamentos imunomoduladores, nutrição artificial, material de penso e outros 

medicamentos que não façam parte do stock de apoio.  

Quando existe a necessidade do farmacêutico intervir, ora porque a prescrição não contém os 

dados necessários, ora porque há alguma incompatibilidade farmacoterapêutica para o doente, 

essa intervenção é feita no sistema informático ou, no caso de a prescrição ser manual, em 

impresso próprio (Anexo VI). De salientar que, a prescrição para esse doente só é validada 

após justificação médica ou após respetiva correção. 

Após a validação das prescrições, são emitidas listas das prescrições para aviamento seguindo 

uma ordem de preparação por carro (Anexo VII). De salientar, que estas listas sofrem 

alterações ao longo do dia, de acordo com as alterações efetuadas nas prescrições médicas, 

sendo produzidas listas com revertências.  

Cada carro (Anexo VIII) é composto por várias malas que correspondem a um serviço em 

específico. Cada mala é composta por uma série de cassetes (gavetas) que estão associadas, 

cada uma, a um doente/cama estando devidamente identificadas. A preparação das malas é 

da responsabilidade do TDT e é efetuada de forma manual ou semi-automática, sendo este 

último realizado recorrendo ao Pharmapick
®
, uma cabine de grande dimensão com um robot no 

seu interior, que movimenta gavetas de diferentes tamanhos, cada qual contendo um 

determinado medicamento/PF, apresentando como principais vantagens, a redução dos erros 

humanos, aumento de produtividade e da segurança no aviamento da medicação.  

O aviamento manual é realizado para medicamentos/PF de baixa rotação (referências B e C) 

que estão alocadas em Torres (Anexo IX) e medicamentos/PF de maior rotação (referências 

A), não disponíveis no Pharmapick
®
, que estão alocadas em Células (Anexo X). Este tipo de 

aviamento é também efetuado para as prescrições urgentes e para os pedidos de 
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medicamentos/PF realizados depois da entrega das malas nos serviços, sendo também 

realizado para a NP, produtos de frio e para grandes volumes. 

Depois de aviada a medicação e colocada nos carros estes são levados, para os serviços, por 

AOPs. Uma vez levada a medicação nos carros, sempre que seja necessária alguma 

medicação adicional ou haja alguma alteração da medicação, são geradas listas sem 

revertências ou impressas etiquetas com a medicação necessária que serão entregues aos 

TDTs. Esta medicação é colocada em envelopes fechados e identificados com as etiquetas 

impressas, contendo a informação do serviço clínico, os dados relativos ao doente (nome e nº 

de processo) e os dados da medicação prescrita (DCI do medicamento, dosagem e posologia) 

e, são então colocados em caixas SUC
®
 (Anexo XI) para que sejam depois, em horários pré-

definidos, transportados para os serviços pelos mensageiros. 

Durante o estágio, tivemos a oportunidade de conhecer as instalações da DIDDU bem como 

observar todo o circuito inerente a este serviço. Foi-nos possibilitada a oportunidade de validar 

prescrições médicas, sempre com vigilância e supervisão dos farmacêuticos de serviço, bem 

como fazer o aviamento da medicação psicotrópica e estupefaciente, assim como de outros 

medicamentos e PF sujeitos a controlo especial. Tivemos, também, contacto com o registo de 

impressos, como é o caso dos impressos de prescrição de antídotos, sendo que observamos 

que na maioria dos casos refletem tentativas de suicídio com recurso a benzodiazepinas. 

Ainda, foi-nos solicitada a realização de tabelas informativas de acesso rápido sobre 

simpaticomiméticos, para que caso surgisse alguma dúvida durante a validação deste tipo de 

substâncias houvesse uma ferramenta que permitisse o rápido acesso (Anexo XII). 

 

3.3. Medicamentos Sujeitos a Controlo Especial 

Existem medicamentos que devido às suas características, legislação em vigor e, para um 

maior controlo e uso mais racional, são sujeitos a um circuito especial de prescrição e 

dispensa. 

 

Estupefacientes e Psicotrópicos 

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos têm uma margem terapêutica estreita e 

causam habituação e dependência física e psicológica, sendo muitas vezes associados a atos 

ilícitos, havendo por isso necessidade de legislação mais restrita. Assim, este tipo de 

medicamentos apenas pode ser dispensado por farmacêuticos, tal como regulamentado pelo 

Decreto-Lei nº 15/93 de 22 de Janeiro. 

A prescrição destes fármacos é, então, realizada em impresso próprio, o “Anexo X” – “Modelo 

Nº1509 da INCM” (Anexo XIII), o qual deverá ser preenchido e assinado pelo médico de 

serviço, devendo o mesmo estar numerado e conter o carimbo, ou na sua ausência o código do 

serviço ao qual a farmácia vai realizar o débito do produto. Após receção do impresso, o 

farmacêutico deverá preencher os restantes campos do documento, debitar no sistema 

informático ao serviço respetivo, destacar a “via serviço” devolvendo-a ao serviço requisitante 
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e, por último, conferir os documentos e medicamentos aviados procedendo à assinatura das 

respetivas guias. 

 

Hemoderivados  

A dispensa de medicamentos hemoderivados destinados aos doentes internados em cada 

serviço clínico, bloco operatório ou serviço de urgência do hospital é da responsabilidade do 

farmacêutico, ao abrigo do Despacho Conjunto Nº1051/2000, 2ª série, de 14 de Setembro.  

