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Resumo 

O estágio é a última formação curricular de um aluno do ensino superior antes de enfrentar 

pela primeira vez o mundo profissional de forma completamente independente, e consiste, por isso, 

num período de transição entre a academia e a profissão, no qual o aluno é convidado a aplicar na 

prática todos os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo da sua formação. 

O relatório apresentado é o resultado do estágio curricular profissionalizante de uma 

estudante do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas no Laboratório Militar de Produtos 

Químicos e Farmacêuticos – sucursal do Porto (LMPQFsP). Este encontra-se dividido em duas 

partes: uma primeira parte onde são apresentadas, de forma sucinta, todas as atividades desenvolvidas 

no dia-a-dia da sucursal, na sua vertente de dispensa de medicamentos à “família militar”, que é, em 

grande medida, semelhante à de uma farmácia comunitária; e uma segunda parte, onde são 

desenvolvidos dois temas de interesse para o desenvolvimento profissional do estagiário, bem como 

de apoio a um melhor e mais correto aconselhamento ao utente. 

Desta forma, na primeira parte deste relatório encontram-se descritos, de forma sucinta, o 

funcionamento e a gestão do circuito do medicamento no LMPQFsP com especial destaque para a 

dispensa de medicamentos, que em tudo é a face mais visível da farmácia de atendimento ao público, 

bem como, os serviços de saúde que adicionalmente são disponibilizados aos utentes no âmbito dos 

cuidados farmacêuticos. 

Na segunda parte do relatório, encontram-se os projetos que desenvolvi ao longo do estágio. 

O primeiro tema foi-me sugerido pelo Dr. Paulo Cruz, uma vez que em 2017 o LMPQF foi chamado 

a participar num Grupo de Trabalho Interministerial para apresentar propostas concretas de 

colaboração nas áreas do sangue e do medicamento, sendo um dos objetivos a identificação das 

condições necessárias para que o LMPQF possa garantir a constituição e gestão de reservas 

estratégicas de medicamentos. Assim, considerando os desafios que se colocam ao farmacêutico, e 

dada a sua polivalência técnico-científica e a sua atividade enquanto profissional de saúde integrado 

no sistema de saúde português, com o Tema 1, pretendeu-se explorar “As diferentes perspetivas da 

Essencialidade do Medicamento, na medida em que este conceito difere consoante se observa a 

perspetiva do doente, das Organizações ou do Profissional de Saúde.  

 Finalmente, o Tema 2 resulta da perceção que se instalou fruto das consecutivas interações 

com os utentes, mormente enquanto executava as determinações de parâmetros bioquímicos e 

fisiológicos: a ideia de que os fármacos dos diferentes grupos farmacoterapêuticos não têm o mesmo 

peso qualitativo e quantitativo para o doente e, consequentemente para o profissional de saúde que o 

acompanha. Assim, pretendeu-se caracterizar a dispensa de medicamentos no LMPQFsP e perceber 

quais os grupos farmacoterapêuticos mais dispensados, dando especial atenção à medicação anti-

hipertensora e antidislipidémica dispensada pela LMPQFsP durante o este período de estágio, e que 

correspondeu ao terceiro trimestre de 2017.   
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1. LABORATÓRIO MILITAR DE PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 
 

As dificuldades sentidas durante a I Guerra Mundial, na Flandres, em que a falta de apoio 

farmacêutico organizado e centralizado dificultava as ações sanitárias na frente de combate, foi o 

culminar de uma já anteriormente reconhecida necessidade de tomar medidas urgentes para que se 

constituísse uma unidade militar, referência do serviço farmacêutico militar, que pudesse responder 

rapidamente e de maneira económica às necessidades dos serviços de saúde do Exército [1]. Assim, 

no Decreto nº 3864, de 16 de fevereiro de 1918, o Governo da República Portuguesa decretou, no 

Artigo 1º, a criação da Farmácia Central do Exército, sediada em Lisboa e ainda a suas sucursais no 

Porto e em Coimbra [1, 2]. Esta estrutura logístico-farmacêutica, quase centenária, que se vem 

adaptando à evolução do Exército e das ciências farmacêuticas, desempenha a sua missão, agora, 

com a designação de Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos (LMPQF) [2]. 

Ao longo da sua história podem destacar-se factos de grande realce, tais como, a capacidade 

técnico-científica dos seus laboratórios que foi reconhecida aquando da adoção dos seus métodos 

que serviram de base à IV Farmacopeia Portuguesa e a sua projeção como unidade pioneira da 

indústria farmacêutica em Portugal [2]. Atualmente dispõe de um centro de atividade farmacêutica 

habilitado para responder perante situações de crise ou de emergência nacional, como foi o caso da 

custódia e preparação do Oseltamivir aquando da Gripe A [2, 3]. 

Neste momento, o LMPQF, sediado em Lisboa, conta com seis sucursais: a Sucursal do Lumiar 

(em Lisboa), Sucursal de Santa Margarida, Sucursal de Évora, Sucursal de Coimbra, Sucursal de 

Oeiras e Sucursal do Porto. Encontra-se sob a tutela do Ministério da Defesa, com o estatuto de 

Estabelecimento Fabril do Exército. A missão deste órgão do Exército prende-se com o apoio 

logístico para a aquisição, produção e distribuição de medicamentos e outro material de consumo 

sanitário; a constituição de reservas estratégicas para situações de emergência; a prestação de 

serviços analíticos sanitários; a formação de quadros militares; e o apoio farmacêutico aos utentes 

militares e respetiva família em medicamentos e análises clínicas [2, 4-6].  

É enquadrada nesta sua atividade que se encontram os pontos de dispensa de medicamentos, 

vulgarmente conhecidas como Farmácias Militares, como é o caso da Sucursal do Porto, onde 

realizei o meu estágio.  

Apesar desta unidade militar estar sujeita a regras e regulamentos internos às Forças Armadas, 

distintos dos aplicáveis a outras atividades farmacêuticas, no que ao ato farmacêutico diz respeito, 

são de igual forma cumpridos todos os princípios orientadores da profissão farmacêutica e, nas 

Farmácias Militares, são observadas as Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária.  
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1.1. SUCURSAL DO PORTO 

 

A Sucursal do Porto situa-se na Avenida da Boavista, dentro do perímetro das instalações do 

Hospital das Forças Armadas – Polo do Porto. Uma vez que o vocábulo «farmácia», simples ou 

composto, e o símbolo «cruz verde» só podem ser utilizados para identificar farmácias, estes não são 

utilizados pelo LMPQF [7]. O seu horário de funcionamento cumpre as necessidades das Forças 

Armadas e, por isso, não participa nas escalas de turnos de serviço permanente [7].  

O Dr. Paulo Cruz, Major Farmacêutico, Chefe da Sucursal e Diretor Técnico da mesma, 

comanda uma equipa que é composta por mais duas farmacêuticas, duas ajudantes técnicas de 

farmácia, uma assistente técnica, dois assistentes operacionais e uma funcionária administrativa, na 

atividade de atendimento ao público, e, no armazém do LMPQF, um encarregado operacional, um 

assistente técnico e um coordenador técnico. 

Em conformidade com as Boas Práticas Farmacêuticas para a farmácia comunitária e com o 

Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de agosto, as instalações da farmácia devem permitir garantir a 

segurança e conservação dos medicamentos e a acessibilidade, comodidade e privacidade dos utentes 

e do respetivo pessoal [7, 8].  

Desta forma, o LMPQF – Sucursal do Porto, adiante indicada por LMPQFsP, encontra-se 

dividida em dois pisos, pelos quais estão distribuídos diferentes espaços e áreas funcionais. No piso 

superior localiza-se a área administrativa, com os respetivos gabinetes, e é no piso inferior que se 

encontram a áreas funcionais integrantes no Circuito do Medicamento, nomeadamente: a área adstrita 

à receção e conferência de encomendas, a área de armazenamento de produtos farmacêuticos, o 

armazém de grandes volumes, o laboratório de produção de manipulados, a sala de atendimento ao 

público, com três postos de atendimento, e o gabinete de acompanhamento farmacêutico, todas elas 

respeitando os preceitos legais em vigor. 

 

2. CIRCUITO DO MEDICAMENTO 
 

Segundo as Boas Práticas Farmacêuticas para a farmácia comunitária, “o principal objetivo da 

farmácia comunitária é a cedência de medicamentos em condições que possam minimizar os riscos 

do uso dos medicamentos e que permitam a avaliação dos resultados clínicos dos medicamentos de 

modo a que possa ser reduzida a elevada morbi-mortalidade associada aos medicamentos” [8]. 

Assim, a farmácia é responsável por parte do circuito do medicamento, que envolve várias etapas, 

como: a seleção, a aquisição, a receção, o armazenamento e a dispensa de medicamentos; bem como 

a gestão do Circuito. 

A nível organizacional é fundamental um suporte informático que integre a gestão da 

farmácia de forma simples e intuitiva, com várias funcionalidades que permitam administrar todo o 

Circuito do Medicamento, desde o momento em que o medicamento entra na farmácia até a chegada 
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deste ao utente, consumidor final. O sistema informático utilizado no LMPQFsP é composto por 

módulos para preparação e receção de encomendas, realização de devoluções, gestão de vendas, de 

stocks e de clientes. Para além disso, permite também o fácil acesso à ficha de cada artigo, onde pode 

ser consultado o sector de armazenamento, para uma rápida localização do produto aquando o 

atendimento ao utente, além das informações técnicas.  

No decurso do meu estágio utilizei diariamente o software de gestão, maioritariamente os 

módulos “Vendas ao Balcão”, “Artigos” e “Fornecedores”, mas tive oportunidade de 

explorar pontualmente as outras valências. 

 

2.1. SELEÇÃO  

 

As farmácias podem fornecer ao público uma gama variada de produtos, nomeadamente, 

medicamentos para uso humano, medicamentos e produtos veterinários, medicamentos e produtos 

homeopáticos, produtos naturais, dispositivos médicos, suplementos alimentares e produtos de 

alimentação especial, produtos fitofarmacêuticos, produtos cosméticos e de higiene corporal, artigos 

de puericultura e produtos de conforto [7]. De entre esta variada gama de produtos, os Medicamentos 

de Uso Humano são os de maior destaque. A sua comercialização em território nacional está sujeita 

a uma Autorização de Introdução no Mercado (AIM) ou a uma Autorização de Utilização Excecional 

[9]. A seleção dos medicamentos deve ser orientada por critérios de eficácia, segurança e qualidade, 

podendo, para isso, recorrer-se ao Prontuário Terapêutico, que se assume como um referencial de 

orientações para a utilização terapêutica e um instrumento fundamental de apoio à prescrição e 

dispensa de medicamentos [10].   

No LMPQFsP, tal como nas farmácias, além dos medicamentos de uso humano, são também 

disponibilizados outros produtos de entre os indicados acima, alguns deles, tais como os 

medicamentos veterinários, devido à sua baixa rotatividade, não se encontram em stock, mas podem 

ser encomendados ao fornecedor quando necessários. 

 

2.2. AQUISIÇÃO 

 

A aquisição dos produtos por parte das farmácias pode ser realizada diretamente ao 

laboratório da indústria farmacêutica, usualmente denominadas por aquisições diretas ou de reforço, 

que envolvem, normalmente, um elevado número de unidades de um reduzido grupo de produtos; ou 

por intermédio de distribuidores grossistas e armazenistas.  

No caso particular do LMPQFsP, a aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos é 

feita principalmente a um único fornecedor grossista, à qual são enviadas (e recebidas) duas 

encomendas diárias. Para ruturas de stock ou para produtos específicos são feitos pedidos de 
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encomenda à sede do LMPQF (que adquire diretamente produtos para redistribuição pelas sucursais), 

ou entre sucursais. 

A realização das encomendas está à responsabilidade de uma das farmacêuticas e é feita 

tendo como orientação o ponto de encomenda sugerido pelo sistema informático. O ponto de 

encomenda consiste numa proposta das quantidades a pedir para repor o stock, valor que leva em 

consideração os stocks mínimos e máximos pré-definidos, o que agiliza e facilita a execução das 

encomendas e evita a acumulação de excedentes. Após validação, o pedido de encomenda é enviado 

ao fornecedor, via modem. A aquisição diária de psicotrópicos e estupefacientes é realizada 

conjuntamente com a dos restantes produtos. Para além das duas encomendas gerais, sempre que 

durante o atendimento ao balcão seja solicitado algum produto não disponível em stock, é possível, 

e bastante comum, a realização de uma encomenda instantânea via gadget ou via telefónica.  

Ao longo do estágio executei encomendas instantâneas diariamente, via gadget ou via 

telefónica, durante o atendimento ao balcão.  

A ferramenta informática (“gadget”) é bastante intuitiva e prática para a realização de 

encomendas instantâneas, pois além de agilizar o processo de encomenda, também é 

possível obter informações acerca da disponibilidade do produto no armazenista 

(disponível, rateado ou esgotado). 

 

2.3. RECEÇÃO 

 

A receção de encomendas e respetiva verificação fazem parte da rotina diária de uma 

farmácia e são os dois pontos que permitem verificar a concordância dos produtos rececionados, face 

aos produtos pedidos.  

As encomendas chegam diariamente ao LMPQFsP em contentores adequadas ao efeito (por 

exemplo, os medicamentos que exigem conservação no frio são acondicionados em contentores 

térmicos próprios), juntamente com os respetivos documentos técnicos e documentos financeiros 

(guias de remessa, faturas, etc.). Nas faturas está discriminado o fornecedor, o destinatário, a 

identificação dos produtos (nome e código nacional do medicamento), bem como as quantidades 

pedidas e enviadas, o preço de venda ao público e preço de venda à farmácia, o preço total da 

encomenda e a taxa de imposto sobre o valor acrescentado aplicável.  

Aquando a receção da encomenda, são conferidos todos esses parâmetros, registado o prazo 

de validade dos produtos, bem como, a verificação do bom estado de conservação dos mesmos e, por 

fim, procede-se ao seu registo no sistema informático (para os produtos recebidos pela primeira vez, 

é também atribuído um setor de armazenamento no sistema informático).  
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Os medicamentos psicotrópicos, estupefacientes e benzodiazepinas fazem-se acompanhar de 

uma Requisição de Substâncias, que é assinada e carimbada pelo Diretor Técnico e arquivada (o 

original) durante três anos, enquanto o duplicado é enviado semestralmente para o fornecedor. 

Sempre que é recebido um produto não solicitado na encomenda, pedido por engano, trocado, 

que se encontre alterado ou cuja embalagem se encontre danificada, procede-se à sua devolução. Esta 

também pode ser necessária aquando uma ordem de recolha de lotes ou remoção do produto do 

mercado por ordem da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) ou 

pelo detentor da AIM. Para tal, é emitida uma nota de devolução através do sistema informático e 

aquando da receção da encomenda seguinte, o produto é devolvido ao respetivo fornecedor. Após 

aceitar a devolução, o fornecedor pode optar pela substituição do artigo devolvido ou pela emissão 

de uma nota de crédito. 

A receção de encomendas foi uma das primeiras tarefas que realizei no estágio. Apesar de 

muitas vezes ser desvalorizada, esta é uma tarefa com grande impacto no funcionamento 

normal de uma farmácia, pois influencia diretamente a gestão de stock, validades e preços. 

Assim, um erro na receção e/ou verificação de uma encomenda pode provocar um grande 

impacto logístico e financeiro para a farmácia. 

 

2.4. ARMAZENAMENTO 

 

As farmácias devem garantir o bom estado de conservação dos produtos, não podendo 

fornecer medicamentos, ou outros produtos, que excedam o prazo de validade ou que tenham sido 

objeto de decisão, ou alerta, que implique a sua retirada do mercado [7]. No LMPQFsP, o 

armazenamento obedece ao sistema de rotação de stock FEFO (em que o primeiro a terminar a 

validade é o primeiro a ser dispensado), que também requer as condições apropriadas de espaço, 

segurança, temperatura (<25ºC), humidade (<60%), luminosidade e ventilação. As condições de 

temperatura e humidade são controladas por um sistema de medição e registo diário, que permite 

monitorizar as condições adequadas de conservação dos medicamentos, tal como previsto no 

Decreto-lei nº 307/2007, de 31 de agosto [7].   

No que concerne à organização propriamente dita, os medicamentos que não carecem de 

condições especiais de armazenamento, encontram-se organizados no LMPQFsP por: via de 

administração, forma farmacêutica, classificação quanto à dispensa, grupo e subgrupo 

farmacoterapêuticos, de acordo com o Prontuário Terapêutico. Dentro de cada subgrupo 

farmacoterapêutico, os medicamentos organizam-se tendo em atenção a Denominação Comum 

Internacional (DCI) e o nome comercial ou laboratório, por ordem alfabética. Os suplementos 

alimentares estão armazenados à parte dos medicamentos e organizados por ordem alfabética do 

nome comercial. No que aos produtos cosméticos e de higiene pessoal e os dispositivos médicos diz 
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respeito, estes encontram-se distribuídos pelas prateleiras e mostradores da forma mais adequada a 

cada momento, podendo ser organizados por sazonalidade, marca, laboratório, ou faixa etária a que 

se destinam. 

Além destes, há determinados produtos de armazenamento especial, nomeadamente os 

estupefacientes e psicotrópicos (que requerem armazenamento especial em área reservada) e os 

produtos de conservação no frigorífico, que se encontram em lugares destinados ao efeito. Os 

produtos em término do prazo de validade (ou em período de quarentena), encontram-se segregados 

dos restantes, tal como previsto na legislação. 

Tal como a receção de encomendas, também o armazenamento dos produtos recebidos foi 

uma das primeiras tarefas que realizei no estágio e, que se tornou quotidiana. Foi 

primariamente uma excelente oportunidade para entrar em contacto com a política de 

vendas e, não só familiarizar-me com os fármacos e respetivas denominações comerciais, 

como também, tendo em atenção a organização peculiar adotada pelo LMPQFsP, 

enquadrá-los nas suas classes farmacoterapêuticas e respetivas utilizações. O 

acompanhamento diário desta tarefa proporcionou-me um conhecimento acerca de quais 

os produtos mais dispensados, as classes farmacoterapêuticas predominantes e uma 

melhor preparação para o atendimento ao público.  

 

2.5. DISPENSA DE MEDICAMENTOS 

 

Uma das atividades com maior visibilidade do farmacêutico comunitário é, sem dúvida, o 

contacto com o utente na dispensa de medicamentos. Sendo considerada a dispensa como o “ato 

profissional em que o farmacêutico, após avaliação da medicação, cede medicamentos ou 

substâncias medicamentosas aos doentes mediante prescrição médica, automedicação ou indicação 

farmacêutica, transmitindo de toda a informação indispensável para o correto uso dos 

medicamentos”, o farmacêutico é o último profissional de saúde com o qual os utentes contactam 

antes da administração da medicação (podendo ser por vezes o único), por isso, este possui uma 

responsabilidade acrescida na promoção da adesão à terapêutica [8]. 

Atendendo ao enquadramento da missão do LMPQFsP, a dispensa de medicamentos 

comparticipados faz-se apenas a beneficiários militares (quer no ativo, quer na reforma), aos agentes 

da Guarda Nacional Republicana (GNR) e da Polícia de Segurança Pública (PSP), e respetivos 

familiares associados.  

Assim, não é de estranhar que o perfil dos utentes do LMPQFsP seja bastante específico e, 

de uma forma geral facilmente identificável como militar ou elemento de uma força de segurança, 

ou um familiar destes, com predominância de uma faixa etária mais envelhecida, maioritariamente 

do sexo masculino.  
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Como seria de esperar, as características dos seus utentes usuais refletem-se nas dispensas. 

Se por um lado o atendimento dos Deficientes das Forças Armadas (DFA) tem um grande o impacto 

no volume de dispositivos médicos dispensados, por outro, as intervenções na faixa etária pediátrica 

ou de saúde específica da mulher (área ginecológica, por exemplo) são relativamente reduzidas.  

Apesar de durante o meu primeiro mês de estágio, a minha atividade na dispensa de 

medicamentos e produtos de saúde ter sido meramente observacional, a partir do segundo 

mês tive a oportunidade de realizar esta atividade diariamente, de forma independente, o 

que me permitiu ganhar um maior domínio e confiança, quer em relação aos medicamentos 

e outros produtos dispensados, quer em relação à comunicação com os utentes. 

Esta foi, sem dúvida, a função que mais me desafiou, tanto pela exigência científica, como 

pela componente social de contacto com os utentes, que algumas das vezes, pelo aviar de 

uma receita, procuravam mais que a medicação propriamente dita, procuravam 

informações, aconselhamento, ou mesmo auxílio psicológico e emocional, ou apenas de 

alguém que os ouvisse. 

 

2.5.1. Regimes de Comparticipação 

 

Estado Português pode comparticipar a aquisição dos medicamentos prescritos aos 

beneficiários do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e de outros subsistemas públicos de saúde, de 

modo a cumprir o disposto na Constituição da República, onde o Estado é responsável por garantir 

o direito à saúde de todos os cidadãos, independentemente das suas condições económicas [11]. Essa 

comparticipação é estabelecida mediante uma percentagem do preço de venda ao público do 

medicamento, um sistema de preços de referência e a ponderação de fatores relacionados com as 

características dos doentes, a prevalência de determinadas doenças e os objetivos de saúde pública 

[12].  

