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Resumo 

Uma farmácia de oficina é a área farmacêutica com o maior número de profissionais 

farmacêuticos e é a porta de entrada no Serviço Nacional de Saúde (SNS) para a grande 

maioria dos utentes. Daí ser tão importante que, como especialistas do medicamento, os 

farmacêuticos de oficina (FC) tenham que possuir determinadas valências de modo a 

garantir um uso responsável dos medicamentos. Estas valências são adquiridas não só 

pela formação académica como por formações posteriores que mantêm o FC atualizada 

relativamente a todas as inovações que possam surgir. Por essa mesma razão, no final do 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF), é feito, obrigatoriamente, um 

estágio de 4 ou 6 meses em Farmácia Comunitária, visto ser esta a área com mais oferta 

de emprego e com maior número de farmacêuticos no ativo atualmente. 

O estágio que desenvolvi na Farmácia Ribeirão permitiu-me ter um contato mais 

prolongado com a área de Farmácia Comunitária e adquirir competências que me poderão 

ser úteis caso opte por uma carreira nesta área. Durante o estágio foi-me dada a 

oportunidade de participar ativamente em funções como atendimentos ao público, gestão 

de encomendas, armazenamento de produtos, verificação de prazos de validade, entre 

outras atividades descritas em pormenor neste relatório. 

Neste relatório são, então, referenciados a Farmácia Ribeirão e o Posto Farmacêutico 

móvel (PFM) de Monte Córdova, além de todas as atividades desenvolvidas neles. Das 

atividades constam não só as atividades que têm de ser realizadas para o bom 

funcionamento da farmácia descritas anteriormente, mas também atividades específicas 

realizadas durante os quatro meses de estágio para promover a saúde ou para melhorar a 

rentabilidade da farmácia (como é o caso do programa Kaizen). 
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Atividades desenvolvidas no estágio 

1. Introdução 

Este relatório surge no âmbito da unidade curricular de Estágio Curricular, na componente 

de Farmácia Comunitária, realizado na Farmácia Ribeirão (FR) e no Posto Farmacêutico 

Móvel (PFM) de Monte Córdova, durante os meses de maio, junho, julho e agosto de 2016. 

O farmacêutico comunitário (FC) é um prestador de cuidados de saúde considerado, ainda 

nos dias de hoje e apesar das grandes alterações de legislação que se têm sentido, o 

profissional de saúde mais próximo do utente e com a maior responsabilidade no que diz 

respeito ao acompanhamento do tratamento dos utentes e à prevenção de possíveis 

complicações que dele resultem. 

Segundo as Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária (BPF), a principal 

função de um FC é garantir a saúde e o bem-estar dos doentes e dos cidadãos em geral 

através de um atendimento seguro e de qualidade. Para isso é importante que, além da 

formação inicial, seja feita uma formação continuada de modo a garantir que o 

conhecimento esteja sempre “atualizado”. Além do atendimento e da cedência de 

medicamentos e do respetivo seguimento farmacoterapêutico, existem atividades 

exclusivas dos FC que são consideradas essenciais: contacto com outros profissionais de 

saúde, controlo de psicotrópicos e estupefacientes, seguimento farmacoterapêutico; 

contacto com os centros de informação dos medicamentos, gestão da formação dos 

colaboradores e gestão das reclamações.1 Além destas, muitas mais atividades podem ser 

desenvolvidas pelo FC, sempre com o objetivo da promoção da saúde. 

Este relatório foi essencialmente dividido em 2 partes. Na primeira parte vai ser 

mencionada a FR e tudo o que diz respeito ao seu funcionamento. A segunda parte faz 

referência à implementação do projeto Kaizen, que tive oportunidade de acompanhar e no 

qual colaborei ativamente durante o estágio, e uma reflexão sobre a polimedicação e sua 

influência no envelhecimento ativo da população. Se por um lado o projeto Kaizen engloba 

uma série de tarefas que diz respeito à gestão e ao funcionamento da farmácia, a má 

gestão da polimedicação faz alusão a um dos maiores problemas de saúde pública da 

atualidade em Portugal e no Mundo. 

 

2. A Farmácia Ribeirão 

Fundada a 13 de maio de 1958 e com quase 60 anos de história, a FR é atualmente 

pertencente à Dra. Conceição Faria Santos e apresenta uma grande variedade de serviços. 

Associada à FR, há ainda um PFM em Monte Córdova, inaugurado em 2012. 

 



2 
 

2.1. Descrição geral 

Além da longa história apresenta uma localização privilegiada na Rua Quinta da Igreja, na 

vila de Ribeirão, sendo a única farmácia de uma vila de quase 9000 habitantes. Encontra-

se ainda perto de clínicas privadas e da Unidade de Saúde Familiar de Ribeirão, o que lhe 

garante uma vasta quantidade de clientes, a grande maioria deles fidelizados, que diferem 

bastante quer a nível etário quer a nível socioeconómico. 

Segundo o Decreto-Lei (DL) n.º 307/2007, o horário de funcionamento das farmácias deve 

abranger os períodos de funcionamento, diário e semanal, e os turnos de serviço 

alternados.2 Assim, a FR encontra-se aberta de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h, aos 

sábados das 9h às 13h e todo o dia em turnos de serviço (de 5 em 5 dias, em regra). 

2.2. Recursos humanos 

As farmácias dispõem, pelo menos, de um diretor técnico (DT) e de outro FC. Os FC podem 

ser auxiliados por técnicos de farmácia ou por outro pessoal devidamente habilitado, sendo 

que os FC devem, preferencialmente, constituir a maioria dos trabalhadores da farmácia. 

Além disso, devem estar devidamente identificados com um cartão contendo o nome e o 

título profissional.2 Relativamente aos recursos humanos da FR, estão descritos na tabela 

seguinte (Tabela 1). 

Tabela 1 – Recursos humanos da Farmácia Ribeirão 

Quadro farmacêutico 

Dra. Conceição Faria Santos (DT E PROPRIETÁRIA) 

Dra. Teresa (FARMACÊUTICA ADJUNTA) 

Dra. Vânia 

Dra. Andreia Alves 

Dra. Tânia Figueiredo 

Dr. João Azevedo 

Dra. Sílvia Azevedo 

Dra. Joana Amorim 

Quadro não farmacêutico 

Agostinho Bezerra 

Sílvia Sousa 

Isabel Oliveira 

Sandra Santos 

 

Cada um dos membros da equipa da FR tem funções e responsabilidades específicas que 

sofrem rotatividade ou que são feitas em equipa caso seja necessário, o que ajuda a que 

a equipa seja mais dinâmica e competente e a que o utente sinta maior confiança no serviço 

que lhe é prestado. 
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2.3. Espaços físicos e equipamentos 

Segundo o DL n.º 307/2007 e as BPF, as farmácias devem ter as instalações e condições 

adequadas para conseguir garantir: a segurança, conservação e preparação dos 

medicamentos; e a acessibilidade, comodidade e privacidade dos utentes e do respetivo 

pessoal. Para isto devem ter acessibilidade facilitada a todos os utentes, incluindo crianças, 

idosos e cidadãos portadores de deficiências, e conter as seguintes divisões: zona de 

atendimento ao público; gabinete de atendimento ao público; back office; laboratório; e 

instalações sanitárias.1, 2  

Adicionalmente é obrigatório que, no estabelecimento da farmácia, seja divulgado, de 

forma visível, as seguintes informações: nome do DT; horário de funcionamento; as 

farmácias de serviço; os descontos em vigor; o modo de reembolso da comparticipação 

dos medicamentos pelo Estado; e a existência de livro de reclamações. O espaço exterior 

deve ser característico e profissional e estar devidamente assinalado com um letreiro com 

a palavra “farmácia” ou o símbolo “cruz verde”, que devem estar iluminados sempre que a 

farmácia estiver de turno durante a noite.1, 2 

               

 

 

No caso da FR, podemos dividir as divisões em: 

❖ Zona de atendimento ao público 

Zona ampla e devidamente iluminada, constituída por seis postos de atendimento, 

cada um deles com um computador, devidamente iluminados e climatizados. Atrás 

dos postos de atendimento também se encontram medicamentos não sujeitos a 

receita médica (MNSRM), além dos dermocosméticos e da balança automática que 

se encontram na zona de espera. 

Esta é uma das grandes vantagens da FR, visto que, por se tratar de uma zona 

muito ampla e com grande espaço para divulgação de produtos, potencia a venda. 

Figura 1 – Placa indicativa Figura 2 – Zona exterior Figura 3 – Entrada 
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❖ Gabinete de atendimento ao público 

Área reservada para testes bioquímicos ou para situações que peçam maior 

privacidade e confidencialidade. 

Nele encontram-se os tensiómetros e o dispositivo de análise sanguínea 

multiparamétrico, junto com todos as ferramentas necessárias para que estas 

determinações sejam feitas de forma segura e segundo as BPF. 

 

 

Figura 4 – Zona de atendimento ao público 

Figura 5 – Zona de espera e balança 

Figura 6 – Gabinete de atendimento ao público 

e de determinação de parâmetros bioquímicos 
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❖ Back office 

Divide-se em armazém e zona de receção de encomendas e possui um frigorífico, 

módulos de gavetas e prateleiras separados por: produtos de frio; comprimidos; 

medicamentos genéricos (MG); diabetes; supositórios; estupefacientes e 

psicotrópicos; pomadas; cremes e géis; líquidos; champôs; produtos de veterinária; 

colutórios; produtos de dentária; antisséticos; produtos de puericultura; chás; 

sabonetes; pós; orais; nasais; oftálmicos; otorrinos; pensos transdérmicos; pílulas; 

ginecológicos. Existem ainda prateleiras e um armário deslizante destinados a 

servir de armazém secundário não só aos produtos descritos anteriormente, mas 

também a MNSRM e solares, por exemplo. 

                     

 

É obrigatório que a temperatura e a humidade sejam controladas para garantir a 

integridade dos medicamentos e produtos farmacêuticos. Assim, estes valores são 

controlados por um termohigrómetro, que deve estar sempre abaixo dos 25°C e dos 

60% de humidade, valores estes controlados diariamente em documento próprio 

que, no fim do mês, é arquivado (Anexo I). Além deste controlo é também controlada 

Figura 7 – Tensiómetro 

de braço 

Figura 8 – Tensiómetro 

de pulso 

Figura 9 – Dispositivo de 

análises sanguíneas 

Figura 10 – Armazém Figura 11 – Zona de receção 

de encomendas 
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a temperatura do frigorífico (interna e externa), também esta diariamente, em 

documento próprio que, no final do mês, é arquivado (Anexo II). 

                                        

 

❖ Laboratório 

Ala fisicamente separada, destinada à preparação de manipulados e de 

preparações extemporâneas. 

 

 

❖ Gabinete da DT (com biblioteca) 

Sala destinada às atividades da direção técnica da FR, equipada de uma secretária, 

computador, impressora e biblioteca com informação científica que pode ser 

necessária ao exercício da função de um FC. 

 

Figura 12 – Termohigrómetro Figura 13 – Frigorífico (com termómetro) 

Figura 14 – Laboratório 
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❖ Instalações sanitárias 

Servem as necessidades não só da equipa técnica da FR como também dos seus 

utentes. 

❖ Sala comum 

Espaço destinado aos funcionários da farmácia para momentos de pausa ou para 

o descanso do profissional que se encontra em serviço de permanência. 

❖ Zona de atendimento noturno 

 

2.4. O Posto Farmacêutico de Monte Córdova 

Um PFM é um estabelecimento em que há dispensa ao público de medicamentos, a cargo 

de um FC e dependente de uma farmácia, sendo que cada farmácia pode ter dois PFM 

associados.3 O funcionamento destes PFM e a sua regulamentação é responsabilidade do 

INFARMED, através de regulamento a publicar no Diário da República.2  

No caso do PFM de Monte Córdova, este funciona, tal como a FR, de segunda a sexta-

feira das 9h às 20h e sábado das 9h às 13h, sem dias de serviço, e situa-se em modo 

permanente na nacional N319, n.º 199. 

 

3. Contabilidade e gestão da farmácia 

3.1. Sistema informático 

O sistema informático usado tanto na FR como no PFM de Monte Córdova é o 

Sifarma2000®, desenvolvido pela Glintt®. Esta é uma aplicação concebida para uma 

gestão diária eficaz da farmácia e tem sofrido, nos últimos anos, várias atualizações, 

sempre com o intuito de facilitar a sua utilização e agilizar o atendimento ao público. Possui 

uma grande variedade de funções (Tabela 2), além de que permite controlar aspetos como 

a sazonalidade de produtos, os produtos mais vendidos, as vendas por empregado, entre 

outros. 

Figura 15 – Gabinete da DT 
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Tabela 2 – Principais funções da aplicação Sifarma2000® (adaptada 4) 

PRINCIPAIS FUNÇÕES DO SIFARMA 2000® 

Vendas 

- Atualização de stocks 

- Geração de Encomendas 

- Incremento de faturação a entidades 

- Registo de valores em caixa 

Encomendas 

- Aprovar encomendas 

- Enviar encomendas a fornecedores 

- Processar a sua receção 

- Gestão de bónus de fornecedor 

- Gestão de devoluções a fornecedores e a sua regularização nos stocks 

- Comunicação a fornecedores via modem ou rdis 

Faturação 

- Organização automática de receitas em lotes de 30 

- Integração de receitas devolvidas 

- Gestão automática de sequência de lotes 

- Faturação detalhada 

- Emissão mensal de: verbetes de identificação de lote; resumo de letras; fatura à entidade; 

documento para ANF; guia de Proveitos; e relação mensal de produtos de protocolo 

Fim do dia 

- Emissão de documentos internos contabilísticos 

- Documentos emitidos diariamente: lista de produtos vendidos; diário de gestão; detalhe de 

vendas; talão recapitulativo diário; e lista de irregularidades 

- Regularização de movimentos diários com correção automática de movimentos 

relacionados 

Inventários 

- Listagem de inventário 

- Preparação de inventário 

- Produtos sem consumo 

- Prazos de Validade (PV) 

- Contagem física 

- Recolha de quebras 

- Gestão de produtos 

- Estatísticas  

 

Durante o período de estágio, a utilização do programa informático em questão e o 

conhecimento de todas as suas funções deu lugar a uma maior à-vontade no momento do 
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atendimento em tudo o que fosse necessário. Além disso, permitiu-me perceber a 

importância do mesmo no acompanhamento farmacoterapêutico dos utentes e na 

influência dos FC na rentabilidade das farmácias. 

3.2. Gestão de stocks e encomendas 

A gestão de stocks é dos principais desafios na gestão de uma farmácia. Se por um lado, 

e segundo as BPF, deve ser garantida uma gestão de stocks de medicamentos e outros 

produtos de saúde que garanta as necessidades de todos os utentes1, por outro deve fazer-

se isso de modo consciente para que não haja excesso de stock e prejuízo desnecessário. 

Com a crescente quantidade de referências de medicamentos e produtos farmacêuticos, 

associada a um reduzido espaço de armazenamento, é desaconselhado um stock 

excessivo seja do que for, visto que levará a um esforço financeiro escusado e a uma 

possível perda de rotatividade do produto em questão com consequente expiração da 

validade do mesmo. 

Assim, com o auxílio do Sifarma2000®, é possível gerir atentamente esta situação, visto 

que cada produto existente na farmácia possui ficha onde constam, entre outras coisas, os 

stocks mínimo e máximo do produto e o histórico de vendas. Este valor é definido tendo 

em conta diversos fatores: sazonalidade, perfil dos utentes, hábitos de prescrição dos 

médicos, produtos publicitados na comunicação social, entre outros. Todos estes fatores 

podem ser controlados pelo histórico de vendas, sendo possível então alterar os stocks 

máximo e mínimo sempre que se achar necessário (antigripais no Inverno e Biafine® no 

verão, e.g.). As condições e as margens de lucro que os fornecedores oferecem são 

também importantes no que toca à gestão de stocks. No caso de o valor do stock chegar 

ao seu mínimo os produtos são automaticamente remetidos para uma proposta de 

encomenda, que, no caso da FR, é feita duas vezes por dia aos laboratórios através de 

dois fornecedores principais: Alliance Healthcare e Cooprofar. Cabe ao funcionário 

responsável por efetuar a encomenda aceitar ou não a proposta de encomenda e fazer-lhe 

as alterações necessárias no caso de, por exemplo, haverem bonificações. Além das 

quantidades necessárias para repor os stocks são adicionados à encomenda os produtos 

esgotados em laboratório ou rateados. Para tentar moderar a falta destes produtos e evitar 

roturas de stock é feita uma encomenda semanal ou bissemanal a um fornecedor extra 

(Medicanorte). 

Já no caso de necessidades fora do stock definido, pedidos urgentes ou de quantidades 

extra pedidas pelos utentes podem ser feitas encomendas instantâneas diretamente no 

Sifarma2000® ou via telefone (Anexo III). Neste caso pode correr-se o risco de haver preço 

de compra mais elevado, o que não é vantajoso para o utente. 
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Também podem ser feitas encomendas diretamente aos laboratórios através de delegados 

comerciais, mediante a marcação de uma entrevista e o preenchimento de uma nota de 

encomenda. Estas encomendas são muito frequentes, por exemplo, no caso de produtos 

de dermocosmética, medicamentos de venda livre e de MG e a sua entrega é feita 

posteriormente por um fornecedor previamente definido. Apesar das promoções e mesmo 

dos preços poderem ser mais baixos, estas encomendas não deixam de ser um grande 

investimento de capital devido às grandes quantidades de produto pedidas e nem sempre 

são entregues prontamente. 

Para todas as encomendas, o DT ou FC responsável pela decisão de compra deve decidir 

sobre os procedimentos de avaliação e seleção de fornecedores de produtos que possam 

influenciar a qualidade dos serviços farmacêuticos e, no ato de aquisição, deve ser 

assegurado que o produto ou serviço comprado está conforme com os requisitos de 

compra especificados, os requisitos de qualidade da farmácia e os requisitos legais.1 Para 

a escolha dos fornecedores é importante ter em conta vários fatores, como a rapidez da 

entrega, preços competitivos e qualidade no seu serviço, entre outros. 

Tanto na gestão de stocks como na execução das encomendas é importante ter em conta 

o PFM, visto que neste não são feitas encomendas nem entregas e, portanto, depende da 

FR. 

Com a gestão de stocks e a realização de encomendas, pude ter uma perceção das 

compras em grande número que valem a pena pelo preço e as que não valem por não 

terem grande rotatividade, além de se perceber melhor a gestão de stocks mínimos 

efetuada e que deve ser alterada sempre que não estiver de acordo com as vendas. 

Durante o meu período de estágio pude assistir a diversas alterações de stocks mínimos e 

a encomendas de MNSRM em grande escala (antigripais e pastilhas para afeções da 

garganta, por exemplo). 

3.3. Receção e verificação 

Na receção das encomendas é importante confirmar o fornecedor, as boas condições dos 

produtos rececionados e controlar os PV.1 

Aquando da receção das encomendas, normalmente em caixas que garantem a 

integridade dos produtos, cabe ao profissional que a recebe assinar a guia de transporte 

após confirmar se as caixas vêm devidamente identificadas com o nome do fornecedor, o 

nome da farmácia e o código de barras correspondente e se os volumes recebidos 

equivalem aos volumes descritos na guia. De seguida é importante verificar se existem 

produtos com condições especiais de conservação, de modo a garantir que estes 

mantenham a sua integridade. 
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Em todas as encomendas a guia de remessa (em duplicado) permite fazer a sua 

conferência. Nesta guia devem constar: identificação do fornecedor; identificação da 

farmácia; hora e local de expedição; hora e local provável de entrega; designação dos 

produtos e respetiva quantidade pedida e enviada; bonificações; preço de custo unitário 

(PCU); Imposto de Valor Acrescentado (IVA) a que estão sujeitos os produtos; preço de 

venda ao público (PVP) dos medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM); preço total 

de custo para a farmácia. Nesta guia também vêm descritos os produtos encomendados, 

mas não enviados (rateados ou retirados do mercado, e.g.). Enquanto os PVP dos MSRM 

são definidos pelo INFARMED, no caso dos MNSRM ou outros produtos de venda livre os 

preços são definidos pela farmácia, juntando o IVA e a margem definida pela farmácia ao 

PCU. Nestes casos, visto não haver preço marcado, é necessário imprimir etiquetas onde 

constem o nome e o código de barras do produto, o preço e a taxa de IVA aplicada. 

No momento da receção informática (via Sifarma2000®) faz-se a leitura ótica dos códigos 

de barras, ou do código nacional de produto (CNP) na ausência deste, de todos os produtos 

recebidos, verificando-se simultaneamente os stocks, os preços e os PV. Depois de 

finalizado o registo, deve comparar-se o número de embalagens que entraram e o preço 

total da encomenda com o descrito na fatura. No caso de existirem problemas com a 

encomenda, como por exemplo disparidades ou produtos em condições inadequadas, é 

necessário contactar o fornecedor para proceder à sua resolução. 

Quando na encomenda constam substâncias ativas (SA) controladas, como é o caso dos 

estupefacientes e psicotrópicos, a receção deve obedecer a determinados requisitos, 

segundo o Decreto Regulamentar (DR) n.º 61/94, de 12 de Outubro, que regulamenta o DL 

n.º 15/93, de 22 de Janeiro: todas as entradas e saídas devem ser registadas em modelo 

próprio ou informaticamente, registo este que deve ser fechado no final do ano e ficar 

arquivado na farmácia durante três anos.5, 6 Assim todas as encomendas com estas SA 

têm de vir acompanhadas de uma requisição duplicada, numerada pelo fornecedor, sendo 

o duplicado assinado, carimbado pela DT ou pelo farmacêutico responsável e 

reencaminhado para o fornecedor e o original arquivado na farmácia durante o tempo 

estabelecido. 

No final da receção, o responsável pela mesma, assina as faturas e arquiva-as em local 

próprio, consoante o fornecedor a que pertencem, para posterior comparação com o 

resumo de faturas que o fornecedor emite e envia à farmácia, que assim procede ao 

pagamento. 

No que diz respeito às encomendas instantâneas e às encomendas feitas aos delegados 

precisam, normalmente, de ser criadas informaticamente antes de ser rececionadas. 