O pedido desta medicação é realizado em impresso próprio, “Modelo Nº1804 da INCM” (Anexo 

XIV), sendo da competência do médico prescritor enviar conjuntamente os autocolantes 

identificativos do doente em quantidade suficiente para identificar individualmente as 

embalagens a dispensar. A prescrição tem obrigatoriamente que ter o nº de processo do 

doente a que se destinam os hemoderivados, de forma a facilitar a sua rastreabilidade. Os 

farmacêuticos, aquando da dispensa, têm que preencher o quadro C do impresso e registar o 

número de lote e o CAUL. Ainda, é seu dever debitar informaticamente o medicamento 

dispensado identificando o lote. De salientar que, a dispensa deste tipo de medicação é 

realizada apenas para um dia. 

 

Anti-infeciosos  

A prescrição médica de anti-infeciosos tem um período de validade máximo de 7 dias após a 

validação da mesma, permitindo, assim, que o uso de anti-infeciosos seja feito de forma 

racional, evitando desperdícios e, principalmente, o desenvolvimento de estirpes resistentes 

aos mesmos. A prescrição de anti-infeciosos é feita em impresso próprio (Anexo XV), no caso 

dos doentes não internados, e através do CdM, no caso dos doentes internados. 

 

Nutrição artificial 

A prescrição de nutrição artificial é válida, no máximo, durante 7 dias após a validação da 

mesma e é realizada em impresso próprio, para doentes em ambulatório, e através do CdM, 

para doentes internados. 

 

Antídotos  

A prescrição dos antídotos é realizada em impresso próprio (Anexo XVI). Geralmente, serve 

como reposição de stocks do serviço de urgência, uma vez que o serviço apresenta stock 

interno. No impresso é indicado o doente em que foi administrado o antídoto, assim como a 

informação clínica relevante. Quando é efetuado o pedido eletronicamente, em caso de 

urgência, a dispensa e aviamento devem ser efetuados o mais rapidamente possível para que 

seja administrado prontamente. 

 

Antissépticos e Desinfetantes  

Os antissépticos e os desinfetantes são muito importantes na prevenção de infeções 

nosocomiais. O pedido deste tipo de produtos é efetuado em impresso próprio e de acordo com 
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os stocks pré-definidos nos serviços hospitalares pelo diretor do serviço clínico, farmacêutico e 

enfermeiro. Neste caso, o TDT é o responsável pelo aviamento destes produtos a partir do 

APF, tendo em consideração os quantitativos estipulados para cada serviço clínico. 

 

Material de Penso 

O material de penso deve ser prescrito em impresso próprio (Anexo XVII) e a sua prescrição é 

válida para 8 dias, após validação. O farmacêutico é responsável pela dispensa e débito deste 

material e, como tal, é importante que este tenha conhecimento sobre os diferentes materiais 

de penso para que possa adequar e confirmar se o pedido do material de penso é adequado 

para a aplicação pretendida. 

 

3.4. Distribuição em Regime de Ambulatório  

A Farmácia de Ambulatório tem como missão assegurar a distribuição de medicamentos e 

outros produtos de saúde aos utentes (inclusive doentes do ambulatório) nas quantidades, 

qualidade e prazos exigidos, assegurando a preservação das características dos mesmos. O 

regime de ambulatório resulta da necessidade de garantir uma maior monitorização e controlo 

das terapêuticas inerentes a patologias com custo elevado e potencial risco para a saúde 

pública, vigiando a ocorrência de efeitos adversos graves e permitindo melhorar a adesão à 

terapêutica durante o período de tratamento [2]. 

A dispensa de medicamentos neste setor serve os utentes do HGSA e cujos tratamentos se 

encontrem listados (Anexo XVIII) no FNM, em diplomas legais que constam em Diário da 

República ou sob deliberação específica, autorizada pelo Conselho de Administração do CHP e 

pela CFT. Os medicamentos abrangidos pelos diplomas legais e FNM apresentam total 

comparticipação por parte do Estado.[9] Para além disso, são medicamentos de uso reservado 

pelo seu alto custo/risco e, por isso, não se encontram acessíveis nas farmácias comunitárias. 

Quanto aos medicamentos sem diplomas legais mas com deliberações específicas, 

autorizadas pela Administração do CHP e pela CFT (por exemplo tratamento da Hipertensão 

Arterial e Hepatite B), os custos destes são suportados pelo CHP.  

 

Disposição da Unidade de Farmácia de Ambulatório  

A UFA está situada nos SF do CHP, apresentando um horário de funcionamento de segunda a 

sexta-feira das 9-17h. Esta é composta por um sala de espera na qual se encontra um sistema 

de senhas informático, que segue para três balcões de atendimento devidamente sinalizados, à 

qual os doentes se dirigem de acordo com a sua posição sequencial gerada pelo sistema de 

senhas. Existe ainda uma quarta zona de atendimento (gabinete) que se encontra disponível, 

de forma a responder às horas de maior afluência ou quando o atendimento requer alguma 

privacidade.  

Salienta-se ainda, que o sistema de senhas, para além do posicionamento sequencial dos 

utentes por ordem de chegada, permite que seja criada uma ordem sequencial de 

atendimentos prioritários, sendo este destinado a grávidas e pessoas com deficiência ou 
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acompanhadas de crianças de colo, ou atendimento preferencial, para funcionários em serviço 

(como funcionários do CHP ou bombeiros devidamente identificados).  

Os medicamentos encontram-se organizados em gavetas de acordo com a patologia em causa 

e por ordem alfabética. Para além desta disposição existem frigoríficos onde são armazenados 

os medicamentos de frio e estantes, nas quais se encontram os produtos destinados à 

nutrição. De salientar, que parte do stock dos medicamentos de ambulatório encontra-se 

guardada no APF, visto ser um local de maior dimensão e que permite o armazenamento de 

maiores quantidades de medicamentos, sendo que por este motivo existem 2 Kanbans para 

cada medicamento/PF, um localizado na UFA e outro no APF, para uma gestão mais eficiente. 