Atualmente, pelo SNS, a comparticipação do Estado no preço dos medicamentos de venda 

ao público encontra-se fixada em 4 escalões gerais de comparticipação, nomeadamente: escalão A 

(90%), escalão B (69%), escalão C (37%) e escalão D (15%), que variam de acordo com as indicações 

terapêuticas do medicamento, as entidades que o prescrevem, a sua utilização, entre outros [13]. Para 

além do regime geral de comparticipações existe ainda um regime especial de comparticipação de 

medicamentos, este prevê comparticipações em função dos beneficiários e das suas necessidades 

económicas; e em função das patologias ou de grupos especiais de utentes [13]. Um exemplo deste 

último é o Lúpus, que se encontra ao abrigo do Despacho nº 11 387-A/2003, de 23 de maio [14, 15]. 

 No que a subsistemas públicos de saúde diz respeito, no LMPQFsP o receituário aceite 

pertence a subsistemas de saúde de base profissional, nomeadamente a Assistência na Doença aos 

Militares das Forcas Armadas (ADM) e os Serviços de Assistência na Doença da Guarda Nacional 
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Republicana e da Polícia de Segurança Pública (SAD/GNR e SAD/PSP respetivamente) [16, 17]. Os 

militares e ex-militares incapacitados, de forma permanente, por acidente de trabalho ou doença 

profissional ocorridos ou derivados da prestação do serviço militar, de um modo geral identificados 

como DFA, são ressarcidos pelo subsistema de ADM de todas as importâncias suportadas com 

cuidados de saúde, ao abrigo da Portaria n.º 1034/2009, de 11 de setembro [18]. 

Durante o atendimento a utentes, no meu período de estágio, tive oportunidade de, por 

várias vezes, contactar com os regimes de comparticipação passíveis de ser atendidos no 

LMPQFsP, nomeadamente SAD/PSP, SAD/GNR e ADM, bem como as Portaria nº 

1034/2009, de 11 de setembro, e Portaria nº469-A/2003, de 9 de junho. 

  

2.5.2. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

 

Os medicamentos são sujeitos a receita médica quando possam constituir um risco para a 

saúde do doente, direta ou indiretamente, mesmo quando utilizados para o fim a que se destinam, 

caso sejam usados sem vigilância médica; possam constituir um risco, direto ou indireto, para a 

saúde, quando sejam usados frequentemente em quantidades consideráveis para fins distintos 

daquele a que se destinam; quando contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, 

cuja atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar; ou quando se destinem a ser 

administrados por via parentérica [9]. 

 

2.5.2.1. Estupefacientes e Psicotrópicos 

 

Devido às suas características farmacocinéticas, de atuação no Sistema Nervoso Central e 

provocarem dependência física e psíquica, serem responsáveis por fenómenos de tolerância, bem 

como de alterações comportamentais, os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos são alvo de 

um controlo restrito, de modo a prevenir situações de abuso e/ou uso indevido, ou de desvio para 

tráfico ilegal [19]. Assim, a sua dispensa é feita unicamente com a apresentação de receita médica e 

do cartão de cidadão ou outro documento de identificação, tal como previsto na Portaria n.º 224/2015, 

de 27 de julho, e é exclusivamente da responsabilidade de um farmacêutico [19, 20]. 

No LMPQFsP, aquando da dispensa deste tipo de medicação, para a validação da receita, o 

sistema informático solicita o preenchimento de um formulário com a identificação do utente, do 

adquirente e do médico prescritor. No final do atendimento é impresso um documento de dispensa 

de estupefacientes que é arquivado durante 3 anos. 
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Durante o atendimento ao balcão foram-me apresentadas, algumas vezes, receituário que 

contemplava este tipo de medicação, pelo que tive a oportunidade de acompanhar uma das 

farmacêuticas no aviamento das respetivas receitas. 

 

2.5.2.2. Prescrição de Medicamentos 

 

Através do Despacho nº 2935-B/2016, de 25 de fevereiro, a Receita sem Papel obteve caráter 

obrigatório para todas as entidades do SNS [21, 22]. No entanto, além da receita eletrónica 

desmaterializada o receituário podia, até então, apresentar-se sob a forma de receita médica com 

prescrição manual ou receita médica com prescrição eletrónica. 

 

a) Receita eletrónica desmaterializada (receita sem papel) 

Com carácter obrigatório desde 1 de abril de 2016, a prescrição eletrónica desmaterializada 

permite a prescrição simultânea de diferentes tipologias de medicamentos, independentemente do 

seu regime de comparticipação e prescrições semestrais para medicação crónica [22]. Este sistema 

pretende trazer vantagens para o utente na medida em que todos os produtos de saúde prescritos 

podem ser encontrados numa única receita, além disso, este novo formato permite que a mesma 

receita possa ser aviada faseadamente, tanto em datas distintas, como também, em diferentes 

estabelecimentos [21, 22]. 

 

b) Receita eletrónica materializada 

As receitas com prescrição eletrónica materializada vieram trazer maior segurança à dispensa 

de medicamentos, uma vez que com elas eliminaram-se os erros associados à falta de compreensão 

da caligrafia, associados às receitas manuais. Este foi um processo que permitiu um acesso facilitado 

a toda a informação necessária pois criou pela primeira vez um guia de tratamento para acompanhar 

o utente após o aviamento da receita [13]. É, no entanto, um processo transitório em vias de dar lugar 

à receita eletrónica desmaterializada. 

 

c) Receita médica com prescrição manual 

Este tipo de prescrição é válido durante 30 dias e está previso em apenas quatro situações 

(exceções): em falência do sistema informático, no caso de profissionais com volume de prescrição 

igual ou inferior a 40 receitas por mês, quando existe inadaptação fundamentada do prescritor, ou 

quando se trata de uma receita prescrita no domicílio [13, 23]. Para serem válidas, estas receitas têm 

de conter a correta identificação do utente (nome, nº de benificiário do SNS), do prescritor (a vinheta 

e assinatura) e do local de prescrição (vinheta ou carimbo), bem como a data [23]. 
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Pela minha experiência no atendimento a utentes pude verificar que, apesar da 

obrigatoriedade de prescrição em receita eletrónica desmaterializada desde o ano 

passado, ainda continuam a aparecer algumas receitas eletrónicas na versão 

materializada (sem dúvida uma minoria), bem como receitas manuais que são 

relativamente frequentes principalmente devido à exceção a) falência informática.  

No início senti algumas dificuldades aquando o aviamento das receitas manuais, pelo que 

pude reconhecer as mais-valias advindas das novas receitas eletrónicas, no que se refere 

à sua mais fácil e inequívoca interpretação (tanto no dispensar a compreensão da 

caligrafia do prescritor, como pela obrigatoriedade de prescrição por DCI).  

Pelo feedback dos utentes, maioritariamente de idade avançada, notei que alguns ainda se 

encontram reticentes quanto à desmaterialização das receitas, uns por “as receitas serem 

só números e não dar para ver qual a medicação prescrita”, outros por “terem uma 

confusão de receitas em casa, porque antes as vias da receita ficavam logo na farmácia”. 

 

2.5.2.3. Conferência e Entrega do Receituário 

 

A conferência do receituário é uma atividade de grande importância para deteção de erros no 

aviamento das receitas.  

No LMPQFsP existem dois pontos de verificação, um primeiro imediatamente após o 

aviamento da receita, de forma a permitir a rápida deteção de erros e o contacto com o utente para 

correção dos mesmos e garantir assim a conformidade com a prescrição. E um segundo momento de 

verificação, no final dos turnos da manhã e da tarde, aquando da organização do receituário. 

A organização do receituário faz-se por separação das receitas por entidade e lote, colocadas 

sequencialmente em cada lote, com no máximo 30 receitas materializadas, mas sem limite de receitas 

por lote, nas desmaterializadas. No final de cada mês, os lotes e os respetivos verbetes de 

identificação são emitidos e enviados para a sede do LMPQF, vulgarmente chamado de “fecho do 

mês”, para que o LMPQF possa receber o pagamento do valor dos medicamentos comparticipado 

pelo Estado e subsistemas de saúde.  

O facto de ter desempenhado esta atividade com bastante frequência permitiu-me tomar 

conhecimento das particularidades de cada tipo de receita, bem como contactar como os 

diferentes subsistemas de saúde e as suas particularidades, o que promoveu que, durante 

a dispensa de medicação aos utentes, desse mais atenção a todos os detalhes para limitar 

a ocorrência de erros. 
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2.5.3. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

 

Os medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) são geralmente não 

comparticipáveis, salvo em casos específicos previstos na legislação que define o regime de 

comparticipação do Estado no preço dos medicamentos [9]. Este grupo de medicamentos pode ser 

utilizado como prevenção, diagnóstico ou tratamento de doenças ou transtornos menores de saúde, 

desde que não exijam uma avaliação médica. 

À exceção dos MNSRM de dispensa exclusiva em farmácia, abrangidos pela Deliberação nº 

24/CD/2014, 26 de fevereiro, que embora possam ser dispensados sem prescrição médica requerem, 

no entanto, a intervenção farmacêutica e a aplicação dos protocolos de dispensa, os restantes 

MNSRM podem ser adquiridos não só em farmácias como também noutros estabelecimentos desde 

que estejam devidamente autorizados pelo Infarmed para o efeito [9, 24].   

A utilização de MNSRM de forma responsável, sempre que se destine ao alívio e tratamento 

de queixas de saúde passageiras e sem gravidade, com a assistência ou aconselhamento opcional de 

um profissional de saúde é denominada de automedicação. A automedicação é cada vez mais uma 

prática integrante do sistema de saúde que deve, no entanto, ser limitada a situações clínicas bem 

definidas e em concordância com as especificações estabelecidas para cada medicamento [25]. 

Apesar de devidamente regulamentada, a automedicação pode constituir um problema grave 

para a saúde pública. O acesso fácil a fontes de informação (mais ou menos fidedignas) e o consumo 

publicitário através da comunicação social, quando associadas à grande acessibilidade aos 

medicamentos que é proporcionada pelas superfícies comerciais, pode levar a que a população em 

geral sinta aptidão para a automedicação, mesmo que não tenha conhecimentos fundamentados para 

tal. Daí o valor da indicação farmacêutica, ato profissional pelo qual o farmacêutico se 

responsabiliza pela seleção de um MNSRM e/ou indicação de medidas não farmacológicas, com 

o objetivo de aliviar ou resolver o problema de saúde menor do doente, ou simplesmente auxiliar 

no processo de automedicação [8]. 

Durante o período de atendimento ao balcão tive oportunidade de presenciar algumas 

situações de automedicação, para dores musculares ou congestão nasal, por exemplo. Os 

utentes recorriam à automedicação por acharem que a situação em que se encontravam 

era um mal de saúde menor para o qual não era relevante o aconselhamento médico. E, 

na maioria das vezes, solicitavam determinada medicação por já a terem usado 

anteriormente para uma situação idêntica, na qual apresentaram os mesmos sintomas, e a 

medicação solicitada os minimizou ou resolveu.  

Na minha opinião, por o farmacêutico ser um profissional de saúde de proximidade, a 

automedicação é um ponto no qual devemos ter um papel relevante. É nosso dever, não só 

alertar os utentes para os problemas associados à automedicação sem o aconselhamento 
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de um profissional de saúde, como também acompanhar os utentes o mais possível para, 

por um lado, perceber quais são as suas necessidades e os aconselharmos de uma forma 

mais informada e, por outro, criar e desenvolver uma relação de confiança com eles para 

que assim recorram ao nosso aconselhamento quando necessitem. 

  

2.5.4. Dispositivos Médicos 

 

Pela legislação, está preconizado que um Dispositivo Médico (DM) pode ser “qualquer 

instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo utilizado isoladamente ou em 

combinação, cujo principal efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios 

farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, embora a sua função possa ser apoiada por esses 

meios, destinado pelo fabricante a ser utilizado em seres humanos” com o intuito de diagnosticar, 

prevenir, controlar ou atenuar uma doença, ou compensar uma lesão ou deficiência; e de substituir 

ou alterar anatómica ou fisiologicamente o organismo humano, ou controlar a conceção [26]. 

Atendendo mais uma vez à missão do LMPQFsP no apoio à família militar, os DM têm 

elevada importância e representam um grande volume dos produtos movimentados, uma vez que são 

extensamente requisitados pelos Deficientes das Forças Armadas mediante indicação/prescrição 

médica. De entre os vários DM requeridos, tomam particular relevância artigos como próteses 

auditivas, óculos, cadeiras de rodas, canadianas, próteses para membros, bem como artigos de uso 

mais quotidiano, como resguardos, sacos coletores de urina, pensos e fraldas, luvas, sondas ou sacos 

de ostomia, entre outros. Para além destes, também os DM de autodiagnóstico como, por exemplo, 

os aparelhos de medição da pressão arterial, são recorrentemente solicitados pelos utentes.  

Ainda do âmbito dos DM, existe um protocolo entre o LMPQFsP e o Serviço de 

Estomatologia do Hospital das Forças Armadas – Polo do Porto para a aquisição e comercialização 

de próteses e implantes dentários.   

Durante este período tive oportunidade de contactar direta e diariamente com os DM, 

alguns deles mais frequentemente que outros, mas de um modo geral, procurei sempre 

obter as informações relevantes em relação aos diferentes artigos, principalmente junto 

dos profissionais do LMPQFsP, de modo a poder transmitir aos utentes, aquando a 

dispensa dos artigos, as informações necessárias à sua correta utilização.  

 

2.5.5. Medicamentos Manipulados 

 

De acordo com o Decreto-Lei nº 90/2004, de 20 de abril, estes medicamentos são preparados 

em farmácias de oficina ou hospitalares e podem ser considerados como fórmulas magistrais ou 

preparados oficinais, consoantes sejam feitos de acordo com uma receita médica e sejam dirigidos a 
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um doente específico, ou de acordo com indicações compendiais, de um formulário ou de uma 

farmacopeia, para serem dispensados diretamente ao utente, respetivamente [27]. 

Apesar de não serem efetuadas preparações manipuladas com muita frequência no 

LMPQFsP, no decorrer do meu estágio tive a oportunidade de colaborar na preparação 

de álcool iodado salicilado e numa preparação substituta da saliva, destinadas a dois 

utentes (Fig. 1). 

 

Figura 1 – Preparações manipuladas: “Álcool iodado salicilado” (esquerda) e “Substituto da saliva” 

(direita).     

 

2.5.6. Outros Produtos 

  

No LMPQFsP não são dispensados apenas MSRM, MNSRM, DM e medicamentos 

manipulados, mas também produtos cosméticos e de higiene corporal, suplementos alimentares e 

alimentação especial. Apesar de não existir uma grande aposta na criação de stocks e ser dada maior 

preferência à encomenda personalizada perante as necessidades específicas dos utentes, de modo 

geral, o stock disponível destes produtos satisfaz a procura. 

Durante o meu período de estágio, e atendendo à época do ano correspondente, os 

produtos cosméticos e de higiene corporal com que mais contactei foram maioritariamente 

os cremes hidratantes nas suas vertentes de corpo e rosto, desde as suas características 

mais abrangentes ou com atributos mais específicos (proteção solar, antipigmentação e 

antienvelhecimento). Ao longo do tempo pude aperceber-me que a sua procura resulta não 

só da indicação ou prescrição médica, facilmente justificável pela existência de um serviço 

de dermatologia no hospital onde está inserido, como são igualmente procurados pelos 

utentes por iniciativa própria, devido à sua crescente preocupação nesta área. Quanto aos 

suplementos alimentares, estes oscilavam entre os produtos destinados à manutenção da 

função cognitiva e os que pretendem combater o cansaço. Já os produtos de alimentação 

especial, nomeadamente iogurtes líquidos, gelificantes ou pudins destinados a nutrição 

entérica, eram solicitados principalmente para utentes mais idosos e debilitados.  
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2.6. GESTÃO DO CIRCUITO DO MEDICAMENTO 

 

Devido às restrições económicas e financeiras, as farmácias possuem atualmente políticas de 

gestão de redução de stocks, tendo sempre em consideração a manutenção do equilíbrio entre as 

quantidades mínimas necessárias para responder às necessidades dos utentes e as quantidades 

máximas possíveis, sem colocar em risco a acessibilidade dos doentes aos medicamentos. 

Na minha opinião, para o correto funcionamento desta política de gestão, deve primar-se 

pela colaboração com parceiros logísticos que cumpram as necessidades (quantitativas e 

qualitativas) do estabelecimento em causa, e permitam um acesso relativamente rápido 

aos produtos de saúde, reduzindo a necessidade de armazenamento local. No entanto, a 

gestão deve ser levada a cabo por profissionais bem habilitados, capazes de prever as 

necessidades dos utentes habituais e com conhecimento do perfil de consumos para manter 

a sustentabilidade pretendida.  

Apesar de esta ser uma política necessária para fazer frente às condições económicas 

presentes, a meu ver pode não ser o ideal. Pelo “feedback” que obtive dos utentes, estes 

não estão satisfeitos com este tipo de serviço pois, muitas das vezes, não têm 

disponibilidade para se deslocar mais do que uma vez à farmácia para o aviamento de 

uma mesma receita, preferindo, por isso centros farmacêuticos de maiores dimensões. 

No que concerne ao stock disponível no LMPQFsP, tive oportunidade de participar 

mensalmente na conferência de existências e validades. 

 

3. CUIDADOS FARMACÊUTICOS 
 

Em 1993, a Organização Mundial da Saúde debateu acerca do papel do farmacêutico no 

sistema de cuidados de saúde e definiu o conceito de Cuidados Farmacêuticos como um 

“conjunto de atitudes, comportamentos, compromissos, inquietudes, valores éticos, funções, 

conhecimentos, responsabilidades e aptidões na prestação da farmacoterapia, com o objetivo 

de atingir resultados terapêuticos em saúde e na qualidade de vida do doente” [28]. Assim o 

Farmacêutico é um profissional de saúde com grande proximidade com a população como possui 

responsabilidade acrescida na promoção e manutenção da qualidade de vida dos utentes.  

É na qualidade de promotor da saúde que o farmacêutico se pode socorrer da Educação para 

a Saúde como “um processo ativo, que pretende criar na população, conhecimentos, 

habilidades e atitudes para saber prevenir e lidar com a doença, oferecendo-lhe a possibilidade 

de participar na tomada de decisões acerca da sua saúde” [23]. Este consiste assim numa 
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responsabilidade partilhada para a redução dos comportamentos de risco e melhoria da saúde 

dos indivíduos e das comunidades.  

 

3.1. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

Enquadrado no âmbito da educação para a saúde e enquanto espaço de saúde, o LMPQFsP 

dispõe de um Gabinete de Aconselhamento Farmacêutico onde são prestados serviços, tal como a 

determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos dos utentes. Estes são executados por um 

farmacêutico habilitado (ou estagiário) e servem não só para controlo do estado de saúde dos utentes, 

como para os sensibilizar para os cuidados a ter para a manutenção da sua saúde.  

A determinação da tensão arterial sistólica e diastólica (e frequência cardíaca) é um serviço 

gratuito oferecido aos utentes do LMPQFsP como promoção do controlo regular da hipertensão. Com 

um valor de custo associado, podem ainda ser determinados outros parâmetros como a glicemia, o 

colesterol total e triglicéridos, através da análise de sangue capilar.  

Durante o estágio pude realizar diariamente este tipo de determinações, sendo a medição 

da tensão arterial o parâmetro mais frequente. Após a determinação, os valores obtidos 

devem ser enquadrados com o historial clínico e familiar do utente, bem com os seus 

hábitos individuais, através de uma conversa informal, e comparados com os valores de 

referência. Mediante as informações e resultados obtidos do utente é-lhe prestado um 

aconselhamento personalizado e também esclarecidas todas as dúvidas que surjam. 

A minha perceção de necessidade de formação foi um dos fatores que influenciou a escolha 

dos temas desenvolvido na Parte II deste relatório, de forma a melhorar o aconselhamento. 

 

4. FORMAÇÃO 
  

Ao longo do meu período de estágio no LMPQFsP, a formação foi contínua. Foram-me 

colocadas regularmente questões teóricas ou de carácter mais prático, pelos profissionais 

de saúde, em relação não só sobre medicamentos, como também sobre outros produtos 

farmacêuticos disponíveis. Estas incidiam mais frequentemente sobre as indicações, 

mecanismos de ação, contraindicações e restrições etárias, interações medicamentosas, 

entre outras temáticas.   

Estes pequenos desafios diários, que aparentemente insignificantes, contribuíram em 

muito para a minha formação pessoal e profissional durante este período, e permitiram-

me, não só a transferência dos conhecimentos adquiridos para a prática durante o 

atendimento ao balcão, como me deram um outro à-vontade para enfrentar as dúvidas 

colocadas pelos utentes.  
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4.1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O ESTÁGIO 

 

Durante o estágio tive oportunidade de experienciar as tarefas quotidianas do LMPQFsP, 

pelo que apresento de seguida na Tabela 1 um cronograma detalhado do meu estágio, no qual as 

atividades desenvolvidas explanadas até aqui podem ser enquadradas no período de tempo no qual 

ocorreram. 