Todo o tempo que passei na receção de encomendas e verificação das mesmas permitiu-

me ter um grande à-vontade em tudo o que sejam encomendas, devoluções e 
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reclamações, funções que são o dia-a-dia de uma farmácia. É importante que na receção 

se tenha o máximo cuidado para que, no momento da venda, o utente seja o mais bem 

servido possível e que se evitem problemas de produtos danificados ou fora de validade e 

erros de stock, independentemente de falarmos de MSRM ou MNSRM. Tudo isso parte, 

numa primeira instância, de uma receção eficiente e completa. 

3.4. Armazenamento 

Após a receção de qualquer encomenda é importante proceder ao armazenamento dos 

produtos nos locais indicados e esta função não deve nunca ser menosprezada, visto que 

erros de armazenamento podem levar a erros de gestão graves e evitáveis e um 

armazenamento eficiente leva à otimização do tempo. Além disso, no acondicionamento 

dos produtos devem ser garantidas todas as condições para uma correta conservação dos 

medicamentos e outros produtos de saúde1, tendo em conta as suas caraterísticas em 

termos de estabilidade físico-química e conservação, sendo assim importante manter os 

valores de humidade e temperatura adequados para cada um deles. 

Cada produto tem, assim, um lugar específico para ser acondicionado, estando divididos 

por forma farmacêutica (FF) ou forma de administração, em frigoríficos, prateleiras ou 

gavetas. Normalmente todos eles possuem um lugar principal (mais acessível para o FC) 

e um secundário onde há maior espaço para armazenar grandes quantidades de produto. 

Por norma os MSRM encontram-se longe da vista dos utentes, enquanto que os MNSRM 

se encontram em lineares, que potenciam a compra por impulso e as vendas cruzadas. 

Também no caso dos estupefacientes e psicotrópicos há um cuidado em manter uma 

separação dos restantes MSRM, longe da vista dos utentes e sem qualquer identificação, 

por uma questão de segurança. Estão sempre acondicionados por ordem alfabética, em 

ordem crescente de dosagem e por ordem crescente de quantidade de unidades por 

embalagem. O armazenamento de todos os produtos segue ainda as lógicas First In, First 

Out (FIFO) e First Expired, First Out (FEFO), que garantem que o primeiro produto a ser 

vendido é o primeiro a ser comprado e/ou o de PV mais curto, evitando-se assim ao máximo 

devoluções por essa razão. 

Também o armazenamento de medicamentos e produtos de saúde, tal como acontecia 

para a receção de encomendas, permitiu-me uma crucial à-vontade em relação ao lugar 

de cada produto, sendo esta à-vontade essencial para um atendimento eficiente mas, 

mesmo assim, mais rápido. 

3.5. Controlo de PV e de stocks físicos 

Um controlo apertado dos PV também garante melhor produtividade e garante não só a 

segurança do utente, por não haverem produtos fora de validade, mas também que se 

evitem danos económicos desnecessários para a farmácia. 
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Para esse efeito, todos os meses (preferencialmente) é emitida uma listagem com os 

produtos cujo PV termina dentro de três meses. Com essa listagem, cada produto é 

verificado não só quanto aos PV mas também quanto aos stocks físicos. Quando os PV 

são curtos os produtos são postos de parte para se incentivar a sua venda ou para se fazer 

a devolução ao fornecedor. Se os produtos já não se encontram em stock ou se o stock 

informático não está de acordo com o físico é feita a alteração no Sifarma2000®. 

Este controlo é essencial para manter os stocks informáticos o mais atualizados possível, 

o que é de extrema importância numa realidade como a da FR, em que há uma equipa 

com muitos colaboradores e uma enorme rotatividade de produtos. O auxílio nesta tarefa 

permitiu-me, em contexto de estágio, perceber todos os locais em que os produtos podiam 

estar, numa situação em que o stock informático indica que há o produto em questão. 

3.6. Devoluções 

Existem várias razões para um produto ser devolvido além do PV expirado já descrito 

anteriormente, entre os quais: o produto ter chegado danificado na encomenda; erro de 

faturação; pedido de recolha pelo laboratório ou pelo INFARMED. 

Em todos estes casos, é feita a devolução informaticamente, depois de se contactar o 

fornecedor por via telefónica, indicando a razão pela qual se está a fazer a devolução. A 

nota de devolução é impressa em triplicado, sendo uma arquivada na farmácia e as duas 

restantes enviadas para o fornecedor, devidamente assinadas e carimbadas. 

A partir daí, se a devolução for aceite, o fornecedor pode emitir uma nota de crédito no 

valor do produto ou enviar um novo produto nas condições apropriadas. Caso o fornecedor 

não aceite a devolução é feita uma quebra de stock e, nestas condições, coloca-se o 

produto no ValorMed. 

3.7. ValorMed 

Hoje em dia, também é importante que em todas as atividades humanas haja uma 

preocupação com a gestão ambiental. É daí que surge a ValorMed. 

A ValorMed é uma organização sem fins lucrativos com o objetivo de implementar e gerir 

um sistema integrado de gestão de resíduos que incluem resíduos de medicamentos fora 

de PV ou que já não são utilizados, materiais utilizados no seu acondicionamento e 

embalagem e acessórios utilizados para facilitar a sua administração (exceto agulhas ou 

seringas). Para isto são requisitados ao armazenista contentores em cartão devidamente 

identificados e com fichas em modelo próprio em 3 vias: ficha branca (identifica o 

contentor), ficha verde (destinada ao arquivo da farmácia) e ficha azul (destinada ao 

arquivo dos armazenistas).7 

Uma vez cheios, os contentores de recolha são selados e devidamente preenchidos, com 

o nome e código da farmácia, rubrica do colaborador e peso. Posteriormente, o contentor 
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é recolhido pelo armazenista que assina a ficha verde (que é então arquivada) e transporte 

os contentores para um centro de triagem. 

 

4. Dispensa de medicamentos e produtos farmacêuticos 

A dispensa de medicamentos e produtos farmacêuticos é o ato farmacêutico que implica a 

avaliação e cedência destes mediante prescrição médica ou em regime de automedicação 

ou indicação farmacêutica. Este ato farmacêutico implica não só a cedência, respeitando 

sempre as BPF, mas também o aconselhamento que permita um uso correto e racional do 

medicamento.1 

Segundo o DL n.º 307/2007, as farmácias podem fornecer variados produtos ao público, 

entre os quais: medicamentos e SA medicamentosas; 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.2 

4.1. Medicamentos sujeitos a receita médica 

Segundo o DL n.º 176/2006, estão sujeitos a receita médica os medicamentos que: possam 

constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, quando utilizados sem 

vigilância médica para os fins a que se destinam ou quando utilizados com frequência em 

quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se destinam; contenham SA, 

ou preparações à base delas, cuja atividade ou reações adversas (RAM) seja indispensável 

aprofundar; ou que se destinem a ser administrados por via parentérica.8 As indicações, 

modelos ou formato a que devem obedecer as receitas médicas são aprovados por portaria 

do Ministro da Saúde (Figuras 16 – 19) e estas devem ser eletrónicas, excetuando casos 

específicos (falência informática, p.e.).9, 10 

Segundo as BPF, a cedência de medicamentos envolve, em primeiro lugar, a receção da 

prescrição e a sua avaliação farmacoterapêutica pelo FC. Para isto devem ser tomadas 

variadas medidas que permitam: identificar o doente, o médico e a entidade responsável 

pelo pagamento; verificar a autenticidade e a data de validade da prescrição; interpretar o 

tipo de tratamento e as intenções do prescritor; identificar o medicamento e confirmar a FF, 

posologia, apresentação, método de administração e duração do tratamento. 

É responsabilidade do FC ajudar o utente no caso de a prescrição não poder ser 

dispensada (quando está fora do PV, p.e.) e assegurar-se que a prescrição é necessária e 

adequada ao utente em questão, quer em termos de possíveis contraindicações, 

interações ou intolerâncias/alergias, quer em termos socioeconómicos ou legais.1  
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Figura 16 – Receita médica materializada da prescrição por via eletrónica e guia de tratamento 

Figura 17 – Receita médica renovável materializada da prescrição por via eletrónica e guia de 

tratamento 
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Para efeitos de comparticipação pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) a prescrição de 

medicamentos deve incluir, obrigatoriamente, a denominação comum internacional (DCI) 

da SA, a FF, a dosagem, a apresentação e a posologia (Anexo IV). Apenas em alguns 

Figura 18 – Receita médica manual 

Figura 19 – Verso da receita médica manual 
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casos específicos pode a prescrição indicar o denominação comercial (por marca ou nome 

do titular da AIM), sendo estes: a) medicamento com SA para a qual não exista MG 

comparticipado ou para a qual só exista original de marca e licenças; b) medicamento com 

margem ou índice terapêutico estreito; c) suspeita de intolerância ou RAM com a mesma 

SA, mas identificado por outra denominação comercial; d) medicamento destinado a um 

tratamento prolongado (superior a 28 dias) (Anexo V e VI).10, 11 

Já no ato de dispensa de medicamentos, o FC ou o seu colaborador devidamente habilitado 

devem informar o utente da existência de MG com a mesma SA, FF, apresentação e 

dosagem do medicamento prescrito, comparticipados pelo SNS e sobre aquele que tem o 

preço mais baixo disponível no mercado. Para isto, segundo o disposto na Lei n.º 11/2012, 

as farmácias devem ter disponíveis para venda no mínimo três medicamentos nesta 

situação que pertençam aos cinco preços mais baixos de cada grupo homogéneo, devendo 

ser dispensado o de menor preço, a menos que o utente opte por outro.10 No ato de 

cedência, é responsabilidade do FC garantir que as condições de estabilidade, o estado 

das embalagens e o PV de todos os medicamentos e produtos farmacêuticos.1 

A grande maioria dos MSRM apresenta um regime de comparticipação, pelo que haverá 

sempre uma parte que o utente não paga e que é paga pelo SNS ou pela Caixa Geral de 

Aposentações, variando a percentagem da comparticipação dependendo do escalão a que 

os medicamentos pertencem (Anexo VII).12 Adicionalmente também pode haver 

comparticipação pela parte de entidades socioprofissionais ou associações (como por 

exemplo SAMS, SAMS quadros, Caixa Geral de Depósitos, Multicare, Médis, ADM – GNR 

e ADM – PSP). 

Existem ainda uns regimes excecionais de comparticipação para patologias específicas, 

que devem sempre vir acompanhados do despacho que os regulamenta (Anexo VIII).  

Por último, mas não menos importante, devem ser cedidas ao utente todas as informações 

que garantam que o utente compreende as informações orais e/ou escritas relacionadas 

com a terapêutica, de modo a garantir que este tire o maior partido da mesma.1 

4.2. Medicamentos sujeitos a controlo especial: psicotrópicos e 

estupefacientes 

Devido à sua ação no sistema nervoso central e à tendência que estes medicamentos têm 

para estar associados a uso ilícito ou a tráfico, há regras específicas para a sua compra, 

armazenamento e dispensa, definidas pelo DL n.º 15/93, de 22 janeiro, e pelo DR n.º 61/94, 

de 12 de outubro (e posteriores atualizações). No que diz respeito à dispensa, requerem 

uma receita médica especial, adaptada à forma eletrónica, que deve ser usada em 

exclusivo para medicamentos que contenham SA classificadas como estupefaciente ou 

psicotrópico, nos termos da legislação aplicável (Anexo IX).5, 6, 8 Estas receitas obrigam ao 
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preenchimento dos dados não só do utente, mas também do adquirente, para um maior 

controlo das vendas destas SA. 

4.3. Medicamentos manipulados 

Por definição, um medicamento manipulado (MM) é uma qualquer forma magistral ou 

preparado oficinal preparado e dispensado pelo FC.1 Apesar da importância deste tipo de 

medicamentos já ser menos visível que há alguns anos atrás, ainda é possível verificar a 

sua utilidade (por RAM aos excipientes ou dosagem desadequada de opções disponíveis, 

p.e.). 

O FC é, então, responsável por garantir a qualidade e segurança do MM, tendo em conta 

possíveis interações que possam pôr em causa o MM e o utente. É importante que, para 

isto, sejam seguidas, na sua produção, as BPF e as Boas práticas de fabrico de MM 

(aprovadas pela Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho).1, 13 

Apesar da elevada afluência da FR, a quantidade de MM produzidos no laboratório é em 

pouco número, pelo que, no período de estágio, não pude ter muito contacto com esta 

função. 

4.4. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

Segundo o “Estatuto do medicamento”, são considerados MNSRM os medicamentos que 

não preencham qualquer das condições previstas para ser MSRM. Ao contrário dos 

MSRM, os MNSRM não são comparticidos, exceto em casos excecionais previstos na 

legislação. No entanto, o INFARMED pode autorizar a reclassificação dos medicamentos, 

caso o seu perfil de segurança e as suas indicações terapêuticas assim o requeiram.8 

Como são normalmente utilizados para alívio de sintomas menores são, muitas vezes, 

adquiridos para fins de automedicação ou por indicação farmacêutica, apesar de também 

eles terem um potencial nocivo para os utilizadores. Sendo assim, nestes casos, é muito 

importante o papel do FC no aconselhamento e orientação, visto é ele que garante que 

haja um uso racional do medicamento.14 

4.5. Outros produtos farmacêuticos 

❖ MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINÁRIOS 

Os medicamentos e produtos veterinários e a sua utilização são regulados pelo DL 

n.º 148/2008 e podem ser divididos em: 

• Medicamentos não sujeitos a receita médico-veterinária; 

• Medicamentos sujeitos a receita médico-veterinária (nos termos da lei); 

• Medicamentos de uso exclusivo por médicos veterinários (só podem ser 

cedidos pessoalmente ao médico veterinário mediante receita médico-
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veterinária ou, por motivos excecionais, à pessoa indicada pelo médico 

veterinário na receita ou em declaração anexa).15 

São produtos muito procurados na FR, especialmente os desparasitantes internos 

e externos e contracetivos destinados a animais de estimação, além de antibióticos 

e anti-inflamatórios (sujeitos a receita médico-veterinária). 

❖ MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOMEOPÁTICOS 

Os medicamentos e produtos homeopáticos são obtidos a partir de substâncias 

denominadas stocks ou matérias-primas homeopáticas, de acordo com um 

processo de fabrico descrito na farmacopeia europeia, e podem conter vários 

princípios.8 

❖ PRODUTOS NATURAIS 

Tendo em conta o interesse cada vez mais frequente dos utentes pelo que é 

“natural”, esta é uma área em crescente expansão, não sendo, no entanto, 

inofensiva. Existem inúmeros e em variadas FF (como chás, cápsulas e ampolas) 

com diversos objetivos, entre os quais aumento ou diminuição do apetite, 

drenantes, antioxidantes, melhoria da circulação sanguínea, afeções hepáticas, 

calmante, entre outros. 

❖ DISPOSITIVOS MÉDICOS 

Os dispositivos médicos são regulados pelo DL n.º 145/2009, de 17 de junho, e são, 

por definição, instrumentos, aparelhos, equipamentos, softwares, materiais ou 

artigos utilizados isoladamente ou em combinação destinados a ser utilizados para 

fins de: diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença 

ou deficiência; estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo 

fisiológico ou controlo da conceção.16 

A classificação destes produtos faz-se tendo em conta: a duração do contacto com 

o corpo humano (temporário, curto prazo ou longo prazo); a invasibilidade do corpo 

humano; a anatomia afetada pela utilização; e os potenciais riscos decorrentes da 

conceção técnica e do fabrico. Podemos dividi-los então em quatro classes de risco: 

classe I (baixo risco); classe IIa (médio baixo risco); classe IIb (médio alto risco); 

classe III (alto risco).16 

Os dispositivos médicos de classe I são os mais requisitados na FR, 

nomeadamente: pensos, ligaduras, sacos coletores de urina, produtos ortopédicos 

e meias de compressão, produtos para incontinência, entre outros. 

❖ SUPLEMENTOS ALIMENTARES E PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL 

Em circunstâncias normais, uma alimentação equilibrada fornece ao ser humano 

todos os nutrientes que precisa para se manter saudável. No entanto, em algumas 

situações específicas (gravidez, exercício intenso, doença gastrointestinal) as 
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necessidades nutricionais podem estar alteradas sendo, neste caso, vantajoso 

recorrer a suplementos alimentares. 

Suplementos alimentares são, segundo a diretiva n.º 2002/46/CE do Parlamento 

Europeu e do conselho de 10 de Junho de 2002, “géneros alimentícios que se 

destinam a complementar o regime alimentar normal e que constituem fontes 

concentradas de determinados nutrientes ou outras SA com efeito nutricional ou 

fisiológico, estremes ou combinados, comercializados de forma doseada, ou seja, 

as FF como cápsulas, pastilhas, comprimidos, pílulas e outras FF semelhantes, 

saquetas de pó, ampolas de líquido, frascos com conta-gotas e outras FF similares 

de líquidos ou pós que se destinam a ser tomados em unidades medidas de 

quantidade reduzida.” 17 

Para além dos suplementos, podemos ainda falar de produtos destinados a uma 

alimentação especial, usados normalmente nas seguintes categorias de pessoas: 

pessoas cujo processo de assimilação ou metabolismo está perturbado; pessoas 

que podem retirar benefícios de uma ingestão controlada de determinadas 

substâncias contidas nos alimentos (condições fisiológicas especiais); e lactentes 

ou crianças de pouca idade.18 As fórmulas para lactentes e crianças 

(essencialmente papas e leites) são as mais vendidas, normalmente, na FR. 

❖ PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS 

Segundo a Diretiva n.º 91/414/CEE de 15 de Julho de 1991, relativa à colocação 

dos produtos fitofarmacêuticos no mercado, os produtos fitofarmacêuticos são 

definidos como “as substâncias ativas e as preparações contendo uma ou mais 

substâncias ativas que sejam apresentadas sob a forma em que são fornecidas ao 

utilizador e se destinem a:19 

• Proteger os vegetais ou os produtos vegetais contra todos os organismos 

prejudiciais ou a impedir a sua ação, desde que essas substâncias ou 

preparações não estejam a seguir definidas de outro modo; 

• Exercer uma ação sobre os processos vitais dos vegetais, desde que não 

se trate de substâncias nutritivas (reguladores de crescimento, p.e.); 

• Assegurar a conservação dos produtos vegetais, desde que tais substâncias 

ou preparações não sejam objeto de disposições especiais do Conselho ou 

da Comissão relativas a conservantes; 

• Destruir os vegetais indesejáveis; ou destruir partes de vegetais, reduzir ou 

impedir o crescimento indesejável dos vegetais.” 

❖ PRODUTOS COSMÉTICOS E DE HIGIENE CORPORAL 

De acordo com o DL n.º 189/2008, de 24 de Setembro, um produto cosmético é 

uma “qualquer substância ou mistura destinada a ser posta em contacto com as 
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diversas partes superficiais do corpo humano, designadamente epiderme, sistemas 

piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com os dentes e as 

mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva ou principalmente, os limpar, 

perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir os 

odores corporais”, como é o caso de produtos solares, produtos capilares, produtos 

de higiene corporal e dentária, hidratantes, entre outros. Neste DL são também 

definidas as regras que devem ser seguidas no que diz respeito ao fabrico, 

rotulagem, colocação no mercado, publicidade e acondicionamento destes 

produtos.20 

Este tipo de produtos é muito requisitado na FR, tanto por aconselhamento médico 

como por aconselhamento farmacêutico. Existem muitas marcas à disposição, de 

entre as quais Mustella®, A-Derma®, D’Aveia®, Uriage®, La Roche-Posay®, Avène®, 

Klorane®, Ducray®, entre outras. 

❖ ARTIGOS DE PUERICULTURA 

Os artigos de puericultura incluem todos os produtos que auxiliam no 

acompanhamento do desenvolvimento das crianças, como sendo chupetas, 

biberões, escovas dos dentes, fraldas, entre outros. Na FR é de salientar os 

produtos Chicco® e Libero®. 

4.6. Interação com os utentes e uso racional do medicamento 

O uso racional do medicamento é, segundo as BPF, a utilização do medicamento 

selecionado com dispensa, dose e tempo de toma corretos, de modo a potenciar a sua 

eficiência e a relação positiva benefício/risco e benefício/custo. Este é, então, um dos 

principais papéis do FC, pela promoção desse uso racional e pela informação cedida aos 

utentes tanto na dispensa como posteriormente (caso necessário), sempre com o intuito 

de diminuir o fracasso das terapêuticas e evitar o desperdício de recursos e aumento de 

encargos para o SNS.1 

A interação com utentes é o fator constante sempre que estes se dirigem à farmácia, quer 

se trate compra de MSRM quer se trate apenas da compra de cosméticos ou até mesmo 

de um simples desinfetante. Assim, é importante que esta interação seja o mais eficiente 

possível para o utente, de modo a que haja um bom entendimento do que tem de fazer 

para tirar o máximo partido dos medicamentos ou produtos farmacêuticos que leva e para 

que a relação de confiança com o FC se mantenha. 

Para uma interação eficaz e um uso racional do medicamento é, então, crucial que todos 

os atendimentos comecem com uma “entrevista”, principalmente no caso da indicação 

farmacêutica, mas também na dispensa de MSRM e na automedicação, de forma a que 

seja assegurado que estas são realmente necessárias e feitas de forma prudente (Figura 
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20). Na entrevista, devem ser abrangidos o sintoma, condição ou outro motivo que levou à 

ida à farmácia, a duração do mesmo, a existência de outras situações e os problemas de 

saúde e medicação posteriores. É aí que entra a intervenção farmacêutica, em que o FC 

pode oferecer opções (MNSRM ou medidas não farmacológicas) que potenciem a eficácia 

da terapêutica ou mesmo encaminhar o utente para um médico ou outro profissional de 

saúde, caso a situação assim o obrigue.1, 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7. Farmacovigilância 

A farmacovigilância tem como objetivo colaborar com o INFARMED na identificação de 

possíveis RAM e notificação das mesmas ao Sistema Nacional de Farmacovigilância, em 

modelo próprio (Anexos X e XI). A notificação das RAM pode ser feita tanto pelos utentes 

como pelo profissional de saúde e permite avaliá-las e arranjar estratégias para as 

prevenir.1 

 

Contacto do doente

Identificação do doente

Decisão I

Avaliação da situação

Decisão II

Proposta de tratamento

Decisão III

Seguimento

Doente com melhoras?

Doente curado?