 

Prescrição Médica 

Para que um cliente possa obter a sua medicação em regime de ambulatório, é essencial que 

apresente uma prescrição que reúna as condições necessárias para a dispensa dos respetivos 

medicamentos, de acordo com os diplomas legais, autorizações da Direção Clínica (DC), do 

Conselho de Administração (CA), CFT e CES. 

Assim, para validação da prescrição médica devem ter-se em conta os seguintes critérios: 

prescrição eletrónica de acordo com as normas estabelecidas; modelo apropriado de 

prescrição médica para Farmácia de Ambulatório; dados de identificação do doente; DCI do 

medicamento; forma farmacêutica, dose, frequência, via de administração; identificação da 

especialidade médica emissora da prescrição; indicação da próxima consulta; identificação e 

assinatura do prescritor; identificação do diploma legal a que obedece a prescrição médica.  

As prescrições encontram-se na sua maioria em formato digital e são submetidas no CdM. 

Existem, no entanto, exceções como as prescrições em papel dos serviços de Gastrenterologia 

e Nutrição (Anexo XIX), assim como para a dispensa de Medicamentos Hemoderivados, sendo 

neste caso necessário o registo do número de lote e respetivo CAUL.   

Existe ainda o caso dos medicamentos de uso exclusivo hospitalar destinados ao tratamento 

de clientes externos ao CHP, seguidos em clinicas ou médicos particulares, com artrite 

reumatoide, espondilite anquilosante, artrite psoriática, artrite idiopática juvenil poliarticular e 

psoríase em placas. Neste caso, existem requisitos a cumprir como a prescrição médica 

apresentar vinheta do médico prescritor, carimbo ou vinheta do local de prescrição e 

identificação do número de certificação de registo na Direção Geral de Saúde. Ainda, deve 

proceder-se ao preenchimento de Folha de Registo Farmacêutico/Hospital, modelo 

049ENB007 (fornecido pelo INFARMED), com o nome do cliente, número de embalagens 

dispensadas, lote, data da dispensa, número da receita médica, número do SNS e rúbrica do 

farmacêutico [10; 11]. 

 

Dispensa de Medicamentos 

Para que ocorra a dispensa de medicamentos em regime de ambulatório deve verificar-se uma 

das situações relatadas acima, como a autorização por diplomas legais, ou a prescrição de 

medicamentos no âmbito de alta precoce, sendo que este último caso requer prescrição 
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médica acompanhada de “Justificação de fornecimento de medicamentos para ambulatório no 

momento da alta” publicado em boletim informativo nº 27/11. Neste caso os SF informam a DC 

quanto à classificação e custo do medicamento, sendo apenas dispensado após autorização. 

No caso de medicamentos sem diplomas legais nem deliberações específicas do CHP, o 

processo de decisão é remetido “caso-a-caso” à CFT, podendo obrigar a informação adicional 

(exemplo serviço social).  

Durante a dispensa de medicamentos existem parâmetros que devem ser equacionados, de 

forma a haver uma terapêutica segura, eficaz e de qualidade. Desta forma, um parâmetro 

importante é a quantidade a dispensar, sendo que este deve seguir critérios como o montante 

total a dispensar, proximidade da área de residência e condição clínica em questão (doença 

crónica/transplante). 

No caso de novos medicamentos e na primeira vez em que o doente levanta determinado 

medicamento deve ser fornecida informação detalhada sobre o mesmo, tanto verbalmente 

como escrita, por exemplo através da entrega de folhetos informativos, tanto do medicamento 

em si como do uso correto do medicamento em geral (Anexo XX), elaborados pelos SF. Ainda, 

deve ser entregue um termo de responsabilidade (Anexo XXI), que deve ser preenchido e 

assinado pelo doente, sendo que neste deve constar o nome e o número do cartão de 

cidadão/bilhete de identidade das pessoas que o doente autoriza a levantar a sua medicação. 

O farmacêutico é responsável por ponderar o fornecimento de material acessório à terapêutica, 

como contentores de risco biológico ou seringas, de forma a promover a segurança e o 

sucesso da mesma. Ainda, deve garantir o alerta para as consequências do não cumprimento 

do plano terapêutico/perda de medicação.  

Finalmente, deve verificar-se a necessidade de emitir pendente (receita que permite o 

levantamento da medicação para os períodos seguintes até próxima consulta) e garantir a 

assinatura do recetor da medicação. 

 

Venda de Medicamentos 

Os SF hospitalares apenas estão autorizados a vender medicamentos ao público, caso se 

verifique uma rutura do medicamento no mercado da farmácia aberta ao público (sendo neste 

caso necessária a apresentação de três carimbos de farmácias diferentes que confirmem essa 

situação) ou por razões clínicas que justifiquem a imediata acessibilidade ao medicamento [12]. 

 

Devolução de Medicamentos  

Pode ocorrer a devolução de medicamentos aos SF, tendo por base razões como interrupção 

da terapêutica, substituição por outro medicamento ou falecimento do doente. Para se aceitar 

os medicamentos devolvidos e voltar a dispensá-los deve-se verificar a origem do 

medicamento, as condições de conservação e se está em conformidade com as normas 

exigidas. Verificar ainda, a integridade física da embalagem primária e secundária, o PV e se 

os medicamentos em unidose se apresentam devidamente rotulados e, no caso de serem 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Centro Hospitalar do Porto 

Hospital Geral Santo António 

13 
 

exigidas condições especiais de armazenamento, se estas foram cumpridas. Caso se tratem 

de embalagens multidose, estas deverão ser rejeitadas. 

De salientar, podem ser aceites medicamentos que não são dispensados nos SF do CHP e 

que estejam nas devidas condições para o uso, sendo estes destinados aos “Médicos do 

Mundo”.  