 

Tabela 1 – Cronograma do período de estágio, dos meses de julho (07) a novembro (11) de 2017. A 

coloração roxa indica que a atividade/tarefa foi desenvolvida durante esse intervalo de tempo. 

 Mês 

Atividades / tarefas 07 08 09 10 11 

Apresentação das instalações e recursos humanos       

Apresentação do LMPQF, a sua história e missão       

Verificação de existências e validades         

Armazenamento dos produtos rececionados         

Acompanhamento do atendimento ao público       

Determinação de parâmetros bioquímicos         

Receção de encomendas        

Atendimento ao público         

Conferência de receitas        

Seleção de medicamentos e produtos farmacêuticos (“gadget”)        

Preparação de manipulados       

Acompanhamento do "fecho do mês"        

Desenvolvimento do Tema 1       

Desenvolvimento do Tema 2      
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PARTE II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“A coisa mais indispensável a um homem é reconhecer o uso que deve 

fazer do seu próprio conhecimento” 

 Platão 
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TEMA 1:  AS DIFERENTES PERSPETIVAS SOBRE A ESSENCIALIDADE DO 

MEDICAMENTO 
 

1. ENQUADRAMENTO 

 

Através do Despacho nº 1249/2017, dos Gabinetes dos Ministros da Defesa Nacional e da 

Saúde de 23 de janeiro de 2017, publicado no Diário da República nº 25, II Série, de 03 de fevereiro 

de 2017, o LMPQF foi chamado a participar num Grupo de Trabalho Interministerial para apresentar 

propostas concretas de colaboração nas áreas do sangue e do medicamento, sendo um dos objetivos 

daquele Despacho a identificação das condições necessárias para que o Laboratório Militar possa 

garantir a constituição e gestão de reservas estratégicas de medicamentos [3]. 

Não é difícil de perceber que a constituição de reservas estratégicas de medicamentos é um 

enorme desafio farmacêutico, que passa pela seleção do arsenal terapêutico, que depende, em grande 

medida, dos dados epidemiológicos disponíveis bem como dos protocolos terapêuticos em vigor, 

assim como a criação das condições que garantam o seu correto armazenamento, prontidão e 

distribuição atempada, independentemente do cenário. 

Assim, desta avaliação, percebe-se que os medicamentos gozam de uma importância que não 

é absoluta e, embora o conceito de Medicamentos Essenciais exista desde 1977, a “Essencialidade 

do Medicamento” difere consoante se observa a perspetiva do doente, das Organizações ou do 

Profissional de Saúde.  

Este trabalho pretende aflorar essas diferenças, dando especial evidência à perspetiva do 

Profissional de Saúde na compreensão da realidade em que se enquadra a sua atividade, numa 

tentativa de encurtar o caminho entre a doença e a saúde, através da utilização de ferramentas onde, 

inevitavelmente, encontramos o medicamento. 

 

1.1. O Doente  

 

O índice de “Vida Melhor” obtido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico (OCDE), através das respostas à questão “o que mais importa para as pessoas ao redor 

do mundo?”, refere que, em Portugal, os pontos mais relevantes são, em primeiro lugar, a satisfação 

pessoal, imediatamente seguido pela Saúde [29]. Reconhece-se assim que, em Portugal, a Saúde é 

uma preocupação de topo dos cidadãos. A Saúde é, ainda, influenciada por fatores sociais e 

ambientais, por determinantes biomédicos e comportamentais, bem como, pelas características 

socioeconómicas. 

A Saúde é, por isso, tida como um direito Constitucional, “Todos têm direito à proteção da 

saúde e o dever de a defender e promover”, direito este que é realizado através de um Serviço 
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Nacional de Saúde universal e geral e, tendo em conta as condições económicas e sociais dos 

cidadãos, tendencialmente gratuito [11]. 

Portanto, para o doente, o acesso ao medicamento é um fator crítico de bem-estar uma vez 

que não é difícil encontrar um consenso se declararmos que quando falamos de tratamento, clínico 

ou cirúrgico, falamos inevitavelmente de medicamentos, estejam eles relacionados com a prevenção, 

cura ou alívio de doença ou lesão. Então, qualquer que seja a enfermidade, a primeira ideia que ocorre 

ao doente é a procura do medicamento certo, no momento certo e em tempo oportuno. Assim, o 

medicamento é encarado como “vetor da cura” para o tratamento das mais diversas patologias e, por 

isso, para o doente, o “medicamento essencial” é aquele que lhe garante a cura, alívio e mitigação 

dos sinais e sintomas da sua doença, ou seja, para o doente o medicamento tem sempre a mesma 

importância independentemente de ser para uma doença rara ou muito prevalente. 

 

1.2. Países e Organizações 

 

O conceito de Medicamentos Essenciais foi pioneiro pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) em 1977, com a introdução da primeira Lista de Medicamentos Essenciais (LME), que vem 

sido revista a cada dois anos, desde então [30]. 

           Os Medicamentos Essenciais são aqueles que satisfazem as necessidades de saúde 

prioritárias da população. São selecionados com a devida atenção à relevância para a saúde pública, 

com evidências de segurança e eficácia, bem como comparações custo-eficácia [31]. Estes destinam-

se a estar disponíveis no contexto do funcionamento dos sistemas de saúde em todos os momentos, 

em quantidades adequadas, formas e dosagem apropriadas, com qualidade assegurada e informações 

adequadas, a um preço que o indivíduo e a comunidade possam pagar [31]. 

           O conceito de medicamentos essenciais foi aceite em todo o mundo como uma poderosa 

ferramenta para promover a saúde, tendo sido adotado por muitas organizações internacionais, tais 

como o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e o Escritório do Alto Comissariado 

das Nações Unidas para os Refugiados (UNHCR), bem como por organizações não-governamentais 

(ONG) e agências internacionais sem fins lucrativos [32]. A LME é considerada uma pedra angular 

da política de medicamentos, a sua equidade e impacto são notáveis dado que os Medicamentos 

Essenciais são vistos como um dos mais importantes elementos económicos em saúde [32].  

Embora a OMS tenha definido o conceito de LME e publique regularmente a sua atualização, 

a implementação desta pretende ser flexível e adaptável, servindo apenas de guia orientadora para o 

desenvolvimento de LMEs nacionais e institucionais. 

           Assim, a LME nacional de um país é uma lista seletiva de medicamentos aprovada pelo 

governo que guia a aquisição e fornecimento no setor público e a produção local. É um meio 

económico de fornecer orientações para segurança e tratamento eficaz para a maioria das doenças 

transmissíveis e não transmissíveis. Esta é decidida com base em fatores regionais, como padrões de 
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doenças prevalentes, disponibilidade de medicamentos, instalações de tratamento e pessoal, 

acessibilidade e fatores genéticos, demográficos e ambientais. 

Quando comparadas, as LME de vários países mostraram uma elevada disparidade, entre 

LMEs nacionais e entre estas e a LME da OMS, tanto em termos do número de moléculas, como 

também, do foco dado a cada área terapêutica [33]. 

Apesar da LME ter sido concebida primordialmente para os países em desenvolvimento, 

devido aos seus escassos recursos económicos, a OMS incentivou também os restantes países a 

desenvolverem as suas próprias listas nacionais [34]. Em 2015, quase todos os países em 

desenvolvimento (95%) possuíam uma LME nacional oficial publicada, dos quais 86% tinham sido 

atualizadas nos últimos cinco anos [34]. Em 2017, a organização internacional lista 118 países com 

uma LME nacional, dos quais, seis membros da União Europeia: Bulgária, Croácia, Eslováquia, 

Eslovênia, Polónia e Suécia [35]. 

 

1.3. O Profissional de Saúde 

 

Portugal dispõe de 17 269 medicamentos aprovados em território nacional (compostos por 

diferentes dosagens e formas farmacêuticas), dos quais 1 086 são não sujeitos a receita médica, 9 901 

genéricos e 128 biossimilares [36].  

Com 6% do Produto Interno Bruto (PIB) consumido em saúde, o encargo com medicamentos 

custa ao Estado português muitos milhões de euros por ano [37]. Com uma população residente 

superior a 10 milhões de habitantes (10 358 122) a nível continental e regiões autónomas, Portugal 

atingiu o valor de 2 216 milhões de euros pagos pelo SNS em medicamentos, durante o ano de 2015 

[37, 38]. 

Portugal não dispõe de nenhuma lista nacional de medicamentos essenciais, adaptada à 

realidade específica da sua população, o que, aliado ao número elevado de medicamentos 

disponíveis, reflexo do desenvolvimento económico, tecnológico e social do país, cria 

constrangimentos no planeamento, gestão da informação, aprendida e/ou transmitida, algo muito 

evidente na fase de acesso à profissão farmacêutica [39]. Assim, o estágio permitiu-me percecionar 

que para os profissionais de saúde existem grandes diferenças no contacto com os diversos grupos 

de medicamentos, algo que importa compreender e para o qual deveremos encontrar a resposta 

adequada. 

Foram algumas destas dificuldades com que me deparei durante o estágio que pretendi obviar 

recorrendo ao estudo sistemático das variáveis que contribuem para a perceção da realidade 

portuguesa, no que diz respeito à doença, fatores que a influenciam e forma de a prevenir, tratar ou 

de mitigar. Portanto, o capítulo seguinte pretende mostrar uma perspetiva do Profissional de Saúde 

sobre os caminhos da saúde, da doença e das estratégias que atualmente utilizamos para encurtar a 

distância entre uma e outra. 
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2. PERSPETIVA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE  

 

Nas últimas décadas, os medicamentos têm contribuído para a eficiência dos serviços de 

saúde, por se revelarem um meio custo-efetivo para a redução da carga da doença e mortalidade, 

promovendo a melhoria da qualidade de vida individual [40]. Contudo, a evidência internacional 

sugere que exista um potencial não aproveitado no investimento que se faz anualmente em 

medicamentos [40]. 

Para que seja possível perceber o ponto de partida e caminho a fazer é necessário criar formas 

de medir a saúde e a doença. Para tal encontramos várias ferramentas, sendo a epidemiologia uma 

das mais relevantes. Abordaremos a seguir alguns dos dados que nos permitem fazer “fotografias” 

de cada momento. 

 

2.1. Os Indicadores da Saúde 

 

O Estudo de Carga Global de Doença fornece dados detalhados sobre doenças, lesões e 

fatores de risco que são essenciais para a formulação de políticas com base em evidências [41]. A 

medida da Carga da Doença na população pode ser estimada com recurso ao indicador “anos de vida 

ajustados à incapacidade” (DALY), que representa os anos de vida saudável perdidos devido a 

doença, lesão ou fator de risco, e resulta da soma de dois indicadores distintos:  

• Anos de vida perdidos (YLL), que mede a mortalidade prematura;  

• Anos perdidos por incapacidade (YLD), que quantifica a componente de morbilidade e 

incapacidade devida a doenças e lesões suportadas pela população (estimados através de ponderação 

da prevalência de diferentes condições de Saúde com base na respetiva gravidade). 

Resumindo, DALY = YLL + YLD, sendo que a carga global da doença não se restringe à 

somente à mortalidade prematura, uma vez que a morbilidade e a incapacidade podem representar 

uma fração importante na perda de anos de vida saudável [41].  

 

2.2. A Doença 

 

Segundo as estimativas obtidas para Portugal, no âmbito do estudo Global Burden of 

Diseases (GBD), os fatores de risco que mais contribuem para o total de anos de vida saudável 

perdidos pela população portuguesa são: os hábitos alimentares inadequados (19%), a hipertensão 

arterial (17%), o índice de massa corporal elevado (13%), para além do tabagismo (11%). Estes são 

os principais fatores de risco, muitas vezes modificáveis e, por isso, evitáveis para as doenças 

oncológicas, do aparelho circulatório, e para um grupo de doenças endócrinas (como a diabetes), 

hematológicas e do aparelho geniturinário [42]. 
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Em 20161, no conjunto das doenças que possuem maior impacto sobre a população adulta 

portuguesa, em termos de morbilidade, incapacidade e morte prematura, destacaram-se as neoplasias 

(18%), as doenças do aparelho circulatório (17%), as perturbações músculo-esqueléticas (11%), 

as doenças do foro mental e do comportamento (9,2%) e a diabetes, doenças do sangue, do 

aparelho urogenital e outras doenças endócrinas (9%) [43]. Nesse mesmo ano, 86% da carga de 

doença correspondia a doenças crónicas, 8% a lesões e 6% a doenças transmissíveis, nomeadamente 

infeções das vias respiratórias superiores e VIH/SIDA. Traduzindo um fenómeno comum a muitos 

países europeus designado como transição epidemiológica, que se deve à importância relativa 

assumida pelas doenças crónicas não transmissíveis em comparação com a expressão mais reduzida 

das doenças infeciosas [44].  

 

2.2.1. Neoplasias 

 

Em 2010 foram diagnosticados 46 724 novos casos de cancro em Portugal, o que 

correspondeu a uma taxa de incidência de cancro de 441,9 novos casos por cada 100 000 habitantes 

[45]. Com uma taxa de incidência de 507,7/100 000 nos homens (25 658 casos) e de 381,7/100 000 

nas mulheres (21 066 casos), foi verificado um aumento de 4,5% no número de casos registados, 

comparativamente a 2009 [45, 46]. 

Cerca de 55% dos casos foram diagnosticados em idades superiores a 65 anos, com o valor 

mais elevado de incidência a ser registado nos indivíduos entre os 75 e os 79 anos [45]. Os tumores 

mais frequentes foram: o cancro colorretal, próstata, mama e pulmão, que em conjunto representam 

cerca de metade da patologia oncológica em Portugal (51,2% do total dos casos) [45].  

No sexo masculino, 33,2% dos tumores eram do aparelho genito-urinário e 30,6% do 

aparelho digestivo, sendo que o cancro da próstata foi o mais frequente (120,3/100 000), com 6080 

casos diagnosticados. Com 4 390 novos casos (86,9/100 000), o cancro colorretal, foi o segundo tipo 

de cancro mais frequente, seguido do cancro do pulmão (57,7/100 000) e do estômago (34,8/100 

000) [45].  

No sexo feminino, cerca de um terço dos tumores diagnosticados correspondeu ao cancro da 

mama (31,1%), com uma taxa de incidência de 118,5/100 000. O cancro colorretal foi o 2º mais 

frequente (55,3/100 000), seguido do cancro da tiroide (23,8/100 000) e do cancro do estômago 

(21,3/100 000) [45]. 

 

 

 

                                                      
1 valores obtidos da base de dados Global Burden of Disease Study 2016 a 05 de outubro de 2017  
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2.2.2. Aparelho Circulatório 

 

No que se refere ao aparelho circulatório, assumem particular relevância a doença isquémica 

do coração (7% da carga global da doença – DALY) e o acidente vascular cerebral (6% da carga 

global da doença – DALY), pois são a primeira causa de morte em Portugal [47]. O fator de risco 

modificável mais importante para estas patologias é a hipertensão arterial [44].  

Estudos recentes concluíram que a prevalência de hipertensão arterial na população adulta 

permanece alta, uma vez que afeta cerca de 42% dos portugueses (44% em homens e 40% em 

mulheres) [48, 49]. 

 

2.2.3. Músculo-esqueléticas 

 

As doenças reumáticas são as doenças crónicas que mais limitam o estado de saúde dos 

portugueses e, metade da população portuguesa sofre de pelo menos uma doença reumática [50]. São 

uma causa frequente de incapacidade e, quando não diagnosticadas e/ou tratadas atempadamente, 

podem ocasionar graves e desnecessárias repercussões físicas, psicológicas e familiares [51]. 

 

2.2.4. Doenças do Foro Mental e do Comportamento  

 

Em termos de prevalência anual, Portugal tem a terceira taxa mais elevada de perturbações 

do foro psiquiátrico, depois dos Estados Unidos da América e da República da Irlanda [52].  

O grupo das perturbações de ansiedade é o que apresenta uma prevalência mais elevada 

(16,5%), seguido do grupo das perturbações do humor, com uma prevalência de 7,9%. Com valores 

muito inferiores encontram-se as perturbações de controlo de impulsos e de perturbações pelo abuso 

de substâncias, respetivamente com 3,5% e 1,6% de prevalência [52]. 

As estimativas de prevalência apresentaram diferenças significativas de acordo com a 

variável “idade”, com maior expressão no escalão mais jovem (18-34 anos), com uma prevalência 

de 50,1% de pelo menos uma perturbação psiquiátrica [52]. 

 

2.2.5. Diabetes  

 

Em 2015 a prevalência da Diabetes na população portuguesa com idades compreendidas 

entre os 20 e os 79 anos foi de 13,3%, isto é, mais de 1 milhão de portugueses neste grupo etário tem 

Diabetes. O impacto do envelhecimento da população portuguesa (20-79 anos) refletiu-se no 

aumento da taxa de prevalência da Diabetes entre 2009 e 2015 [53]. 
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A Diabetes Tipo 2 é uma doença crónica que não mostra tendência de redução de 

mortalidade, implicando, ainda, um risco de mortalidade em todas as outras patologias [42]. 

A dimensão do problema é traduzida pelo facto de cerca de 40% da população, entre os 20 

e os 79 anos de idade, ter Diabetes Tipo 2 ou alterações de hiperglicemia intermédia, tendo sido 

registados nos Cuidados de Saúde Primários, em média, 239 novos casos de diabetes por dia (em 

2015) [53]. E pela existência de uma relação entre o escalão de Índice de Massa Corporal (IMC) e a 

Diabetes, com perto de 90% da população com Diabetes a apresentar excesso de peso (49,2%) ou 

obesidade (39,6%), e a prevalência da Diabetes nas pessoas obesas (IMC ≥ 30) é cerca de quatro 

vezes superior que nas pessoas com IMC normal (IMC < 25) [53]. 

A Diabetes tipo 1 nas crianças e nos jovens em Portugal, em 2015, atingia 3 327 indivíduos 

com idades entre 0-19 anos, o que corresponde a 0,16% da população portuguesa neste escalão etário, 

número que se têm mantido estável nos últimos anos. Com a deteção de 13,3 novos casos de Diabetes 

tipo 1 por cada 100 000 jovens com idades compreendidas entre os 0-14 anos, durante 2015 [53]. 

 

2.3. Doenças Cardiovasculares 

 

As doenças cardiovasculares (DCV) são a principal causa de morte nos estados membros da 

União Europeia, representando cerca de 36% das mortes na região em 2010 [54]. Estas abrangem 

um leque alargado de doenças relacionadas com o sistema circulatório, incluindo a doença isquémica 

cardíaca (enfarte agudo do miocárdio) e as doenças cerebrovasculares (como o acidente vascular 

cerebral) [54]. Em Portugal também representavam a principal causa de morte, no ano de 2010, tendo 

sido responsáveis por 32% do total dos óbitos [55]. 

Uma análise dos indicadores de mortalidade evidencia que os óbitos associados às doenças 

do aparelho circulatório têm vindo progressivamente a diminuir [54]. A contínua adoção de medidas 

estratégicas preventivas e a melhoria dos diagnósticos permitiram atingir, em 2015, uma proporção 

de óbitos por DCV de 29,7%, um dos melhores valores das últimas décadas [54]. 

O risco cardiovascular (RCV) é uma probabilidade que depende da associação dos fatores 

de risco ponderados à sua importância enquanto causadores ou facilitadores do aparecimento ou 

desenvolvimento de doença cardiovascular. Em Portugal, a fórmula de cálculo mais utilizada é o 

Systematic Coronary Risk Evaluation (SCORE), que estima a probabilidade de um evento 

cardiovascular fatal, a 10 anos (Anexo 1) [56]. 

Na realidade, pessoas com valores idênticos de pressão arterial ou de colesterol no sangue 

podem ter risco de desenvolver uma DCV muito diferente umas das outras, implicando uma 

abordagem distinta tanto em termos preventivos, como nos tratamentos. Assim, o cálculo do risco 

cardiovascular global, como estimativa do sinergismo derivado da presença simultânea dos diversos 

fatores de risco individuais, permite não só identificar os utentes com um risco alto assim como 

modelar a intensidade de intervenção terapêutica no controlo efetivo dos fatores de risco, motivar os 
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utentes numa estratégia de intervenção com o pleno cumprimento das medidas modificadoras de 

estilos de vida e farmacológicas, realçando o grau de risco e os ganhos potenciais das intervenções 

propostas e valorizar devidamente a necessidade e a efetividade de alguns tratamentos [56]. 

Atendendo a que o tabagismo, o valor de pressão arterial e colesterol são importantes fatores 

de risco para DCV, acresce que, segundo o estudo português “The PAP study”, 42% da população 

portuguesa tem hipertensão arterial (HTA) e mais de metade excesso de peso e, num estudo de 2005 

acerca dos “fatores associados à hipertensão arterial nos utentes de farmácias em Portugal”, mais de 

metade da amostra era hipertensa (54,8%), com hipercolesterolemia (63,1%), quase 30% obesa, cerca 

de 13% diabética e de 16% fumadora [56-58].  