Doente satisfeito

• Solicitação de medicamentos / conselhos 

• Apresentação de queixas ou sintomas 

• Complemento de terapêutica instituída 

• Recolha de informação / dados pessoais: 

o Idade, Sexo, Estado fisiopatológico, Outros 

• Recolha de informação sobre o problema / situação 

• Avaliação da gravidade / critérios de exclusão 

o Identificação de queixas, sinais e/ou 

sintomas, duração, localização, 

persistência / recorrência, outros sintomas 

ou situações em que sente melhoras, 

medicamentos associados, outras doenças 

de que sofre, hábitos de vida, história 

familiar, alergias 

• Medidas não farmacológicas 

• Terapêutica farmacológica 

• Decisão de acordo com critérios de seleção 

terapêutica 

• Avaliar eficácia do tratamento 

• Seguimento do estado do doente 

Figura 20 – Processo de indicação farmacêutica (adaptada14) 
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5. Serviços e cuidados de saúde prestados na farmácia 

Segundo o descrito na Portaria n.º 1429/2007, de 2 de novembro, as farmácias podem 

prestar alguns serviços farmacêuticos e de promoção da saúde e do bem-estar dos 

utentes, divulgando os serviços e respetivos preços de forma visível nas suas instalações.21 

Isto faz com que as farmácias sejam não só um local de venda, mas sim um espaço de 

saúde, sendo então importante que, para manter este estatuto, os serviços oferecidos 

pelas farmácias sejam os mais variados possíveis e que sigam as BPF. 

Por conseguinte, a FR tem sempre ao dispor dos seus utentes os seguintes serviços: 

❖ Medição do peso corporal, altura e índice de massa corporal (IMC) 

❖ Medição da pressão arterial (PA) 

❖ Determinação de parâmetros bioquímicos (glicemia, perfil lipídico, ácido úrico e 

hemoglobina) 

❖ Realização de testes de gravidez 

❖ Consultas de nutrição 

Estes serviços devem sempre vir acompanhados de um diálogo entre o FC e o utente (ou 

entre a nutricionista e o utente, no caso das consultas de nutrição), preferencialmente numa 

divisão que ofereça alguma privacidade, de modo a que seja possível ter uma melhor noção 

do estado de saúde dos utentes. Para esse efeito é muitas vezes cedido um cartão com os 

valores obtidos na determinação, para que os utentes e também os FC possam controlar 

melhor as variações dos valores. 

Durante o período de estágio foram muitas as vezes em que me foram requisitados estes 

serviços, especialmente o de medição de PA, o que me permitiu perceber a importância e 

o impacto que, mesmo nos dias de hoje, o FC tem na vida e na saúde dos utentes de todas 

as idades. Apesar de ser menos frequentemente, também tive oportunidade de realizar 

testes de gravidez e determinação dos vários parâmetros bioquímicos. Como a medição 

do peso, altura e IMC são feitos pelas balança disposta na zona de espera, a minha 

intervenção e a de todos os FC nestes casos é apenas na questão de aconselhamento ou 

de esclarecimento de dúvidas em relação aos resultados ou a medidas que possam ser 

tomadas para reverter alguma situação indesejada (reencaminhamento para consultas de 

nutrição, p.e.). 

5.1. ValorMed 

A ValorMed disponibiliza aos cidadãos, através dos contentores que se encontram 

instalados nas farmácias, um sistema cómodo e seguro para se libertarem das embalagens 

vazias e medicamentos fora de uso. É trabalho dos FC e restantes colaboradores da 

farmácia sensibilizar os utentes para a necessidade de entregar estas embalagens no ato 
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da dispensa do produto ou através de campanhas de sensibilização tanto na farmácia 

como junto da comunidade (escolas, lares, centros sociais, …).22 

5.2. Cartão Saúda 

Com o cartão Saúda (antigo cartão das Farmácias Portuguesas), os utentes da FR e de 

todas as farmácias que aderem a este serviço acumulam pontos sempre que comprarem 

produtos de saúde e bem-estar, MNSR e serviços farmacêuticos, pontos esses que podem 

ser convertidos em vales de dinheiro ou em produtos. Além disso, apresenta campanhas 

e descontos especiais e, ainda, parcerias que conferem ainda mais vantagens aos 

utentes.23 Esta é uma forma de fidelizar os utentes a comprar este tipo de produtos na 

farmácia e não noutras superfícies comerciais. 

 

6. Atividades complementares 

Além das atividades quotidianas da FR, participei ativamente em atividades dinamizadas 

pelos colaboradores da FR, dentro as quais as seguintes: 

• Rastreio gratuito de nutrição [7 de maio] 

• Dia da criança [1 de junho] 

 

 

 

Figura 21 – Montra do Dia da Criança 

Figura 22 – Surpresa do Dia da Criança 
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• Rastreio gratuito de podologia [13 de julho] 

• Dia dos avós [26 de julho] 

 

 

                       

 

Com vista à melhoria do meu desenvolvimento profissional realizei uma formação da A-

DERMA relativa ao tema “Atopia + Acne” (Pierre Fabre Dermo-Cosmétique Portugal, Lda.). 

Assisti ainda a algumas formações presenciais na FR, entre as quais: esclarecimento sobre 

todas as gamas da Caudalie®; novidades no que diz respeito a suplementos da Natiris®; 

esclarecimento sobre as várias apresentações do Voltaren (GSK®). 

Estas atividades são essenciais para um bom desenvolvimento profissional tanto do FC 

estagiário como dos restantes FC. Por um lado, as atividades desenvolvidas na FR para 

os utentes permitiram-me não só contactar com a população de um modo mais didático, 

mas também integrar ainda melhor a equipa da FR. São estas atividades que diferenciam 

uma farmácia à qual os utentes querem voltar por terem a atenção devida e por se sentirem 

bem cuidados do uma farmácia à qual vão apenas porque precisam de aviar um receita 

Figura 23 – Convite para o Dia dos Avós 

Figura 25 – Surpresa do Dia dos Avós Figura 24 – Montra do Dia dos Avós 
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médica. Por outro lado, as formações presenciais, tanto na farmácia como fora dela, 

garantem que estejamos sempre a par de todas as novidades, principalmente no que diz 

respeito a MNSRM, para assim podermos fazer um atendimento mais eficiente. No caso 

específico dos estagiários como foi o meu caso, estas formações durante o período de 

estágio são uma mais-valia, sendo que o conhecimento nestas áreas no final do curso é 

escasso e, como tal, permite que este conhecimento e, consequentemente, a adaptação 

ao mercado de trabalho seja mais rápida. 
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Temas desenvolvidos durante o estágio 

7. Implementação da gestão Kaizen na farmácia 

“Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje!” (filosofia japonesa) 

❖ ENQUADRAMENTO 

Nos tempos que correm e com a crise económica que ainda se faz sentir, as empresas, as 

pessoas e o mundo em geral mudam todos os dias, de uma forma descomunal e inevitável. 

Apesar das farmácias serem um local de venda de medicamentos e produtos 

farmacêuticos e de oferta de serviços em prol da saúde pública são, também, uma empresa 

que tem de oferecer rentabilidade para que a sua finalidade possa ser atingida. Além disso 

a quantidade e qualidade dos serviços cedidos aos cidadãos é um dos fatores mais 

importantes a ter em conta quando se quer que um negócio seja bem-sucedido. Daí ser 

tão importante que os alunos estagiários do MICF participem e elaborem atividades que 

ajudem na evolução e promoção das farmácias onde estagiam. Tendo em conta este 

pressuposto, surgiu o meu interesse na implementação do programa Kaizen, que é 

implementado nas farmácias que a ele aderem (como foi o caso da FR), com o apoio da 

ANF. 

❖ A METODOLOGIA KAIZEN 

O Kaizen, do japonês Kai (“mudar”) + Zen (“melhor”) (Kaizen = “mudar para melhor”), inclui 

não só uma mudança para melhor, mas também uma mudança contínua todos os dias, em 

todo o lado e para toda a gente (e não só para os líderes). É, ao fim e ao cabo, a conquista 

de grandes resultados (resultados Lean, isto é, o crescimento de dois dígitos ano após ano) 

a partir de muitas pequenas mudanças acumuladas ao longo do tempo.24 A metodologia 

Kaizen é a responsável por imensos casos de sucesso, sendo o primeiro deles e um dos 

mais importantes a Toyota. Pode ser empregue em indústria, life-coaching, governos, 

bancos e até mesmo na área da saúde. 

Os fundamentos da metodologia Kaizen assentem em sete valores fundamentais que 

funcionam como princípios de funcionamento e de obtenção de resultados:25, 26 

• Gemba Kaizen – gestão do local de trabalho, onde é acrescentado valor aos 

produtos e serviços para o utente; 

• Desenvolvimento das pessoas – envolvimento de todas as pessoas no processo de 

melhoramento, desde os gestores até aos operadores, para a criação de novos 

hábitos de cada um e das equipas; 

• Normas visuais – uniformização da maneira de efetuar determinadas tarefas, para 

que todos os colaboradores a concretizem sem desperdício; 
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• Processo e resultados – igual importância dos dois, sendo que para apresentar 

resultados é necessário prestar atenção ao processo e arranjar objetivos que 

motivem a obtenção desses mesmos resultados; 

• Qualidade em primeiro lugar – suportada pelas crenças da orientação para o 

mercado, cliente e melhorias a montante; 

• Eliminação dos sete muda (“desperdício”):  

o Defeitos (qualidade interna ou falhas externas); 

o Espera das pessoas – pode acontecer por diversos motivos, na maioria das 

vezes por falta de organização do Gemba; 

o Movimento das pessoas – qualquer movimento que não acarrete valor 

(carregar objetos pesados, p.e.) é desnecessário e uma mudança do 

Gemba pode resolver este muda; 

o Sobreprocessamento – pode acontecer quando o papel de cada um dos 

operários não é bem definido e há vários operadores a fazer a mesma tarefa, 

havendo outras tarefas por fazer; 

o Espera de materiais (inventário) – produtos parados não acrescentam valor 

ao processo, ocupam espaço no armazém e, em casos em que há perda de 

validade, p.e., dão prejuízo; 

o Movimento de materiais – quando os produtos são movimentados mais do 

que o estritamente necessário podem haver, p.e., danos nos produtos; 

o Excesso de produção – resultado do medo de falhas, que pode levar a 

desperdício de produtos, excesso de custos administrativo e de transporte, 

falta de espaço, entre outros. 

• Abordagem pull-flow – implica a otimização do fluxo de materiais e de informação, 

o que implica também a eliminação dos muda por inventário.  

A melhor maneira de abordar estas mudanças é através de cinco passos básicos de 

organização denominados ferramentas 5S: 27 

• Seiri (“Triagem”) – retirar das áreas de trabalho tudo o que não é essencial; 

• Seiton (“Arrumação”) – definir o local exato para cada coisa; 

• Seiso (“Limpeza”) – restaurar (de preferência de imediato) as boas condições dos 

equipamentos e infraestruturas; 

• Seiketsu (“Uniformização”) – definição de normas que obriguem à manutenção da 

nova organização (gestão visual); 

• Shitsuke (“Autodisciplina”) – através dela é mais fácil manter a nova organização e 

continuamente melhorar o processo. 
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❖ OBJETIVOS 

Relativamente aos serviços de saúde, existem várias ferramentas de melhoria (como o já 

falado Kaizen Lean), que podem ser aplicadas em todos eles, inclusive nas farmácias de 

oficina. A ideia é, resumidamente, criar “valor” para o utente, eliminar desperdício, envolver 

e motivar todos os colaboradores e modificar o Gemba, utilizando o conceito de gestão 

visual e a ferramenta 5S, para ajudar na identificação da localização de cada objeto.28 

Assim, o primeiro passo é definir de modo claro e conciso o que é “valor” para o utente e o 

que é desperdício e de que forma os colaboradores têm de entrar neste processo. Depois 

disso importa atuar no Gemba e usar métodos de visualização que facilitem a compreensão 

da situação atual e do que se pretende fazer no futuro. Tudo isto tem o objetivo de diminuir 

os movimentos necessários para realizar o trabalho, muitas vezes através da ferramenta 

5S.28 

Os objetivos iniciais da implementação do programa Kaizen são essencialmente os 

seguintes: aumento do espaço livre no back office; diminuição do tempo de entrada e 

armazenamento de encomendas; diminuição do tempo de procura de produtos; diminuição 

de erros durante o atendimento por sistematização dos processos; diminuição do tempo 

de espera dos utentes. 

❖ MÉTODOS E RESULTADOS 

Para atingir os objetivos, o primeiro passo (após formações explicativas) foi a construção 

do “Quadro Kaizen”. Este quadro, apesar de em contaste mudança, teria que abranger os 

seguintes elementos: 

• Equipa (pode estar acompanhado de uma frase motivacional ou de fotografias) 

• Norma 

• Agenda e Lista de presenças da reunião diária (Anexo XII) 

• Quadro PDCA (Plan, Do, Check, Act) 

o Plan (“Planear”) – estabelecimento de objetivos 

o Do (“Fazer”) – instituição de medidas para cumprir os objetivos 

o Check (“Verificar”) – confirmação dos efeitos das medidas 

o Act (“Agir”) – uniformização do processo ou instituição de novas medidas, 

caso não se verifiquem os efeitos pretendidos 

• Tarefas de rotina mensais / semanais (Anexo XIII) 

• Sugestões de melhoria 

• Indicadores (podem servir para controlar o valor do cartão Saúda, p.e.) 

• Calendário (pode incluir desde eventos programados até aniversários dos 

colaboradores) (Anexo XIV) 

• Campanhas (Anexo XV) 
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• Área de comunicação (para informações importantes de ser transmitidas a toda a 

equipa) 

• Qualquer outro elemento que se considere pertinente no caso específico da 

farmácia (erros de stock, p.e.) (Anexo XVI) 

 

 

 

 

Figura 26 – Quadro Kaizen (parte superior) 

Figura 27 – Quadro Kaizen (parte inferior) 
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Após a construção do quadro, foram iniciadas as reuniões diárias Kaizen, que têm como 

objetivo reunir todos os colaboradores (ou a sua maioria, sem alterar o funcionamento da 

FR) para que se possam discutir os elementos do quadro e possíveis assuntos urgentes 

ou sugestões de melhoria. Só assim se consegue uma motivação e total envolvimento da 

equipa em todos os processos. 

Além disso, foi considerado crucial iniciar uma mudança no Gemba, que permitisse um 

acesso mais fácil e rápido a material diverso (aparelhos de multibanco, canetas, tesouras, 

agrafadores, …) e aos medicamentos e produtos farmacêuticos.  

De seguida, e tendo em conta já alguns muda identificados, iniciaram-se pequenas 

mudanças: regularização de clientes e saldos; inventários e ajustamento de stocks; 

alteração de locais de armazenamento de alguns produtos; erros de stock; devoluções e 

vendas suspensas por regularizar; organização de produtos pagos e reservados. 

É essencial salientar que toda a equipa tem de estar envolvida nas mudanças, as 

mudanças devem ser as mais simples e económicas possível, orientadas para o processo, 

mas sempre com o foco no mais importante – os utentes. Além disso, todo este processo 

foi orientado por responsáveis pelo serviço de consultoria da Glintt®. 

❖ DISCUSSÃO 

O progresso começa quando se admite que todas as empresas, negócios ou mesmo estilos 

de vida têm as suas lacunas, ou seja, é preciso continuamente encontrar razões para as 

quais algum processo não funciona tão bem como deveria, por mais pequeno que seja e, 

a partir daí, fazer pequenas mudanças que efetivamente resolvam esse problema. A ideia 

geral do Kaizen prende-se com separar o trabalho de todos os envolvidos nas suas partes, 

analisar essas partes e fazer melhoramentos, para que o trabalho de cada um se torne 

mais fácil e eficiente. Isto vai tornar o trabalho como um todo também mais eficiente e 

rentável e aumentar a qualidade do serviço para os cidadãos que dele usufruem. Além 

disso dá uma noção muito mais clara do que é prioritário, ou não, no dia-a-dia da farmácia. 

Após o início das mudanças na FR foi possível verificar que mesmo pequenas alterações 

levam a grandes ganhos, tanto por parte dos utentes como pela farmácia. Em conclusão, 

apesar da inércia e resistência natural à mudança, estas devem ser feitas, principalmente 

quando levam a resultados positivos, e uma mudança constante garante que a farmácia 

não pare de crescer e de melhorar ao nível da sua gestão. 

 

8. Envelhecimento ativo e polimedicação nos idosos 

❖ ENQUADRAMENTO 

O envelhecimento é um processo dinâmico e progressivo que leva a diversas alterações, 

tanto a nível fisiológico como farmacocinético e farmacodinâmico. Com isto, há toda uma 
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propensão para o aparecimento de diversas perturbações, aliadas a possíveis doenças 

crónicas já existentes ou que agravam com o avançar da idade (hipertensão arterial, 

diabetes, doença coronária, artrite, …), que implicam a toma de um sem-número de 

medicamentos, na sua maioria prescritos por médicos especialistas ou aconselhados por 

profissionais de saúde diferentes. 

Tal como se verifica na Europa, Portugal tem vindo a registar um grande aumento a nível 

da longevidade da sua população, acompanhado por uma diminuição da natalidade, o que 

faz com que tenhamos, cada vez mais, uma população cada vez mais envelhecida. Em 

2015, as pessoas com 65 ou mais anos representavam 20,5% da população portuguesa, 

tendo a esperança média de vida subido para 77,4 nos homens e 83,2 nas mulheres e o 

índice de envelhecimento subido exponencialmente (subida de 27,5% registados em 1961 

para 143,9% registados em 2015). Esta situação obriga a uma adaptação a diversos níveis 

por parte do governo português e dos sistemas de suporte existentes no país que, até 

agora, pouco ou nada fizeram.29 

Aqui surge o conceito de envelhecimento ativo e saudável e a necessidade de arranjar 

estratégias que permitam um uso responsável do medicamento, ainda mais urgente 

quando se fala de polimedicação. Na FR, tal como em inúmeras outras farmácias 

atualmente, observa-se alguma frustração por nem sempre se conseguir assegurar um 

seguimento farmacoterapêutico adequado, principalmente no que diz respeito aos idosos 

polimedicados. 

❖ ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDÁVEL 

O envelhecimento ativo e saudável é, segundo a OMS, “definido como o processo de 

otimização das oportunidades para a saúde, participação e segurança, para a melhoria da 

qualidade de vida à medida que as pessoas envelhecem bem como o processo de 

desenvolvimento e manutenção da capacidade funcional, que contribui para o bem-estar 

das pessoas idosas, sendo a capacidade funcional o resultado da interação das 

capacidades intrínsecas da pessoa (físicas e mentais)”. Com isto, quer-se dizer que é 

imperativo desenvolver estratégias para a promoção de comportamentos saudáveis, mas 

também ter em conta outros fatores como sendo o ambiente físico e cultural em que os 

idosos se inserem, as suas situações económicas, os seus sistemas de saúde e outros 

fatores determinantes.29 

Repensar o envelhecimento permite, não só, aumentar a qualidade de vida da população 

idosa, mas também potenciar a economia do próprio país, motivando uma onda de 

empreendedorismo, cocriação e codesenvolvimento com o envolvimento de diversos 

setores e até gerando valor acrescentado através do impacto positivo na vida dos idosos 

e da maior satisfação e produtividade de todos os que deles cuidam. Tudo isto implica, no 
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entanto, grandes mudanças no que diz respeito a políticas públicas e mesmo em termos 

do que conhecemos como sociedade em geral.29 A existência de uma “Estratégia Nacional 

para o Envelhecimento Ativo e Saudável 2017-2025” poderá ser um primeiro passo para 

potenciar esta mudança. 

❖ POLIMEDICAÇÃO 

O aumento da população idosa é acompanhado por um aumento da prevalência e 

incidência de várias morbilidades, muitas vezes acompanhadas de medicação por longos 

períodos de tempo. Isto porque, com o avançar da idade, as diversas alterações sofridas 

aumentam as fragilidades e influência negativa dos fatores ambientais a que estão sujeitos, 

aumentando a vulnerabilidade a diversas doenças concomitantes com as doenças crónicas 

pré-existentes e, consequentemente, aumentando a necessidade de recurso a medicação 

e cuidados de saúde. Aqui entra o conceito de polimedicação, definida pela OMS como a 

utilização de vários medicamentos ao mesmo tempo ou a utilização de um excessivo 

número de medicamentos (tanto MSRM como MNSRM).30 No entanto, o problema reside 

no facto desta, mesmo quando é legítima, não ser feita da maneira apropriada. 

No que diz respeito a fatores de risco que levam à polimedicação podemos dividi-los em 3 

grupos: demográficos; estado de saúde; acesso a cuidados de saúde (Tabela 3).31 

Tabela 3 – Exemplos de fatores de risco para a polimedicação 

Demográficos Estado de saúde Acesso a cuidados de saúde 

Idade avançada 

Raça caucasiana 

Educação 

Saúde mais fraca 

Depressão 

Hipertensão 

Anemia 

Asma 

Angina de peito 

Diverticulose 

Osteoartrite 

Gota 

Diabetes mellitus 

Utilização de 9 ou mais medicamentos 

Número de visitas médicas 

Seguro de saúde 

Vários provedores 

 

Os problemas reais da polimedicação são, no entanto, as possíveis consequências a que 

podem dar origem, que têm tendência a aumentar, essencialmente, com a crescente 

duração dos tratamentos, o maior número de medicamentos e o avanço da idade. Estas 

consequências afetam não só o idoso como o próprio SNS e, consequentemente a 

economia do país. Dentro das possíveis consequências da polimedicação podemos então 

destacar as seguintes:32 
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• Aumento dos custos de saúde (tanto para o utente como para o SNS) 

• Interações medicamentosas e RAM, que podem levar a visitas às urgências ou até 

mesmo a hospitalizações 

• Não-adesão à terapêutica, maioritariamente devido à complexidade dos regimes 

terapêuticos 

• Estado funcional do idoso 

• Comprometimento cognitivo, muitas vezes associado a demência 

• Quedas, com aumento da morbilidade e da mortalidade 

• Incontinência urinária 

• Malnutrição ou risco de malnutrição 

Estudos realizados no Reino Unido permitiram concluir que o seguimento 

farmacoterapêutico de doentes pode reduzir as hospitalizações em 2/3, especialmente os 

doentes com várias patologias. Estes estudos concluíram ainda que a revisão da 

terapêutica de doentes polimedicados pode poupar, em média, 7 euros/mês ao utente.33 

❖ PROJETO SIMPATHY 

O projeto SIMPATHY (Stimulating Innovation Management of Polypharmacy and 

Adherence in the Elderly) foi fundado pela Comissão Europeia através da Programa de 

Saúde Europeu 2014-2020, com o objetivo de estimular e suportar a inovação no que diz 

respeito ao controlo da polimedicação e da adesão à terapêutica por parte da população 

idosa.34 

No caso específico de Portugal, verifica-se uma ausência de iniciativas que se ocupem do 

controlo da polimedicação e de regulamentação no que diz respeito a esta temática, bem 

como não há qualquer previsão para a criação de nenhuma delas. Isto acontece por não 

haver ainda uma consciencialização no que diz respeito a esta problema de saúde pública 

nem a urgência de o resolver. Vários fatores potenciam esta ausência, entre os quais: 

ausência de estudos nacionais que indiquem, em termos numéricos e percentuais, a 

extensão do problema; programas informáticos que apenas permitem a troca de 

informação dentro do mesmo estabelecimento de saúde e não comuns para todos as 

instalações de saúde (hospitais, clinicas, centros de saúde, farmácias); crise económica e 

cortes governamentais, com redução do número de profissionais de saúde e do 

investimento em novas tecnologias e novos medicamentos e aumento dos custos de 

saúde; e falta de equipas multidisciplinares.35 

❖ OBJETIVOS 

Em Portugal, os medicamentos são prescritos unicamente por médicos e são, 

maioritariamente, dispensados nas farmácias comunitárias. Como tal, o FC está numa 

posição privilegiada que lhe permite intervir na farmacoterapêutica dos utentes, através do 
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aconselhamento farmacêutico e do acompanhamento. Tendo em conta a falta de previsão 

da chegada a Portugal de um plano nacional de revisão da polimedicação, é crucial que os 

FC assumam o seu papel na comunidade e tentem ao máximo minimizar os riscos 

associados à polimedicação. 