 

Durante o nosso estágio, tivemos oportunidade de organizar e gerir stocks, reconhecendo a 

localização dos medicamentos de acordo com a sua organização por patologia e ordem 

alfabética. Ainda, dispensamos medicamentos aos doentes, avaliando os critérios necessários 

à validação da prescrição médica, os impressos de prescrição de Hemoderivados e Nutrição, e 

posterior registo no sistema GHAF. Organizamos e reavaliamos os medicamentos devolvidos 

aos serviços farmacêuticos, de forma a verificar se podem ser novamente dispensados. 

Finalmente, elaboramos folhetos informativos que serão entregues aos doentes na primeira 

dispensa, relativos aos medicamentos: Gilurytmal
®
, Pylera

®
, Felexipag

®
 (Anexo XXII).  

 

4. Farmacotecnia  

A farmacotecnia é o “setor dos SF onde é efetuada a preparação de formulações de 

medicamentos necessários ao hospital” que não se encontram disponíveis no mercado, sendo 

regulada por leis que obrigam às Boas Práticas [13-16]. 

A existência deste setor a nível hospitalar é de grande importância pois, para além de 

assegurar uma personalização da terapêutica por adaptação do medicamento ao perfil 

fisiopatológico dos doentes, permite também combater lacunas terapêuticas para as quais a 

indústria farmacêutica ainda não apresenta soluções, assim como reduzir os desperdícios 

relacionados com a preparação de medicamentos. 

As preparações que são diariamente produzidas no CHP têm como principal destino os 

serviços de neonatologia e pediatria, pois tratam-se de subgrupos populacionais com 

necessidades farmacoterapêuticas especiais. De salientar que neste setor procede-se à 

produção de medicamentos não estéreis, estéreis e citotóxicos (CTX). 

 

4.1. Produção de Não Estéreis 

As solicitações para a preparação de não estéreis podem chegar por Kanban ou GHAF. De 

seguida, o farmacêutico procede à validação das requisições e emite uma Ordem de 

Preparação (OP) (Anexo XXIII) e os respetivos rótulos. Aquando da emissão da OP é 

designado um lote de produção de acordo com a metodologia definida no serviço, que permite 

a rastreabilidade do produto. Também lhe é atribuído um PV de acordo com as recomendações 

da United States Pharmacopeia (USP). A OP contém, ainda, outras informações essenciais 

como a identificação da preparação, composição qualitativa e quantitativa, número de unidades 

a preparar, técnica de preparação, ensaios de verificação e identificação do operador e 

supervisor. 
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A execução das preparações é realizada pelo TDT, que durante todo o procedimento deverá 

seguir as medidas de proteção exigidas. Este deve também proceder ao registo, na OP, da 

origem, lote e PV das matérias-primas utilizadas e resultados dos ensaios de verificação. 

De modo a fazer um controlo da qualidade do produto final são realizados, em todos os lotes 

de produção, ensaios de verificação como: uniformidade de massa, em FF sólidas; pH, em FF 

semissólidas e líquidas; e transparência, em soluções. 

Após a preparação dos manipulados, o TDT deve registar no GHAF e em folha de registo 

próprio os débitos das matérias-primas utilizadas, dar entrada às novas composições e fazer a 

transferência para o armazém de destino. 

Durante o nosso estágio, acompanhamos todo este processo, desde a emissão das OP até 

aos registos dos débitos de matérias-primas e entradas das composições. Tivemos também 

oportunidade de participar ativamente na preparação de diversas formulações. Por fim, 

também apresentamos um Power Point explicativo dos cálculos envolvidos para a preparação 

de cápsulas, visto este ser um processo que os SF ambicionam introduzir futuramente.  

 

4.2. Produção de Estéreis  

O setor da produção de estéreis é responsável pela produção de estéreis extemporâneos (EE) 

e de nutrição parentérica (NP) para os diversos serviços do CHP.  

De modo a garantir a esterilidade destas preparações, estas devem ser produzidas recorrendo 

à técnica assética em Câmara de Fluxo Laminar vertical (CFLv), em sala com ambiente 

controlado e pressão positiva, de forma a evitar a contaminação do ambiente interno. Assim, 

este setor pode ser dividido em 3 zonas com grau de esterilidade crescente: a zona negra 

(zona de apoio), a zona cinza (zona onde se procede à lavagem assética das mãos e 

fardamento adequado que consiste em fato de bloco, bata esterilizada, touca, máscara, 

protetores de sapatos e luvas estéreis) e a zona branca (zona de preparação com CFLv). De 

salientar ainda que, de forma a garantir a esterilidade, todos os materiais/matérias-primas 

necessárias à preparação devem ser descontaminados com álcool 70º antes de serem 

colocados na CFLv. De igual modo, antes de se colocar as mãos dentro da CFLv também se 

deve pulverizar as luvas com álcool 70º. Um outro procedimento importante na garantia de 

esterilidade das preparações é a limpeza e desinfeção das CFLv e salas brancas, sendo estas 

realizadas de acordo com a metodologia implementada no serviço, na qual a limpeza do 

interior da CFLv e mesa de trabalho é realizada no início e final de cada sessão de trabalho 

pelo TDT. 

 

4.2.1. Estéreis Extemporâneos 

Neste setor são preparados medicamentos de uso intravenoso e oftálmico, como colírios e 

medicamentos intravítreos.  

Os pedidos para a produção de EE podem ser solicitados por sistema de Kanban, GHAF e 

mediante prescrição médica. Tal como na produção de não estéreis, após a validação das 

requisições, a emissão da OP (Anexo XXIV) e elaboração dos respetivos rótulos com a 
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identificação da preparação é realizada por um farmacêutico e deverá posteriormente ser alvo 

de dupla verificação. Aquando da emissão da OP é também designado um lote de produção de 

acordo com a metodologia definida no serviço que permite a rastreabilidade do produto.  