 

3. O PAPEL DO FARMACÊUTICO 

  

O farmacêutico, enquanto profissional de saúde, mas mormente enquanto especialista do 

medicamento, tem um papel fundamental no equilíbrio, sempre inalcançado, entre a saúde e a doença, 

podendo e devendo intervir fazendo uso da sua autoridade científica e autonomia técnica. Assim, o 

seu papel pode dividir-se em duas grandes linhas de ação: através da educação para a saúde, dotando 

os seus utentes da informação e levando-os a acreditar que podem melhorar a sua saúde; e/ou através 

do conhecimento da realidade do país e da comunidade que serve, no que ao medicamento diz 

respeito, o que lhe permitirá estar mais bem preparado para responder às necessidades dos utentes e 

gerir melhor a informação sobre os medicamentos que têm mais impacto no seu dia-a-dia. 

 

3.1. Intervenções Modificadoras do Estilo de Vida 

 

Tal como na grande maioria das patologias, as intervenções modificadoras do estilo de vida 

do doente devem ser integradas sistematicamente na redução dos fatores de risco, prevenção e 

tratamento das DCV. Sendo que, as principais intervenções não farmacológicas no estilo de vida 

consistem em:  

a) adotar uma dieta variada, nutricionalmente equilibrada, rica em leguminosas, legumes, 

verduras e frutas e pobre em gorduras (totais e saturadas);  

b) praticar regular e frequente de exercício físico, 30 a 60 minutos, de quatro a sete dias por 

semana;  

c) controlo e manutenção de peso normal, isto é, um índice massa corporal entre 18,5 e 25, 

e perímetro da cintura inferior a 94 cm e 80 cm, no homem e na mulher, respetivamente;  

d) restringir o consumo excessivo de álcool, sal e cessar o consumo tabágico [59, 60]. 
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3.2. Terapia Farmacológica 

 

Quando as intervenções modificadoras do estilo de vida não são suficientes por si só, 

justifica-se a introdução de tratamento farmacológico.  

Com o intuito de se perceber o estado da arte sobre a utilização de medicamentos, dada a 

vastidão de fármacos disponíveis conjugada com os dados epidemiológicos já apresentados, faremos 

apenas uma abordagem a um dos grupos farmacoterapêuticos mais relevantes: o do aparelho 

cardiovascular.  

 

3.2.1. Aparelho Cardiovascular 

 

Na área cardiovascular assumem particular relevância três classes farmacológicas 

considerando, não só ao número de embalagens ou aos encargos financeiros para o SNS que 

acarretam, mas também pelo seu potencial de influenciar as diferentes expressões de mortalidade e 

morbilidade cardíaca ou vascular: os anti-hipertensores, os antidislipidémicos e, os anticoagulantes 

e anti trombóticos [54].  

Tem-se verificado um incremento da utilização deste tipo de fármacos embora o aumento do 

número de embalagens de anti-hipertensores e antidislipidémicos consumidas seja acompanhado de 

uma redução global dos encargos do SNS (por redução progressiva dos custos unitários e utilização 

de fármacos com custo inferior) [54].  

A análise individualizada dos consumos com maior expressão em cada classe revela, porém 

que haverá ainda um grande potencial para ganhos de eficácia [54]. 

A importância deste tema é por demais evidente e sobejamente conhecida de todos. A 

reforçar tal ideia, chama-se a atenção para um documento estratégico fundamental, a Orientação 

Programática para 2017/2020 do Programa Nacional para as Doenças Cérebro-Cardiovasculares, que 

tem como missão a redução do risco cardiovascular através do controlo dos fatores de risco 

modificáveis com particular enfoque na HTA e Dislipidemia [54]. 

 

3.2.1.1. A Hipertensão Arterial 

 

A HTA é o fator de risco de DCV mais prevalente na população portuguesa e por 

consequência, apesar de o seu diagnóstico ser simples, este deve obedecer a um processo criterioso 

e rigoroso de avaliação, diagnóstico e classificação [55].  

O diagnóstico de HTA define-se, em avaliação de consultório, como a elevação persistente, 

em várias medições e em diferentes ocasiões, da pressão arterial sistólica (PAS) igual ou superior a 

140 mmHg e/ou da pressão arterial diastólica (PAD) igual ou superior a 90 mmHg [55]. 
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Dependendo dos valores de pressão arterial registados, a HTA classifica-se em três graus, 

correspondendo o grau 1 a HTA ligeira, o grau 2 a HTA moderada e o grau 3 a HTA grave [55]. 

Sendo que, todos os doentes com HTA grau 3, assim como todos os doentes com grau 1 e 2 com 

risco cardiovascular alto ou muito alto, são candidatos a tratamento farmacológico precoce [55]. 

 

3.2.1.1.1. Norma de Orientação Clínica 

 

O objetivo da terapêutica anti-hipertensora é, a curto prazo, a redução e controlo da pressão 

arterial para valores inferiores a 140/90 mmHg. No entanto, a HTA, como doença crónica que é, 

necessita da terapêutica e vigilância continuada no tempo, sendo importante não esquecer que a 

interrupção da terapêutica, absoluta ou intermitente, pode provocar um agravamento da situação 

clínica, embora, num grande número de casos, a HTA evolua de uma forma benigna e seja fácil de 

controlar [55].  

 

3.2.1.1.2. Intervenção Farmacológica [59]: 

 

Na avaliação da hipertensão arterial tem que ser estabelecido o risco absoluto associado, 

tendo em conta a concomitância de fatores de risco, lesões em órgãos-alvo, síndrome metabólica, 

diabetes, DCV ou renal já estabelecida. De tal modo que, a escolha inicial da terapêutica 

farmacológica anti hipertensora deve ter em conta fatores como: a idade; a recomendação e 

implementação correta das medidas não farmacológicas; as lesões coexistentes nos órgãos-alvo e 

fatores de RCV concomitantes; indicações, os efeitos adversos dos fármacos e as contraindicações; 

o condicionamento da adesão à terapêutica, bem como, fatores económicos (Anexo 2).  

Assim, os princípios gerais da prescrição farmacológica compreendem: a utilização de 

medicamentos genéricos (sempre que apropriados e de menor custo) e, sempre que possível, de 

medicamentos de administração única diária; o tratamento dos doentes com hipertensão sistólica 

isolada da mesma forma que os doentes com hipertensão sisto-diastólica, tendo em consideração as 

comorbidades presentes.  

No tratamento da HTA de risco acrescido baixo ou moderado pode ser usado qualquer 

fármaco considerado de primeira linha:  

a) diurético tiazídico ou análogo, como a clorotalidona (12,5 – 25,0 mg uma vez ao dia) ou 

indapamida (1,5 mg de libertação modificada uma vez por dia, ou 2,5 mg uma vez por 

dia);  

b) modificador do eixo renina-angiotensina-aldosterona, com preferência por um inibidor 

da enzima de conversão da angiotensina (IECA) ou, em alternativa, um antagonista do 

recetor da angiotensina (ARA) de baixo custo;  

c) bloqueador da entrada de cálcio (BCC), com adequada duração de ação (longa);  
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d) a associação, preferencial, de um diurético com um IECA, ou um ARA, se em baixa dose 

e de baixo custo.  

No tratamento da HTA de risco acrescido alto ou muito alto deverá utilizar-se uma 

associação de fármacos com mecanismo de ação complementar, e sempre que seja previsível uma 

menor adesão à terapêutica:  

a) de um diurético tiazídico, ou análogo, com um modificador do eixo renina-angiotensina 

(IECA ou ARA, de baixo custo);  

b) de um BCC com um modificador do eixo renina-angiotensina (IECA ou ARA, de baixo 

custo).  

No caso de existir insuficiência cardíaca associada, doença coronária, ou certos tipos de 

arritmia cardíaca, bem como, nos jovens com grande atividade simpática, poderá justificar-se a 

utilização de bloqueadores adrenérgicos beta com efeitos vasodilatadores, como o carvedilol ou o 

nebivolol. 

Na ausência de controlo da pressão arterial com associação de dois fármacos deverá 

adicionar-se um terceiro, de classe diferente, isto é:   

a) um BCC de ação prolongada, no caso de a terapêutica inicial consistir numa associação 

do diurético com um modificador do sistema renina-angiotensina-aldosterona;  

b) um diurético, quando a terapêutica se iniciou com a associação do BCC com um 

modificador do sistema renina-angiotensina-aldosterona. 

Se, ainda assim, o doente não apresentar valores tensionais controlados, apesar da terapêutica 

instituída e otimizada com a associação de três fármacos de classes farmacológicas diferentes, 

incluindo já um diurético, no prazo máximo de 12 meses deverá referenciar-se ao serviço hospitalar 

especializado. 

 

3.2.1.1.3. Impacto do Tratamento: 

 

Os benefícios do tratamento e controlo da pressão arterial são distintos para pessoas em 

diferentes faixas etárias. Enquanto que, para pessoas com menos de 60 anos de idade, uma redução 

da PAD em 6 mmHg e PAS em 10 mmHg, representa: a redução de acidentes vasculares cerebrais 

(AVC) em 42% e a redução de eventos coronários em 14%; para pessoas com mais de 60 anos de 

idade, a redução da PAS em 15 mmHg e PAD em 6 mmHg, resulta na redução da mortalidade total 

em 15%, redução da mortalidade cardiovascular em 36% e na redução da incidência de AVC em 

35% [59]. 
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3.2.1.2. Dislipidemia 

 

Em relação à dislipidemia, os dados disponíveis demonstram que esta é também muito 

prevalente entre os portugueses. Em 2001, verificou-se que 68,5% da população portuguesa 

apresentava valores de colesterol iguais ou superiores a 190 mg/dl e que aproximadamente 25% 

apresentam níveis de colesterol de risco elevado (>240 mg/dl) e 45% de risco moderado (190-239 

mg/dl) [61].  Em 2015, a prevalência da hipercolesterolemia na população portuguesa foi de 52% 

para valores de colesterol total (CT) superiores a 190mg/dl e 55% para colesterol das lipoproteínas 

de baixa densidade (c-LDL) superiores a 115mg/dl, respetivamente, com cerca de 23% da população 

medicada com pelo menos uma estatina [62].  

A dislipidemia é um dos fatores de risco modificáveis mais importantes em doentes com 

enfarte agudo do miocárdio, sendo o valor do colesterol um dos intervenientes na avaliação do risco 

cardiovascular SCORE. 

O diagnóstico das dislipidemias realiza‐ se pela avaliação laboratorial, no sangue e em jejum 

de 12 horas, do CT, triglicéridos (TG), colesterol das lipoproteínas de alta densidade (c‐ HDL) e c‐

LDL [63]. As recomendações de prescrição de exames laboratoriais para determinação de lípidos, 

com a finalidade da caracterização de dislipidemias, são:  

a) a utilização do c-LDL, recomendada como o principal parâmetro na avaliação lipídica (o CT 

pode ser considerado, mas geralmente não é suficiente para caracterizar uma dislipidemia);  

b) avaliação do c-HDL;  

c) os TG, adicionam informação sobre o risco e são indicados para o diagnóstico e escolha de 

tratamento.  

O diagnóstico de dislipidemia deve ser confirmado, no entanto, por uma segunda avaliação 

laboratorial em jejum do CT, c-HDL e TG, realizada com um intervalo de mínimo de 4 semanas, 

antes de se iniciar qualquer terapêutica [63]. 

 

3.2.1.2.1. Norma de Orientação Clínica 

 

No que concerne às dislipidemias, os objetivos terapêuticos previstos pela Norma de 

Orientação Clínica são:  

a) na pessoa com um risco cardiovascular baixo a moderado, manter o valor de CT 

inferior a 190 mg/dl e c-LDL inferior a 115 mg/dl; 

b) na pessoa assintomática e com um risco cardiovascular alto, assim como na pessoa 

com dislipidemia familiar aterogénica e hipertensão de grau 3 (>180 mmHg e/ou 

110 mmHg), obter um valor de c-LDL inferior a 100 mg/dl; 

c) na pessoa com risco cardiovascular muito alto, obter um valor de c-LDL inferior a 

70 mg/dl, no entanto, se não for possível atingir o valor alvo de CT e c‐ LDL, é 
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desejável uma redução igual ou superior a 50% do diferencial para o respetivo valor 

alvo. 

Apesar de não serem definidos objetivos terapêuticos específicos para o c‐ HDL e 

triglicerídeos, concentrações de c‐ HDL inferior a 40 mg/dl no homem ou inferior a 45 mg/dl na 

mulher e de triglicerídeos superior a 150 mg/dl, são consideradas marcadores de risco cardiovascular 

acrescido, podendo ser encarados como objetivos terapêuticos secundários e influenciadores da 

opção antidislipidémica escolhida [56, 60]. 

 

3.2.1.2.2. Intervenção Farmacológica [60]: 

 

Na pessoa com risco cardiovascular baixo ou moderado e que não alcance os objetivos 

terapêuticos com intervenções no estilo de vida, justifica-se a introdução de tratamento 

farmacológico, iniciando-se com uma estatina, no caso a sinvastatina e em dose adequada às 

alterações analíticas (Anexo 3).  

Na pessoa com risco cardiovascular alto ou muito alto, merecedora de tratamento 

farmacológico, deve-se privilegiar o tratamento inicial com sinvastatina 40 mg, considerar:  

a) quando os objetivos terapêuticos não são alcançados, prescrever uma estatina até à dose 

máxima recomendada ou à dose mais elevada tolerada para atingir o nível pretendido, 

mudando para uma estatina mais potente, se necessário;  

b) as indicações para a associação a outros medicamentos antidislipidémicos, isto é, de outras 

classes farmacológicas são, em muitos casos, escassas e não consensuais. Contudo, quando 

os objetivos não são alcançados, a junção de resina permutadora de iões, ezetimiba ou 

niacina pode ser indicada. 

No caso da presença de hipertrigliceridemia superior a 200 mg/dl devem ser prescritas 

intervenções no estilo de vida, mas, se não ocorrer redução da trigliceridemia apenas com medidas 

não farmacológicas, devem ser consideradas as opções farmacológicas:  

a) nos casos de risco cardiovascular alto, as estatinas são os fármacos de primeira escolha por 

reduzirem o risco cardiovascular total e a hipertrigliceridemia (niacina ou fibrato também 

podem ser indicados);  

b) na ausência de risco cardiovascular alto, para a redução da hipertrigliceridemia considerar 

os fibratos ou a niacina. 

 

No caso de hipertrigliceridemia muito elevada, isto é, valor de triglicéridos superior a 880 

mg/dl, o principal risco clínico é o de pancreatite; nestes casos, é obrigatória a adoção de medidas de 

restrição dietética e o tratamento farmacológico. 

Ou seja, os fármacos de primeira linha para o tratamento da hipercolesterolemia são as 

estatinas.   
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Os sequestradores de ácidos biliares ou o ácido nicotínico devem ser considerados em certos 

casos (tais como, nos doentes que não toleram estatinas). A ezetimiba também pode ser considerada 

nestes indivíduos, em monoterapia ou em associação com os sequestradores de ácidos biliares ou 

com o ácido nicotínico. 

Podem ser consideradas associações de fármacos, tais como, estatinas com sequestradores 

de ácidos biliares ou com ácido nicotínico ou com ezetimiba, nos doentes com concentrações muito 

elevadas de c-LDL ou com risco cardiovascular alto e que não toleram doses muito elevadas de 

estatinas ou que não conseguem atingir o alvo terapêutico com doses máximas de estatinas. 

 

3.2.1.2.3. Impacto do Tratamento: 

 

As estatinas são medicamentos com o mesmo mecanismo de ação que estão indicados no 

tratamento da hipercolesterolemia e na prevenção das doenças cardiovasculares associadas a 

aterosclerose, sendo que, a capacidade de redução do CT e das c-LDL difere entre as várias estatinas 

e depende da dose administrada [64]. No entanto, estudos conseguiram estabelecer a equivalência de 

redução das c-LDL pelas Estatinas [65-67]. Assim, a seleção de estatinas de baixo custo (genéricos) 

pelos prescritores permite reduzir os custos para o doente e para o SNS mantendo a mesma eficácia 

terapêutica. Ou seja, se metade dos doentes atualmente tratados com rosuvastatina e pitavastatina 

passassem a ser tratados com outras estatinas (medicamentos genéricos), seria possível obter uma 

poupança de cerca 25 milhões de euros, distribuídos em 13 milhões para os doentes e o restante para 

o SNS [64]. 

 

4. CONCLUSÃO 

  

Enquanto para o doente o medicamento mais importante é sempre aquele que lhe permite 

sentir-se saudável ou, pelo menos, mais longe da doença, para os países e organizações, dado o vasto 

leque de medicamentos disponíveis, torna-se importante perceber e listar os medicamentos que 

assumem relevância especial, considerando os fatores locais e regionais, como padrões de doenças 

prevalentes, disponibilidade de medicamentos, instalações de tratamento e pessoal, acessibilidade e 

fatores genéticos, demográficos e ambientais, para que, se e sempre que as circunstâncias o ditarem, 

se consiga otimizar a resposta terapêutica com os menores recursos possíveis, isto é, com menos 

medicamentos conseguir-se o tratamento do maior número de doentes. É por isso que as LME dos 

diferentes países, cuja elaboração e promoção coube à OMS, mostram uma elevada disparidade, tanto 

em termos do número de moléculas, como também, no foco dado a cada área terapêutica.  

Para além disso, ao Profissional de Saúde, enquanto mediador entre essas diferentes perspetivas, é 

pedida uma preparação técnico-científica capaz de dar resposta às necessidades diárias de cada 
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paciente, ao mesmo tempo que deverá contribuir para a sustentabilidade do sistema de saúde. Se a 

concretização deste primeiro objetivo dependerá muito da capacidade individual em gerir a imensa 

informação continuamente produzida sobre doença, saúde e medicamentos, já o segundo, intima e 

intrinsecamente ligado ao primeiro, passa por uma perceção alargada da realidade nacional e 

internacional, bem como das estratégias e mecanismos que permitem medir e compreender o 

caminho traçado.  

 Portanto, a “Essencialidade do Medicamento” depende, em grande medida, da perspetiva em 

que é avaliada, sendo que a linha condutora é a de que qualquer tratamento, clínico ou cirúrgico, 

carece, inevitavelmente de medicamentos, pelo que, em última análise, todos serão essenciais, mas 

nem todos assumem a mesma importância. 
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TEMA 2:  ESTUDO ESTATÍSTICO                                                                                                   
 

1. ENQUADRAMENTO 

 

Ao longo do meu período de estágio rapidamente me apercebi que nem todos os grupos 

farmacoterapêuticos eram dispensados diariamente. Entre os mais frequentemente prescritos, 

estavam indiscutivelmente os medicamentos para o aparelho cardiovascular.  

Para verificar estatisticamente essa perceção elaborei um estudo que pretendeu caracterizar 

a medicação anti-hipertensora e antidislipidémica dispensada pela Sucursal do Porto do LMPQF, 

durante o meu período de estágio (3º trimestre de 2017).  

 

2. OBJETIVOS 

 

– Averiguar os grupos e subgrupos terapêuticos mais dispensados no LMPQF – Sucursal do Porto 

entre julho e setembro de 2017; 

– Analisar a dispensa e despesa dos medicamentos utilizados no tratamento das doenças 

cardiovasculares por comparação com as Normas orientadoras da prescrição médica em vigor, e com 

os dados de consumo disponíveis a nível nacional. 

 

3. MÉTODOS 

 

– Recolha de dados nos registos de consumo de medicamentos da base de dados do sistema 

informático da Sucursal do Porto do LMPQF, dos meses de julho a setembro. 

– Análise estatística dos dados recolhidos. 

  

4. RESULTADOS2 

 

4.1. Aparelho Cardiovascular 

 

– Os dados de consumo dos medicamentos dispensados no LMPQFsP, entre os meses de julho e 

setembro de 2017, revelaram que, das 7 698 embalagens de medicamentos dispensadas, 21% 

pertencem ao grupo farmacoterapêutico Aparelho Cardiovascular (Fig. 2). 

 

                                                      
2 Para consultar a análise estatística da dispensa de medicamentos vide Anexo 4.   
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Figura 2 – Dispensa de medicamentos por grupo terapêutico (em %). 

 

– Tendo em consideração o consumo dos medicamentos do Aparelho Cardiovascular, os subgrupos 

com mais embalagens dispensadas correspondem aos anti-hipertensores (55%) e antidislipidémicos 

(30%) (Fig. 3).  

 

Figura 3 – Dispensa de medicamentos por subgrupo terapêutico (em %). 

 

4.1.1. Anti-hipertensores  

 

– Os dados constantes no gráfico da figura 4 permitem identificar que a classe farmacoterapêutica 

dos anti-hipertensores com maior peso nas dispensas, no período em análise, foi a dos Modificadores 

do Eixo Renina Angiotensina com 47% das vendas, seguido dos Depressores da Atividade 

Adrenérgica (24%). 
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Figura 4 – Distribuição dos anti-hipertensores em classes farmacológicas. 