Com isto se entende que, antes de tudo o resto, é essencial perceber qual é a medicação 

habitual (tanto os MSRM como os MNSRM, prescritos e não prescritos) dos utentes idosos 

e perceber se estes têm conhecimento da forma como esta deve ser tomada de forma a 

tirar o maior benefício possível e se a sabem associar corretamente aos seus problemas 

de saúde. Aliada a esta compreensão, é importante assegurar que há adesão à terapêutica 

ou perceber o porquê do seu incumprimento. Só depois desta compreensão se podem 

adotar medidas que visem a melhor compreensão das medidas farmacológicas e não 

farmacológicas e a sua transmissão (verbal ou escrita) aos utentes e/ou aos seus 

cuidadores, além de ser possível perceber se alguma destas é inadequada ao estado de 

saúde atual do utente. 

❖ MÉTODOS 

Como já foi referido, o FC está num lugar privilegiado, que lhe permite intervir em variadas 

vertentes da saúde dos utentes, como é o caso da polimedicação. Neste sentido, esta 

intervenção começa no dia-a-dia da farmácia, aquando do atendimento, em que o FC pode 

tentar perceber se a nova medicação que o utente idoso tem para levantar está de acordo 

com a restante medicação se toma e se não interfere com esta. Como muitas vezes esta 

análise não é possível por falta de informações disponíveis na base de dados ou mesmo 

cedidos pelo utente ou, até, por falta de tempo, é preciso tomar medidas mais direcionadas 

ao problema. 

É assim que surge a ideia de consultas farmacêuticas de seguimento. Para isto, numa 

primeira fase, seria necessária uma análise estendida e ao pormenor, em que fosse 

possível ao FC perceber exatamente toda a medicação (habitual ou não) dos utentes e o 

seu entendimento da mesma, através da realização de um entrevista e/ou questionário 

(Anexo XVII). Também poderiam ser inseridos nestes os comportamentos e hábitos 

alimentares dos utentes, para se perceber a interferência na polimedicação e tentar 

melhorar não só a eficácia terapêutica como, também, o estado geral de saúde dos utentes. 

Depois de obtidas todas as informações, o FC pode instruir o utente acerca da forma 

correta da toma de cada um dos seus medicamentos e/ou redigir um documento em que 

constem todas estas informações (Anexo XVIII). Podem ainda ser transmitidas hipóteses 

não farmacológicas que ajudem os utentes nos possíveis problemas de que se possam 

queixar e, assim, talvez reduzir alguma da medicação usada em situações esporádicas 
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(anti-inflamatórios para dores, p.e.). Adicionalmente, o FC pode inserir as informações no 

Sifarma2000®, para posterior consulta, depois de obter autorização do utente para tal. 

A longo prazo, e tendo em conta que este é um trabalho contínuo, depois de um 

seguimento farmacoterapêutico eficaz, seria vantajoso pensar em tentar perceber a 

existência de RAM que possam ser evitadas, bem como a aplicação dos critérios de Beers 

e/ou STOPP/START (critérios utilizados para avaliação do uso de medicamentos 

inapropriados nos idosos). Além disso, caso a adesão dos utentes fosse considerável, 

poderia ser justificada a oferta de um serviço de acompanhamento na FR ou mesmo ao 

domicílio, que preparasse a medicação dos utentes para a semana e que garantisse a total 

eficiência da administração de toda a medicação. 

❖ DISCUSSÃO 

Com o constante e marcado crescimento da população idosa a nível nacional é urgente 

fazer adaptações sociais e económicas que permitam que a população sénior mantenha a 

sua qualidade de vida. Mais do que um problema económico, a polimedicação é, nos dias 

de hoje, um problema de saúde pública. 

Numa época em que muitos medicamentos são de fácil e barato acesso e as campanhas 

de publicidade são imensas e, muitas vezes, enganosas, é essencial criar um equilíbrio 

entre o fácil acesso e a utilização apropriada a todo o tipo de produtos farmacêuticos. Em 

Portugal, aliado à fragilidade adquirida com a idade, muitos idosos são acompanhados por 

vários médicos especialistas e outros profissionais de saúde, muitas vezes não havendo 

comunicação entre eles nem troca de informação que permita uma correta prescrição. 

Disto resulta que muitos dos medicamentos sejam prescritos ou dispensados de forma 

inapropriada ou que o seu usufruto pela parte da população idosa (e mesmo pela restante 

população) não seja o mais racional possível. 

Tendo em conta que não está previsto que as mudanças necessárias em termos legais e 

de guidelines oficiais sejam feitas num futuro próximo, é essencial que os FC implementem 

as medidas necessárias para incentivar o uso racional dos medicamentos, medidas estas 

que implicam, no entanto, ultrapassar várias limitações (físicas e mesmo interprofissionais).  

Assim, é possível que os FC aumentem valor à sua profissão limitem ao seu mínimo um 

dos maiores problemas de saúde pública da atualidade e até, quem sabe, incentivar as 

mudanças legais e a participação dos restantes profissionais de saúde. 

 

9. Conclusão 

A unidade curricular Estágio, inserida no plano de estudos do MICF, é o primeiro contacto  

“real” com a atividade profissional farmacêutica. Durante este estágio, tive a oportunidade 

de participar em todas as atividades desenvolvidas na farmácia, tais como atendimento ao 
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público e aconselhamento, gestão de encomendas, armazenamento de produtos, controlo 

de PV e realização de testes bioquímicos. 

Com ele e com toda a experiência adquirida, pude perceber a importância que um FC tem 

na vida da generalidade das pessoas, ainda nos nossos dias. O programa Kaizen surge 

neste âmbito, visando melhorar o funcionamento e evitar os desperdícios de todas as 

farmácias num período em que estas enfrentam maiores dificuldades em termos de 

rentabilidade. 

Além de todo um trabalho no sentido de manter ou aumentar a rentabilidade da farmácia 

onde trabalha, o FC deve sempre trabalhar no sentido de promover o bem-estar de todos 

os cidadãos. Para isto, é essencial não só um aconselhamento consciente e que promova 

uma melhor qualidade de vida dos utentes mas, também, um acompanhamento 

farmacoterapêutico correto e que leve à adesão ao tratamento e eficácia do mesmo. Esta 

situação ganha uma especial importância quando falamos da população idosa, tendo em 

conta a realidade atual de envelhecimento da população em que vivemos. 

Este estágio curricular foi, em última análise, uma grande mais-valia como pessoa e como 

profissional, cedendo-me ferramentas que me vão permitir ser uma profissional de saúde 

competente e em constante aprendizagem. 
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Anexo I – Controlo da humidade e temperatura do armazém 
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Anexo II – Controlo da temperatura (interna e externa) do 

frigorífico 

 

 

 



43 
 

Anexo III – Reservas 

 

 



44 
 

 

Anexo IV – DCIs abrangidas pela prescrição obrigatória 

DCIs abrangidas pela prescrição obrigatória 
(segundo o DL n.º 271/2002 de 2 de Dezembro) 
Acarbose Ibuprofeno 

Aceclofenac Ibuprofeno + Pseudoefedrina 

Acetilcisteína Imatinib 

Acetilsalicilato de lisina Imiquimod 

Aciclovir Indapamida 

Ácido acetilsalicílico Io-hexol 

Ácido alendrónico Iodopovidona 

Ácido alendrónico + Colecalciferol Irbesartan 

Ácido fusídico Irbesartan + Hidroclorotiazida 

Ácido ibandrónico Isoconazol 

Ácido micofenólico Isotretinoína 

Ácido tranexâmico Itraconazol 

Ácido ursodesoxicólico Ivabradina 

Ácido valpróico Lacidipina 

Ácido zoledrónico Lactulose 

Água para preparações injectáveis Lamivudina 

Alfuzosina Lamotrigina 

Almotriptano Lansoprazol 

Alopurinol Latanoprost 

Alprazolam Latanoprost + Timolol 

Ambroxol Leflunomida 

Amiodarona Lercanidipina 

Amissulprida Letrozol 

Amlodipina Levetiracetam 

Amlodipina + Atorvastatina Levocetirizina 

Amlodipina + Olmesartan medoxomilo Levodopa + Carbidopa 

Amlodipina + Valsartan Levodopa + Carbidopa + Entacapona 

Amorolfina Levofloxacina 

Amoxicilina Levonorgestrel 

Amoxicilina + Ácido clavulânico Levotiroxina sódica 

Anastrozol Lidocaína 

Apomorfina Lidocaína + Adrenalina 

Aripiprazol Limeciclina 

Arteméter + Lumefantrina Lisinopril 

Articaína + Adrenalina Lisinopril + Hidroclorotiazida 

Atenolol Loperamida 

Atorvastatina Loprazolam 

Azatioprina Loratadina 

Azitromicina Lorazepam 

Baclofeno Losartan 

Beta-histina Losartan + Hidroclorotiazida 

Betametasona Lovastatina 

Betametasona + Ácido fusídico Macrogol 

Betametasona + Calcipotriol 
Macrogol + Bicarbonato de sódio + 

Cloreto de potássio + Cloreto de sódio 

Betaxolol Maprotilina 
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Bicalutamida Meloxicam 

Bimatoprost Memantina 

Bisoprolol Mepivacaína 

Bisoprolol + Hidroclorotiazida Metamizol magnésico 

Bosentano Metamizol sódico 

Brimonidina Metformina 

Brometo de ipratrópio Metformina + Pioglitazona 

Brometo de ipratrópio + Salbutamol Metilfenidato 

Brometo de piridostigmina Metilprednisolona 

Bromexina Metoclopramida 

Bromocriptina Metoprolol 

Brotizolam Micofenolato de mofetil 

Budesonida Miglustato 

Buprenorfina Minoxidil 

Bupropiom Mirtazapina 

Calcifediol Mitoxantrona 

Calcitriol Moclobemida 

Candesartan Modafinil 

Candesartan + Hidroclorotiazida Mometasona 

Captopril Mononitrato de isossorbida 

Captopril + Hidroclorotiazida Montelucaste 

Carbamazepina Morfina 

Carvedilol Moxifloxacina 

Cefaclor Naltrexona 

Cefixima Naproxeno 

Cefotaxima Naratriptano 

Cefoxitina Nebivolol 

Cefpodoxima Nicorandilo 

Ceftriaxona Nicotina 

Cefuroxima Nifedipina 

Celecoxib Nimesulida 

Cetirizina Nitroglicerina 

Cetoconazol Norfloxacina 

Cetotifeno Octreotido 

Ciclosporina Ofloxacina 

Cilazapril Olanzapina 

Cilazapril + Hidroclorotiazida Olmesartan medoxomilo 

Cilostazol 
Olmesartan medoxomilo + 

Hidroclorotiazida 

Cinacalcet Olopatadina 

Ciprofibrato Omeprazol 

Ciprofloxacina Ondansetrom 

Ciproterona Oxicodona 

Ciproterona + Etinilestradiol Palonossetrom 

Citalopram Pantoprazol 

Citicolina Paracetamol 

Claritromicina Paracetamol + Codeína 

Clindamicina 
Paracetamol + Feniramina + Ácido 

ascórbico 

Clobetasol Paricalcitol 

Clonazepam Paroxetina 

Clopidogrel Pentoxifilina 

Cloreto de sódio Perindopril 
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Cloreto de tróspio Perindopril + Amlodipina 

Cloromadinona + Etinilestradiol Perindopril + Indapamida 

Clotrimazol Pioglitazona 

Clozapina Piracetam 

Darunavir Piroxicam 

Deferriprona Pramipexol 

Deflazacorte Pravastatina 

Desloratadina Pregabalina 

Desmopressina Progesterona 

Desogestrel Prometazina 

Desogestrel + Etinilestradiol Propranolol 

Dexcetoprofeno Quetiapina 

Dexclorofeniramina Quinapril 

Diazepam Rabeprazol 

Diclofenac Racecadotril 

Diclofenac + Misoprostol Raloxifeno 

Dienogest + Etinilestradiol Ramipril 

Dienogest + Valerato de estradiol Ramipril + Hidroclorotiazida 

Diltiazem Ranelato de estrôncio 

Dobesilato de cálcio Ranitidina 

Dobutamina Rasagilina 

Domperidona Remifentanilo 

Donepezilo Repaglinida 

Dorzolamida Ribavirina 

Doxazosina Rilmenidina 

Drospirenona + Etinilestradiol Riluzol 

Duloxetina Risedronato de sódio 

Dutasterida Risperidona 

Ebastina Rivastigmina 

Enalapril Ropinirol 

Enalapril + Hidroclorotiazida Rosuvastatina 

Enalapril + Lercanidipina Rupatadina 

Entacapona Salbutamol 

Entecavir Selegilina 

Eplerenona Sertralina 

Eprosartan Sildenafil 

Escitalopram Sinvastatina 

Esomeprazol Sinvastatina + Ezetimiba 

Espironolactona Sitagliptina 

Ésteres etílicos 90 do ácido omega-3 Solifenacina 

Etinilestradiol + Gestodeno Sucralfato 

Etinilestradiol + Levonorgestrel Sulfametoxazol + Trimetoprim 

Etinilestradiol + Norgestimato Tacrolímus 

Etodolac Tadalafil 

Etofenamato Tamoxifeno 

Etoricoxib Tansulosina 

Exemestano Tecnécio (99mTc) sestamibi 

Ezetimiba Telmisartan 

Febuxostate Telmisartan + Hidroclorotiazida 

Felodipina Temozolomida 

Fenofibrato Tenoxicam 

Fentanilo Terazosina 

Fexofenadina Terbinafina 
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Finasterida Tetrabenazina 

Flecainida Tiamina 

Flucloxacilina Tianeptina 

Fluconazol Tiaprida 

Fluoxetina Tibolona 

Flutamida Ticlopidina 

Fluticasona Tilactase 

Fluvastatina Timolol + Dorzolamida 

Fluvoxamina Tiocolquicosido 

Formoterol Tioconazol 

Fosfomicina Tizanidina 

Fosinopril Tobramicina 

Fosinopril + Hidroclorotiazida Topiramato 

Fulvestrant Tramadol 

Furosemida Tramadol + Paracetamol 

Gabapentina Trandolapril 

Galantamina Trazodona 

Gemfibrozil Triflusal 

Gentamicina Trimetazidina 

Glibenclamida Valaciclovir 

Gliclazida Valganciclovir 

Glimepirida Valsartan 

Glucosamina Valsartan + Hidroclorotiazida 

Granissetrom Vardenafil 

Haloperidol Venlafaxina 

Hidroclorotiazida + Amilorida Vinpocetina 

Hidrocortisona Voriconazol 

Hidroxicloroquina Ziprasidona 

Hidroxizina Zofenopril 

Hipromelose Zolmitriptano 

 Zolpidem 
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Anexo V – Esquema de prescrição por DCI 
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Anexo VI – Esquema de prescrição por nome do medicamento 

ou do titular de AIM 
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Anexo VII – Grupos e subgrupos farmacoterapêuticos que 

integram os diferentes escalões de comparticipação do 

Estado no preço dos medicamentos 

Grupos e subgrupos farmacoterapêutico que integram os diferentes 

escalões de comparticipação do Estado no preço dos medicamentos: 

➢ Escalão A – 90 % do preço de venda ao público dos medicamentos 

Antihemofílicos (a) 

Medicamentos para tratamento de fibrose quística (c) 

Medicamentos específicos para a hemodiálise 

Grupo 1 – Medicamentos anti-infeciosos 

  1.1.12 Antituberculosos (a) 

  1.1.13 Antilepróticos (a) 

Grupo 2 – Sistema nervoso central 

  2.4 Antimiasténicos 

  2.5 Antiparkinsónicos 

  2.5.1 Anticolinérgicos 

  2.5.2 Dopaminomiméticos 

  2.6 Antiepiléticos e anticonvulsivantes 

  2.9.2 Antipsicóticos simples para administração oral e intramuscular

 Grupo 8 – Hormonas e medicamentos usados no tratamento das doenças 

endócrinas 

8.1 Hormonas hipotalâmicas e hipofisárias, seus análogos e 

antagonistas 

Hormona de crescimento (b) 

   Hormona antidiurética 

  8.4 Insulinas, antidiabéticos e glucagon 

  8.4.1 Insulinas 

  8.4.1.1 De ação curta 

8.4.1.2 De ação intermédia 

8.4.1.3 De ação prolongada 

  8.4.2 Outros antidiabéticos 

Grupo 15 – Medicamentos usados em afeções oculares 

15.4 Medicamentos usados no tratamento do glaucoma 

15.4.1 Mióticos 
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15.4.2 Simpaticomiméticos 

15.4.3 Bloqueadores beta 

15.4.4 Análogos das prostaglandinas 

15.4.5 Outros 

Grupo 16 – Medicamentos antineoplásicos e imunomoduladores 

16.1 Citotóxicos (a) 

16.1.1 Alquilantes (a) 

16.1.2 Citotóxicos relacionados com alquilantes (a) 

16.1.3 Antimetabolitos (a) 

16.1.4 Inibidores da topoisomerase I (a) 

16.1.5 Inibidores da topoisomerase II (a) 

16.1.6 Citotóxicos que se intercalam no ADN (a) 

16.1.7 Citotóxicos que interferem com a tubulina (a) 

16.1.8 Inibidores das tirosinacinases (a) 

16.1.9 Outros citotóxicos (a) 

  16.2 Hormonas e anti-hormonas 

16.2.1 Hormonas (a) 

16.2.1.1 Estrogénios (a) 

16.2.1.2 Androgénios (a) 

16.2.1.3 Progestagénios (a) 

16.2.1.4 Análogos da hormona libertadora de gonadotropina (a) 

16.2.2 Anti -hormonas (a) 

16.2.2.1 Antiestrogénios (a) 

16.2.2.2 Antiandrogénios (a) 

16.2.2.3 Inibidores da aromatase (a) 

16.2.2.4 Adrenolíticos (a) 

16.2.2.5 Antiprogestagénios e moduladores do recetor da 

progesterona (a) 

16.3 Imunomoduladores (a) 

➢ Escalão B – 69 % do preço de venda ao público dos medicamentos 

Grupo 1 — Medicamentos anti-infeciosos 

1.1 Antibacterianos 

1.1.1 Penicilinas 

1.1.1.1 Benzilpenicilinas e fenoximetilpenicilina 

1.1.1.2 Aminopenicilinas 

1.1.1.3 Isoxazolilpenicilinas 
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1.1.1.4 Penicilinas antipseudomonas 

1.1.1.5 Amidinopenicilinas 

1.1.2 Cefalosporinas 

1.1.2.1 Cefalosporinas de 1.ª geração 

1.1.2.2 Cefalosporinas de 2.ª geração 

1.1.2.3 Cefalosporinas de 3.ª geração 

1.1.2.4 Cefalosporinas de 4.ª geração 

1.1.3 Monobactamos 

1.1.4 Carbapenemes 

1.1.5 Associações de penicilinas com inibidores das lactamases beta 

1.1.6 Cloranfenicol e tetraciclinas 

1.1.7 Aminoglicosídeos 

1.1.8 Macrólidos 

1.1.9 Sulfonamidas e suas associações 

1.1.10 Quinolonas 

1.1.11 Outros antibacterianos 

1.2 Antifúngicos 

1.3 Antivíricos 

1.3.2 Outros antivíricos 

1.4.2 Antimaláricos 

Grupo 3 – Aparelho cardiovascular 

3.1 Cardiotónicos 

3.1.1 Digitálicos 

3.1.2 Outros cardiotónicos 

3.2 Antiarrítmicos 

3.2.1 Bloqueadores dos canais do sódio (classe I) 

3.2.1.1 Classe Ia (tipo quinidina) 

3.2.1.2 Classe Ib (tipo lidocaína) 

3.2.1.3 Classe Ic (tipo flecainida) 

3.2.2 Bloqueadores adrenérgicos beta (classe II) 

3.2.3 Prolongadores da repolarização (classe III) 

3.2.4 Bloqueadores da entrada do cálcio (classe IV) 

3.2.5 Outros antiarrítmicos 

3.4 Anti-hipertensores 

3.4.1 Diuréticos 

3.4.1.1 Tiazidas e análogos 

3.4.1.2 Diuréticos da ansa 
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3.4.1.3 Diuréticos poupadores de potássio 