Por fim, de modo a garantir a qualidade do produto acabado, o supervisor é responsável por 

fazer a sua verificação recorrendo a ensaios de verificação organoléticos de forma a detetar 

eventuais não conformidades como alterações da coloração, partículas em suspensão e a 

presença de ar. 

Durante o nosso estágio, observamos todo o procedimento da produção de estéreis 

extemporâneos como a emissão das OP e tivemos também a oportunidade de acompanhar na 

entrada para a sala branca, cumprindo todos os passos necessários. 

 

4.2.2. Nutrição Parentérica 

A NP total está indicada em pacientes cujo aporte nutricional adequado não é possível por via 

entérica ou esta está contraindicada. Assim, a maioria das bolsas de NP preparadas neste 

serviço têm como destino os serviços de neonatologia e pediatria, devido às necessidades 

nutricionais específicas deste grupo populacional.  

As prescrições médicas de NP chegam pelo GHAF e devem ser alvo de validação pelo 

farmacêutico, que deve verificar a presença de informações como a identificação e localização 

do doente, composição qualitativa e quantitativa das soluções I (hidrossolúvel) e II 

(lipossolúvel) e a identificação do médico prescritor. Aqui também, a validação da prescrição 

médica, a emissão da OP (Anexo XXV) e elaboração dos respetivos rótulos é da 

responsabilidade do farmacêutico. Aquando da emissão da OP é também designado um lote 

de produção de acordo com a metodologia do serviço que permite a rastreabilidade do produto. 

A produção de bolsas de NP consiste na preparação de duas soluções distintas. A preparação 

da solução I compreende a adição de macronutrientes a uma bolsa através de um sistema de 

enchimento automático e de micronutrientes através de um sistema de enchimento manual de 

forma ordenada. A solução II é acondicionada em seringa opaca ou bolsa, consoante o volume 

total, também através de um sistema de enchimento manual.  

De modo a garantir a qualidade do produto acabado, o supervisor é responsável por fazer a 

sua verificação recorrendo a ensaios de verificação organoléticos. Para além disto, é realizado 

ainda o controlo gravimétrico da solução I e o controlo microbiológico das primeiras bolsas de 

cada sessão de trabalho e da última do dia. 

Após a preparação de uma bolsa de NP esta é identificada imediatamente com o rótulo interno. 

Só depois a bolsa é colocada na mesa de apoio para ser embalada com folha de alumínio para 

proteção da luz e identificada com o rótulo externo. De salientar que, este processo deve ser 

alvo de dupla validação. Do mesmo modo, após a preparação de uma seringa de NP esta é 

identificada imediatamente com o respetivo rótulo. No final, as duas preparações (bolsa e 

seringa) devem ser acondicionadas em embalagem secundária, com o rótulo que identifica o 

doente.  
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Durante o nosso estágio, tivemos oportunidade de acompanhar todo o processo da produção 

de NP, desde a emissão das OP até à realização dos ensaios de verificação da qualidade. 

Tivemos ainda oportunidade de participar no XIX Congresso Anual da APNEP – “O direito à 

nutrição adequada” (Anexo XXVI). 

 

4.3. Produção de Citotóxicos 

Os elementos envolvidos neste setor (2 TDT’s e 2 farmacêuticos) devem frequentar uma 

formação teórica e prática com uma duração de um mês (160 horas) de modo a garantir a 

qualidade e segurança da produção de CTX. 

Os CTX são medicamentos que requerem um cuidado especial e por isso a UFO encontra-se 

centralizada, junto ao Hospital de Dia permitindo facilitar todo o circuito do medicamento CTX e 

minimizar a exposição ocupacional e ambiental. Ainda, a produção de CTX deve ser feita 

recorrendo a técnica assética em CFLv, para proteção do operador, em sala com ambiente 

controlado e pressão negativa para evitar a contaminação do ambiente externo. Este setor 

também se encontra divido em três diferentes zonas (negra, cinza e branca) da mesma forma 

que o setor de estéreis. De salientar também que, o fardamento a usar é semelhante ao que se 

usa para a produção de estéreis, no entanto, a máscara e bata usadas neste setor apresentam 

maior poder de retenção de partículas e, para além disso, é usado um 2º par de luvas de alta 

proteção (por exemplo, de nitrilo). 

Para o bom funcionamento deste setor, existe um farmacêutico na zona negra que verifica se 

as respetivas prescrições seguem as orientações dos Protocolos de Quimioterapia instituídos 

no CHP, à medida que cada paciente recebe “luz verde” no sistema informático, de modo a 

promover a segurança e eficácia da terapêutica. Para isso, a dose prescrita de determinado 

CTX para cada paciente é ajustada consoante a sua superfície corporal, peso ou área sob a 

curva (AUC) e ainda, em caso de toxicidade, a insuficiência hepática/renal e a 

mielossupressão. De seguida, o farmacêutico faz a preparação do respetivo tabuleiro com o 

fármaco já descartonado, solução injetável para diluição, OP e rótulos. 

Na sala branca, o TDT de apoio confirma o conteúdo do tabuleiro e seleciona o material 

necessário à preparação para posterior preparação pelo TDT operador na CFLv. Após 

preparação, identificação e, caso necessário, proteção da luz, a preparação é acondicionada 

em manga termosselada para o seu transporte seguro. 

O farmacêutico é ainda responsável pela dispensa de CTX que não necessitem de 

manipulação prévia, hemoderivados e ainda pela preparação da lista de pacientes para o dia 

seguinte e verificação das respetivas OP.  