 

– Quando agrupados por substância ativa (s.a.), podemos observar uma predominância na dispensa 

de medicamentos com apenas uma substância ativa (75%) em detrimento das associações a doses 

fixas (25%) (Fig. 5). Os mais dispensados são os Depressores da Atividade Adrenérgica (24%), 

seguidos dos Modificadores do Eixo Renina-angiotensina (22%) (com os IECA e os ARA em pé de 

igualdade) e dos diuréticos (16%) (maioritariamente os diuréticos tiazídicos, 6%). 

– Apesar da baixa percentagem na dispensa de associações a doses fixas (24% para duas s.a. e 1% 

passa a associação de 3 s.a.), não foi tida em conta a possibilidade da dispensa concomitante de dois 

ou mais medicamentos, com uma ou mais substâncias ativas. 

 

 

Figura 5 – Distribuição dos anti-hipertensores por mecanismo de ação. IECA: inibidor da enzima de conversão 

da angiotensina; ARA: antagonista do recetor da angiotensina; BCC: bloqueador da entrada de cálcio; DAA:  

depressor da atividade adrenérgica. 
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– Atendendo à classe dos Modificadores de Eixo Renina-angiotensina, quando distinguidas entre 

embalagens de medicamentos originais (ditos “de marca”) ou genéricos, pode-se denotar a 

predominância na dispensa de medicamentos originais (236 embalagens) em detrimento dos 

genéricos (170 embalagens) (Fig. 6 e 7).  

 

 

Figura 6 – Número de embalagens de Antagonistas dos Recetores da Angiotensina dispensadas, em função da 

substância ativa (com distinção entre medicamentos genéricos e originais). 

 

  

Figura 7 – Número de embalagens de Inibidores da Enzima Conversora da Angiotensina dispensadas, em 

função da substância ativa (com distinção entre medicamentos genéricos e originais). 
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4.1.2. Antidislipidémicos 

 

– Com 79% das dispensas, as estatinas são o fármaco com ação antidislipidémica mais dispensado 

em monoterapia, imediatamente seguidas pelas associações (14%) de estatinas com outro fármaco 

(fibrato ou ezetimiba) (Fig. 8). 

 

Figura 8 – Distribuição dos Antidislipidémicos pelas “classes farmacológicas”. 

 

– A escolha das estatinas é dependente da situação clínica do paciente, devendo por isso, ser 

consideradas as características das diferentes estatinas apresentadas na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Comparação entre as diferentes estatinas, relativamente ao ano de aprovação pela Food 

and Drug Administration (FDA), tempo de semi-vida e efeito antidislipidémico para a dosagem 

intermédia disponível no mercado (*20mg; ** 2mg). Adaptado de [66-69]. 

 
Ano de aprovação 

(FDA) 

Tempo de 

semi-vida (h) 

Efeito antidislipidémico 

c-LDL c-HDL TG 

Atorvastatina* 1996 11 - 30 ↓↓↓ ↑ ↓↓ 

Fluvastatina* 1993 0.5 - 2.3 ↓ ↑ ↓ 

Lovastatina* 1987 2.5 - 3.0 ↓↓ ↑ ↓ 

Pitavastatina** 2009 11 ↓↓ ↑ ↓ 

Pravastatina* 1991 0.8 - 3.0 ↓↓ ↑ ↓ 

Rosuvastatina* 2003 20 ↓↓↓ ↑ ↓↓ 

Sinvastatina* 1991 1.9 - 3.0 ↓↓ ↑ ↓ 

 

 

Pela análise do gráfico da figura 9, temos que: 

– A estatina com mais embalagens dispensadas corresponde à Atorvastatina (126 embalagens), 

seguida da Rosuvastatina (105 embalagens) e da Sinvastatina (77 embalagens). 
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– As embalagens menos vendidas, com apenas 1 embalagem dispensada no período de tempo em 

estudo correspondem à Pravastatina 10 mg, Pitavastatina 4 mg e Sinvastatina 40 mg. 

– No período de tempo analisado, no que concerne à dispensa de estatinas com genéricos 

comercializados, foram dispensadas mais embalagens de medicamentos genéricos (167 embalagens) 

que medicamentos originais (55 embalagens). Contrastando com as 150 embalagens de estatinas 

originais dispensadas que não dispõe de medicamento genérico comercializado. 

– Quando separadas por grupos de equivalência (tendo em conta a capacidade de redução das c-LDL 

pelas estatinas) pode observar-se uma predominância na dispensa de estatinas de intensidade 

moderada. 

 

Figura 9 – Número de embalagens de estatinas dispensadas no terceiro trimestre de 2017 no LMPQF sucursal 

do Porto, em função da substância ativa e dosagem (com distinção entre medicamentos genéricos e originais). 

 

5. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

 

1) Os medicamentos do aparelho cardiovascular tiveram um impacto bastante significativo 

nos níveis de dispensa, particularmente os anti-hipertensores e os antidislipidémicos. Quando 

comparamos o padrão de dispensa em Portugal com o observado nesta análise, obtemos valores 

concordantes com os dados de consumo nacional publicados [70]. Este consumo pode advir da 

elevada prevalência das doenças cardiovasculares, de um melhor diagnóstico, que leva a um início 

mais precoce da terapêutica farmacológica, do aumento do conhecimento por parte da sociedade do 

risco cardiovascular, entre outros fatores.  

2) Quando comparado o consumo de anti-hipertensores obtido com a Norma orientadora 

para a abordagem farmacológica da hipertensão arterial, verifica-se uma predominância na dispensa 
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de classes farmacológicas consideradas de primeira linha, nomeadamente os modificadores do eixo 

renina-angiotensina em monoterapia, bem como a reduzida dispensa de medicamentos compostos 

por associação de doses fixas, o que corrobora com a correta aplicação da norma. No entanto, não 

podemos negligenciar a possível prescrição e toma concomitante de dois ou mais medicamentos, que 

seria de esperar como abordagem de segunda ou terceira linhas terapêuticas. 

3) Ainda em comparação com a Norma, no que diz respeito à orientação da “escolha 

preferencial de medicamentos de baixo custo”, os resultados obtidos para o rácio da dispensa de 

medicamentos originais e genéricos (nomeadamente no que concerne aos modificadores do eixo 

renina-angiotensina) a aplicação desta não se verifica.  

4) As estatinas são claramente a classe terapêutica mais utilizada no subgrupo dos 

antidislipidémicos, tanto nos resultados obtidos neste estudo como nos valores registados a nível 

nacional. Pelos valores de dispensa obtidos, pode verificar-se ainda que as estatinas mais 

dispensadas, atorvastatina e rosuvastatina, correspondem a estatinas introduzidas no mercado há 

relativamente pouco tempo (em 1996 e 2003 respetivamente), o que pressupõe uma adequação da 

prescrição ao surgimento de novos fármacos tendencialmente mais seguros e mais eficazes.  

5) No que concerne à adequação para com a Norma orientadora para a abordagem terapêutica 

das dislipidemias, as estatinas são consideradas a primeira linha farmacoterapêutica, nomeadamente 

a sinvastatina a 40mg. Sendo esta uma das estatinas menos prescrita, associada à elevada dispensa 

de estatinas de intensidade moderada, isto pode dever-se ao estado de saúde da população abrangida 

pelo estudo, pela apresentação de dislipidemias em estado mais avançado ou de difícil tratamento, o 

que justifica a aplicação de linhas terapêuticas posteriores. 

6) Apesar de a Norma nº 019/2011, de 28/09/2011 não fazer referência a critérios de 

eficiência económica, tal como a prescrição preferencial de genéricos, pode verificar-se uma elevada 

dispensa de medicamentos genéricos em detrimento de medicamentos originais. No entanto, este 

rácio é ocultado pelo elevado número de embalagens dispensado correspondente a estatinas ainda 

sem medicamento genérico comercializado. 

 

Assim, conclui-se que, o grupo do Aparelho Cardiovascular foi um dos grupos terapêuticos 

mais dispensados no LMPQF – Sucursal do Porto entre julho e setembro de 2017, bem como os 

subgrupos terapêuticos dos anti-hipertensores e dos antidislipidémicos. A dispensa de medicamentos 

considerados como primeira linha terapêutica pela Norma de orientação clínica é predominante nos 

anti-hipertensores, contrariamente, aos antidislipidémicos, onde a dispensa de fármacos de primeira 

linha é bastante reduzida. No que respeita à despesa, os medicamentos originais são os mais 

dispensados em detrimento dos genéricos. Os resultados obtidos encontram-se, assim, em 

concordância com a aplicação das Normas em vigor, e com os dados de consumo disponíveis a nível 

nacional, exceto no que concerne à despesa. Posto isto, posso concluir ainda que os objetivos 

propostos para este estudo foram alcançados com sucesso.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A formação académica no ensino superior permite dotar o aluno do conhecimento suficiente 

e das ferramentas analíticas necessárias para enfrentar o futuro ambiente profissional. 

Apesar dos cinco anos de formação superior em Ciências Farmacêuticas, num primeiro 

momento, a transição entre a academia e o contacto com a profissão fizeram-me questionar a solidez 

dos meus conhecimentos e vacilar perante a dificuldade em encontrar respostas para o dia-a-dia por 

entre toda a teoria entretanto assimilada. No entanto, passado o alvoroço inicial, durante o decorrer 

do estágio acabei por encontrar nas competências aprendidas durante o curso, na faculdade, as 

respostas que, aliadas à inevitável formação contínua, me permitiram e permitirão ser capaz de 

responder às mais diversas situações da realidade profissional. 

Este trabalho permitiu, assim, perceber a importância que o medicamento assume na 

perspetiva de quem o utiliza, das organizações que o gerem e financiam, e do profissional de saúde, 

em particular o farmacêutico enquanto especialista daquele. Para além disso, a compreensão da 

realidade do país, desde as formas de medir a saúde, passando pelos dados epidemiológicos até às 

normas de orientação clínica, ferramentas fundamentais para o sucesso dos vários planos nacionais 

de saúde, permitiram explorar de que forma a gestão do conhecimento adquirido e transmitido, bem 

como as decisões tomadas no dia-a-dia de uma profissão como a farmacêutica, podem influenciar o 

desempenho da profissão mas também, o contributo valioso que é dado pelos farmacêuticos para o 

sistema nacional de saúde. 
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Anexo 1 – Avaliação do risco cardiovascular (SCORE)3 

 

 

                                                      
3 Adaptado de [56]. 
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Anexo 2 – Abordagem terapêutica da hipertensão arterial4 

 

 

                                                      
4 Adaptado de [59]. 
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Anexo 3 – Abordagem terapêutica das dislipidemias5 

 

                                                      
5 Adaptado de [60, 64]. 
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Anexo 4 – Análise estatística da dispensa de medicamentos 

Tabela A.1. – Dispensa de medicamentos por grupo terapêutico, em número de embalagens e em 

percentagem. 

Grupo terapêutico nº embalagens % 
 

Total medicamentos 7698 100 

3. Aparelho cardiovascular 1604 21 

 Outros grupos terapêuticos 6094 79 

 

 

Tabela A.2. – Dispensa de medicamentos por subgrupo terapêutico, em número de embalagens e em 

percentagem. 

3. Aparelho cardiovascular nº embalagens % 

3.1. Cardiotónicos 0 0 

3.2. Antiarrítmicos 22 106 

3.3. Simpaticomiméticos 0 0 

3.4. Anti-hipertensores 877 4209 

3.5. Vasodilatadores 101 485 

3.6. Venotrópicos 132 634 

3.7. Antidislipidémicos 472 30 

 

 

Tabela A.3. – Dispensa de anti-hipertensores por classes farmacológicas e mecanismo de ação, em 

número de embalagens (nº emb.) e em percentagem. 

3.4. Anti-hipertensores nº emb. % nº emb. % 

3.4.1. Diuréticos 
Tiazídicos 54 6 

144 16 
Outros diuréticos 90 10 

3.4.2. 
Modificadores do eixo 

renina angiotensina 

IECA 98 11 

179 

47 

IECA+Diurético 52 11 

IECA+BCC 29 13 

ARA 95 24 

227 ARA+Diurético 118 6 

ARA+BCC 14 13 

3.4.3. 
Bloqueadores da entrada 

do cálcio 
BCC 112 3 112 12 

3.4.4. 
Depressores da atividade 

adrenérgica 
DAA 206 2 206 24 

3.4.5. Vasodilatadores diretos  0 0 0 0 

3.4.6. Outros IECA+Diurético+BCC 9 1 9 1 
  total 877 100 877 100 
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Anexo 4 (continuação) – Análise estatística da dispensa de medicamentos 

Tabela A.4. – Dispensa de inibidores da enzima de conversão da angiotensina por substância ativa, 

em quantidade, custo e preço médio por embalagem. O: original; G: genérico. *sem genérico 

disponível. 

3.4.2.1. Inibidores da enzima 

de conversão da angiotensina 

embalagens 

dispensadas 

embalagens valor gasto (€) 
preço médio por 

emb. (€) 

G O G O G O 

Enalapril 7 

98 

3 4 21,19 39,83 7,06 9,96 

Lisinopril 59 45 14 307,38 147,31 6,83 10,52 

Perindopril 9 3 6 24,44 41,08 8,15 6,85 

Ramipril 13 12 1 85,02 11,34 7,09 11,34 

Zofenopril 10 * 10 * 97,40 * 9,74 

Enalapril + hidroclorotiazida 4 

52 

1 3 10,95 27,48 10,95 9,16 

Lisinopril + hidroclorotiazida 14 6 8 66,15 132,71 11,03 16,59 

Ramipril + hidroclorotiazida 6 0 6 - 49,92 - 8,32 

Perindopril + indapamida 28 8 20 95,60 205,67 11,95 10,28 

Enalapril + lercanidipina 11 

29 

3 8 49,90 215,68 16,63 26,96 

Perindopril + amlodipina 16 * 16 * 279,70 * 17,48 

Ramipril + felodipina 2 * 2 * 47,24 * 23,62 

total 179 179 81 98 660,63 1295,36   
 

Tabela A.5. – Dispensa de antagonistas dos recetores da angiotensina por substância ativa, em 

quantidade, custo e preço médio por embalagem. O: original; G: genérico. *sem genérico disponível. 

3.4.2.2. Antagonista dos 

recetores da angiotensina 

embalagens 

dispensadas 

embalagens valor gasto (€) 
preço médio 

por emb. (€) 

G O G O G O 

Azilsartan 3 

95 

* 3 * 64,92 * 21,64 

Candesartan 17 9 8 60,90 68,94 6,77 8,62 

Irbasartan 6 4 2 18,40 23,24 4,60 11,62 

Losartan 24 15 9 73,84 101,55 4,92 11,28 

Olmesartan 11 4 7 25,36 194,59 6,34 27,80 

Telmisartan 26 0 26 - 288,15 - 11,08 

Valsartan 8 0 8 - 158,52 - 19,82 

Azilsartan + clorotalidona 1 

118 

* 1 * 34,90 * 34,90 

Candesartan + hidroclorotiazida 18 12 6 96,03 34,90 8,00 5,82 

Irbesartan + hidroclorotiazida 19 13 6 102,13 60,18 7,86 10,03 

Losartan + hidroclorotiazida 18 6 12 38,73 110,34 6,46 9,20 

Olmesartan + hidroclorotiazida 15 0 15 - 303,11 - 20,21 

Telmisartan + hidroclorotiazida 23 13 10 109,46 117,04 8,42 11,70 

Valsartan + hidroclorotiazida 24 13 11 91,68 161,90 7,05 14,72 

Telmisartan + amlodipina 4 
14 

* 4 * 76,78 * 19,20 

Valsartan + amlodipina 10 0 10 - 363,80 - 36,38 

total 227 89 138 616,53 2162,86   
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Anexo 4 (continuação) – Análise estatística da dispensa de medicamentos 

Tabela A.6. – Dispensa de estatinas por substância ativa e dosagem, em quantidade, custo e preço 

médio por embalagem (emb.). As colorações vermelha, amarela e verde correspondem à capacidade 

das estatinas na redução do c-LDL de alta intensidade, moderada intensidade e baixa intensidade, 

respetivamente. O: original; G: genérico. *sem genérico disponível. 

 

embalagens 

dispensadas 

embalagens valor gasto (€) 
preço médio por 

emb. (€) 

G O G O G O 

Atorvastatina 10 mg 26 

126 

21 5 140,48 80,70 6,69 16,14 

Atorvastatina 20 mg 91 65 26 389,92 256,10 6,00 9,85 

Atorvastatina 40 mg 9 6 3 27,00 39,21 4,50 13,07 

Fluvastatina 80 mg 4 4 0 4 - 87,96 - 21,99 

Lovastatina 20 mg 4 4 4 0 17,95 - 4,49 - 

Pitavastatina 1 mg 4 

45 

* 4 * 44,08 * 11,02 

Pitavastatina 2 mg 40 * 40 * 832,80 * 20,82 

Pitavastatina 4 mg 1 * 1 * 38,71 * 38,71 

Pravastatina 10 mg 1 

11 

1 0 5,37 - 5,37 - 

Pravastatina 20 mg 8 8 0 74,38 - 9,30 - 

Pravastatina 40 mg 2 2 0 25,72 - 12,86 - 

Rosuvastatina 5 mg 14 

105 

* 14 * 499,24 * 35,66 

Rosuvastatina 10 mg 70 * 70 * 3275,30 * 46,79 

Rosuvastatina 20 mg 21 * 21 * 766,92 * 36,52 

Sinvastatina 10 mg 5 

77 

5 0 22,66 - 4,53 - 

Sinvastatina 20 mg 71 54 17 251,70 149,77 4,66 8,81 

Sinvastatina 40 mg 1 1 0 13,65 - 13,65 - 

total 372 167 205 968,83 6070,79  

 

Tabela A.7. – Dispensa de estatinas por capacidade de redução do c-LDL, em quantidade, custo e 

preço médio por embalagem (emb.). Baixa intensidade: <30% redução do c-LDL; moderada 

intensidade: 30-50% redução do c-LDL; alta intensidade: ≥50% redução do c-LDL. O: original; G: 

genérico. *sem genérico disponível. 

 

 embalagens 

dispensadas 

embalagens valor gasto (€) 
preço médio por 

emb. (€) 

G O G O G O 

Baixa intensidade 22 18 4 120,36 44,08 6,69 11,02 

Moderada intensidade 320 143 177 821,47 5220,58 5,74 29,49 

Alta intensidade 30 6 24 27,00 806,13 4,50 33,59 

total 372 167 205 968,83 6070,79  
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Resumo 

 

O estágio pode ser definido como um meio importante na formação do aluno, permitindo-

lhe desenvolver as suas competências, de forma a atingir uma identidade profissional, encontrar o 

seu próprio modo de aprendizagem e aplicar as bases necessárias à construção dos seus 

conhecimentos profissionais. 

 

Este relatório resultou do estágio curricular profissionalizante, de uma estudante de mestrado 

integrado em Ciências Farmacêuticas, nos Serviços Farmacêuticos do Hospital Santa Maria Maior, 

E.P.E. – Barcelos, durante os meses de maio e junho de 2017. Consiste na apresentação dos Serviços 

Farmacêuticos do hospital, bem como as suas funções e tarefas diárias, na ótica de uma futura 

farmacêutica. Pelo que, será dada ênfase às funções e atividades desempenhadas pelo Farmacêutico 

Hospitalar. 

 

O relatório comporta a apresentação das atividades e funções desempenhadas pelos Serviços 

Farmacêuticos e a sua importância ao nível hospitalar, seguida da descrição do circuito do 

medicamento no interior do hospital. Com o circuito do medicamento serão abordados 

procedimentos desde a seleção e aquisição do medicamento até à administração no doente, não 

descorando a Farmacovigilâcia, bem como a avaliação da qualidade e segurança do circuito, focada 

maioritariamente na ação do Farmacêutico Hospitalar. É apresentada ainda a Intervenção, 

Informação e Formação do Farmacêutico externas ao circuito do medicamento, que são tão 

importantes quanto as ações respeitantes ao circuito. 

 

No último ponto do relatório exponho o meu contributo, como estagiária, e a minha 

intervenção na farmácia hospitalar, tais como atividades e funções desempenhadas, bem como alguns 

dos trabalhos complementares desenvolvidos durante os dois meses de estágio. 
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1. O HOSPITAL 
 

O Hospital Santa Maria Maior, E.P.E., (HSMM) é um hospital público de natureza empresarial 

situado na cidade de Barcelos, que tem como missão prestar cuidados de saúde de qualidade à 

população da sua área de influência, assegurando, em simultâneo, o desenvolvimento profissional 

dos seus colaboradores, num quadro de eficiência e de eficácia [1]. A área de influência a que está 

adstrito, no contexto do Serviço Nacional de Saúde (SNS), corresponde há população residente nos 

concelhos de Barcelos e Esposende, assistindo cerca de 155 000 habitantes. [1, 2].  

Em termos organizacionais o Hospital possui três áreas de atuação distintas, nomeadamente: 

– Serviços de Prestação de Cuidados; 

– Serviços de Suporte à Prestação de Cuidados; 

– Serviços de Gestão e Logística [3]. 