3.4.1.4 Inibidores da anidrase carbónica 

3.4.1.5 Diuréticos osmóticos 

3.4.1.6 Associações de diuréticos 

3.4.2 Modificadores do eixo renina angiotensina 

3.4.2.1 Inibidores da enzima de conversão da angiotensina 

3.4.2.2 Antagonistas dos recetores da angiotensina 

3.4.3 Bloqueadores da entrada do cálcio 

3.4.4 Depressores da atividade adrenérgica 

3.4.4.1 Bloqueadores alfa 

3.4.4.2 Bloqueadores beta 

3.4.4.2.1 Seletivos cardíacos 

3.4.4.2.2 Não seletivos cardíacos 

3.4.4.2.3 Bloqueadores beta e alfa 

3.4.4.3 Agonistas alfa 2 centrais 

3.4.5 Vasodilatadores diretos 

3.4.6 Outros 

3.5.1 Antianginosos 

Grupo 4 — Sangue 

4.3.1 Anticoagulantes 

4.3.1.1 Heparinas 

4.3.1.2 Antivitamínicos K 

4.3.1.3 Antiagregantes plaquetários 

4.3.1.4 Outros anticoagulantes 

4.3.2 Fibrinolíticos (ou trombolíticos) 

Grupo 5 — Aparelho respiratório 

5.1 Antiasmáticos e broncodilatadores e respetivas associações 

5.1.1 Agonistas adrenérgicos beta 

5.1.2 Antagonistas colinérgicos 

5.1.3 Anti-inflamatórios 

5.1.3.1 Glucocorticoides 

5.1.3.2 Antagonistas dos leucotrienos 

5.1.3.3 Outros anti-inflamatórios 

5.1.4 Xantinas 

5.1.5 Antiasmáticos de ação profilática 

Grupo 6 — Aparelho digestivo 

6.8 Anti -inflamatórios intestinais 
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Grupo 7 — Aparelho genitourinário 

7.3 Anti-infeciosos e antissépticos urinários 

Grupo 8 — Hormonas e medicamentos usados no tratamento das doenças 

endócrinas 

8.3 Hormonas da tiroide e antitiroideus 

8.5 — Hormonas sexuais 

8.5.1.2 — Anticoncecionais 

Grupo 9 — Aparelho locomotor 

9.2 Modificadores da evolução da doença reumatismal 

9.3 Medicamentos usados para o tratamento da gota 

9.4 Medicamentos para tratamento da artrose 

9.6 Medicamentos que atuam no osso e no metabolismo do cálcio 

9.6.1 Calcitonina 

9.6.2 Bifosfonatos 

9.6.3 Vitaminas D 

9.6.4 Hormonas e análogos 

9.6.5 Outros 

➢ Escalão C – 37 % do preço de venda ao público dos medicamentos 

Grupo 1 — Medicamentos anti-infeciosos 

1.4.1 Anti-helmínticos 

1.4.3 Outros antiparasitários 

Grupo 2 — Sistema nervoso central 

2.3.1 Ação central 

2.3.2 Ação periférica 

2.3.3 Ação muscular direta 

2.7 Antieméticos e antivertiginosos 

2.8 Estimulantes inespecíficos do sistema nervoso central 

2.9.1 Ansiolíticos, sedativos e hipnóticos 

2.9.3 Antidepressores 

2.9.4 Lítio 

2.10 Analgésicos e antipiréticos 

2.11 Medicamentos usados na enxaqueca 

2.12 Analgésicos estupefacientes 

2.13.1 Medicamentos utilizados no tratamento sintomático das 

alterações das funções cognitivas 

2.13.3 Medicamentos para tratamento da dependência de drogas 
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2.13.4 Medicamentos com ação específica nas perturbações do ciclo 

sono -vigília 

Grupo 3 — Aparelho cardiovascular 

3.3 Simpaticomiméticos 

3.5.2 Outros vasodilatadores 

3.7 Antidislipidémicos 

Grupo 4 — Sangue 

4.1 Antianémicos 

4.1.1 Compostos de ferro 

4.1.2 Medicamentos para tratamento das anemias megaloblásticas 

4.4.1 Antifibrinolíticos 

4.4.2 Hemostáticos 

Grupo 5 — Aparelho respiratório 

5.2.2 Expetorantes 

Grupo 6 — Aparelho digestivo 

6.1.2 De ação sistémica 

6.2 Antiácidos e antiulcerosos 

6.2.2 Modificadores da secreção gástrica 

6.2.2.1 Anticolinérgicos 

6.2.2.2 Antagonistas dos recetores H2 

6.2.2.3 Inibidores da bomba de protões 

6.2.2.4 Prostaglandinas 

6.2.2.5 Protetores da mucosa gástrica 

6.3.1 Modificadores da motilidade gástrica ou procinéticos 

6.3.2.2 Antidiarreicos 

6.3.2.2.1 Obstipantes 

6.3.2.2.2 Adsorventes 

6.3.3 Modificadores da dor e da motilidade intestinal 

6.5 Inibidores enzimáticos 

6.6 Suplementos enzimáticos, bacilos lácteos e análogos 

6.9 Medicamentos que atuam no fígado e vias biliares 

6.9.2 Medicamentos para tratamento da litíase biliar 

Grupo 7 — Aparelho geniturinário 

7.1 Medicamentos de aplicação tópica na vagina (exceto produtos 

considerados de higieneantisépticos vaginais em formulações 

destinadas a lavagens vaginais) 

7.1.1 Estrogénios e progestagénios 
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7.1.2 Anti-infeciosos 

7.2 Medicamentos que atuam no útero 

7.2.1 Ocitócicos 

7.2.2 Prostaglandinas 

7.4.1 Acidificantes e alcalinizantes urinários 

7.4.2 Medicamentos usados nas perturbações da micção 

7.4.2.1 Medicamentos usados na retenção urinária 

7.4.2.2 Medicamentos usados na incontinência urinária 

7.4.3 Medicamentos usados na disfunção erétil 

Grupo 8 — Hormonas e medicamentos usados no tratamento das doenças 

endócrinas 

8.1 Hormonas hipotalâmicas e hipofisárias, seus análogos e 

antagonistas (exceto hormonas antidiurética e do crescimento) 

8.1.1 Lobo anterior da hipófise 

8.1.2 Lobo posterior da hipófise 

8.1.3 Antagonistas hipofisários 

8.2 Corticosteroides 

8.2.1 Mineralocorticóides 

8.2.2 Glucocorticoides 

8.4.3 Glucagon 

8.5.1.1 Tratamento de substituição 

8.5.2 Androgénios e anabolizantes 

8.6 Estimulantes da ovulação e gonadotropinas 

Grupo 9 — Aparelho locomotor 

9.1 Anti-inflamatórios não esteroides e respetivas associações 

9.1.1 Derivados do ácido antranílico 

9.1.2 Derivados do ácido acético 

9.1.3 Derivados do ácido propiónico 

9.1.4 Derivados pirazolónicos 

9.1.5 Derivados do indol e do indeno 

9.1.6 Oxicans 

9.1.7 Derivados sulfanilamídicos 

9.1.8 Compostos não acídicos 

9.1.9 Inibidores seletivos da Cox 2 

Grupo 10 — Medicação antialérgica 

10.1 Anti-histamínicos 

10.1.1 Anti-histamínicos H 1 sedativos 
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10.1.2 Anti-histamínicos H 1 não sedativos 

10.2 Corticosteroides 

10.3 Simpaticomiméticos 

Grupo 11 — Nutrição e metabolismo (em todos os subgrupos abaixo 

indicados apenas são comparticipáveis as vitaminas e sais minerais simples 

e as associações A + D, A + E, A + E + B6 e cálcio + vitamina D) 

11.3.1 Vitaminas 

11.3.1.1 Vitaminas lipossolúveis 

11.3.1.2 Vitaminas hidrossolúveis 

11.3.1.3 Associações de vitaminas 

11.3.2.1 Cálcio, magnésio e fósforo 

11.3.2.1.1 Cálcio 

11.3.2.1.3 Fósforo 

11.3.2.2 Flúor 

11.3.2.3 Potássio 

Grupo 12 — Corretivos da volémia e das alterações eletrolíticas 

12.1 Corretivos do equilíbrio ácido base 

12.1.1 Acidificantes 

12.1.2 Alcalinizantes 

12.2 Corretivos das alterações hidroeletrolíticas 

12.2.1 Cálcio 

12.2.2 Fósforo 

12.2.3 Magnésio 

12.2.4 Potássio 

12.2.5 Sódio 

12.2.6 Zinco 

12.2.7 Glucose 

12.2.8 Outros 

12.3 Soluções para diálise peritoneal 

12.3.1 Soluções isotónicas 

12.3.2 Soluções hipertónicas 

12.4 Soluções para hemodiálise 

12.5 Soluções para hemofiltração 

12.6 Substitutos do plasma e das frações proteicas do plasma 

12.7 Medicamentos captadores de iões 

12.7.1 Fixadores de fósforo 

12.7.2 Resinas permutadoras de catiões 
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Grupo 13 — Medicamentos usados em afeções cutâneas 

13.1 Anti-infeciosos de aplicação na pele 

13.1.1 Antissépticos e desinfetantes 

13.1.2 Antibacterianos 

13.1.3 Antifúngicos 

13.1.4 Antivíricos 

13.1.5 Antiparasitários 

13.3 Medicamentos queratolíticos e antipsoriáticos 

13.3.1 De aplicação tópica 

13.3.2 De ação sistémica 

13.4 Medicamentos para tratamento da acne e da rosácea 

13.4.1 Rosácea 

13.4.2 Acne 

13.4.2.1 De aplicação tópica 

13.4.2.2 De ação sistémica 

13.5 Corticosteroides de aplicação tópica 

13.8.5 Imunomoduladores de uso tópico 

13.8.7 Outros 

Grupo 14 – Medicamentos usados em afeções otorrinolaringológicas 

14.1.2 Corticosteroides 

14.1.3 Anti-histamínicos 

Grupo 15 — Medicamentos usados em afeções oculares 

15.1 Anti-infeciosos tópicos 

15.1.1 Antibacterianos 

15.1.2 Antifúngicos 

15.1.3 Antivíricos 

15.2 Anti-inflamatórios 

15.2.1 Corticosteroides 

15.2.2 Anti-inflamatórios não esteroides 

15.2.3 Outros anti-inflamatórios, descongestionantes e antialérgicos 

15.3 Midriáticos e cicloplégicos 

15.3.1 Simpaticomiméticos 

15.3.2 Anticolinérgicos 

15.5 Anestésicos locais 

15.6 Outros medicamentos e produtos usados em oftalmologia 

15.6.1 Adstringentes, lubrificantes e lágrimas artificiais 

Grupo 17 — Medicamentos usados no tratamento de intoxicações 
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Todo o grupo 

Grupo 18 — Vacinas e imunoglobulinas 

18.1 Vacinas (simples e conjugadas) 

18.3 Imunoglobulinas 

➢ Escalão D – 15 % do preço de venda ao público dos medicamentos 

 

Legenda: 

(a) Medicamentos prescritos e dispensados pelos estabelecimentos e serviços integrados no 

Serviço Nacional de Saúde em situações de internamento ou em regime ambulatório; em caso de 

dispensa pelas farmácias de oficina, a comparticipação do Estado é feita pelo escalão C 

(b) Medicamentos prescritos e dispensados pelos estabelecimentos e serviços integrados no 

Serviço Nacional de Saúde em situações de internamento ou em regime ambulatório; em caso de 

dispensa pelas farmácias de oficina, a comparticipação do Estado é nula; 

(c) Medicamentos prescritos e dispensados em serviços de medicina interna, pneumologia ou 

pediatria dos hospitais classificados no grupo III da Portaria n.º 82/2014, de 10 de abril. 
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Anexo VIII – Regimes excecionais de comparticipação 

Regimes excecionais de comparticipação 

Patologia especial Âmbito Dispensa Comparticipação Legislação 

HIDRADENITE 
SUPURATIVA 

(HIDROSADENITE 
SUPURATIVA ou ACNE 

INVERSA) 

Medicamentos 
referidos na Portaria 
n.º 38/2017, de 26 de 

janeiro 

Farmácia 
hospitalar 

100% 
Portaria n.º 

38/2017, de 26 de 
janeiro 

DOR CRÓNICA NÃO 
ONCOLÓGICA 

MODERADA A FORTE 

Medicamentos 
referidos na Portaria 

n.º 329/2016, de 20 de 
dezembro 

 

Farmácia 
comunitária 

90% 
Portaria n.º 

329/2016, de 20 
de dezembro 

ICTIOSE 

Medicamentos 
referidos no Despacho 

n.º 5635-A/2014, de 
24 de abril 

Farmácia 
comunitária 

90% 
Despacho n.º 

5635-A/2014, de 
24 de abril 

PSORÍASE 
Medicamentos 

referidos na Lei n.º 
6/2010, de 7 de maio 

Farmácia 
comunitária 

90% 
Lei n.º 6/2010, de 

7 de maio 

PROCRIAÇÃO 
MEDICAMENTE 

ASSISTIDA 

Medicamentos 
referidos no Despacho 
n.º 10910/2009, de 22 

de abril (na sua 
redação atual) 

Farmácia 
comunitária 

69% 
Despacho n.º 

10910/2009, de 22 
de abril (alterado) 

DOR ONCOLÓGICA 
MODERADA A FORTE 

Medicamentos 
referidos na Portaria 

n.º 331/2016, de 22 de 
dezembro 

Farmácia 
comunitária 

90% 
Portaria n.º 

331/2016, de 22 
de dezembro 

ARTRITE REUMATÓIDE, 
ARTRITE IDIOPÁTICA 

JUVENIL, ARTRITE 
PSORIÁTICA e 

ESPONDILOARTRITES 

Medicamentos 
referidos na Portaria 

n.º 141/2017, de 18 de 
abril 

Farmácia 
comunitária 

100% 
Portaria n.º 

141/2017, de 18 
de abril 

DOENÇA 
INFLAMATÓRIA 

INTESTINAL 

Medicamentos 
referidos no Despacho 
n.º 1234/2007, de 29 
de dezembro (na sua 

redação atual) 

Farmácia 
comunitária 

90% 

Despacho n.º 
1234/2007, de 

29/12/2006 
(alterado) 

PSICOSE MANÍACO-
DEPRESSIVA 

Medicamentos 
referidos no Despacho 
n.º 21094/99, de 14 de 

setembro 

Farmácia 
comunitária 

100% 
Despacho n.º 

21094/99, de 14 
de setembro 

DOENÇA DE 
ALZHEIMER 

Medicamentos 
referidos no Despacho 
n.º 13020/2011, de 20 

de setembro 

Farmácia 
comunitária 

37% 
Despacho n.º 

13020/2011, de 20 
de setembro 

HEMOGLOBINOPATIA 
Medicamentos 

comparticipados 
Farmácia 

comunitária 
100% 

Despacho n.º 
11387-A/2003, de 

23 de maio 

HEMOFILIA 
Medicamentos 

comparticipados 
Farmácia 

comunitária 
100% 

Despacho n.º 
11387-A/2003, de 

23 de maio 

LÚPUS 
Medicamentos 

comparticipados 
Farmácia 

comunitária 
100% 

Despacho n.º 
11387-A/2003, de 

23 de maio 

PARAMILOIDOSE 
Todos os 

medicamentos 
Farmácia 

comunitária 
100% 

Despacho n.º 
4521/2001, de 31 

de janeiro 

HIPERFENILALANINEMI
A 

Medicamentos 
referidos no Despacho 
n.º 1261/2014, de 14 

de janeiro 

Farmácia 
hospitalar 

100% 
Despacho n.º 

1261/2014, de 14 
de janeiro 

DOENÇA DE CROHN ou 
COLITE ULCEROSA 

Medicamentos 
referidos no Despacho 
n.º 9767/2014, de 21 

de julho 

Farmácia 
hospitalar 

100% 
Despacho n.º 

9767/2014, de 21 
de julho 

ACROMEGÁLIA 
Medicamentos 

referidos no Despacho 
Farmácia 
hospitalar 

100% 
Despacho n.º 

3837/2005, de 27 
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n.º 3837/2005, de 27 
de janeiro (na sua 

redação atual) 

de janeiro 
(alterado) 

ESCLEROSE MÚLTIPLA 

Lista de 
medicamentos 

referidos no anexo ao 
Despacho n.º 

11728/2004, de 17 de 
maio 

Farmácia 
hospitalar 

100% 
Despacho n.º 

11728/2004, de 17 
de maio (alterado) 

HEPATITE C 

Boceprevir; 
Peginterferão alfa 2-a; 
Peginterferão alfa 2-b; 

Ribavirina; 
Sofosbuvir; 
Ledipasvir + 
Sofusbuvir; 
Dasabuvir; 

Ombitasvir + 
Paritaprevir + 

Ritonavir. 

Farmácia 
hospitalar 

100% 

Portaria n.º 
158/2014, de 13 

de fevereiro 
(alterado) 

PROFILAXIA DA 
REJEIÇÃO AGUDA DO 

TRANSPLANTE 
HEPÁTICO ALOGÉNICO 

Lista de 
medicamentos 

referidos no anexo ao 
Despacho n.º 

6818/2004, de 10 de 
março 

Farmácia 
hospitalar 

100% 

Despacho n.º 
6818/2004, de 10 

de março 
(alterado) 

PROFILAXIA DA 
REJEIÇÃO AGUDA DO 

TRANSPLANTE 
CARDÍACO ALOGÉNICO 

Lista de 
medicamentos 

referidos no anexo ao 
Despacho n.º 

6818/2004, de 10 de 
março 

Farmácia 
hospitalar 

100% 

Despacho n.º 
6818/2004, de 10 

de março 
(alterado) 

PROFILAXIA DA 
REJEIÇÃO AGUDA DO 
TRANSPLANTE RENAL 

ALOGÉNICO 

Lista de 
medicamentos 

referidos no anexo ao 
Despacho n.º 

6818/2004, de 10 de 
março 

Farmácia 
hospitalar 

100% 

Despacho n.º 
6818/2004, de 10 

de março 
(alterado) 

PARAPLEGIAS 
ESPÁSTICAS 

FAMILIARES e ATAXIAS 
CEREBELOSAS 
HEREDITÁRIAS 

(nomeadamente Doença 
da Machado-Joseph) 

Medicação 
antiespástica, 

antidepressiva, 
indutora do sono e 

vitamínica (prescrita e 
dispensada em 

consultas de 
neurologia dos 

hospitais da rede 
oficial) 

Farmácia 
hospitalar 

100% 
Despacho n.º 

19972/99, de 20 
de setembro 

SÍNDROME DE LENNOX-
GASTAUT 

Medicamentos 
referidos no Despacho 
n.º 13622/99, de 26 de 

maio 

Farmácia 
hospitalar 

100% 
Despacho n.º 

13622/99, de 26 
de maio 

ESCLEROSE LATERAL 
AMIOTRÓFICA 

Medicamentos 
referidos no Despacho 
n.º 8599/2009, de 19 

de março (na sua 
redação atual) 

Farmácia 
hospitalar 

100% 

Despacho n.º 
8599/2009, de 19 

de março 
(alterado) 

DEFICIÊNCIA DA 
HORMONA DE 

CRESCIMENTO NA 
CRIANÇA, SÍNDROME 

DE TURNER, 
PERTURBAÇÕES DO 

CRESCIMENTO, 
SÍNDROME DE PRADER-
WILLI e TERAPÊUTICA 

DE SUBSTITUIÇÃO 

Medicamentos 
referidos no Despacho 
n.º 12455/2010, de 22 

de julho 

Farmácia 
hospitalar 

100% 
Despacho n.º 

12455/2010, de 22 
de julho 

INFEÇÃO VIH 

Medicamentos 
antiretrovíricos 

indicados para o 
tratamento da infeção 

pelo VIH/sida no 
termos e condições 

referidas no Despacho 
n.º 6716/2012 

Farmácia 
hospitalar 

100% 
Despacho n.º 

6716/2012 
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INSUFICIÊNCIA RENAL 
CRÓNICA 

Medicamentos 
contendo ferro para 

administração 
intravenosa; Eprex 

(epoetina alfa); 
Neorecormon 

(epoetina beta); 
Retacrit (epoetina 

zeta); Aranesp 
(darbepoetina alfa); 

Mircera 
(Metoxipolietilenoglicol

-epoetina beta). 