Para finalizar é de referir que, em caso de derrame de CTX deve-se proceder de acordo com a 

metodologia implementada no serviço de forma a garantir a recolha, limpeza e eliminação 

correta dos CTX para evitar a contaminação tanto do meio ambiente como do pessoal 

envolvido. Toda a informação e material necessário está disponível no kit de derramamento, 

sendo que este deve ser substituído no final. 
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Durante o nosso estágio tivemos oportunidade de consultar alguns protocolos de 

quimioterapia, acompanhar todo o processo do circuito do medicamento CTX desde a 

validação da prescrição até à manipulação em CFLv, bem como a dispensa de hemoderivados, 

preparação da lista de pacientes do dia seguinte e pedidos de fármacos cujo PE foi atingido. 

 

4.4. Fracionamento e reembalamento 

O fracionamento de medicamentos é um “procedimento que permite obter frações da dose de 

um medicamento, possibilitando a utilização de doses não disponíveis no mercado, sem 

prejuízo para as propriedades físico-químicas e biofarmacêuticas da formulação”. 

De salientar que, apenas podem ser fracionados medicamentos cujo Resumo das 

Características do Medicamento (RCM) comprove que não existem riscos físico-

químico/biológico na operação, cujo mecanismo de libertação da SA não seja comprometido e 

cujo RCM indique a possibilidade de fracionamento.  

Do mesmo modo que aos outros medicamentos obtidos por processos de farmacotecnia, o 

medicamento fracionado/reembalado é pedido através do preenchimento de um impresso 

próprio ou pelo sistema de Kanban e é atribuído um lote de produção recorrendo à metodologia 

no serviço e PV de acordo com as recomendações da USP. 

De forma a garantir a qualidade, são realizados ensaios de verificação, como o controlo visual 

da integridade do produto fracionado e o controlo do peso. 

Durante o nosso estágio, tivemos a oportunidade de efetuar o fracionamento de comprimidos 

com auxílio de um bisturi e de pós na sala de produção de não estéreis. Contudo apenas nos 

foi apresentada a sala de fracionamento e reembalamento dos SF. 

 

5. Investigação e Desenvolvimento 

EC é “qualquer investigação conduzida no ser humano, destinada a descobrir ou a verificar os 

efeitos clínicos, farmacológicos ou outros efeitos farmacodinâmicos de um ou mais 

medicamentos experimentais, ou a identificar os efeitos indesejáveis de um ou mais 

medicamentos experimentais, ou a analisar a absorção, a distribuição, o metabolismo e a 

eliminação de um ou mais medicamentos experimentais, a fim de apurar a respetiva segurança 

ou eficácia” [17]. De facto, os EC são essenciais para a introdução de novos fármacos no 

mercado, uma vez que muitos dos testes previamente realizados em modelos animais e 

celulares durante o desenvolvimento de uma nova molécula não apresentam resultados que 

sejam completamente transponíveis para a espécie humana, ou para a aprovação de uma 

nova indicação para fármacos já introduzidos no mercado. Assim, os EC podem ser divididos 

em 4 fases: I – avaliação da farmacocinética e perfil de segurança do medicamento 

experimental (ME); II – determinação da dose e a posologia adequada; III – demonstração da 

segurança, eficácia e benefício terapêutico do ME por comparação com um medicamento 

padrão/placebo; e IV – recolha de informação adicional, como efeitos adversos, sobre o 

comportamento do medicamento após introdução no mercado (farmacovigilância). 
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De salientar que, os EC têm por base a aplicação de princípios de Boas Práticas Clínicas, 

sendo estas guidelines internacionais que têm por objetivo assegurar os direitos, a segurança e 

o bem-estar dos participantes, tal como a credibilidade dos resultados [17]. Assim, é necessária 

uma boa cooperação entre vários elementos envolvidos nos EC, sendo eles: o promotor, o 

monitor, o investigador, o farmacêutico hospitalar responsável pelo ME, o auditor, as 

autoridades reguladoras (Comissão de Ética para a Investigação Clínica (CEIC), CES, 

INFARMED, Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD)), o centro de EC e o 

participante.  

Sempre que se pretende realizar um novo EC, é necessário que se proceda a uma avaliação 

prévia do protocolo proposto pelas entidades reguladoras. Caso seja aprovado, é assinado um 

contrato financeiro com a administração do centro de EC. Posto isto, o promotor do ensaio 

contacta todos os intervenientes para uma reunião em que é apresentado o protocolo, a 

análise das necessidades e os procedimentos exigidos. Durante o estudo, o monitor 

(previamente designado pelo promotor) faz visitas de monitorização para garantir a qualidade 

do mesmo.  

Com isto, os SF na figura do farmacêutico hospitalar responsável pelo ME, são responsáveis 

pelo estabelecimento/gestão do circuito do ME no respetivo centro de ensaio, devendo elaborar 

um procedimento normalizado de trabalho onde fica sistematizado o protocolo a implementar 

nas fases de receção, armazenamento, manipulação, dispensa, administração, registo e 

devolução do medicamento experimental. Ainda, é responsável por proceder ao registo e 

arquivo das informações relativas a todas as etapas do circuito dos ME, sendo que é 

necessário arquivar toda a documentação referente ao estudo em dossier exclusivo de cada 

EC, organizado de acordo com o Pharmacy File Index (Anexo XXVII). De salientar que, estes 

dossiers devem ser arquivados por um período mínimo de 5 anos após a conclusão do EC.[18] 

Este período pode ser alargado quando determinado pelo INFARMED ou pela CNPD, sendo 

que a maioria dos promotores solicita que sejam 15 anos, devido a tratarem-se de centros 

multinacionais e o período ser diferente em diferentes países.  

Ainda, relativamente aos SF, é de referir que as instalações seguem as Boas Práticas Clínicas, 

sendo que existe um espaço próprio destinado à unidade de EC composto por duas salas 

contíguas: gabinete de trabalho e sala de armazenamento dos ME (Anexo XXVIII). 

 

5.1. O Circuito do ME 

Receção  

O ME entra no centro de ensaio (CHP) através do local de rececionamento do APF, onde, de 

forma a garantir a rastreabilidade, se preenche um impresso próprio (Anexo XXIX). 