Cada uma das áreas de atuação, e a eficaz articulação entre elas, é essencial para o correto 

funcionamento do hospital. A organização interna de cada uma destas áreas é suportada 

estruturalmente pelos diferentes serviços e unidades funcionais do hospital [3].  

Os Serviços de Prestação de Cuidados incluem os serviços de Cirurgia (com as unidades de 

Cirurgia Geral, Oftalmologia e Ortopedia), Pediatria, Medicina (com as unidades de Medicina 

Interna, Cardiologia e Pneumologia), Urgência/ Emergência (que inclui uma Viatura Médica de 

Emergência e Reanimação (VMER)), Consulta Externa e Hospital de Dia (com valência de 

Oncologia) [4]. Os Serviços de Gestão e Logística asseguram toda a gestão e organização do hospital, 

a nível material e humano. Nos Serviços de Suporte à Prestação de Cuidados inserem-se, entre outros, 

o Bloco Operatório (com Unidade de Cirurgia de Ambulatório), o serviço de Patologia Clínica e os 

Serviços Farmacêuticos [4].  

1.1. SERVIÇOS FARMACÊUTICOS 

 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares, regulados pela primeira vez apenas em 1962, são o 

serviço que, nos hospitais, assegura a terapêutica medicamentosa aos doentes, a qualidade, eficácia 

e segurança dos medicamentos, integra as equipas de cuidados de saúde e promove ações de 

investigação científica e de ensino [5, 6].  

Sob a alçada da Dra. Maria João Peixoto, Farmacêutica Diretora do Serviço, a equipa dos 

Serviços Farmacêuticos (SF) do HSMM é composta por 2 Farmacêuticas – Técnicas Superiores de 

Saúde, 3 Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT), 2 Assistentes Operacionais (AO) e 1 

Assistente Técnica [7].  

Os SF encontram-se situados no piso 0 do HSMM, com horário de funcionamento ininterrupto, 

durante os dias úteis, das 9 às 17 horas [7]. Para urgências medicamentosas, durante os dias úteis 

funciona em regime de chamada entre as 17 e as 24 horas e, aos fins de semana e feriados, funciona 
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por regime de prevenção das 9 às 13 horas e regime de chamada das 13 às 24 horas, assegurados 

pelas duas farmacêuticas [7]. 

O principal objetivo dos SF é a garantia de segurança e qualidade dos produtos farmacêuticos 

(PF) utilizados pelos utentes do hospital [7]. Detendo assim várias funções, como: 

– Selecionar, adquirir, armazenar e distribuir medicamentos e outros produtos farmacêuticos 

(dispositivos médicos, reagentes, etc.);  

– Farmacovigilância e prestar Cuidados Farmacêuticos;  

– Colaborar na elaboração de protocolos terapêuticos;  

– Participar em Ensaios Clínicos;  

– Participar em Comissões Técnicas (Farmácia e Terapêutica, Infeção Hospitalar, Higiene, 

entre outras);  

– Dar resposta a pedidos de informação, sobre medicamentos ou outros produtos, sempre que 

solicitado, de forma correta e atual; 

– Desenvolver ações de formação [5, 6]. 

 

2. CIRCUITO DO MEDICAMENTO 
 

Os SF são responsáveis por assegurar a terapêutica medicamentosa aos doentes, bem como 

garantir a qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos [8]. Com isto, a farmácia hospitalar é 

responsável por parte do circuito do medicamento. Este circuito envolve diversas etapas tais como: 

a seleção, a aquisição, a receção, o armazenamento, a farmacotecnia, a distribuição de medicamentos, 

a farmacovigilância e a informação aos doentes e a profissionais de saúde sobre a medicação [6].  

O esquema representado na Figura 11 pretende identificar as relações entre as diferentes áreas 

funcionais dos SF, explanadas infra, no que respeita ao fluxo dos produtos farmacêuticos desde a sua 

entrada no hospital até à sua chegada ao doente.  

No HSMM, os SF estão divididos em diferentes áreas funcionais, nomeadamente: o armazém 

(com uma área adstrita à receção de encomendas) (Fig. 2 e 3), o laboratório (para produção de 

medicamentos manipulados e reembalamento) (Fig. 4), a sala de unidose (Fig. 5), e um gabinete para 

dispensa de medicação em ambulatório (Fig. 6).  

A nível organizacional é fundamental um suporte informático que integre toda a gestão dos 

SF. No HSMM, o sistema CPC da Glint®, além da gestão dos SF permite também a articulação com 

os serviços clínicos do hospital, bem como a dispensa em ambulatório. Todo o procedimento que 

envolve o circuito do medicamento, fica assim registado através das funcionalidades permitidas por 

este programa.  

 

                                                      
1 Para consultar Fig.1 a 6 vide Anexo 1. 
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2.1. SELEÇÃO E AQUISIÇÃO 

 

A seleção de medicamentos tem por base as necessidades terapêuticas dos utentes do HSMM 

e o Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM) [7, 9]. O FHNM é uma publicação 

oficial, elaborada pela Comissão Técnica especializada da Autoridade Nacional do Medicamento e 

Produtos de Saúde, I.P (INFARMED), que indica quais os medicamentos considerados mais 

aconselháveis para utilização hospitalar [9]. 

A utilização em cada hospital de medicamentos não constantes do FHNM, mais específicos 

para as necessidades terapêuticas dos doentes e melhoria da sua qualidade de vida, depende da 

respetiva inclusão em adenda àquele Formulário de acordo com o Despacho nº 1083/2004 (2ª série), 

de 1 de dezembro de 2003, publicado no Diário da República, 2ª série, nº 14, de 17 de janeiro de 

2004 [10]. Este, aprovou o regulamento das Comissões de Farmácia e Terapêutica (CFT) dos 

hospitais do setor público administrativo atribuindo-lhe competências para, nomeadamente, elaborar 

as adendas privativas de aditamento ou exclusão ao FHNM, bem como para assegurar o seu 

cumprimento e das suas adendas [10]. 

No entanto, alguns medicamentos, por não possuírem Autorização de Introdução no Mercado 

(AIM), carecem de uma autorização especial. Assim, o Decreto-lei nº 176/2006, de 30 de agosto, 

prevê que o INFARMED pode autorizar a utilização, em Portugal, de medicamentos não possuidores 

de AIM em Portugal ou que não estejam a ser efetivamente comercializados, com recurso a uma 

Autorização de Utilização Excecional (AUE) [11, 12]. Estes medicamentos devem ser 

imprescindíveis à prevenção, diagnóstico ou tratamento de certas patologias e deve ser comprovada 

a inexistência de alternativa de igual valor com AIM em Portugal [11]. 

O pedido de AUE é apresentado ao INFARMED pelo Diretor Clínico ou entidade 

equivalente da instituição de saúde onde o medicamento vai ser administrado, mediante prévia 

autorização do respetivo órgão máximo de gestão, sob proposta fundamentado diretor do serviço, 

que se propõe utilizar o medicamento, e parecer da CFT [10].  

No HSMM, a seleção e aquisição dos medicamentos, produtos de saúde e reagentes é da 

responsabilidade do SF em articulação com o Serviço de Aprovisionamento, com base no Catálogo 

de Aprovisionamento Público de Saúde dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde [7, 13]. Este 

Catálogo é um instrumento facilitador da aquisição de bens e serviços, através de Contratos Públicos 

de Aprovisionamento, utilizado pelas instituições e serviços integrados no SNS, com vista a 

desburocratizar os procedimentos de aquisição, assegurar uma efetiva concorrência entre 

fornecedores e dispor de maior eficácia na gestão e controlo dos aprovisionamentos [14]. 

A quantidade de produtos (número de unidades) disponível no stock do hospital é calculada 

tendo em conta: o tempo que demora a obtenção de uma nova encomenda e o consumo do produto 

ou, a taxa de consumo do produto durante esse período de tempo. De modo a determinar quando 

voltar a encomendar cada produto e quanto, é calculado um nível mínimo de stock – designado por 
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“ponto de encomenda”, abaixo do qual é necessário proceder a uma nova encomenda. O ponto de 

encomenda é analisado pela Diretora do Serviço, duas vezes por semana, à segunda e quinta feira 

[7].  

 

2.2. RECEÇÃO 

 

A receção de medicamentos, produtos de saúde e reagentes é efetuada no local destinado ao 

efeito (Fig. 2 – Anexo 1), pela Assistente Operacional adstrita ao armazém dos SF que, aquando a 

receção da encomenda confere os PF qualitativa e quantitativamente com a guia de remessa/ fatura 

[7, 15]. A guia de remessa é verificada e assinada por uma farmacêutica e entregue à Assistente 

Técnica do Serviço para dar entrada da encomenda rececionada no sistema informático, passando 

esta a constar no stock da Farmácia.  

Na eventualidade de um PF se encontrar danificado, ou não corresponder com a encomenda 

previamente requisitada, o fornecedor é contactado para informar a não conformidade e para 

esclarecimento do motivo. 

 

2.3. ARMAZENAMENTO 

 

O armazenamento dos PF deve ser feito de forma a garantir as condições necessárias de: 

espaço, luz, temperatura, humidade e segurança, e permitir uma correta rotação de stock – First 

Expired, First Out (FEFO) – na qual o primeiro a expirar a validade é o primeiro a sair [8, 15]. 

No HSMM, conforme a especificidade dos PF, estes estão armazenados em diferentes zonas 

de armazenamento: zona geral, dispositivos médicos, injetáveis de grande volume, desinfetantes, 

nutrição, medicamentos de dispensa em ambulatório, psicotrópicos e estupefacientes, medicamentos 

que necessitam de refrigeração [7, 16].  

  A maioria dos medicamentos e restantes produtos farmacêuticos não carece de grandes 

cuidados no armazenamento para além da temperatura ambiente, humidade e luminosidade 

adequadas. Assim, os PF estão arrumados na zona geral, em armários rotativos com prateleiras de 

forma a assegurar a rotação de existências FEFO, sendo os medicamentos separados dos dispositivos 

médicos e organizados por ordem alfabética de Denominação Comum Internacional (DCI) [16].  

Os restantes produtos, por requererem condições especiais de armazenamento, encontram-

se em zonas específicas para o efeito [8]. Assim:  

– A medicação que necessita de refrigeração está devidamente identificada, com etiquetas 

“Conservar entre 2ºC e 8ºC”, e armazenada em câmaras frigoríficas equipadas com aparelhos de 

registo e controlo de temperatura, e alarme ativo para avisar em caso de alteração anormal da 

temperatura [16].  
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–  Os gases medicinais encontram-se armazenados num espaço exterior, de fácil acesso para 

reabastecimento, mas fechados para segurança [16].  

– Os produtos inflamáveis encontram-se também num espaço reservado para o efeito 

separados da restante medicação por questões de segurança [16].  

– Os estupefacientes e psicotrópicos, devido à legislação a que estão sujeitos, estão 

armazenados num cofre, ao qual têm acesso apenas as farmacêuticas [16].   

–  Os medicamentos citotóxicos encontram-se sinalizados como tal e armazenados consoante 

a sua forma farmacêutica, em armário ou câmara frigorífica específicos, separadamente da restante 

medicação [16]. 

Além dos cuidados no local de armazenagem dos PF descritos anteriormente, tem vindo a 

ser implementadas práticas sugeridas por duas normas recentes, no que respeita aos Medicamentos 

LASA e Medicamentos de Alto Risco. 

 

2.3.1. Medicamentos LASA 

 

As instituições prestadoras de cuidados de saúde são responsáveis por implementar práticas 

seguras no que respeita aos medicamentos com nome ortográfico e/ou fonético e/ou aspeto 

semelhantes (conhecidos na literatura internacional por medicamentos Look-Alike, Sound-Alike) –   

designados por medicamentos LASA [17]. 

Além dos medicamentos com grafismo e fonética semelhantes, outros fatores podem 

favorecer a ocorrência de erros, designadamente: letra ilegível, nome incompleto dos medicamentos, 

embalagem, rotulagem, dosagem ou forma farmacêutica semelhantes [18]. 

Assim, no HSMM, os medicamentos constantes da lista LASA, encontram-se rotulados com 

indicação da DCI, a dose, o lote, o prazo e a validade, tendo a dosagem e a DCI letra de maior 

dimensão para proporcionar uma fácil leitura [18]. Além de maior dimensão, a DCI possui ainda a 

inserção seletiva de letras maiúsculas no meio da denominação dos medicamentos ortograficamente 

semelhantes para facilitar a sua diferenciação [17, 18]. Além disso, a zona de armazenamento destes 

medicamentos também se encontra identificada com um sistema colorimétrico, no qual cores 

diferentes são correspondentes a diferentes dosagens [16, 18].  

 

2.3.2. Medicamentos de Alto Risco 

 

Os medicamentos de alerta máximo ou alto risco são aqueles que possuem risco aumentado 

de provocar dano significativo ao doente em consequência de falhas no seu processo de utilização 

[19, 20]. Embora os erros que possam ocorrer com estes medicamentos não sejam os mais frequentes, 

as suas consequências tendem a ser mais graves, podendo ocasionar lesões permanentes ou a morte 

e aumentar os custos associados aos cuidados de saúde prestados ao doente [19]. 
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As instituições prestadoras de cuidados de saúde são responsáveis por implementar práticas 

seguras no que respeita aos medicamentos de alerta máximo [21]. Assim, no HSMM, os 

medicamentos enquadrados nesta categoria estão assinalados com um triângulo de perigo, para que 

se destaquem dos restantes [16, 20]. 

 

2.4. FARMACOTECNIA 

 

A Farmacotecnia é o setor dos SF onde é efetuada a preparação de formulações de 

medicamentos e reagentes necessários ao hospital. No entanto, atualmente, são poucos os 

medicamentos que se produzem nos hospitais [8].  

No HSMM, as principais preparações realizadas consistem em diluições de solutos e 

identificação e acondicionamento de medicamentos em dose unitária, realizadas pelos TDT no 

Laboratório (Fig. 4 – Anexo 1) [7]. 

Quando os medicamentos comercializados não apresentam na embalagem primária as 

condições necessárias para a distribuição em dose unitária (identificação da DCI, dose, lote e prazo 

de validade), estes têm de ser identificados ou reembalados nos SF [6].  

A identificação pode ser realizada pela aposição de uma etiqueta na embalagem primária do 

medicamento de forma individualizada, ou recorrendo a reembalamento de formas inteiras ou 

fracionadas [22]. No entanto, como a reembalagem é realizada com abertura da embalagem original, 

de forma a garantir a segurança e rastreabilidade do lote, o TDT deve proceder ao registo, em ficha 

própria, da informação relativa aos produtos inicial e final [7, 22].   

 

2.5. DISTRIBUIÇÃO E DISPENSA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 

FARMACÊUTICOS 

 

A distribuição de medicamentos é o denominador comum e a face mais visível da farmácia 

hospitalar representando um processo fundamental no circuito do medicamento [6]. Esta é uma 

função com metodologia e circuitos próprios, que torna disponível o medicamento correto, na 

quantidade e qualidade certas, para cumprimento da prescrição médica proposta, para cada doente e 

todos os doentes do hospital [6, 7]. 

 

2.5.1. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

 

A Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU) consiste na dispensa das doses 

de medicamentos necessários para cada doente para um período de 24 horas (48 ou 72h para feriados 

e fins de semana, respetivamente), sempre que possível, em dose unitária [6, 7]. Este tipo de dispensa 

é realizado em função da prescrição clínica individualizada por doente, remetida direta e 
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eletronicamente aos SF, tornando-o o sistema que garante uma maior segurança, eficiência, e que 

permite o acompanhamento farmacoterapêutico do doente (Esquema 1) [6, 23]. A prescrição é 

validada pelo farmacêutico, no sistema informático, focando a sua atenção no perfil 

farmacoterapêutico do doente, por análise da dose e da frequência de administração prescritas. É 

desejável que problemas como possíveis interações e contraindicações sejam evitados, daí o parecer 

do farmacêutico ser fundamental [6, 23]. Qualquer questão relacionada com a prescrição médica é 

resolvida de imediato com o médico prescritor [23]. 

Determinados medicamentos requerem justificação clínica, tais como os medicamentos não 

descritos no FHNM ou medicamentos de justificação clínica obrigatória (alguns antibióticos, 

estupefacientes e psicotrópicos, entre outros), pelo que estas justificações são alvo de análise pelo 

farmacêutico durante a validação da prescrição [23]. 

Após validar as prescrições e elaborar o perfil farmacoterapêutico de cada doente, o 

farmacêutico emite o mapa de distribuição da medicação por cada serviço (Anexo 2) [23]. Com base 

neste mapa, o TDT prepara a medicação para 24 horas, acondicionando-a em módulos de dose 

unitária (“malotes”) (Fig. 5 – Anexo 1) [23]. Os “malotes” são constituídos por gavetas com divisões 

internas, dependendo do horário de administração, devidamente identificadas com os dados do 

respetivo doente [23, 24]. 

O AO transporta os “malotes” até à enfermaria do respetivo serviço, onde a medicação é 

administrada ao doente pelos enfermeiros.     

 

 

Esquema 1 – Distribuição da medicação em DIDDU, adaptada à realidade do HSMM. O ciclo inicia-

se sempre com a avaliação do doente pelo médico e respetiva prescrição clínica.  
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2.5.2. Distribuição de Stocks Nivelados (Clássica ou Tradicional) 

 

Nem sempre a distribuição de medicamentos em dose unitária é viável, existindo alternativas 

de distribuição de medicamentos tendentes a melhorar a eficácia e segurança do sistema, a 

distribuição clássica ou tradicional [6].  

A distribuição tradicional consiste num sistema de distribuição de medicamentos, 

dispositivos médicos e outros produtos de saúde, essencialmente por reposição de stock nos serviços 

clínicos, mediante uma requisição eletrónica efetuada pelo Enfermeiro Chefe/ Responsável [8].  

O stock advém da presença dos armários de recurso em cada serviço de internamento, que 

permitem o acesso a medicação fora do horário de serviço dos SF.  A distribuição clássica tem ainda 

vantagem de permitir a distribuição de medicamentos, dispositivos médicos e outros PF que 

apresentam grandes volumes de carga ou rotatividade. 

Os stocks fixos são previamente estabelecidos após uma reunião entre o Enfermeiro Chefe, 

o Diretor dos SF e o Diretor, em virtude das necessidades e características dos respetivos serviços 

[7, 8].  

No HSMM, o pedido de medicamentos para reposição dos stocks nivelados, é feito pelo 

enfermeiro responsável do serviço, validado pelo farmacêutico e posteriormente aviado por um TDT, 

com periodicidade semanal pré-definida dependendo do serviço clínico. 

 

2.5.3. Circuito Especial de Distribuição 

 

O circuito especial de requisição e distribuição de medicamentos existe de forma a dar 

cumprimento à legislação nacional vigente [6]. Através deste circuito é possível controlar os casos 

de eventual utilização abusiva, bem como determinar um processo de rastreabilidade, estabelecendo, 

para o efeito, um controlo particularmente estreito sobre alguns grupos medicamentosos, 

nomeadamente: hemoderivados, estupefacientes e psicotrópicos, medicamentos antineoplásicos e 

medicamentos destinados a ensaios clínicos [6]. Este circuito é da responsabilidade integral do 

farmacêutico, sendo este o único distribuidor deste tipo de medicação, procedendo de acordo com as 

normas estipuladas no “Manual da Farmácia Hospitalar” e com as normas legais em vigor [7, 8].  

 

2.5.3.1. Distribuição de hemoderivados 

  

Todos os atos de requisição clínica, distribuição aos serviços e administração aos doentes de 

todos os medicamentos derivados do plasma humano utilizados nos estabelecimentos de saúde são 

registados na ficha modelo 1084 da Imprensa Nacional – Casa da Moeda (INCM), constituída por 

duas vias, «Via Farmácia» (Anexo 3) e «Via Serviço» [25].  
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A requisição clínica é feita pelo médico prescritor na ficha modelo, onde consta: o nome do 

doente, o hemoderivado, o motivo da prescrição, a posologia e a duração do tratamento, que é 

posteriormente reencaminhada aos SF. O farmacêutico procede à validação da requisição e 

distribuição do medicamento devidamente identificado (em todas as unidades), registando no mesmo 

formulário: a validade, o lote e o número do Certificado de Autorização de Utilização de Lote (Anexo 

4). O documento é assinado ainda pelo responsável do serviço requisitante e pelo enfermeiro 

responsável pela administração da medicação ao doente [25]. Os produtos não administrados no 

prazo de 24 horas, atendendo às condições de conservação, são obrigatoriamente devolvidos aos SF 

e é preenchido o campo do formulário reservado para o efeito [25]. 

O circuito termina com o arquivo das vias de farmácia e serviço, nos SF e no processo clínico 

do doente, respetivamente.  

 

2.5.3.2. Distribuição de estupefacientes e psicotrópicos 

 

O Decreto Regulamentar nº 61/94, publicado no Diário da República nº 236, (1ª série B) em 

12 de outubro, estabelece as regras relativas ao controlo do mercado lícito de estupefacientes e 

substâncias psicotrópicas, compreendidos nas tabelas I a IV anexas ao Decreto-lei n.º 15/93, de 22 

de janeiro, sucessivamente alterado [26, 27, 28]. O qual considera como estupefacientes as 

substâncias ou preparações compreendidas nas tabelas I-A e III e, psicotrópico as compreendidas nas 

tabelas II-B, II-C e IV [27].   