Farmácia 
hospitalar 

100% 
Despacho n.º 

10/96, de 16 de 
maio (alterado) 

INSUFICIÊNCIA 
CRÓNICA e 

TRANSPLANTAÇÃO 
RENAL 

Medicamentos 
incluídos no anexo do 
Despacho n.º 3/91, de 

8 de fevereiro 

Farmácia 
hospitalar 

100% 

Despacho n.º 
3/91, de 8 de 

fevereiro 
(alterado) 

FIBROSE QUÍSTICA 
Medicamentos 

comparticipados 
Farmácia 
hospitalar 

100% 
Despacho n.º 
24/89, de 2 de 

fevereiro 

ARTRITE REUMATÓIDE, 
ESPONDILITE 

ANQUILOSANTE, 
ARTRITE PSORIÁTICA, 
ARTRITE IDIOPÁTICA 

JUVENIL 
POLIARTICULAR e 

PSORÍASE EM PLACAS 

Medicamentos 
referidos na Portaria 
n.º 48/2016, de 22 de 

março 
 

Procedimento de 
registo mínimo 

 

Farmácia 
hospitalar 

100% 
Portaria n.º 

48/2016, de 22 de 
março 
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Anexo IX – Tabelas das plantas, substâncias e preparações 

autorizadas para dispensa 

Tabelas das plantas, substâncias e preparações sujeitas a controlo 

artigos 2.º e 3.º do Decreto-Lei n.º 15/93 

TABELA I-A 

Acetil-alfa-metilfentanil - N-(1-α metilfenetil-4-piperidil) acetanilida 

Acetildiidrocodeína - 3-metoxi-4,5-epoxi-6-acetoxi-17-metilmorfinano 

Acetilmetadol - 3-acetoxi-6-dimetilamino-4,4-difenil-heptano 

Acetorfina - 3-0-acetiltetra-hidro-7α-(1-hidro-1-metilbutil)-6,14-endoetano-oripavina 

Alfacetilmetadol - alfa-3-acetoxi-6-dimetilamino-4,4-difenil-heptano 

Alfameprodina - alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoxipiperidina 

Alfametadol - alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol 

Alfa-metilfentanil - N-[1-(α metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida 

Alfa-metiltiofentanil - N-[1-metil-2-(2-tienil)etil]-4-piperidil propionanilida 

Alfentanil - monocloridrato de N-{1[2-(4-etil-4,5-di-hidro-5-oxo-1H-tetrazol-1il)etil]-4-(metoxi 

metil)-4-piperidinil}-N-fenilpropanamida 

Alfaprodina - α-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoxipiperidina 

Alilprodina - 3-alil-1-metil-4-fenil-4-propionoxipiperidina 

Anileridina - éster etílico do ácido 1-para-aminofenetil-4-fenilpiperidino-4-carboxílico 

Benzilmorfina - 3-benziloxi-4,5-epoxi-N-metil-7-morfineno-6-ol; 3-benzilmorfina 

Benzetidina - éster etílico do ácido 1-(2-benziloxietil)-4-fenilpepiridino-4-carboxílico 

Betacetilmetadol-beta-3-acetoxi-6-dimetilamino-4,4-difenil-heptano 

Beta-hidroxifentanil-N-[1-(β-hidroxifenetil)-4-piperidil] propionanilida 

Beta-hidroxi-3-metilfentanil-N-[1-β-hidroxifenetil)-3-metil-4-piperidil] propionanilida 

Betameprodina - beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoxipiperidina 

Betametadol - beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol 

Betaprodina - beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoxipiperidina 

Bezitramida - 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-(2-oxo-3-propionil-1-benzimidazolinil)-piperidi 

na 

Butirato de dioxafetilo - etil-4-morfolino-2,2-difenilbutirato 

Cetobemidona - 4-meta-hidroxifenil-1-metil-4-propionilpiperidina 

Clonitazeno - 2-para-clorobenzil-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazol 

Codeína - 3-metoxi-4,5-epoxi-6-hidroxi-17-metil-7-morfineno; 3-metil-morfina 

Codeína N-óxido-3-metoxi-4,5-epoxi-6-hidroxi-17-metil-7-morfineno-17-oxi-ol 
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Codoxina-di-hidrocodeinona-6-carboximetiloxina 

Concentrado de palha de papoila (matéria obtida por tratamento da palha de papoila em 

ordem a obter a concentração dos seus alcaloides, logo que esta matéria é colocada no 

comércio) 

Desomorfina - 3-hidroxi-4,5-epoxi-17-metilmorfinano; di-hidrodoximorfina 

Dextromoramida - (+)-4-[2-metil-4-oxo-3,3-difenil-4 (1-pirrolidinil)-butil]-morfolina 

Dextropropoxifeno - (+)-4-dimetilamino-3-metil-1,2-difenil-2-butanol propionato 

Diampromida - N-[(2-metilfenetilamino)-propil]-propionanilida 

Dietiltiambuteno - 3-dietilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-buteno 

Difenoxilato - éster etílico do ácido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidino-4-carboxíli 

co 

Difenoxina - ácido-1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipecótico 

Diidrocodeína - 6-hidroxi-3-metoxi-17-metil-4,5-epoximorfinano 

Diidroetorfina - 7,8-diidro-7-α-[1-(R)-hidroxi-1- metilbutil]-6,14-enab-etanotetraidrooripavina 

Di-hidromorfina - 3,6-di-hidroxi-4,5-epoxi-17-metilmorfinano 

Dimefeptanol - 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol 

Dimenoxadol - 2-dimetilaminoetilo-1-etoxi-1,1-difenilacetato 

Dimetiltiambuteno - 3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-buteno 

Dipipanona - 4,4-difenil-6-piperidina-3-heptanona 

Drotebanol - 3,4-dimetoxi-17-metilmorfinano-6-beta, 14-diol 

Etilmetiltiambuteno - 3-etilmetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-buteno 

Etilmorfina - 3-etoxi-4,5-epoxi-6-hidroxi-17-metil-7-morfineno; 3-etilmorfina 

Etonitazeno - 1-dietilaminoetil-2-para-etoxibenzil-5-nitrobenzimidazol 

Etorfina - tetra-hidro-7-(1-hidroxi-1-metilbutil)-6,14-endoetanooripavina 

Etoxeridina - éster etílico do ácido-1-[2-(2-hidroxietoxi)-etil]-4-fenilpiperidino-4-carboxílico 

Fenadoxona - 6-morfolino-4,4-difenil-3-heptanona 

Fenanpromida - N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propionalida 

Fenazocina - 2'-hidroxi-5,9-dimetil-2-fenetil-6,7-benzomorfano 

Fenomorfano - 3-hidroxi-N-fenetilmorfinano 

Fenopiridina - éster etílico do ácido 1-(3-hidroxi-3-fenilpropil)-fenilpiperidino-4-carboxílico 

Fentanil - 1-fenetil-4-N-propionilanilinopiperidina 

Folcodina - 3-(2-morfolino-etoxi)-6-hidroxi-4,5-epoxi-17-metil-7-morfineno; morfoliniletilmor 

fina 

Furetidina - éster etílico do ácido 1-(2-tetra-hidrofurfuriloxietil)-4-fenilpiperidino-4-carboxíli 

co 

Heroína - 3,6-diacetoxi-4,5-epoxi-17-metil-7-morfineno; diacetilmorfina 

Hidrocodona - 3-metoxi-4,5-epoxi-6-oxo-17-metilmorfina; di-hidrocodeina 
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Hidromorfinol - 3,6,14-triidroxi-4,5-epoxi-17-metilmorfinano; 14-hidroxidiidromorfina 

Hidromorfona - 3-hidroxi-4,5-epoxi-6-oxo-17-metilmorfinano; diidromorfinona 

Hidroxipetidina - éster etílico do ácido 4-meta-hidroxifenil-1-metilpiperidino-4-carboxílico 

Isometadona - 6-dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-3-hexanona 

Levofenacilmorfano - (-)-3-hidroxi-N-fenacilmorfinano 

Levometorfano - (-)-3-metoxi-N-metilmorfinano 

Levomoramida - (-)-4-[2-metil-4-oxo-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)-butil]morfina 

Levorfanol - (-)-3-hidroxi-N-metilmorfinano 

Metadona - 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanona 

Metadona, intermediário de-4-ciano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutano 

Metazocina - 2'-hidroxi-2,5,9-trimetil-6,7-benzomorfano 

Metildesorfina - 6-metil-delta-6-desoximorfina; 3-hidroxi-4,5-epoxi-6,17-dimetil-6-morfineno 

Metildiidromorfina - 6-metil-diidromorfina; 3,6-diidroxi-4,5-epoxi-6,17-dimetilmorfinano 

3-metilfentanil-N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil)propionanilida (e os seus dois isómeros cis e 

trans) 

Metopão - 5-metildi-hidromorfinona; 3-hidroxi-4,5-epoxi-6-oxo-5,17 dimetilmorfinona 

Mirofina-miristilbenzilmorfina; tetradecanoato de 3-benziloxi-4,5-epoxi-17-metil-7-morfine 

no-6-ilo 

Morferidina – éster etílico do ácido 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidino-4-carboxílico 

Moramida, intermediário de ácido 2-metil-3-morfolino-1,1-difenilpropano carboxílico 

Morfina - 3,6-diidroxi-4,5-epoxi-17-metil-7-morfineno 

Morfina, bromometilato e outros derivados da morfina com nitrogénio pentavalente 

Morfina - N-óxido-3,6-diidroxi-4,5-epoxi-17-metil-7-morfineno-N-óxido 

MPPP - propionato de 1-metil-4-fenil-4-piperidinol 

Nicocodina - éster codeínico do ácido 3-piridinocarboxílico; 6-nicotinilcodeína 

Nicodicodina - éster diidrocodeínico do ácido 3-piridinocarboxílico; 6-nicotinildiidrocodeína 

Nicomorfina - 3,6-dinicotilmorfina 

Noracimetadol - ±-α-3-acetoxi-6-metilamino-4,4-difenil-heptano 

Norcodeína - 3-metoxi-4,5-epoxi-6-hidroxi-7-morfineno; N-desmetilcodeína 

Norlevorfanol - (-)-3-hidroximorfinano 

Normetadona - 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-hexanona 

Normorfina - 3,6-di-hidroxi-4,5-epoxi-7-morfineno; desmetilmorfina 

Norpipanona - 4,4-difenil-6-peperidino-3-hexanona 

Ópio - o suco coagulado espontaneamente obtido da cápsula da Papaver somniferum L. e 

que não tenha sofrido mais do que as manipulações necessárias para o seu 

empacotamento e transporte, qualquer que seja o seu teor em morfina 

Ópio - mistura de alcaloides sob a forma de cloridratos e brometos 
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Oripavina - (3-O-desmetiltebaína, o 6,7,8,14-tetradeshidro-4,5-α-epoxi-6-metoxi-17-metil 

morfinan-3-ol) 

Oxicodona - 3-metoxi-4,5-epoxi-6-oxo-14-hidroxi-17-metilmorfinano; 14-hidroxidiidrocodeí 

nona 

Oximorfona - 3,14-diidroxi-4,5-epoxi-6-oxo-17-metilmorfinano; 14-hidroxidiidromorfinona 

Para-fluorofentanil-(4'-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida 

PEPAP-acetato de 1-fenetil-4-fenil-4-piperidinol 

Petidina - éster etílico do ácido 1-metil-4-fenilpiperidino-4-carboxílico 

Petidina, intermediário A da 4-ciano-1-metil-4-fenilpiperidina 

Petidina, intermediário B do éster etílico do ácido-4-fenilpiperidino-4-carboxílico 

Petidina, intermediário C do ácido 1-metil-4-fenilpiperidino-4-carboxílico 

Piminodina - éster etílico do ácido 4-fenil-1-[3-(fenilamino)-propilpiperidino]-4-carboxílico 

Piritramida - amida do ácido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-(1-piperidino)-piperidino-4-

carboxílico 

Pro-heptazina - 1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoxiazaciclo-heptano 

Properidina - éster isopropílico do ácido 1-metil-4-fenilpiperi-dino-4-carboxílico 

Propirano - N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida 

Racemétorfano - ±-3-metoxi-N-metilmorfinano 

Racemoramida - ±-4-[2-metil-4-oxo-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)-butil]-morfolina 

Racemorfano - ±-3-hidroxi-N-metilmorfinano 

Remifentanilo-1-(2-metoxicarboniletil)-4-(fenilpropionilamino) piperidina-4-carboxilato de 

metilo 

Sufentanil - N-{4-metoximetil-1-[2-(2 (tienil) etil]-4-piperidil} propionanilida 

Tabecão - 3-metoxi-4,5-epoxi-6-acetoxi-17-metilmorfinano; acetidil-hidrocodeínona 

Tapentadol - {3-[(1R,2R)-3-(dimetilamino)-1-etil-2-metilpropil]fenol} 

Tebaína - (3,6-dimetoxi-4,5-epoxi-17-metil-6,8-morfinadieno) 

Tilidina – (±)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-ciclo-hexeno-1-carboxilato 

Tiofentanil - N-{1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil} propionanilida 

Trimeperidina - 1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoxipiperidina 

 

Os isómeros das substâncias inscritas nesta tabela em todos os casos em que estes isómeros 

possam existir com designação química específica, salvo se forem expressamente excluídos. 

Os ésteres e os éteres das substâncias inscritas na presente tabela em todas as formas em que 

estes ésteres e éteres possam existir, salvo se figurarem noutra tabela. 

Os sais das substâncias inscritas na presente tabela, incluindo os sais dos ésteres e éteres e 

isómeros mencionados anteriormente sempre que as formas desses sais sejam possíveis. 
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TABELA I-B 

Coca, folha de - as folhas de Erythroxilon coca (Lamark), da Erythroxilon nova-granatense 

(Morris) Hieronymus e suas variedades, da família das eritroxiláceas e as suas folhas, de 

outras espécies deste género, das quais se possa extrair a cocaína diretamente, ou obter-

se por transformações químicas; as folhas do arbusto de coca, exceto aquelas de que se 

tenha extraído toda a ecgonina, a cocaína e quaisquer outros alcaloides derivados da 

ecgonina 

Cocaína - éter metílico do ácido(-)8-metil-3-benzoiloxi-8-aza-biciclo-(1,2,3)-octano-2-

carboxílico; éster metílico de benzoilecgnonina 

Cocaína-D - isómero dextrógiro de cocaína 

Ecgnonina, ácido - (-)-3-hidroxi-8-metil-8-aza-biciclo-(1, 2, 3)-octano-2-carboxílico, e os 

seus ésteres e derivados que sejam convertíveis em ecgonina e cocaína 

Consideram-se inscritos nesta tabela todos os sais destes compostos, desde que a sua existência 

seja possível. 

 

TABELA I-C 

Canabis - folhas e sumidades floridas ou frutificadas da planta Cannabis sativa L. da qual 

não se tenha extraído a resina, qualquer que seja a designação que se lhe dê 

Canabis, resina de - resina separada, em bruto ou purificada, obtida a partir da planta 

Cannabis 

Canabis, óleo de - óleo separado, em bruto ou purificado, obtido a partir da planta Cannabis 

Cannabis - sementes não destinadas a sementeira da planta Canabis sativa L. 

Consideram-se inscritos nesta tabela todos os sais destes compostos, desde que a sua existência 

seja possível. 

 

TABELA II-A 

2C-I (2,5-dimetoxi-4-iodofenetilamina) 

2C-T-2 (2,5-dimetoxi-4-etiltiofenetilamina) 

2C-T-7 (2,5-dimetoxi-4-propiltiofenetilamina) 

Bufotenina - 5-hidroxi-N-N-dimetiltripptamina 

Catinona - (-)-α-aminopropiofenona 

DET - N-N-dietiltriptamina 

DMA - (±)-2,5-dimetoxi-α-metilfeniletilamina 

DMHP - 3-(1,2-dimetil-heptil)-1-hiroxi-7,8,9,10-tetraidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo-(b,d)pira 

no 

DMT - N-N-dimetiltriptamina 

DOB - 2,5 dimetoxi-4-bromoanfetamina 
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DOET - (±)-2,5-dimetoxi-4α-etil-metilfeniletilamina 

DOM, STP - 2-amino-1-(2,5-dimetoxi-4-metil)fenilpropano 

DPT - dipropiltriptamina 

Eticiclidina, PCE - N-etil-1-fenilciclo-hexilamina 

Etriptamina – 3-(2-aminobutil)indol 

Fenciclidina, PCP - 1-(1-fenilciclo-hexi) piperidina 

Lisergida, LSD, LSD-25-(±)-N-N-dietilisergamida; dietilamida do ácido dextro-lisérgico 

MDMA - 3,4-metilenadioxianfetamina 

Mescalina - 3,4,5-trimetoxifenetilamina 

Metcatinona – 2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-ona 

4-metilaminorex - (±)-cis-2-amino-4-metil-5-fenil-2-oxazolina 

4-metilmetcatinona (mefedrona) 

MMDA - (±)-5-metoxi-3,4-metilenodioxi-α metilfeniletilamina 

4-MTA (p-metiltioanfetamina ou 4-metiltioanfetamina) 

Para-hexilo - 3-hexilo-1-hidroxi-7,8,9,10-tetraidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo(b,d)pirano 

PMA - 4α-metoxi-metilfeniletilamina 

Psilocibina - fosfatodiidrogenado de 3-(2-dimetilaminoetil)-4-indolilo 

Psilocina - 3-(-2-dimetilaminoetil)-4-(hidroxi-indol) 

Roliciclidina, PHP, PCPY - 1-(1-fenilciclohexil)pirrolidina 

Tenanfetamina-MDA - (±)-3,4 N-metilenodioxi, α-dimetilfeniletilamina 

Tenociclidina, TCP - 1-[1-(2-tienil) ciclo-hexil]piperidina 

TMA - (±)-3,4,5-trimetoxi-a-metilfeniletilamina 

TMA-2 (2,4,5-trimetoxianfetamina) 

PMMA - [parametoximetilanfetamina ou N-metil-1-(4-metixifenil)-2-aminopropano] 

2C-B (4-bromo-2,5-dimetoxifenetilamina) 

GHB ((gama)-ácido hidroxibutírico) 

1-benzilpiperazina (1-benzil-1,4-diazacilohexano, N-benzilpiperazina ou, de forma menos 

precisa, benzilpiperazina ou BZP) 

5 (2-aminopropil)indole 

Os sais das substâncias indicadas nesta tabela, sempre que a existência de tais sais seja possível. 

Os isómeros das substâncias inscritas nesta tabela em todos os casos em que estes isómeros 

possam existir com designação química específica, salvo se forem expressamente excluídos. 

 

TABELA II-B 

Anfetamina - (±)-2-amino-1-fenilpropano 

Catina - (+)-treo-2-amino-1-hidroxi-1-fenilpropano 

Dexanfetamina - (+)-2-amino-1-fenilpropano 
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Fendimetrazina - (+)-3,4-dimetil-2-fenilmorfolina 

Fenetilina - (mais ou menos)-3,7-di-hidro-1,3-dimetil-7-{2-[(1-metil-2-feniletil)amino]etil}-

1H-purina-2,6-diona 

Fenmetrazina - 3-metil-2-fenilmorfolina 

Fentermina - α, α-dimetilfenetilamina 

Levanfetamina - (-)-2-amino-1-fenilpropano 

Levometanfetamina - (-)-N-dimetil, α-fenetilamino-3(O-clorofenil)-2-metil(3H)-4-quinazolino 

na 

Metanfetamina - (+)-2-metilamino-1-fenilpropano 

Metanfetamina, racemato - (±)-2-metilamina-1-fenilpropano 

Metilfenidato - éster metílico do ácido 2 fenil-2-(2-piperidil)acético 

Tetraidrocanabinol - os seguintes isómeros: Δ 6a (10a), Δ 6a (7), Δ 7, Δ 8, Δ 9, Δ 10, Δ (11) 

Zipeprol - α-(α-metoxibenzil)-4-(β-metoxifenetil)-1-piperazineetanol 

Os derivados e sais das substâncias inscritas nesta tabela, sempre que a sua existência seja 

possível, assim como todos os preparados em que estas substâncias estejam associadas a outros 

compostos, qualquer que seja a ação destes. 

 

TABELA II-C 

Amobarbital - ácido 5-etil-5-(3-metilbutil) barbitúrico 

Buprenorfina - 21-ciclopropil-7α[(s)1-hidroxi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-etano-6,7,8,14-

tetra-hidro oripavina 

Butalbital - ácido 5-alil-5-isobarbitúrico 

Ciclobarbital – ácido 5-(1-ciclo-hexeno-1-il)-5-etilbarbitúrico 

Flunitrazepam - 5-(2-fluorofenil)-1,3-di-hidro-1-metil-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepina-2-ona 

Glutetamida - 2-etil-2-fenilglutarimida 

Mecloqualona - 3-(O-clorofenil)-2-metil-4(3H)-quinazolinona 

Metaqualona - 2-metil-3-o-tolil-4(3H)-quinazolinona 

Pentazocina - 1,2,3,4,5,6-hexa-hidro-6,11,dimetil-3-(3-metil-2-butenil)-2,6-metano-3-bemz 

ozocina-8-ol 

Pentobarbital - ácido 5-etil-5-(1-metilbutil)barbitúrico 

Secobarbital - ácido 5-alil-5-(1-metilbutil)barbitúrico 

4-metilanfetamina 

Os sais das substâncias indicadas nesta tabela, sempre que a existência de tais sais seja possível. 

 

TABELA III 

1 - Preparações que, pela sua composição quantitativa e embora derivadas de 

estupefacientes, não apresentam grande risco de uso e abuso. 
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2 - Preparações de acetildiidrocodeína, codeína, diidrocodeína, etilmorfina, folcodina, 

nicocodina, nicodicodina e norcodeína, quando misturadas com um ou vários outros 

ingredientes e a quantidade de narcótico não exceda 100 mg por unidade de administração 

e a concentração nas preparações farmacêuticas em forma não dividida não exceda 2,5%. 

3 - Preparações de cocaína contendo no máximo 0,1% de cocaína, calculada em cocaína 

base, e preparações de ópio ou morfina que contenham no máximo 0,2% de morfina, 

calculada em morfina base anidra, quando em qualquer delas existam um ou vários 

ingredientes, ativos ou inertes, de modo que a concaína e o ópio ou morfina não possam 

ser facilmente recuperados ou não estejam em preparações que constituam perigo para a 

saúde. 

4 - Preparações de difenoxina contendo em unidade de administração no máximo 0,5 mg 

de difenoxina, calculada na forma base, e uma quantidade de sulfato de atropina 

equivalente pelo menos a 5% da dose de difenoxina. 

5 - Preparações de difenoxilato contendo em unidade de administração no máximo 2,5 mg 

de difenoxilato, calculado na forma base, e uma quantidade de sulfato de atropina 

equivalente pelo menos a 1% de difenoxilato. 

6 - Pó de ipecacuanha e ópio com a seguinte composição: 10% de ópio em pó; 10% de 

raiz de ipecacuanha em pó; 80% de qualquer pó inerte não contendo droga controlada. 

7 - Preparações de propiramo contendo no máximo 100 mg de propiramo por unidade de 

administração associadas com uma quantidade pelo menos igual de metilcelulose. 

8 - Preparações administráveis por via oral que não contenham mais de 135 mg de sais de 

dextropropoxifeno base por unidade de administração ou que a concentração não exceda 

2,5% das preparações em forma não dividida sempre que estas preparações não 

contenham nenhuma substância sujeita a medidas de controlo da Convenção de 1971 

sobre Psicotrópicos. 

9 - As preparações que correspondam a qualquer das fórmulas mencionadas nesta tabela 

e misturas das mesmas preparações com qualquer ingrediente que não faça parte das 

drogas controladas. 