Posteriormente, o ME segue para a unidade de EC acompanhada do mesmo impresso.  

Aquando da chegada à unidade de EC, o farmacêutico responsável procede à abertura das 

embalagens e verifica a medicação recebida quanto à integridade dos selos e das embalagens, 

número de produtos recebidos em comparação com o descrito no documento que o 

acompanha, estado de conservação, rotulagem, código do ME de acordo com o protocolo, PV, 
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número de lote e forma farmacêutica. Ainda, deve verificar que recebe o certificado de análise 

do ME. 

Visto ser essencial que o ME tenha as condições de acondicionamento adequadas, de forma a 

não haver interferências de fatores externos, como temperatura e humidade, na receção do ME 

conferem-se os dispositivos de registo de temperaturas (Data loggers) que acompanham a 

encomenda. Os dispositivos devem ser parados mal cheguem à unidade de EC e os seus 

dados devem ser descarregados para o computador, de forma a proceder à análise das 

temperaturas a que o ME esteve sujeito. Caso ocorram desvios de temperatura, o promotor 

deve ser notificado e, até decisão do mesmo, o ME é colocado de quarentena.  

Após conferência do ME, deve ser anunciada a receção do mesmo ao promotor, utilizando 

para o efeito softwares estabelecidos no protocolo, que servem de apoio à gestão 

automatizada do EC, permitindo randomizar os doentes, gerir os seus dados, alocar 

tratamentos, gerir o stock do ME, acusar a receção da medicação, registar a medicação 

perdida ou danificada, entre outros. Ainda, deve arquivar-se os Drug Shipment Receipts e os 

certificados de análise, atualizando o registo de receção no dossier do EC [19]. 

 

Acondicionamento 

Após conferência, o ME deve ser acondicionado na sala de armazenamento da unidade de EC, 

respeitando as condições de temperatura e humidade exigidas (temperatura ambiente: 15-

25ºC; frio: 2-8ºC). De salientar que o armazenamento da medicação é feito com base nos batch 

number, de forma a facilitar a dispensa [19]. 

 

Prescrição, Dispensa e Administração 

A prescrição do ME é feita em impresso próprio (Anexo XXX), pelo investigador principal ou por 

outro médico autorizado, de acordo com o protocolo, sendo necessário ter em conta que 

existem ME que exigem manipulação antes da dispensa, pelo que nestes casos o investigador 

faz chegar uma prescrição prévia por correio eletrónico. 

De salientar que, a dispensa pode ser feita ao doente diretamente (quando o doente faz a 

autoadministração) ou a um coordenador do estudo (quando a administração é realizada por 

enfermeiro ou médico com formação específica). No momento da dispensa, deve ser efetuado 

o registo em formulário interno, em que se regista o EC, prescritor, identificação do doente, 

medicamento, quantidade e posologia. Após a dispensa, o farmacêutico deve registar o batch 

number, quantidade e PV do ME dispensado. A identificação do doente e a data da dispensa 

devem ser também registadas na própria embalagem do ME.  

 

Devoluções e destruição local 

De forma a haver maior controlo do ME, os doentes são informados que devem devolver as 

respetivas embalagens/excedentes, após a utilização ou por expiração do PV. Assim, aquando 

da devolução é feito o registo dos ME devolvidos, tendo em conta os que foram enviados, 

permitindo estimar indiretamente a percentagem de adesão.  
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Os medicamentos devolvidos são, maioritariamente, entregues ao promotor, sendo 

posteriormente destruídos em local próprio e previamente acordado. 

 

Durante o estágio, tivemos oportunidade de ler protocolos de vários EC a decorrer no CHP, 

assistir a visitas de monitorização e de qualificação, à dispensa e receção de ME, podendo 

proceder aos registos necessários supracitados. Ainda, assistimos ao processo de devolução, 

sendo que contabilizamos o número de comprimidos devolvidos, de forma a poder calcular a 

adesão à terapêutica. Tivemos também a oportunidade, de participar na formação “Good 

Clinical Practices”, realizado pela Novartis (Anexo XXXI). 

 

6. Cuidados Farmacêuticos 

Os Cuidados Farmacêuticos têm como objetivo garantir o uso correto dos medicamentos, de 

forma a evitar resultados negativos associados a estes. Existem, assim, três vertentes a ter em 

conta nesta área: a identificação e resolução de PRM, educação para a saúde e estudo de 

utilização de medicamentos. Quanto aos PRM, estes são encontrados aquando da validação 

farmacêutica das prescrições médicas. O objetivo, claro está, é minimizá-los, sendo que o 

farmacêutico deve intervir de forma a resolver o problema antes da dispensa do medicamento. 

Relativamente à educação para a saúde, esta é realizada de forma a aumentar o conhecimento 

da população em geral, como por exemplo através do fornecimento de folhetos informativos, 

sendo o esclarecimento de dúvidas, também, fundamental. Para finalizar, os estudos de 

utilização de medicamentos baseiam-se na elaboração de documentação interna sobre os 

medicamentos que permitam agilizar as intervenções farmacêuticas, sendo que estes incluem 

estudos de farmacoeconomia, promoção quanto ao uso racional do medicamento, entre outros. 

 

Conclusão  

Ao longo de dois meses de estágio tivemos a oportunidade de explorar as diversas valências 

da farmácia hospitalar e áreas de intervenção farmacêutica, e desta forma, conseguimos 

entender melhor a dinâmica hospitalar, interagir com múltiplos profissionais de saúde e 

compreender o papel desempenhado pelos SF.  

A atividade deste serviço é determinante para o bom funcionamento do hospital e 

consequentemente essencial para garantir a qualidade de cuidados de saúde prestados à 

população.  