A requisição das substâncias e preparações compreendidas nas tabelas I a IV, com exceção 

da II-A, a serem utilizadas pelas entidades prestadoras de cuidados de saúde, é feita sob registo escrito 

da DCI, forma farmacêutica e dosagem, no modelo nº 1509 da INCM (Anexo 5), devidamente 

assinada e autenticada, cumulativamente, pelo responsável do serviço requisitante, o Diretor dos SF, 

o farmacêutico responsável pela dispensa e o enfermeiro adstrito à receção [26, 29]. Os livros de 

registos e de requisições são autocopiativos, constituídas por original e uma cópia, ficando o primeiro 

exemplar na posse do requisitante e o segundo na do fornecedor, salvaguardando que, cada requisição 

deve ser utilizada para um só tipo de substância [26, 29]. 

Nos serviços de saúde, a responsabilidade pelo controlo destas substâncias e preparações 

cabe à CFT, que fornece ao INFARMED, nos termos e periodicidade acordados, os dados e 

informações considerados indispensáveis [27]. 

  

2.5.3.3. Distribuição de medicamentos antineoplásicos 

 

Os medicamentos antineoplásicos, contrariamente aos hemoderivados, estupefacientes ou 

psicotrópicos, não estão sujeitos a legislação especial, no entanto, pelas suas características 

particulares, usufruem também de um circuito especial de distribuição. 
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Este circuito tem início no exterior do HSMM, mais precisamente no Hospital de Braga, 

onde os doentes usufruem de uma consulta de grupo multidisciplinar, a qual resulta numa prescrição 

médica. A prescrição contempla a identificação do doente, diagnóstico e identificação do protocolo 

de quimioterapia (Anexo 6).  Na chegada da prescrição aos SF do HSMM, ocorre a validação desta 

e a criação de um perfil farmacoterapêutico (Anexo 7), por um farmacêutico, para registo da dispensa 

da medicação necessária ao tratamento. 

Diariamente, o farmacêutico adstrito a este circuito de distribuição imprime a lista de 

pacientes com sessão oncológica programada para o dia seguinte no Hospital de Dia do HSMM. 

Assim, a medicação antineoplásica necessária e coadjuvantes para o procedimento de cada doente, é 

registada no respetivo perfil farmacoterapêutico e é devidamente embalada e identificada de véspera.  

Na manhã do dia da sessão, os medicamentos são enviados para o Hospital de Dia onde são 

preparados e administrados ao respetivo paciente.  

 

2.5.4. Dispensa de Medicamentos a Doentes em Regime de Ambulatório 

 

A dispensa de medicamentos a doentes em regime de ambulatório, por parte dos SF 

hospitalares, surge da necessidade de se fazer face a situações de emergência em que o fornecimento 

dos mesmos não possa ser assegurado pelas farmácias comunitárias, bem como da necessidade de 

vigilância e controlo de determinadas patologias crónicas, e terapêuticas prescritas em 

estabelecimentos de cuidados de saúde diferenciados [6]. Esta vigilância e controlo, são exigidos 

pelas características próprias das patologias, pela potencial carga tóxica dos fármacos utilizados no 

seu tratamento e também, muitas vezes, pelo seu elevado valor económico [6, 7].  

No âmbito dos cuidados de saúde a prestar ao doente, o farmacêutico, como especialista do 

medicamento e atendendo à sua situação estratégica, é responsável pela cedência de informação e 

aconselhamento personalizados, tendo como principais objetivos: promover a utilização correta dos 

medicamentos; fomentar a adesão à terapêutica, cedendo informação ao doente de modo que este 

possa tomar conscientemente as suas decisões sobre o tratamento a que vai ser submetido e 

compreenda as implicações dos seus atos; fomentar a comunicação entre doentes e prestadores de 

cuidados de saúde [6]. 

A seleção do tipo de informação a dispensar e o método a utilizar, deve assegurar não só a 

transmissão da informação, mas também a efetividade desta [6]. A informação deve ser dada sobre 

a forma de comunicação verbal e reforçada com a informação escrita, adaptada às necessidades do 

doente [6]. 

No HSMM, a dispensa de medicamentos em regime de ambulatório, processa-se no horário 

de funcionamento dos SF, existindo um farmacêutico destacado para o atendimento dos doentes e 

dispensa da respetiva medicação prescrita, num gabinete destinado ao efeito (Fig. 6 – Anexo 1) [7]. 
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 O doente é identificado individualmente através do cartão do hospital (número do processo) 

e pelo cartão de cidadão (do próprio ou da pessoa responsável pelo levantamento da medicação) [30, 

31]. No caso de ser a primeira vez que o doente usufrui deste regime, é assinado um termo de 

responsabilidade (Anexo 8) [31].  

A receita em formato eletrónico (Anexo 9), garante uma maior segurança nos processos de 

prescrição e de dispensa além de facilitar a comunicação entre profissionais de saúde de diferentes 

instituições [32]. Cabe ao farmacêutico a conferência e validação da receita, verificando que o doente 

está corretamente identificado e que a prescrição está de acordo com a política do medicamento 

instituída [30, 31]. Após as verificações necessárias, o farmacêutico procede à dispensa da 

medicação, prestando toda a informação necessária ao doente, de forma a garantir o esclarecimento 

de todas as dúvidas, com objetivo de promover a adesão à terapêutica [7, 30].  

No HSMM, a dispensa de medicamentos em regime de ambulatório pode ser dividida em 

dispensa de medicamentos com suporte legal, dispensa de medicamentos sem suporte legal e, 

excecionalmente a “venda de medicamentos” [30]. 

 

2.5.4.1. Dispensa de medicamentos com suporte legal 

  

A dispensa de medicamentos, com suporte legal, pode ser subdividida em duas categorias: 

– A medicação cuja dispensa, por motivos de emergência, não possa ser assegurada pelas 

farmácias comunitárias. Tais como, quando surgem circunstâncias excecionais suscetíveis de 

comprometer o normal acesso aos medicamentos, nomeadamente o risco de descontinuidade nas 

condições de fornecimento e distribuição; ou quando, por razões clínicas resultantes do atendimento 

no serviço de urgência hospitalar se revela necessária ou mais apropriada a acessibilidade imediata 

ao medicamento [33]; 

 – A medicação de uso exclusivo hospitalar para patologias diferenciadas, estabelecidas no 

HSMM, sujeitas a legislação própria, explanadas de seguida (de a) a d)). 

 

a) Foro oncológico e doenças autoimunes 

Os fármacos dispensados ao nível hospitalar para o tratamento destas patologias encontram-

se abrangidos pela Portaria nº195-D/2015, de 30 de junho, sem encargos financeiros pelos utentes. 

[34, 35]. Os utentes, com uma receita médica prescrita internamente numa consulta de especialidade 

do HSMM, dirigem-se aos SF para lhes ser dispensada a medicação. Esta é dispensada para o período 

de tratamento de um mês, após o qual, o doente se dirige novamente aos SF para lhe ser fornecida 

medicação para igual período.  
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b) Hepatite C 

  A elevada prevalência e a potencial gravidade da hepatite C, associados aos encargos 

significativos do respetivo tratamento, tornaram essencial a adoção de medidas promotoras de uma 

utilização eficiente e racional dos respetivos medicamentos, salvaguardando o acesso universal e 

equitativo dos doentes [36]. Deste modo, o Despacho n.º 1824- B/2015 do Ministério da Saúde veio 

definir os critérios clínicos dos doentes no acesso a medicamentos para o tratamento da Hepatite C e 

garantir o cumprimento de prazos e critérios que assegurem equidade de acesso aos tratamentos pelos 

doentes [37]. Assim, recentemente, tornou-se obrigatória a submissão do pedido de acesso do doente 

a medicamentos para o tratamento da Hepatite C, pelo hepatologista, no Portal da Hepatite C, 

disponível no sítio eletrónico do INFARMED [37, 38]. 

Com a informação constante no portal associada ao registo clínico do doente, a CFT em 

conjunto com o Conselho de Administração, procedem à avaliação, aprovando ou rejeitando o pedido 

[37]. Após a aprovação é atribuído um número de compromisso a cada doente, o que dá início ao 

processo de compra do fármaco, uma vez que o tratamento é parcialmente financiado pela Indústria 

Farmacêutica [39]. De ressalvar que a dispensa destes medicamentos apenas é realizada pelos SF do 

hospital responsável pela prescrição [36].  

 

c) Artrite reumatoide, espondilite anquilosante, artrite psoriática, artrite idiopática 

juvenil poliarticular e psoríase em placas  

A artrite reumatoide, a espondilite anquilosante, a artrite psoriática, a artrite idiopática 

juvenil poliarticular e a psoríase em placas são patologias crónicas responsáveis por altas taxas de 

morbilidade que, a longo prazo, interferem significativamente na qualidade de vida dos doentes [40]. 

E, legalmente, os medicamentos destinados ao tratamento de doentes com estas patologias 

beneficiam de um regime especial de comparticipação [41, 42].  

A dispensa dos medicamentos constantes no Despacho nº 18419/2010, de 2 de dezembro 

(sucessivamente alterado) é efetuada exclusivamente através dos SF dos hospitais do SNS [42, 43, 

44]. Esta não tem custos para o doente sendo os encargos financeiros da responsabilidade da 

administração regional de saúde competente [42]. De notar que, a medicação apenas pode ser 

prescrita em consultas especializadas no diagnóstico e tratamento destas patologias, devendo o 

médico prescritor fazer na receita menção expressa do Despacho [42].  

Com o objetivo de permitir o controlo da efetividade e o acompanhamento da adesão à 

terapêutica, é efetuado um registo dos doentes abrangidos pelo Despacho, a nível nacional, numa 

área reservada do Portal do Medicamento Hospitalar (Anexo 10) [42, 45]. 

  

d) Cirurgia de ambulatório  

A Comissão Nacional para o Desenvolvimento da Cirurgia do Ambulatório considera o 

“Fornecimento de medicação para o ambulatório” como uma prática aconselhável, pelas vantagens 
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inerentes para os utentes e para o SNS [46]. Sugerindo a entrega gratuita, pela unidade hospitalar, de 

fármacos para as primeiras 24h do pós-operatório, que deve incluir medicação analgésica, e 

eventualmente antiemética [46].  

Posto isto, o Decreto-lei nº 13/2009, de 12 janeiro, veio estabelecer as condições e os 

requisitos para que os estabelecimentos e os serviços prestadores de cuidados de saúde dispensem 

medicamentos para tratamento no período pós-operatório em situações de cirurgia de ambulatório 

[47]. Assim, a dispensa só pode abranger medicamentos passíveis de serem administrados por via 

oral, rectal ou tópica, em formulações orais sólidas ou líquidas, supositórios ou colírios, pertencentes 

aos grupos farmacológicos: analgésicos (com exceção dos medicamentos estupefacientes e 

psicotrópicos), anti-inflamatórios não esteroides, antieméticos, protetores da mucosa gástrica e 

inibidores da bomba de protões [47, 48]. Podem ainda ser dispensados analgésicos estupefacientes, 

como o Tramadol e a Codeína, sempre que estejam em causa procedimentos cirúrgicos com dor 

esperada no pós-operatório de intensidade não controlável somente com fármacos anti-inflamatórios 

não esteroides, e nos quais se revele necessária a administração de analgésicos potencialmente mais 

eficazes [48].  

De acordo com a legislação em vigor, no HSMM, os medicamentos são dispensados aquando 

da alta médica, em kits individualizados por utente com a medicação necessária para sete dias de 

tratamento após a intervenção cirúrgica, sem encargos para os doentes intervencionados. 

 

2.5.4.2. Dispensa de medicamentos sem suporte legal 

 

No HSMM, este tipo de dispensa é realizado apenas para doentes com patologia crónica 

(Hepatite B) desde que prescrito na consulta externa do HSMM, de acordo com o protocolo e com 

autorização do Conselho de Administração [30]. Apesar da ausência de enquadramento legal, esta 

dispensa mantém-se devido à aprovação dada pelo Conselho de Administração ao “pedido da 

Responsável dos SF para manter a dispensa dos medicamentos destinados ao tratamento de doentes 

com Hepatite B crónica, em regime de ambulatório” [49].   

 

2.5.4.3. Venda de medicamentos 

 

No que concerne a vendas pelos SF hospitalares, estas podem ser realizadas em situações 

excecionais, apesar de esta não ser uma modalidade muito consensual. O Decreto-lei nº 44204 de 22 

de fevereiro de 1962 estatui que não é permitido às farmácias dos serviços hospitalares vender 

medicamentos ao público, exceto: quando na localidade não exista farmácia particular; quando, em 

situação de emergência individual ou coletiva, se apure não haver no mercado local os medicamentos 

necessários; quando as farmácias pertençam a Santas Casas da Misericórdia que já possuam alvará 

de venda ao público [5]. 
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No HSMM, ao abrigo do Decreto-lei n.º 206/2000, de 1 de setembro, e a título excecional, 

os SF estão autorizados a vender medicamentos. Esta medida é aplicável em situações de emergência, 

quando o medicamento se encontra esgotado no mercado de venda ao público, exigindo-se o carimbo 

de pelo menos três farmácias comunitárias na respetiva receita. 

  

2.6. QUALIDADE E SEGURANÇA DO CIRCUITO DO MEDICAMENTO 

 

Os indicadores de qualidade são instrumentos de medida da qualidade de uma atividade 

quantificável, quer ela seja assistencial, de organização ou de gestão [6]. O compromisso do SF com 

a qualidade e segurança no circuito do medicamento passa pelo cumprimento dos procedimentos 

relativamente à aquisição, armazenamento e dispensa do medicamento. Pretende-se que o 

medicamento correto seja administrado ao doente correto, na dose e vias corretas e à hora certa, e 

que os efeitos que se verificam sejam os previstos, devendo o doente receber toda a informação 

adequada e necessária sobre o tratamento a efetuar [7].  

 

2.6.1. Gestão de Stocks e Validades  

 

A gestão de stock de medicamentos é um conjunto de procedimentos realizados pelos SF, 

que contribui para o controlo efetivo da despesa hospitalar com medicamentos, passando pela 

seleção, aquisição e armazenamento [7]. 

No HSMM, a gestão de stock dos PF é realizada informaticamente de forma a garantir uma 

correta organização de todos os produtos, bem como, controlo das existências dos mesmos. Tendo o 

registo informático atualizado, a realização de encomendas através dos pontos de encomenda, 

permite ter noção do que é necessário repor no armazém do hospital, garantindo assim, que todos os 

serviços hospitalares dispõem da medicação necessária para suprir as necessidades dos doentes. 

Periodicamente (trimestral) é feito um controlo do stock físico verificando também todos os 

prazos de validade, sendo assinalados os medicamentos com fim de validade próximo.  

Com auxilio do sistema informático, o farmacêutico responsável gera uma lista de produtos 

com prazo de validade a expirar, de acordo com a qual, os medicamentos são recolhidos, devidamente 

identificados e colocados em quarentena, em local apropriado, sendo enviado ao laboratório um 

pedido de solicitação de crédito ou troca dos produtos. 

 

2.6.2. Farmacovigilância 

 
O papel do farmacêutico não se limita à responsabilidade de dispensar o medicamento na 

dose e condições corretas, acompanhado de informação para uma adequada utilização, mas também 

contribuir para a deteção de quaisquer reações adversas que possam surgir da sua utilização [6].  



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar | FFUP 

 

15 

 

A farmacovigilância é definida como o estudo da segurança dos medicamentos, tendo como 

objetivo melhorar a qualidade e segurança dos mesmos, protegendo o doente através da deteção, 

avaliação e prevenção de Reações Adversas a Medicamentos (RAM) (uma resposta nociva e não 

intencional a um ou mais medicamentos) [50]. O Sistema Nacional de Farmacovigilância integra 

todos os profissionais de saúde, assim como os doentes, e incentiva-os a terem um papel ativo e 

consciente na suspeita e notificação de RAM. Tanto os profissionais de saúde como os doentes devem 

notificar uma RAM (basta que exista uma suspeita) devendo preencher um boletim disponível online 

no INFARMED logo que possível [50, 51]. 

 

3. INTERVENÇÃO, INFORMAÇÃO E FORMAÇÃO FARMACÊUTICA 
 

Para além da intervenção do farmacêutico nos SF e em todo o circuito do medicamento, este 

possui presença em comissões e órgãos de apoio técnico.  

 

3.1. INTERVENÇÃO EM COMISSÕES PERMANENTES 

 

As Comissões Técnicas existem como complemento da utilidade dos SF no hospital, através 

da disponibilização de informação e implementação de regras e procedimentos a vários níveis, 

sempre com vista em melhorar os cuidados de saúde prestados. As farmacêuticas SF do HSMM 

participam em 5 comissões técnicas/grupos de trabalho [4]:  

– A Comissão de Ética compete pronunciar-se sobre aspetos de natureza bioética próprios 

de um hospital com atividades assistenciais e de ensino. 

  – A Comissão de Qualidade e Segurança do doente, com objetivo de promoção e 

desenvolvimento da qualidade e segurança para satisfazer os objetivos estratégicos do HSMM e lhe 

conferir o reconhecimento de excelência, utilizando uma abordagem alicerçada no desenvolvimento 

de uma cultura de qualidade e segurança do doente e dos serviços. 

  – A Comissão de Controlo de Infeção e Resistência a Antimicrobianos (CCIRA) tem como 

objetivos prevenir, identificar e propor medidas de controlo de infeção e de uso de antimicrobianos 

na instituição, em articulação com os vários serviços e unidades funcionais. 

  – A CFT é constituída, em paridade, por médicos e farmacêuticos e tem como competências: 

atuar como órgão consultivo e de integração entre os serviços de prestação de cuidados e o serviço 

de farmácia; pronunciar-se sobre a correção da terapêutica prescrita a doentes; informar os planos de 

aquisição de medicamentos e orientar o seu consumo; avaliar mensalmente os dados de consumo e 

as existências de medicamentos por centro de custo, incluindo os prescritos em ambulatório; dar 

parecer de novos medicamentos a adquirir; elaborar as adendas de aditamento ou exclusão, privativas 

de formulário de medicamentos; definir e pôr em prática uma política de informação sobre 

medicamentos. 
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 – A Comissão de Feridas, que ainda se encontra em estado embrionário, tem como objetivo 

implementar normas de procedimento de modo a uniformizar, a prevenção e tratamento de Feridas, 

a melhoria dos cuidados prestados aos doentes.  

 

3.2. CENTRO DE INFORMAÇÃO 

 

Cabe ao farmacêutico prestar informações sobre o medicamento, e ajudar na resolução de 

problemas relacionados com a terapêutica, contribuindo para prestar cuidados de saúde com 

qualidade aos doentes [6]. A informação pode ser dada passivamente, quando solicitada, ou 

ativamente, quando a iniciativa de fornecer informação parte do SF, através da elaboração protocolos 

de administração de medicamentos para enfermeiros, folhetos de informação para o doente, entre 

outros [6]. 

O objetivo centra-se na promoção do uso seguro, eficaz e económico de medicamentos, 

dispositivos médicos, produtos farmacêuticos nos doentes através da informação prestada [6].  

 

3.3. CENTRO DE FORMAÇÃO 

  

Os SF são responsáveis por estágios académicos de Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica 

e de Técnicos Superiores de Saúde – Ramo Farmácia, de forma a estes profissionais desenvolverem 

competências e capacidades para o exercício da profissão [6, 7].  

 

4. O ESTÁGIO – ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

O meu período de estágio foi organizado de modo a alcançar todas as áreas dos SF. Tive, assim, 

a oportunidade de compreender as diferentes funções de um farmacêutico hospitalar, não só por 

acompanhar um farmacêutico na realização das tarefas, mas também ao desempenhar algumas delas.  

 

4.1. NO CIRCUITO DO MEDICAMENTO 

 

No decorrer deste período foi-me possível, acompanhar todas as fases e processos do Circuito 

do Medicamento desde a seleção do medicamento até este chegar ao utente. Tive, por inúmeras vezes, 

oportunidade de dispensar medicamentos em Regime de Ambulatório (com supervisão de um 

farmacêutico no início e posteriormente de forma independente), e desta forma experienciar o 

importante papel do farmacêutico. A existência de uma relação próxima entre o doente e o 

profissional de saúde, é propícia ao diálogo que possibilita perceber se o doente está a adaptar-se, ou 

não, à medicação, bem como verificar a possibilidade de desenvolvimento de reações adversas, a fim 
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de as comunicar ao médico. Tive também a oportunidade de realizar etiquetas para grande parte dos 

medicamentos cedidos em ambulatório, contendo informações como: identificação, posologia, 

condições de conservação e contacto dos SF (para esclarecimento de dúvidas ou outras informações), 

com objetivo de promover a adesão à terapêutica.  

Ainda no âmbito do Circuito do Medicamento, mais precisamente na validação de 

prescrições na DIDDU, a polimedicação dos utentes despertou a atenção das farmacêuticas SF e a 

necessidade de intervenção. Desta forma, surgiu a oportunidade de, durante o meu período de estágio, 

desenvolver uma proposta de abordagem sistemática para reconciliação da medicação, a qual 

apresento de seguida. 