 

TABELA IV 

Alobarbital - ácido 5,5 dialilbarbitúrico 

Alprazolam - 8-cloro-1-metil-6-fenil-4 H-s-triazol [4,3-α] [1,4] benzodiazepina 

Amfepramona - 2-(dietilamino) propiofenona 

Aminorex – 2-amino-5-fenil-2-oxazolina 

Barbital - ácido 5,5-dietilbarbitúrico 

Benzefetamina - N-benzil-N, -dimetilfenetilamina 

Bromazepam - 7-bromo-1,3-di-hidro-5-(2-piridinil)-2 H-1,4-benzodiazepina-2-ona 
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Brotizolan – 2-bromo-4-(0-clorofenil)-9-metil-6H-tienol[3,2-f]-s-triazolo[4,3-a][1,4]diazepina 

Butobarbital - ácido 5, butil-5-etilbarbitúrico 

Camazepam – dimetilcarbamato (éster) do 7-cloro-1,3-di-hidro-3-hidroxi-1-metil-5-fenil-2H-

1,4-benzodia zepina-2-ona 

Cetazolam - 11-cloro-8,12b-di-hidro-2,8-dimetil-12b-fenil-4H-[1,3]oxazino[3,2-d][1,4]benzo 

diazepina4,7 (6h)-diona 

Clobazam-7-cloro-1-metil-5-fenil-1H-1,5-benzodiazepina-2,4 (3H, 5H)-diona 

Clobenzorex - (+)-N-(o-clorobenzil)-α-metilfenetilamina 

Clonazepam - 7-nitro-5-(2-clorofenil)-3H-1,4-benzodiazepina-2 (1H)-ona 

Clorazepato - ácido 7-cloro-2,3-di-hidro-2,2-di-hidroxi-5-fenil-1H-1,4-benzodiazepina-3-car 

boxílico 

Clordiazepóxido - 7-cloro-2-metilamino-5-fenil-3H-1,4 benzodiazepina-4-óxido 

Clordesmetildiazepan - 7-cloro-5-(2-clorofenil)-1,3-di-hidro-2H-1,4-benzodiazepina-2-ona 

Clotiazepam - 5-(2-clorofenil)-7-etil-1,3-di-hidro-1-metil-2H-tieno [2,3-e]-1,4-diazepina-2-

ona 

Cloxazolam - 10-cloro-11b-(2-clorofenil)-2,3,7,11b-tetra-hidrooxa-zolo[3,2-d][1,4]benzodia 

zepina-6(5H)-ona 

Delorazepam - 7-cloro-5-(2-clorofenil)-1,3-di-hidro-2H-1,4-benzodiazepina-2-ona 

Diazepam - 7-cloro-1,3-di-hidro-1-1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepina-2-ona 

Estazolam - 8-cloro-6-fenil-4H-s-triazolo [4,3-α] [1,4] benzodiazepina 

Etclorvinol - etil-2-cloroviniletinil-carbinol 

Etilanfetamina - (±)-N-etil-α-metilfeniletilamina 

Etil-loflazepato - 7-cloro-5-(2-fluorofenil)-2,3-di-hidro-2-oxo-1H-1,4-benzodiazepina-3-carb 

oxilato de etilo 

Etinamato - carbamato-1-etinilciclo-hexanol 

Fencanfamina - (±)-3-N-etilfenil-(2,2,1) biciclo 2-heptanamina 

Fenobarbital - ácido-5-etil-5-fenilbarbitúrico 

Fenproporex - (±)-3-(α-metilfenitilamina)propionitrilo 

Fludiazepam - 7-cloro-5-(2-fluorofenil)-1,3-di-hidro-1-metil-2H-1,4-benzodiazepina-2-ona 

Flurazepam - 7-cloro-1-[2-(dietilamino)etil]-5-(2-fluorofenil)-1,3-di-hidro-2H-1,4-benzodiaze 

pina-2-ona 

Halazepam - 7-cloro-1,3-di-hidro-5-fenil-1-(2,2,2-trifluoretil)-2H-1,4-benzodiazepina-2-ona 

Haloxazolam - 10-bromo-11b-(2-fluorofenil)-2,3,7,11b-tetra-hidrooxazol[3,2-d][1,4]benzodi 

azepina-6 (5H)-ona 

Loprazolam - 6-2(clorofenil)-2,4-di-hidro-2-[4-metil-1-piperazinil)metileno]-8-nitro-1H-imida 

zo-[1,2-a] [1,4]benzodiazepina-1-ona 

Lorazepam - 7-cloro-5 (2-clorofenil)-1,3-di-hidro-3-hidroxi-2H-1,4-benzodiazepina-2-ona 
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Lormetazepam - 7-cloro-5-(2-clorofenil)-1,3-di-hidro-3-hidroxi-1-metil-2H-1,4-benzodiazepi 

na-2-ona 

Mazindol - 5-(p-clorofenil)-2,5-di-hidro-3N-imidazol (2,1-a)-isoindol-5-ol 

Medazepam - 7-cloro-2,3-di-hidro-1-metil-5-fenil-1H-1,4-benzodiazepina 

Mefenorex - (±)-N-(3-cloropropil)-a-metilfenetilamina 

Meprobamato - dicarbamato-2-metil-2-propil-1,3-propanediol 

Mesocarbe – 3-(α-metilfenetil)-N-(fenilcarbamoil)sid-nona imina 

Metilfenobarbital - ácido-5-etil-1-metil-5-fenilbarbitúrico 

Metiprilona - 3,3-dietil-5-metil-2,4-biperidinediona 

Midazolam - 8-cloro-6-(o-fluorofenil)-1-metil-4H-imidazol[1,5-α][1,4]benzodiazepina 

Nimetazepam - 1,3-di-hidro-1-metil-7-nitro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepina-2-ona 

Nitrazepam - 1,3-di-hidro-7-nitro-5-fenil-2H-1,4-benzodizepina-2-ona 

Nordazepam - 7-cloro-1,3-di-hidro-5-fenil-1(2H)-1,4-benzodiazepina-2-ona 

Oxazepam - 7-cloro-1,3-di-hidro-3-hidroxi-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepina-2-ona 

Oxazolam - 10-cloro-2,3,7,11b-tetra-hidro-2-metil-11b-feniloxazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepi 

na-6(5H)-ona 

Pemolina - 2-amino-5-fenil-2-oxazolina-4ona (ou: 2-imino-5-fenil-4-oxazolidinoma) 

Pinazepam - 7-cloro-1,3-di-hidro-5-fenil-1-(2-propinil)-2H-1,4-benzodiazepina-2-ona 

Pipradol - 1,1-difenil-2-piperidinometanol 

Pirovalerona - (±)-1-(4-metilfenil)-2(1-pirrolidinil)1-pentanona 

Prazepam - 7-cloro-1-(ciclopropilmetil)-1,3-di-hidro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepina-2-ona 

Propil-hexedrina - (±)-1-ciclo-hexil-2-metil-aminopropano 

Quazepan - 7-cloro-5-(2-fluorofenil)-1,3-di-hidro-1-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-1,4-benzodiazepi 

na-2-tiona 

Secbutabarbital - ácido secbutil-5-etilbarbitúrico 

SPA, Lefetamina - (-)-1-dimetilamino-1,2-difeniletano 

Temazepam - 7-cloro-1,3-di-hidro-3-hidroxi-1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepina-2-ona 

Tetrazepam - 7-cloro-5-(1-ciclo-hexano-1-il)-1,3-di-hidro-1-metil-2H-1,4-benzodiazepina-2-

ona 

Triazolam - 8-cloro-6-(2-clorofenil)-1-metil-4H-[1,2,4]-triazol[4,3-α][1,4]benzodiazepina 

Vinilbital - ácido 5-(1-metilbutil)-5vinilbarbitúrico 

Zolpidem {N, N, 6-trimetil-2-(ró)-tolilimidazol [1,2-(alfa)] piridina-3-acetamida} 

Os sais das substâncias indicadas nesta tabela, sempre que a existência de tais sais seja possível. 

 

TABELA V 

Ácido lisérgico 

Alfa-fenilacetoacetonitrilo 
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Efedrina 

Ergometrina 

Ergotamina 

Fenil-1 propanona-2 

Isosafrole 

3,4-Metilenodioxifenil -2-propanona 

N-ácido acetilantranílico 

Norefedrina 

Piperonal 

Pseudo-efedrina 

Safrole 

Os sais das substâncias inscritas na presente tabela em todos os casos em que a existência desses 

sais seja possível. 

 

TABELA VI 

Acetona 

Ácido antranílico 

Ácido clorídrico 

Ácido fenilacético 

Ácido sulfúrico 

Anidrido acético 

Éter etílico 

Metiletilcetona 

Permanganato de potássio 

Piperidina 

Tolueno 

Os sais das substâncias inscritas na presente tabela em todos os casos em que a existência desses 

sais seja possível. 
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Anexo X – Ficha de notificação de suspeita de RAM para 

utentes 
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Anexo XI – Ficha de notificação de suspeita de RAM para 

profissionais de saúde 

 



76 
 

 

 

 



77 
 

Anexo XII – Agenda e Lista de presenças da reunião diária 
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Anexo XIII – Tarefas semanais 
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81 
 

Anexo XIV – Calendário 
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Anexo XV – Campanhas 
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Anexo XVI – Erros de stock 
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Anexo XVII – Questionário ao doente idoso polimedicado 

(exemplo) 

Questionário ao doente polimedicado 

Nome   _________________________________________________________________ 

Data de nascimento   ____ / ____ / ________  Data    ____ / ____ / ________  

Estado civil   ___________________      Agregado familiar   ___________________ 

 

Como classifica a sua saúde e os seus hábitos?   _________________________________ 

Precisa de ajuda para tomar a medicação? Se sim, de quem?   ______________________ 

Tem algum problema além dos problemas para os quais está medicado/a?   ____________ 

 Se sim, quais?   _____________________________________________________ 

Quantos medicamentos toma habitualmente?   __________________________________ 

Para cada um deles: 

Qual é o medicamento/princípio ativo?   __________________________________ 

Quem prescreveu / aconselhou?   _______________________________________ 

Para que serve?   ___________________________________________________ 

Como toma?   ______________________________________________________ 

Toma alguma medicação em SOS? 

Se sim, responder para cada um deles: 

Qual é o medicamento/princípio ativo?   __________________________________ 

Quem prescreveu / aconselhou?   _______________________________________ 

Para que serve?   ___________________________________________________ 

Como toma?   ______________________________________________________ 

Toma algum suplemento alimentar?   __________________________________________ 

 

Observações (indicações de não adesão à terapêutica ou de maus hábitos, p.e.):   

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Anexo XVIII – Seguimento farmacoterapêutico (exemplo) 

Seguimento farmacoterapêutico 

Nome   _________________________________________________________________ 

Data de nascimento   ____ / ____ / ________ 

MEDICAMENTO 

(DCI ou marca) 
POSOLOGIA 

INDICAÇÃO 

TERAPÊUTICA 

MODO DE 

ADMINISTRAÇÃO 
PRECAUÇÕES 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

Observações ou sugestões (medidas não farmacológicas, p.e.): 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Resumo 

Um hospital é uma instituição dotada de todas as ferramentas para a manutenção da 

felicidade e bem-estar de todos indivíduos que o frequentam. Para isto, as valências que 

dele fazem parte são essenciais, desde a limpeza à administração, para que tudo funcione 

de acordo com o previsto e para que todas os potenciais problemas ou eventualidades 

possam ser solucionados. 

Resumidamente, os serviços farmacêuticos hospitalares são a parte do hospital 

responsável por tudo o que diga respeito ao medicamento, isto é, a sua utilização racional 

e pelo bem do doente, com eficácia e segurança, a sua avaliação tecnológica, distribuição 

e a sustentabilidade hospitalar relativa a ele. São ainda importantes para a investigação 

científica dentro do próprio hospital e para transmissão de ensinamentos. 

Como a distribuição de medicamentos e a atividade dos serviços farmacêuticos com maior 

visibilidade a nível hospitalar, e onde há um maior contacto do farmacêutico com o restante 

corpo clínico, deve existir sempre um manual de procedimentos para que esta ação ocorra 

da forma mais serena possível. 

O estágio em Farmácia Hospitalar que desenvolvi nos Serviços Farmacêuticos do Hospital 

Privado de Alfena (Grupo Trofa Saúde) permitiram-me não só conhecer o grupo Trofa 

saúde como também atestar a importância que um Farmacêutico Hospitalar tem no dia-a-

dia de um hospital, independentemente do seu afluxo de utentes. 

Neste relatório é referenciado o Hospital Privado de Alfena e o Grupo Trofa Saúde e são 

descritas em pormenor todas as atividades desenvolvidas pelos Serviços Farmacêuticos e 

as competências que lhes dizem respeito. Depois desta descrição são também descritas 

situações específicas experienciadas durante estes dois meses. 

Todas as funções abaixo descritas foram desenvolvidas durante os dois meses de estágio, 

sempre com a orientação da Farmacêutica coordenadora ou dos funcionários dos Serviços 

Farmacêuticos, tendo sindo esta, então uma experiência de grande aprendizagem como 

profissional e como pessoa. 
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Atividades desenvolvidas no estágio 

1. Introdução 

Este relatório surge no âmbito da unidade curricular de Estágio Curricular, na componente 

de Farmácia Hospitalar, realizado nos serviços farmacêuticos (SF) do Hospital Privado de 

Alfena (HPA), durante os meses de março e abril de 2016. 

Um hospital é um estabelecimento de saúde multidisciplinar, considerado uma parte 

essencial do Sistema Nacional de Saúde, cuja preocupação principal é o bem-estar dos 

doentes, com tudo o que isso implica. Esse é também o principal objetivo e a principal 

preocupação de um farmacêutico hospitalar (FH). 

Segundo o artigo 11º do Decreto-Lei n.º 44204, de 22 de Fevereiro de 1962, os SF, dirigidos 

obrigatoriamente por um farmacêutico hospitalar, são responsáveis, então, por várias 

funções, entre as quais: gestão de medicamentos, de produtos farmacêuticos e de 

dispositivos médicos (no que diz respeito a preparação, verificação analítica, 

armazenamento e distribuição); dar apoio técnico aos serviços de análises, de 

esterilização, de sangue ou outros que dele careçam; abastecer de produtos químicos e 

reagentes os laboratórios de análises clínicas ou outros; cooperar na ação médica e social, 

tanto curativa como recuperadora ou preventiva, dos organismos a que estejam ligados 

(por elaboração de protocolos terapêuticos, por exemplo); promover ou apoiar a 

investigação no campo das ciências e da técnica farmacêutica, por participação em 

comissões técnicas, ações de formação e ensaios clínicos; e colaborar na preparação e 

aperfeiçoamento de pessoal destinado a estes serviços e na educação farmacêutica de 

outros serviços com que estejam em ligação. Apesar de serem departamentos de alguma 

forma autónomos, técnica e cientificamente, são, normalmente, sujeitos a orientação e 

avaliação de resultados por parte dos órgãos de administração dos hospitais em que estão 

inseridos.1, 2, 3 

Este relatório foi essencialmente dividido em 2 partes. Na primeira parte vão ser 

mencionados não só o Grupo Trofa Saúde (GTS) e o HPA mas também tudo o que diz 

respeito ao funcionamento dos SF do HPA. A segunda parte faz referência a um caso de 

estudo em específico que tive oportunidade de acompanhar durante o estágio. 

 

2. O Grupo Trofa Saúde e Hospital Privado de Alfena 

O GTS é um dos principais grupos de saúde privada a nível nacional, que integra uma 

vasta rede de Unidades Hospitalares, com foco no Norte do país e com toda a pretensão 

de se tornar uma referência no sector. Atualmente, os hospitais que fazem parte dos SF 

do GTS são: Hospital Privado da Trofa, Hospital Privado da Boa Nova, Hospital Privado de 
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Braga, Hospital Privado de Braga Centro, Hospital Privado de Gaia, Hospital Privado de 

Alfena, Hospital de dia da Maia e Hospital de dia de Famalicão. Todos estes hospitais são 

certificados pela APCER (ISO 9001-2008) e procuram ter um corpo clínico e de 

enfermagem próprio e exclusivo, fazendo formação contínua a todos os seus 

colaboradores e transmitindo transparência, lealdade e confidencialidade ao cliente, no que 

diz respeito à gestão, promoção e desenvolvimento.4 Cada FH do GTS é responsável pela 

direção técnica da unidade hospitalar que lhes compete e todos eles são profissionais 

capazes de um trabalho proactivo inter e multidisciplinar, tendo especial atenção à 

dedicação ao doente e a eliminação do desperdício sem nunca esquecer a sua ética. 

O HPA é uma unidade de saúde privada de referência tanto na cidade de Valongo como 

na região Norte do país, sendo mais especializado em situações agudas, com destaque 

para o serviço de urgência adulto e pediátrico, em funcionamento 24 horas por dia, 365 

dias por ano. Presta cuidados de saúde desde a prevenção, educação, proteção até ao 

tratamento, reabilitação e acompanhamento, disponibilizando um conjunto variado de 

valências médicas, cirúrgicas e de diagnóstico.5 

 

3. Organização dos serviços farmacêuticos 

Todos os procedimentos dos SF do GTS estão descritos num documento interno disponível 

para consulta de todos os colaboradores (Anexo I). 

O horário de funcionamento da farmácia encontra-se disponível para consulta num local 

de acesso fácil (normalmente na entrada da mesma), sendo que, no caso do GTS, este é 

fixado entre as 9h e as 18h, com 1 hora de interrupção para almoço. Na eventualidade de 

alguma necessidade fora do horário de funcionamento, os diversos serviços têm acesso 

tanto ao contacto do farmacêutico coordenador como à farmácia em si. No caso de entrada 

na farmácia e de levantamento de medicação fora do horário de expediente deve haver 

registo desta atividade em modelo próprio (Anexos II e III, respetivamente). A limpeza dos 

SF é assegurada diariamente. 

3.1. Organização da farmácia satélite 

A farmácia satélite está organizada de modo a haver uma separação (devidamente 

identificada) entre diferentes grupos de medicamentos e produtos farmacêuticos (Figura 

1). Há, então, compartimentos específicos para embalagens vazias (Figura 2) (Anexo IV) 

e para soros (Figura 3) (Anexo V). 
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Os medicamentos de frio (Anexo VI) encontram-se num frigorífico com temperatura 

controlada para assegurar a qualidade dos produtos, através de um sistema de controlo e 

registo de temperatura e humidade e de um alarme automático que é ativado caso os 

valores ultrapassem os definidos pelas boas práticas (Figuras 4 e 5). O registo destas 

temperaturas é impresso e arquivado num dossier próprio para este efeito. 

Na farmácia, os estupefacientes são guardados num armário metálico com prateleiras e 

com fechadura (de modo a impedir o fácil acesso a eles) (Figuras 6 e 7). Junto a estes 

encontram-se também os produtos mais caros que não são de frigorífico. 

Figura 1 – Organização dos SF do HPA 

Figura 2 – Embalagens vazias Figura 3 – Soros 
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Na área comum é possível encontrar os restantes medicamentos e produtos farmacêuticos: 

comprimidos (Figura 8); ampolas (Figura 9); soluções orais (Figura 10); nasais (Figura 11); 

colírios (Figura 12); eletrólitos e soluções concentradas (Figura 13); soluções para inalação 

(Figura 14); pomadas (Figura 15); dentária (Figura 16); material de penso (Figura 17); 

nutrição (Figura 18); testes de diagnóstico (Figura 19); anestésicos (Figura 20). Todos os 

inflamáveis e medicamentos de alto risco (Anexo VII) encontram-se devidamente 

identificados. 

       

Figura 4 – Frigorífico (exterior) Figura 5 – Frigorífico 

(interior) 

Figura 6 – Cofre (exterior) Figura 7 – Cofre (interior) 

Figura 8 – Comprimidos Figura 9 – Ampolas 
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Figura 10 – Soluções orais 

rais 

Figura 11 – Nasais 

Figura 12 – Colírios 

Figura 13 – Eletrólitos e soluções concentradas 

Figura 14 – Soluções para inalação Figura 15 – Pomadas 
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A mesa no centro da área comum está organizada de modo a haver um local específico 

para receção e conferência de encomendas. Existe ainda uma zona de reembalamento e 

de produção de medicamentos manipulados (MM), para apoio à farmácia central (FAR). 

Figura 16 – Dentária 

Figura 17 – Material de penso 

Figura 18 – Nutrição Figura 19 – Testes de diagnóstico 

Figura 20 – Anestésicos 
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Em todas as divisões (e não só o frigorífico) os parâmetros de temperatura e humidade 

devem ser monitorizados e registados. Os medicamentos nunca devem ser arrumados em 

contacto direto com o chão, razão pela qual se prefere o uso de prateleiras ou de gavetas. 

Os gases medicinais são armazenados numa área separada do restante armazém, sendo 

que o seu manuseamento e manutenção é assegurado pela manutenção do HPA e o FH 

é apenas responsável pelo seu registo, em modelo próprio para cada gás (Anexo VIII). 

Quando é feita a troca das garrafas é emitido um email ao Air Liquide (fornecedor) com 

conhecimento do FH, que regista os lotes das garrafas que foram trocadas. Quando a 

encomenda da Air Liquide chega, vem acompanhada de uma guia de transporte que os 

responsáveis da manutenção entregam na farmácia, guias estas que são arquivadas, 

juntamente com o registo, em dossier próprio. 

O escritório, além de possuir um computador com acesso ao CPC-HS (Figura 21), contém 

todos os dossiers da documentação que deve ser arquivada (Figura 22). 

         

 

Os SF asseguram a distribuição da medicação em dose unitária para o internamento do 

hospital (INT) e ainda a distribuição clássica de medicação, soros, embalagens vazias e 

outros produtos farmacêuticos para todos os serviços do hospital, que incluem Urgência 

(URG), Bloco Operatório (BLO), Bloco de Partos (BLP), Imagiologia (IMG), Fisioterapia 

(FST), Consulta externa (CEXT), Medicina Dentária (DENT), Ginecologia (GIN), 

Gastroenterologia (END) e Esterilização (EST). Por esta razão, é essencial que, sempre 

que possível, a localização dos SF seja de fácil acesso (externo e interno), que todas as 

áreas (incluindo o aprovisionamento) se encontrem no mesmo piso e proximidade com 

sistemas de circulação vertical, como é o caso de elevadores, para facilitar a distribuição 

de medicação. Também faz parte das funções do FH a dispensa de medicação sujeita a 

legislação restritiva (como estupefacientes, psicotrópicos e hemoderivados) e a dispensa 

em ambulatório de medicamentos.2 

No que diz respeito ao HPA, as funções essenciais estão descritas na tabela seguinte 

(Tabela I), que representa o Plano Operacional do HPA. 