Este primeiro contacto com a realidade hospitalar permitiu-nos não só adquirir novas 

competências, mas também consolidar e aplicar na prática alguns dos conhecimentos já 

previamente adquiridos em ambiente académico. Ao longo do estágio deparamo-nos com 

múltiplas situações e desafios que nos permitiram crescer e ter uma perspetiva mais real de 

como seremos como futuros profissionais de saúde. 

Deste modo concluímos que o estágio se revelou uma experiência importante para a nossa 

evolução pessoal e profissional, pelo que fazemos um balanço final bastante positivo.
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Anexos  
 

Anexo I - Recursos Humanos dos Serviços Farmacêuticos do CHP 

 

 

 

 

Anexo II - Sistema Kanban  
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Anexo III - Organização do Armazém dos SF 
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Anexo IV - Imagem representativa da lista dos medicamentos de frio, elaborada pelos 

estagiários 
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Anexo V -Circuito do Medicamento 
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Anexo VI - Impresso de intervenção farmacêutica acerca da prescrição médica 
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Anexo VII - Ordem de emissão das listas de preparação 
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Anexo VIII - Carro com medicação de DIDDU 

 

 

 

Anexo IX -Torre da DIDDU 
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Anexo X - Célula da DIDDU 

 

 

 

Anexo XI - Caixas SUC
® 
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Anexo XII - Tabela informativa - Simpaticomiméticos - elaborada por estagiários 
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Anexo XIII - Prescrição de Psicotrópicos: Modelo nº1509 da INCM (Anexo X) 
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Anexo XIV - Modelo Nº1804 da INCM – Impresso para requisição/distribuição/administração de 

Hemoderivados 
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Anexo XV - Impresso para prescrição de Anti-infeciosos 
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Anexo XVI - Impresso para prescrição de Antídotos 
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Anexo XVII - Impresso para prescrição de Material de Penso 
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Anexo XVIII - Lista de Condições Clínicas ao abrigo da dispensa em Farmácia de Ambulatório 

 

Patologias/Contextos Clínicos ao abrigo da Distribuição em Ambulatório 

Fibrose quística 

Insuficiência renal crónica 

Transplantes renais 

VIH 

Deficiência em hormonas de crescimento 

Síndrome de Turner 

Perturbações de crescimento 

Esclerose lateral Amniotrófica 

Síndrome de Lennox-Gastaut 

Síndrome de Turner 

Patologias espásticas familiares e Ataxias cerebelosas hereditárias 

Profilaxia de rejeição aguda de transplante renal/hepático/cardíaco alogénico 

Insuficiência crónica e transplantados renais 

Hepatite C 

Esclerose múltipla 

Acromegalia 

Doença de Crohn ativa grave ou com formação de fístulas 

Infertilidade 

Planeamento familiar 

Anti-neoplásicos e imunomoduladores 

Tuberculose 

Lepra 

Polineuropatia amiloidótica familiar 

Doença de Machado-Joseph 

Artrite reumatoide/psoriática/idiopática juvenil poliarticular 

Psoríase em placas 

Espondilite anquilosante 
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Anexo XIX - Impresso para prescrição de medicamentos em terapêutica programada, em 

regime de ambulatório, usado pelo serviço de Gastrenterologia e Nutrição 
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Anexo XX - Publicação informativa sobre o uso correto do medicamento/Termo de 

Responsabilidade 
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Anexo XXI - Termo de Responsabilidade entregue aos doentes de ambulatório 
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Anexo XXII - Folhetos informativos para entrega na Farmácia de Ambulatório, realizados pelos 

autores deste relatório 
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Anexo XXIII – Exemplo de uma Ordem de Preparação de Produtos Não Estéreis 
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Anexo XXIV - Exemplo de uma Ordem de Preparação de Produtos Estéreis 
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Anexo XXV - Exemplo de uma Ordem de Preparação de Nutrição Parentérica 
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Anexo XXVI -Certificados de participação no XIX Congresso Anual da APNEP – “O direito à 

nutrição adequada” 
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Anexo XXVII - Pharmacy File Index  

 

ENSAIOS CLÍNICOS  
SERVIÇOS FARMACÊUTICOS 

 

 
PHARMACY FILE INDEX 

 

 

1. Study Contact List 

2. Pharmacy Visit Log 

3. Site Responsibility Log 

4. Study Communications 

4.1. Correspondence 

4.2. Faxes 

4.3. Mails 

5. Study Documents 

5.1. Current Protocol 

5.2. Investigator Brochure 

6. Regulatory Approvals and Correspondence – INFARMED 

7. EC/IRB Approvals and Correspondence 

7.1. Central EC/IRB 

7.2. Local EC/IRB 

8. Pharmacist CV 

9. Contracts/Insurance/Indemnity 

10. IVRS 

10.1. Manual 

10.2. IVRS Confirmation Faxes 

10.3. IVRS Correspondence 

11. Study Drug Information 

11.1. Certificate of Analysis 

11.2. Re-Labelling Documents 

11.3. Other 

12. Drug Shipment Receipts 

13. Supply and Return of Investigational Product 

14. Drug Accountability Log  

15. Code Break/Unblinding Instructions 

16. Documentation of Investigational Product Destruction (if applicable) 

17. Temperature Monitoring Log 

17.1. Temperature Logs 

17.2. Temperature Excursion Plans 

18. Miscellaneous 

18.1. Investigational Product Handling Procedures 

18.2. Other 
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Anexo XXVIII -Layout do Gabinete de Trabalho e da Sala de Armazenamento de ME 

 

 

Anexo XXIX -Impresso de Receção da Medicação de EC 
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Anexo XXX - Impresso de prescrição de medicamentos de EC 
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Anexo XXXI - Certificados de participação na formação “Good Clinical Practices” 
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