 

4.1.1. Reconciliação da Medicação 

 

O aumento da esperança de vida, o declínio da natalidade e a melhoria dos cuidados de saúde 

disponíveis, têm conduzido a um envelhecimento gradual da população e consequentemente, ao 

aumento da prevalência de doenças crónicas e ao aumento da quantidade de medicamentos 

consumidos. A segurança na utilização do medicamento é um tema cada vez mais atual sendo que a 

prevenção de eventos adversos deve guiar o desempenho dos profissionais de saúde [52].  

Os erros de medicação constituem um problema real, com impacto significativo, que se pode 

verificar em qualquer ponto do circuito do medicamento. Os momentos de admissão e de alta de 

doentes, momentos em que é necessário efetuar uma nova prescrição, constituem uma oportunidade 

para efetuar uma revisão terapêutica, mas também podem constituir algum risco, nomeadamente a 

omissão de terapêuticas necessárias, previamente instituídas, nem sempre conhecidas [52].  

 A reconciliação da medicação (RM) é um processo que contribui para manter atualizada a 

lista da medicação de cada doente, bem como outras informações importantes, nomeadamente 

reações adversas a medicamentos e alergias, evitando discrepâncias entre a sua medicação habitual 

e a medicação instituída em cada momento de transição de cuidados. Este é um processo baseado na 

evidência que contribui de forma significativa para a redução de incidentes relacionados com a 

medicação provocados por informação incompleta ou insuficiente sobre o doente e a medicação [53, 

54]. O farmacêutico hospitalar através das suas atividades de seleção, revisão e validação da 

terapêutica, pode contribuir para aumentar a eficácia e segurança na utilização do medicamento, de 

forma a conseguir resultados positivos em saúde [52]. Assim, à luz da Norma nº 018/2016 de 

30/12/2016, foi desenvolvida esta proposta de abordagem sistemática para a RM (Esquema 2), 

envolvendo uma equipa multidisciplinar.  
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Esquema 2 – Proposta de procedimento sistemático de RM, com aplicação no HSMM. 

 

4.2. NA INTERVENÇÃO E INFORMAÇÃO  

 

Na área da Intervenção presenciei e participei em algumas atividades de Comissões 

Permanentes, nomeadamente da CCIRA, e da Comissão de Feridas. 

No âmbito das funções da CCIRA, foi-me solicitado pela Dra. Maria João, membro da 

comissão e diretora do SF, a análise e apresentação dos indicadores de infeção, destacando o 

consumo de antimicrobianos pelo HSMM, com destaque ao consumo de Carbapenemes (Anexo 12).  

No que concerne à Comissão de Feridas, a função do farmacêutico prende-se com prestar 

informação, aos demais integrantes da comissão e restantes profissionais de saúde, sobre os produtos 

existentes na farmácia, bem como participar ativamente na elaboração de protocolos, segundo 

diretrizes internacionais e estados de evidência científicos. Assim, a pedido da Dra. Alexandra, 

membro farmacêutico desta Comissão, realizei uma lista do material de penso disponível na farmácia 

(Anexo 13). Esta lista foi distribuída pelos diferentes serviços clínicos com o intuito de informar os 

profissionais de saúde do material disponível na Farmácia e da forma correta de efetuar a sua 

requisição. 

No que concerne ao âmbito da Informação, foi-me solicitada a elaboração de um 

Procedimento de Atuação acerca da Estabilidade de Formas Farmacêuticas Orais (Anexos 14-A e 

14-B) e uma Tabela de Estabilidade das Formas Farmacêuticas Injetáveis, em formatos de cartaz e 

livro (Anexos 15-A e 15-B) na qual consta o modo de reconstituição e a estabilidade do produto após 

violação da embalagem primária, a serem posteriormente distribuídos pelos serviços clínicos. 

 

•Recolha de informação sobre o doente:

•Medidas antropométricas, alergias, medicação, suplementos 
alimentares, e outras observações (dados laboratoriais,...)

•Preenchimento do Guia de Recolha de Dados (Anexo 11-A)

1. Fase de entrevista

•Avaliação da medicação, medicamento a medicamento, com 
auxilio do Guia de Avaliação (Anexo 11-B)

•Deteção de duplicação, suspensão não intensional ou erros de 
medicação devido a falhas de comunicação.

2. Fase de avaliação

•Desenvolver um plano de atuação, caso a caso, com auxilio 
da equipa médica

3. Plano de atuação

•Implementar o plano de atuação com conhecimento do utente 
intervencionado e familiares

•Arquivar todo o estudo no processo clínico do doente para 
atualização aquando uma nova admissão.

4. Intervenção
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O estágio no HSMM proporcionou-me a oportunidade de conhecer o dia-a-dia do 

farmacêutico hospitalar, bem como as suas múltiplas áreas de ação.  

Além de possibilitar a distinção da atividade do farmacêutico em duas principais ações: uma 

relacionada diretamente com o circuito do medicamento, onde a atividade farmacêutica é orientada 

para que o medicamento chegue ao utente com qualidade, eficácia e segurança; e outra mais 

relacionada com a ação do farmacêutico enquanto membro integrante da equipa de profissionais de 

saúde. Permitiu, essencialmente, que contactasse com a profissão farmacêutica, de forma a 

compreender a importância da sua presença como especialista do medicamento e agente de promoção 

de saúde no ambiente hospitalar.  

Reconheço que o farmacêutico exerce uma profissão dinâmica que busca o desenvolvimento 

técnico e científico e que exige uma constante atualização e acompanhamento da evolução das 

terapêuticas, visando cada vez mais o interesse e atenção na saúde do doente como um ser individual. 

Considero assim que, apesar do curto período de estágio, este teve um impacto bastante 

positivo na consolidação de conhecimentos teóricos e científicos adquiridos ao longo do curso e no 

desenvolvimento de novas competências, pois permitiu-me a valorização e aplicação das 

componentes que me acompanharam em todo o meu percurso académico. Resultando numa 

experiência extremamente enriquecedora, em que desenvolvi não só competências profissionais e 

métodos de trabalho, como também as minhas aptidões pessoais. Senti-me sobretudo integrada numa 

equipa de trabalho, com vontade de intervir, empenhada e com iniciativa, sempre no sentido de 

melhorar a qualidade do serviço do farmacêutico hospitalar, com o objetivo de prestar os melhores 

cuidados de saúde, com elevados níveis de competência e rigor.  
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ANEXO 1 – Organização do Espaço Físico e Funcional dos Serviços 

Farmacêuticos 

 

Figura 1 – Organização do Espaço Físico e Funcional: esquema simplificado da planta dos SF, com 

identificação das diferentes áreas funcionais e circulação de PF.  
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ANEXO 1 (continuação) – Organização do Espaço Físico e Funcional dos 

Serviços Farmacêuticos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Área de Receção de Encomendas. Figura 3 – Armazém. 

Figura 4 – Laboratório. Figura 5 – Sala de Unidose. 

Figura 6 – Gabinete para Dispensa em Ambulatório. 
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ANEXO 2 – Mapa de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária  
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ANEXO 3 – Ficha Modelo de Requisição de Hemoderivados: “Via Farmácia” 
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ANEXO 4 – Certificado de Autorização de Utilização de Lote 
 

 
  



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar | FFUP 

 

30 

 

ANEXO 5 – Requisição de Psicotrópicos e Estupefacientes: “Anexo X” 
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ANEXO 6 – Protocolo de Quimioterapia 
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ANEXO 7 – Perfil Farmacoterapêutico 
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ANEXO 8 – Termo de Responsabilidade 
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ANEXO 9 – Receita em Formato Eletrónico 
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ANEXO 10 – Portal do Medicamento Hospitalar 
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ANEXO 11-A – Reconciliação da Medicação: Guia de Recolha de Dados 
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ANEXO 11-B – Reconciliação da Medicação: Guia de Avaliação 

 

  



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar | FFUP 

 

38 

 

ANEXO 12 – Comunicação Oral: “Apresentação dos Indicadores de Controlo de 

Infeção” 
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ANEXO 13 – Tabela de Material de Penso  
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ANEXO 14-A – Estabilidade das Formulações Líquidas Orais: O Procedimento 

 

1. Introdução [11, 55, 56]: 

Após a abertura da embalagem do medicamento para utilização [especialmente a embalagem 

primária], este passa a ter uma data limite para uso, ou prazo de validade após abertura, que pode variar de 

horas, dias a meses, dependendo do fármaco, dos componentes da formulação, do tipo de forma farmacêutica, 

da embalagem, das condições de armazenamento, entre outros. Assim, não é possível generalizar uma data 

limite para uso após abertura comum a todos os produtos.   

O risco associado ao mau armazenamento de formulações orais são, essencialmente, a perda de qualidade e 

segurança das mesmas. 

 

2. Objetivos: 

Este procedimento tem como objetivo definir as condições de armazenamento das formas farmacêuticas orais, 

de modo a garantir a sua estabilidade, para a segurança do doente. 

 

3. Definições: 

Acondicionamento primário: recipiente que esteja em contacto direto com o medicamento. 

Estabilidade: período pelo qual o medicamento não sofre quebra no teor dos seus princípios ativos, superior a 

10-15% nem alterações físicas significativas. 

Recipiente para doses múltiplas [ou recipiente multidose]: é o recipiente hermético que possibilita a retirada 

de porções sucessivas de conteúdo, sem modificar a concentração, pureza e esterilidade da porção 

remanescente. 

 

4. Responsabilidades: 

É da responsabilidade dos serviços farmacêuticos garantir o armazenamento adequado e facultar toda a 

informação sobre a estabilidade dos medicamentos. 

É da responsabilidade do Enfermeiro Chefe /Responsável de cada Serviço Clínico manter os medicamentos 

em condições adequadas de armazenamento. 

É da responsabilidade do enfermeiro utilizador o registo da data da primeira abertura, dos recipientes de doses 

múltiplas, nas etiquetas disponibilizadas para o efeito. 

 

5. Descrição de Procedimento: 

Nos locais destinados ao acondicionamento destas formulações deve ser afixada a tabela (ver infra) que contém 

as informações relativas à conservação e estabilidade das formulações orais líquidas. 

As formulações orais líquidas dispensadas em recipiente multidose devem estar identificadas com uma etiqueta 

“Aberto em: __/__/___”, onde deve ser registada pelo enfermeiro utilizador a data da primeira abertura.  

O período de validade após abertura nunca pode exceder o prazo de validade indicado no rótulo do 

medicamento. Findo o período de utilização após abertura ou prazo de validade, a porção remanescente deve 

ser rejeitada em local apropriado. 
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ANEXO 14-B –Estabilidade das Formulações Líquidas Orais: A Tabela  

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar | FFUP 

 

42 

 

ANEXO 15-A – Estabilidade de Formas Farmacêuticas Injetáveis: O Cartaz 
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ANEXO 15-B – Estabilidade de Formas Farmacêuticas Injetáveis: O Livro 

(excerto exemplificativo)   
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Abstract 

This report pretends to briefly describe the project developed during the investigation 

internship under the ERASMUS program between January and April of 2017 in the 

Department of Organic Chemistry of University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences 

Brno, Czech Republic. 

Attending to an important role played by histamine in many physiological and 

pathological processes, the main aim of this project was to develop an alternative synthesis 

of classical H1- antihistamines including their intermediates suitable for practical classes in 

Medicinal Chemistry. 

Some basic technics were used to synthetizes classical H1-antihistamines and 

some building blocks, such as preparation of aliphatic-aromatic alcohols by Grignard 

reactions and of unsymmetrical basic ethers by adaptation of reaction conditions based in 

some old patents. 

We successfully developed an alternative synthesis of classical H1- antihistamines 

including their intermediates, although the reactions were long lasting, for several hours or 

days, and they had a very small yield. As consequence, the synthesis developed were not 

suitable for practical classes in Medicinal chemistry.  

 

Resumo 

O presente relatório pretende descrever de forma breve o projeto desenvolvido no 

âmbito do estágio de investigação ao abrigo do programa ERASMUS, decorrido entre 

janeiro e abril de 2017, no departamento de Química Orgânica da Universidade de Ciências 

Veterinárias e Farmacêuticas em Brno, República Checa. 

Atendendo à importância da histamina nos processos fisiológicos e patológicos, o 

objetivo do projeto foi desenvolver uma síntese de anti-histamínicos H1 clássicos e os seus 

intermediários, adequadas para as aulas práticas de Química Medicinal.  

Foram utilizadas algumas técnicas básicas para sintetizar anti-histamínicos H1 

clássicos e alguns blocos construtores, tal como a preparação de álcoois aromáticos 

alifáticos por meio de reações de Grignard e preparação de éteres básicos não simétricos 

por adaptação das condições de reação, com base em algumas patentes antigas. 

Tivemos sucesso no desenvolvimento de sínteses alternativas de anti-histamínicos 

H1 clássicos, bem como dos seus intermediários, no entanto, as reações tinham duração 

muito longa, duravam várias horas ou mesmo dias, e tiveram um rendimento muito 

reduzido. Assim, as sínteses desenvolvidas não foram adequadas para as aulas práticas 

em Química Medicinal.  
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Introduction 

The history of histamine and its blocking agents start in the early years of the 20th 

century, when histamine (2-[4-imidazolyl] ethylamine) (Fig. 1) was isolated for the first time 

from Claviceps purpurea by Sir Henry Dale and his colleagues from Wellcome Laboratories 

[1]. 

 

Figure 1 – Histamine. 

Nowadays, it’s recognized that histamine plays an important role in many 

physiological and pathological processes. This substance causes contraction of smooth 

muscle cells, particularly the bronchi and intestine, dilation of vessels and their increased 

permeability, influences blood pressure, increases mucosal secretion, stimulates secretion 

of gastric juices and irritates nociceptive nerve fibers. 

While histamine plays an important role in the pathogenesis of allergic diseases, 

such as allergic rhinitis, H1-antihistamines, which has been used in the treatment of allergic 

diseases for more than 70 years, are considered as the cornerstone of the medication of 

allergic diseases [2].  

 The first useful compounds found by Staub were ethylene diamines, from which one 

highly active compound reached the market during the early years of World War II, 

phenbenzamine (Fig. 2), and may be considered as the archetype of all classic 

antihistamines [3]. The success of this compound directed to many research groups to 

initiate programs to developed new derivates, which major success was achieved by 

Rievesschl, who synthetized diphenhydramine (Fig. 2), an analogue of the first ethers 

published by Staub [4]. 

 

Figure 2 – Antihistamines. Left: phenbenzamine. Right: diphenhydramine.  

Since that, a very large number of diphenhydramine analogues have been 

synthetized and through the years, a very large number of antihistamines have been 

identified, and many of these have been introduced into therapy [5]. 
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Objective 

A development of alternative synthesis of classical H1- antihistamines including their 

intermediates suitable for practical classes in Medicinal chemistry.  

Methods 

For this project, we used some basic technics to synthetize classical H1-

antihistamines and some building blocks such as preparation of aliphatic-aromatic alcohols 

by Grignard reactions and preparation of unsymmetrical basic ethers by adaptation of 

reaction conditions, based in some old patents. Some schemes of the reactions can be 

found bellow, on Results and Discussion.  

Results and Discussion  

Reaction 1. Firstly, we tried to synthetize Moxastine by the following scheme of preparation 

of non-symmetrical ethers – Williamson synthesis. (Fig. 3). This was a preparation of 

sodium alcoholate (sodium 1,1-dipheylethanolate in particular) followed by alkylation of it 

by 2-dimethylaminoethyl chloride. 

 

 

 

Figure 3 – Synthesis of moxastine by Williamson synthesis. 
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The final mixture was filtered, dried and analyzed by TLC, HPLC and 1H and 13C 

NMR. We obtained, as expected, moxastine and 1,1-diphenylethanol. The remaining 

mixture was purified by distillation on a ball-to-ball apparatus (Kugelrohr) and obtained two 

fractions, one with 1,1-diphenylethanol only and the other one with moxastine (and some 

remaining 1,1-diphenylethanol). 

 

Reaction 2. The moxastine base, standard sample for TLC and HPLC, was prepared by 

reaction of moxastine chloride, commercial available, with sodium hydroxide. The product 

of reaction, moxastine base, was purified by extraction with ether and dried (Fig. 4). 

 

 

Figure 4 – Preparation of moxastine base, standard sample for TLC. 

Reaction 3. Then we tried to synthesize moxastine in a different scheme (Fig. 5) with 1,1-

diphenylethanol and 2-dimethylaminoethyl chloride by a surface-catalyzed reaction by TBAI 

in toluene. 

 

 

Figure 5 – Synthesis of moxastine by surface-catalyzed reaction. 

After 18 hours overnight reaction under argon, a TLC was made, and no reaction 

was observed, only 1,1-diphenylethanol was visible for a sample of toluene phase. As a 

result, we continued the reaction in a microwave apparatus, under argon for one more hour, 

boiling at 90ºC. After that, no reaction products were observed in TLC. 
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Reaction 4. To make a building block more reactive, 2-dimethylaminoethyl bromide, we 

used 2-dimethylaminoethanol, hydrogen bromide acid and sodium hydroxide (Fig. 6). This 

reaction was made in accordance to a patent, for 8,5 hours. The final product was dried 

over KOH and P2O5 in vacuo. But, in the end, the product was too reactive to be used. 

 

 

Figure 6 – Synthesis of 2-dimethylaminoethyl bromide in accordance to a patent. 

 

Reaction 5. To prepare 1,1-diphenylethoxymagnesium bromide by a Grignard reaction we 

used bromobenzene, metallic magnesium and acetophenone in THF. The reaction mixture 

of bromobenzene and metallic magnesium in THF was heated at 95ºC for 3 hours, then 

cooled until 10ºC to addiction (dropping) of acetophenone, and then stirred at room 

temperature for additional 9 hours (Fig. 7).  

 

Figure 7 – Synthesis of 1,1-diphenylethoxymagnesium bromide by Grignard reaction. 

 

Usually, the resulting 1,1-diphenylethoxymagnesium bromide is decomposed by a 

weak acid to get 1,1-diphenylethanol. But we tried to use 1,1-diphenylethoxymagnesium 

bromide directly for alkylation with 2-dimethylaminoethyl chloride.  

 

Reaction 6. The product of Reaction 5 was used to synthesis of moxastine, by evaporation 

of THF, addition of xylene. Into this mixture was added 2-diethylaminoethyl chloride and the 

mixture was boiled in microwave, for 3 hours (Fig. 8). 
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Figure 8 – Synthesis of moxastine by nucleophilic substitution reaction. 

 

The aqueous phase’s precipitated was isolated and dried at reduce pressure over 

P2O5 at room temperature. The amount of residue was small, just a few grams. 

 

Reaction 7. The Reactions 5 and 6 were repeated with toluene as solvent and with iodine 

as catalyst of reaction. The reaction occurred during more than 18 hours. The moxastine 

was present in the final product, as expected, but only a small amount. 

 

Reaction 8. Moxastine was synthesized by addition of sodium amide (NaNH2) into the 

mixture of toluene and 1,1-diphenylethanol. The mixture was boiled in the bath reflux, and 

the presence of ammonia was observed inside of the condenser by an indicator paper. The 

bath was cooled down to add dimethylethyl chloride, afterward the mixture was refluxed for 

5 hours and cooled down (Fig. 9). The solid phase was filtered off and the filtrate was 

concentrate. We tried to crystalize the filtrate by adding isopropyl alcohol and cooling, but it 

didn’t work. Consequentially, we decided to purify by extraction with ether and hydrochloric 

acid.  

 

Figure 9 – Synthesis of moxastine by Williamson synthesis. 
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Conclusions 

In the end of almost three months of lab work, a development of alternative synthesis 

of classical H1- antihistamines, including their intermediates and building blocks, was an 

accomplished mission. However, the main aim of this project was not achieved, because 

the synthesis made wasn’t suitable for practical classes in Medicinal chemistry. As the 

reactions are long lasting, for several hours or days, the yield was too small.  

Therefore, to achieve the aim, in the future, we should optimize the reactions tested 

and possibly search for new ones with more reactive building blocks or catalyzed reactions, 

that make briefer time to synthetize the antihistamines H1 and increase the yield.  

Final Considerations 

 

Personally, this was one of the biggest adventures of my life, and like all the 

adventures, I achieved a very good number of stories to tell. So, I travelled only by myself 

to another country (with a different culture, different coin, CZK, and weather).  

One of the biggest problems that I faced was the language barrier. Although English 

was the language of my internship, only a few people could speak English, in a very basic 

level, and outside of the university campus this number was even smaller. This fact made 

me learn the basics of Czech words and sentences. 

 This international experience had a positive impact on my personal development as 

a student and as person, not only on intercultural understanding and foreign language 

proficiency, but also on my academic development.  

Overall, this was a very good experience, which I vehement recommend. I learned 

so much inside and outside the internship and if I had the opportunity, I would, absolutely, 

repeat it. 

 

 

 

 

 

“A life without challenges is not worth living” 

Socrates 
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