Figura 21 – Escritório Figura 22 – Dossiers com documentação 

arquivada obrigatória 



8 

Tabela I – Plano operacional dos SF do HPA 

Diário 

MANHÃ 

- Verificar se houve levantamento de medicação 

na farmácia e debitar 

- Validar as prescrições médicas 

TARDE 

- Validar as prescrições médicas 

- Reverter a medicação do dia anterior e debitar a 

dose unitária 

Segunda-feira 

MANHÃ 

- Debitar a medicação da dose unitária do fim-de-

semana (de acordo com as altas) 

- Fazer encomenda semanal ao AC (soros e 

medicação) 

- Gerar e satisfazer o pedido dos medicamentos 

do BLO 

- Satisfazer o pedido da END 

TARDE 

- Satisfazer o pedido da CEXT3 

- Satisfazer o pedido de soros e embalagens 

vazias da URG 

- Gerar e satisfazer o pedido dos medicamentos 

do INT5 

- Dose unitária 

Terça-feira 

MANHÃ 

- Gerar e satisfazer o pedido dos medicamentos 

da URG 

- Satisfazer o pedido de soros e embalagens 

vazias do BLO 

- Preparação de MM 

TARDE 

- Satisfazer o pedido da DENT 

- Satisfazer o pedido de soros e embalagens 

vazias do INT5 

- Gerar e satisfazer o pedido dos medicamentos 

do INT5 

- Dose unitária 

Quarta-feira 

MANHÃ 

- Repor estupefacientes/psicotrópicos do BLO 

- Efetuar consumos aos serviços 

- Satisfazer o pedido da IMG 

- Satisfazer o pedido da FST 

TARDE 

- Preparar kits de oftalmologia 

- Gerar e satisfazer o pedido dos medicamentos 

do INT5 

- Dose unitária 

Quinta-feira 

MANHÃ 

- Reunião de alinhamento operacional 

- Gerar e satisfazer o pedido dos medicamentos 

do BLO 

- Satisfazer o pedido de soros e embalagens 

vazias do BLO  

TARDE 

- Satisfazer o pedido da EST 

- Satisfazer o pedido de soros e embalagens 

vazias do INT5 

- Gerar e satisfazer o pedido dos medicamentos 

do INT5 

- Dose unitária 

Sexta-feira 

MANHÃ 

- Gerar e satisfazer o pedido dos medicamentos 

da URG 

- Satisfazer o pedido de soros e embalagens 

vazias da URG 

TARDE 

- Gerar e satisfazer o pedido dos medicamentos 

do INT5 

- Dose unitária de sexta-feira, sábado e domingo 

- Debitar a dose unitária de sexta-feira 
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Durante o período de estágio, participei ativamente em todas as funções descritas no plano 

operacional, auxiliando o FH. No caso específico da organização da farmácia satélite, a 

arrumação de todo o material permitiu-me conhecer rapidamente o lugar de todos os 

medicamentos e produtos farmacêuticos, o que ajudou de um modo colossal a execução 

de todas as restantes funções do FH. 

3.2. Organização de cada serviço 

Em cada serviço existe um stock ideal de medicamentos, soros e embalagens vazias. Isto 

implica que os serviços que tenham medicamentos de frio ou estupefacientes no seu stock 

ideal tenham um frigorífico e um cofre à parte para cada um deles (respetivamente). Além 

disso, em todos os andares, é possível encontrar carros de emergência (Anexo IX) que se 

encontram selados caso todos os seus componentes estejam nas condições esperadas 

(dentro da validade, p.e.), para que, numa situação de emergência, o responsável saiba 

que tudo o que possa utilizar está nas melhores condições possíveis. Em situação de 

emergência, o carro só volta a ser fechado depois da sua reposição e da verificação tanto 

do FH como do enfermeiro responsável. No caso da URG, também existem sacos 

pediátricos (um para adultos e um pediátrico), para possíveis chamadas de emergência 

fora do hospital (Anexos X e XI). 

Relativamente às validades, estas são verificadas pelo enfermeiro responsável 

mensalmente e pelo FH trimestralmente. O FH deve verificar e controlar as validades, 

preferivelmente, por via informática, de modo a facilitar a sua rastreabilidade. No que diz 

respeito a medicamentos multidose, há um período em que eles podem manter-se abertos, 

pelo que o enfermeiro que abre a embalagem deve sempre registar a data de abertura e 

notificar a farmácia quando esta validade for ultrapassada, para que o FH proceda à 

recolha, quebra e substituição do medicamento. Para isto, no serviço há sempre um 

documento que lista estas validades, disponibilizado pela farmácia (Anexo XII). 

Tal como a organização da farmácia satélite, o conhecimento da organização de cada 

serviço e a sua distribuição permitem um melhor conhecimento não só do lugar de todos 

os medicamentos e produtos farmacêuticos, mas também das reais necessidades de stock 

de cada serviço. 

 

4. Distribuição de medicamentos 

A distribuição de medicamentos e produtos farmacêuticos pelo FH tem como objetivos 

manter os diversos serviços do hospital com um stock ideal destes produtos e garantir 

medicação a todos os doentes.2 É importante que, para cada distribuição, haja um manual 

de procedimentos, de modo a garantir medicação a qualidade do serviço. 
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4.1. Distribuição clássica 

A distribuição clássica abrange a reposição do stock ideal, stock este previamente definido 

entre o Enfermeiro-chefe, o diretor clínico e o FH, conforme as necessidades semanais de 

cada serviço. Este stock pode ser alterado caso hajam alterações de necessidades que 

assim o justifiquem.  

A reposição dos stocks está a cargo dos SF e segue procedimentos definidos entre o FH 

e o enfermeiro responsável pelo serviço em causa. No caso do HPA, o INT é reposto todos 

os dias e a URG e o BLO são repostos duas vezes por semana, devido à elevada afluência 

a estes serviços. A URG e o BLO são os únicos serviços em que o pedido é feito pelo FH, 

enquanto que todos os outros são feitos pelo enfermeiro responsável pelo serviço. Todos 

os pedidos que são repostos pelos serviços devem ser acompanhados de uma guia de 

transporte para que possam ser conferidos. 

4.2. Distribuição em dose unitária 

A distribuição em dose unitária consiste na dispensa das doses necessárias para um 

período de 24 horas para cada doente, a partir da interpretação da prescrição, e tem como 

objetivo garantir o cumprimento das prescrições e a administração correta dos 

medicamentos, evitando assim erros relacionados com erros de prescrições e da 

administração (troca de vias ou de doses de administração, por exemplo).2 No caso 

específico do HPA, o procedimento é no sentido de assegurar a dose unitária tanto para o 

INT5 como para o INT6. 

 

 

O passo inicial é a prescrição informática pela qual é responsável o médico prescritor, 

através do CPC/HS (programa informático hospitalar utilizado pelos SF). Esta prescrição 

Prescrição médica 
eletrónica pelo médico

Interpretação da prescrição e 
elaboração do perfil 

farmacoterapêutico pelo FH

Validação da 
prescrição pelo 
farmacêutico

Preparação individual da 
terapêutica pelo 

farmacêutico

Entrega da dose unitária no 
serviço de internamento

Conferência da dose 
unitária

Administração da 
medicação ao 

doente

Avaliação do doente 
pelo médico

Figura 23 – Fluxograma para distribuição individual da dose unitária 
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tem obrigatoriamente de incluir a identificação do doente, a data da prescrição, a 

identificação do médico prescritor e a designação do medicamento por Denominação 

Comum Internacional (DCI), com indicação de dose, forma farmacêutica e via de 

administração. Preferencialmente, deve também haver um registo farmacoterapêutico com 

o diagnóstico (especialmente quando se prescrevem antibióticos), doenças crónicas e 

alergias bem como reações adversas que já possam ter ocorrido.2 A validação das 

prescrições é função do FH. No caso de surgir alguma inconformidade que seja detetada 

pelo FH, este deve fazer uma intervenção e falar com o médico prescritor, de modo a 

conseguir a alteração necessária. 

A dose unitária é sempre duplamente conferida, em primeiro lugar pelo FH e depois por 

um enfermeiro do internamento, sendo que após a conferência é rubricada a folha da 

conferência da dose unitária, com as respetivas incorreções caso as hajam (Anexo XIII). 

A validação das prescrições e a distribuição em dose unitária permitiu-me, em ambiente de 

estágio, ter uma melhor perceção dos medicamentos mais prescritos em ambiente 

hospitalar, essencialmente no período de março e abril, em que ainda se verificaram surtos 

de gripe e de infeções pulmonares, e em situações de pós-operatório, maioritariamente 

ortopédicos e oftálmicos. Além disso, também pude ficar dentro das dosagens prescritas e 

os horários de toma de cada um deles. É essencial uma cuidada e correta validação que 

permita evitar erros que afetam a farmacoterapêutica de todos os doentes do hospital. 

4.3. Medicamentos sujeitos a controlo especial  

❖ ESTUPEFACIENTES 

Contrariamente ao que acontece com os restantes medicamentos, sempre que algum 

estupefaciente é administrado a um doente tem de ser preenchido um impresso próprio6, 

que é depois assinado pelo enfermeiro que administrou e pelo FH quando recebe o 

impresso para repor o stock. Este impresso tem de ser, obrigatoriamente preenchido com: 

identificação do serviço, medicamento por DCI, forma farmacêutica e dosagem, nome do 

doente, cama/processo/GTS, quantidade administrada, assinatura do médico prescritor e 

assinatura de quem administrou o medicamento. Só depois de verificar que o impresso 

está corretamente preenchido é que o FH o assina. Após a receção do impresso, o FH 

regista a quantidade a fornecer, faz transferência de stock para o serviço requisitante e põe 

os estupefacientes num saco de plástico agrafado com a guia de transferência e as 

requisições que são então assinadas por quem faz a entrega aos serviços e por quem 

receciona (com data e quantidade). 

Uma cópia da guia de transferência e o original do impresso ficam arquivados na farmácia 

e todo o circuito de movimentos de estupefacientes é registado num Excel próprio para 

controlo do Infarmed. 
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❖ DERIVADOS DO PLASMA 

Visto que se tratam de medicamentos que podem levar a transmissão de doenças por via 

sanguínea, também os hemoderivados devem seguir um controlo mais rigoroso, de  

modo a evitar transmissões, e têm um manual de procedimentos próprio (Anexo XIV). 

Os hemoderivados são pedidos conforme necessidade em todos os serviços, exceto no 

BLO que apresenta um stock fixo. Também estes requerem que se preencha um impresso 

próprio quando são utilizados (Anexo XIV), que é preenchido pelo médico prescritor 

(quadros A e B) com: serviço requisitante, nome, número mecanográfico, identificação do 

doente (GTS), hemoderivado, diagnóstico/justificação clínica, dose, frequência e duração 

do tratamento. 

Cada requisição diz respeito a apenas um hemoderivado e a um doente, ao contrário do 

que se passa com os estupefacientes. O FH, por sua vez, valida e preenche (quadro C) 

com: numeração sequencial da requisição, nome do hemoderivado dispensado, dose e 

quantidade dispensada, número de lote, laboratório e número de certificado do Infarmed.7 

Só depois de tudo verificado é que o FH assina e data o impresso. 

Depois, o FH faz transferência de stock para o serviço requisitante e envia o hemoderivado 

para o serviço junto com a guia de transferência e a requisição devidamente preenchida. 

Depois de ser utilizado, a requisição é devolvida à farmácia, devidamente assinada pelo 

enfermeiro que recebeu o hemoderivado, onde fica arquivada numa pasta própria para 

esse uso. 

 

5. Circuito de compra de medicamentos 

A seleção de medicamentos para o hospital consta do Formulário Hospitalar do GTS 

(Anexos XV e XVI) e deve ter em conta as necessidades terapêuticas dos doentes do 

hospital. A seleção dos medicamentos que entram neste formulário é responsabilidade da 

Comissão Terapêutica do hospital. A aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos 

é responsabilidade do FH, em articulação com o GHT e o serviço de compras.2 

O FH faz então um pedido semanal (à segunda-feira, como já foi dito), em CPC, tendo em 

conta stocks pré-definidos. Os pedidos são enviados para a farmacêutica coordenadora 

(FC), que analisa os pedidos de todos os SF do GTS e faz um pedido em Intranet ao 

departamento de compras, que envia o pedido por email aos fornecedores pré-definidos 

para cada produto. 

Todo o material é rececionado (normalmente às quartas-feiras) pela FC e por um 

funcionário do SA que dá entrada e satisfaz os pedidos de cada hospital, na FAR. O FH, 

ao receber a encomenda, deve conferir quantitativa e qualitativamente todos os produtos 

de modo a assegurar que se encontram nas condições adequadas. 
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A execução dos pedidos semanais e a respetiva receção possibilitaram uma melhor 

compreensão e gestão de todos recursos tendo em conta o equilíbrio necessidade de 

medicamentos e produtos farmacêuticos / custo para os SF. Só com a prática e com este 

conhecimento é possível fazer um pedido semanal que não só garanta que todos os 

serviços terão tudo o que necessitarem, mas também que não hajam gastos 

desnecessários que se reflitam em gastos excessivos para o HPA. 

5.1. Circuitos especiais de aquisição de medicamentos  
 

❖ ESTUPEFACIENTES 

Contrariamente aos restantes medicamentos, os estupefacientes são pedidos ao SA 

mensalmente, tendo em conta os stocks pré-definidos. 

❖ HEMODERIVADOS 

Os hemoderivados são pedidos apenas conforme necessidade, entrando no pedido 

semanal. A conferência dos hemoderivados obriga a uma conferência de boletins de 

análises e certificados de aprovação emitidos pelo Infarmed, que têm de ser arquivados 

por um funcionário do SA junto com a respetiva fatura.2 

❖ CITOTÓXICOS 

Os citotóxicos são pedidos diretamente ao SA e enviados, mal chegam ao enfermeiro 

responsável por esta medicação no GTS. 

❖ EXTRA-FORMULÁRIOS 

Pode acontecer que o médico prescreva um medicamento que não faça parte do formulário 

hospitalar. Para que se possa proceder à compra, é preciso preencher a requisição 

específica para este fim (Anexo XVII). Depois de a requisição ser autorizada pelo diretor 

clínico procede-se à aquisição do medicamento que, quando é rececionado é diretamente 

enviado para o serviço requisitante. 

 

6. Reembalamento e etiquetagem 

Todos os comprimidos que não cumprem os requisitos de segurança e boas práticas 

exigidas para distribuição em dose unitária (isto é, ser possível separá-los ficando sempre 

com o lote e o prazo de validade visíveis) exigem reembalamento e etiquetagem de acordo 

com esses requisitos (Figura 24). Na rotulagem devem constar o código de barras do 

produto, a DCI, a dosagem, a validade e o lote. 

O mesmo acontece quando, para a dose unitária, é preciso partir o comprimido para 

mandar para o INT a dosagem prescrita pelo médico. Para isto, devem-se ter alguns 

cuidados no manuseamento dos comprimidos para garantir a segurança e a qualidade do 

medicamento e reduzir riscos de contaminação ou contacto com agentes ambientais.2 Ao 
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reembalar, é mantido o lote e atribuída uma validade de 6 meses (a menos que a validade 

do medicamento original seja inferior a esse período). 

 

 

Além destes, são ainda etiquetados todos os medicamentos enviados para a URG e BLO 

(exceto os de pequenas dimensões, em que não é possível fazê-lo), de modo a facilitar o 

débito direto ao doente. A etiqueta não pode tapar o lote e a validade, visto que neste caso 

na etiqueta só consta o código de barras do produto, a DCI e a dosagem. 

O reembalamento e a etiquetagem, ações realizadas durante o meu estágio, levaram a 

uma maior preocupação com a integridade dos medicamentos e com a sua identificação 

nos serviços, especialmente quando são requisitados comprimidos partidos. 

 

7. Produção e controlo de medicamentos manipulados 

A produção de MM é regulada pelos decretos-lei n.º 90/2004, de 20 de abril, e n.º 95/2004, 

de 22 de abril, e pela portaria n.º 594/2004, de 2 de Junho, em que constam as “Boas 

Práticas a Observar na Preparação de Medicamentos Manipulados em Farmácia de Oficia 

e Hospitalar”, que devem ser seguidas (Figura 25).2 

Existem fichas de preparação para todos os MM produzidos no GTS (Anexo XVIII) e estes 

devem sempre ser preenchidos e assinados e arquivados pelo FH que os produz. As 

matérias-primas são obtidas por fornecedores variados com qualidade reconhecida e são 

sempre acompanhados de certificados de análise que atestam a qualidade do produto. 

Também estes devem ser arquivados em local próprio. Neste caso, o rótulo deve conter o 

DCI, a dosagem, o lote e a validade. As embalagens e fechos são esterilizadas na EST de 

cada hospital. 

No caso dos MM estéreis, pedidos sempre ao FH conforme necessidade do serviço 

requerente e com algum tempo de antecedência por email, são produzidas em câmara de 

fluxo laminar horizontal (ao contrário dos anteriores que são produzidos na hotte), de modo 

a minimizar a contaminação microbiológica e a pirogenia (Figura 26). Tudo o que entra 

nesta câmara tem de estar previamente esterilizado, de modo a garantir a segurança do 

Figura 24 – Zona de reembalamento e etiquetagem 
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MM. Além do registo na ficha de preparação, é necessário etiquetar o MM, descrevendo 

exatamente do que se trata, o lote e a validade (normalmente 1 ou 2 dias). 

                             

 

Com a produção e o controlo de MM feitos semanalmente no período de estágio foi possível 

ter uma noção dos MM mais utilizados a nível hospitalar e da metodologia da sua produção, 

com todas as técnicas que garantem que os produtos finais tenham as caraterísticas 

esperadas, sejam seguros e estejam nas condições de segurança adequadas. 

 

8. Caso de estudo: importância do uso de surfactante 

em recém-nascidos com dificuldades respiratórias 

Os surfactantes ou tensioativos pulmonares são complexos lipoproteicos produzidos pelos 

pneumócitos II. 80-90% da sua composição é composta por lípidos, incluindo lípidos 

neutros e fosfolípidos (que reduzem a tensão superficial na interface ar-líquido no interior 

do alvéolo. Cerca de 10% da composição são proteínas: SP-A, SP-B, SP-C e SP-D. Além 

dos fosfolípidos, os restantes constituintes dos surfactantes permitem a formação de uma 

camada estável na superfície alveolar à temperatura fisiológica.8 

A utilização de surfactantes pulmonares exógenos é uma opção terapêutica muito utilizada 

essencialmente no período neonatal, quando se nota uma insuficiência respiratória (muitas 

vezes resultante da deficiência de surfactante). Este surfactante visa manter a estabilidade 

alveolar, melhorando a complacência pulmonar, a oxigenação e a mecânica respiratória.9 

Dentro dos surfactantes exógenos podemos optar por surfactantes naturais, obtidos por 

extração lipídica de lavados ou homogeneados pulmonares de animais, ou por surfactantes 

sintéticos, produzidos em laboratório. Nos preparados de surfactante de origem animal a 

SP-A não está presente. No entanto, visto que esta apenas tem efeito na defesa anti-

infeciosa do pulmão, não tem interferência na diminuição da tensão superficial. A principal 

diferença entre os dois é o tempo de resposta, que se verifica muito mais imediato nos 

naturais. Estes tem no entanto o inconveniente de precisarem de uma monitorização atenta 

após tratamento, além de serem bastante caros.8 

Figura 26 – Câmara de fluxo laminar 

horizontal 

Figura 25 – Zona de farmacotecnia 
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Dentro dos surfactantes, o mais utilizado em Portugal é o poractante alfa (suspensão para 

instilação endotraqueobrônquica 80 mg/ml, preparada a partir de pulmão de porco), 

fazendo parte da lista de medicamentos essenciais definidos pela OMS, na divisão de 

medicamentos específicos para recém-nascidos.10 

Em determinada altura do meu estágio, depois de um parto de um bebé prematuro, o 

recém-nascido ficou internado na unidade de neonatal, sendo monitorizado 24 horas por 

dia por uma enfermeira destacada para o efeito. Além de várias complicações normais a 

uma situação de prematuridade, o bebé possuía um aparelho respiratório mal 

desenvolvido, com membrana hialina, e consequente insuficiência respiratória. Foi mantido 

na incubadora a soro desde o parto, tendo começado a desenvolver sintomas de 

insuficiência respiratória. Para contrariar esta situação foram-lhe administrado antibióticos 

(Gentamicina e Ampicilina), em conjunto com 160 mg/mL de poractante alfa (2 doses, em 

dias distintos). Assim foi possível estabilizar a situação do bebé e começar a regularizar a 

situação pós-parto até à alta. 

 

9. Conclusão 

Durante este estágio, tive a oportunidade de desenvolver grande parte das ações 

desenvolvidas por um FH no seu dia-a-dia, o que me permitiu comprovar o real valor e 

importância do seu trabalho não só no circuito do medicamento mas também em todo o 

ambiente hospitalar. 

No entanto, o benefício total do medicamento por vezes não se verifica, devido a variadas 

razões relacionadas com a administração e adesão à terapêutica. É então crucial o trabalho 

do FH na intervenção farmacêutica como parte da equipa multidisciplinar da qual faz parte 

no hospital, para que esta efetividade suba o mais possível e para que sejam reduzidas ao 

máximo possíveis interações e efeitos adversos. Além disso, é importante que, como 

profissional multifacetado e em constante aprendizagem, haja daqui para a frente uma 

melhor definição do seu lugar no hospital e, preferivelmente, que este lugar seja não lugar 

da avaliação pela equipe médica para uma prescrição, à partida, mais eficiente. 

Durante os dois meses de estágio no HPA pude comprovar que o FH é um profissional em 

constante crescimento e indispensável ao funcionamento de um hospital, o que é bastante 

gratificante depois de toda a aprendizagem de 5 anos de estudo. Pude também perceber 

as diferenças entre hospitais públicos (onde já tinha estagiado previamente) e hospitais 

privados, e as diferentes questões que surgem no decorrer do trabalho de FH, em 

comparação. Além de tudo o mais, pude pôr em prática alguns dos conhecimentos 

adquiridos no MICF e cimentá-los, sempre com o apoio de toda a equipa dos SF do HPA, 

da qual não podia ter esperado melhor acompanhamento. 
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Anexo I – Manual de procedimentos dos SF do GTS 
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Anexo II – Registo de entrada na farmácia 
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Anexo III – Registo de levantamento de medicação 
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Anexo IV – Embalagens vazias 
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Anexo V – Soros 
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Anexo VI – Medicamentos de frigorífico 
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Anexo VII – Medicamentos de alto risco 
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Anexo VIII – Registo de gases medicinais 
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Anexo IX – Constituição dos carros de emergência 
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Anexo X – Constituição do saco de emergência adulto 
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Anexo XI – Constituição do saco de emergência pediátrico 
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Anexo XII – Prazos de validade após abertura 

 

 

 

 



 

33 

 

 

 

 

 



 

34 

 

 

 

 

 



 

35 

 

 

 

 

 



 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

Anexo XIII – Conferência da medicação da dose unitária 
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Anexo XIV – Manual de procedimentos de distribuição de 

hemoderivados do GTS 
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Anexo XV – Formulário hospitalar do GTS 
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Anexo XVI – Formulário hospitalar do GTS (adenda) 
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Anexo XVII – Justificação de Receituário de medicamentos 

extra-formulário 
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Anexo XVIII – Exemplo de uma ficha de preparação de um MM 
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