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Resumo 

 

No âmbito do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade 

de Farmácia da Universidade do Porto, realizei o meu estágio profissionalizante em 

farmácia comunitária na Farmácia Estação (FE).  

Esta que é a última etapa deste percurso permite aos estudantes porem em 

prática a teoria apreendida na faculdade, transpor o conhecimento científico 

adquirido ao longo do percurso académico em iniciativas relevantes e ajustadas às 

necessidades quer da farmácia quer dos seus utentes. Posto isto, e por serem 

assuntos que particularmente me suscitam interesse e que penso contribuírem 

para a promoção de literacia em saúde e consequentemente para o bem-estar dos 

utentes, surgiram os temas que desenvolvi ao longo deste estágio.  

De salientar a extrema importância de toda esta experiência no colmatar dos 

conhecimentos já adquiridos mas sobretudo na aquisição de novos conhecimentos 

e competências que se revelaram essenciais quer para a entrada quer para a 

permanência no mercado de trabalho.  

O presente relatório tem como objectivo descrever explicita e sucintamente a 

minha experiência na FE ao longo destes quatro meses, o seu funcionamento e 

todas as actividades quotidianas por mim realizadas.  
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Introdução 

  

 O estágio curricular que está na origem do presente relatório decorreu na 

Farmácia Estação (FE) entre os dias 15 de janeiro e 28 de fevereiro e entre 1 de 

maio e 15 de julho. O mesmo realizou-se sob orientação da Dr.ª Paula Praça. O 

horário de estágio realizado era rotativo de segunda a sábado para que fosse 

possível assistir a diferentes períodos de trabalho, como os fins-de-semana. 

 O documento encontra-se dividido em duas partes: numa primeira parte, são 

descritas as atividades inerentes à farmácia, onde foi dado enfase às que 

experienciei durante os meses de estágio. São descritas metodologias de trabalho, 

as instalações indicadas e disponíveis ao exercício das demais tarefas diárias 

sendo ainda referida a legislação em vigor, a qual o farmacêuticos deve ter 

presente para a execução dos seus deveres e obrigações. A segunda parte do 

relatório é constituída pelos temas e projetos por mim desenvolvidos. Estes foram 

pensados e adequados à população que a FE serve. O cronograma do período de 

estágio encontra-se representado na Tabela 1. 

 

 
 

Tabela 1 – Cronograma do período de estágio 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

Integração e adaptação ao espaço de trabalho x       

Receção e conferência de encomendas x x   x x x 

Armazenamento e gestão de stocks x x   x x x 

Organização de receituário e facturação     x x x 

Acompanhamento de atendimentos ao balcão x x      

Atendimento autónomo  x   x x x 

Realização de encomendas instantâneas e por telefone  x   x x x 

Determinação de parâmetros físicos e bioquímicos x x   x x x 

Projeto I      x x x 

Projeto II      x  

Projeto III        x 
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PARTE I: Descrição das atividades desenvolvidas na Farmácia Estação 

 

1. Farmácia Estação 

1.1. Localização e Estrutura externa 

 A FE localiza-se na Av. Dr. Renato Araújo, no centro da cidade de  

São João da Madeira. Possui uma localização privilegiada, dado que se encontra a 

245m do Hospital Distrital de São João da Madeira. Possui ainda lugares de 

estacionamento destinado aos utentes da farmácia. 

 A farmácia está identificada externamente com uma placa com o respetivo 

nome e com uma cruz verde luminosa, estando, portanto de acordo com as 

condições estabelecidas pelo Artigo 27º do Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de 

agosto [1]. Para além de identificar um espaço público de saúde, este sinal exibe 

também algumas informações, tais como: horário de funcionamento, data, hora e 

temperatura. O acesso é realizado através de uma porta exterior seguida de uma 

porta automática, existindo uma rampa de acesso, de forma a assegurar 

acessibilidade a utentes com mobilidade reduzida. 

 No exterior da farmácia existem três amplas montras que contêm 

publicidade de serviços prestados na farmácia, produtos de dermocosmética e/ou 

medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM),periodicamente alterados e 

adequados, por exemplo, à estação do ano correspondente. A fachada 

envidraçada permite a entrada de luz natural com abundância e uma boa 

visibilidade para o exterior, fazendo deste um local seguro e apelativo. A montra 

dispõe ainda de informação sobre qual a farmácia da cidade que se encontra de 

serviço a cada dia da semana e de uma placa identificativa com o nome da 

farmácia e da sua directora técnica estando por isso de acordo com as Boas 

Práticas de Farmácia Comunitária [2]. Entre o acesso exterior e a porta automática 

de acesso à zona de atendimento ao público encontra-se um postigo de 

atendimento [3], que tem como objetivo garantir a integridade física do profissional 

de saúde nas noites em que a farmácia está de serviço. 
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1.2. Horário de Funcionamento 

 A Farmácia Estação encontra-se em funcionamento de Segunda-feira a 

Sábado, das 9:00H às 22:00H, completando um horário semanal largamente 

superior ao limite mínimo legal estabelecido. Nos dias de serviço a FE está em 

funcionamento vinte e quatro horas consecutivas [4]. 

 

1.3. Recursos Humanos 

 Uma correta gestão dos recursos humanos é da maior relevância na gestão 

de uma farmácia, tendo como uma das prioridades o bom ambiente de trabalho. A 

organização da equipa de trabalho da FE respeita o que é legalmente exigível, 

dispondo de um Diretor Técnico e de um Farmacêutico Substituto. Para além 

destes a equipa integra ainda mais três Farmacêuticos, dois Técnicos Auxiliares de 

Farmácia, uma Estagiário Profissional, um Sócio-gerente, uma Escriturária e um 

Auxiliar de Limpeza. Cada elemento da equipa está identificado pelo uso de um 

cartão de identificação profissional, onde consta o nome e a respetiva função [5]. 

 

1.4. Perfil dos Utentes 

 A maioria dos utentes da FE é composta por clientes de longa data e seus 

familiares, que confiam nos serviços prestados, e que, por isso, contribuem para 

uma constante melhoria da equipa profissional. Apresentam diferentes faixas 

etárias, desde jovens a pessoas mais idosas. Há ainda utentes fidelizados a 

serviços prestados na farmácia, como, por exemplo, as consultas de nutrição e de 

podologia. Encontrando-se num local de passagem e de fácil acesso, surge uma 

pequena percentagem de utentes ocasionais. 

 

1.5. Instalações e Equipamentos 

 No cumprimento da legislação, a farmácia dispõe de instalações 

especificamente adaptadas que garantem a segurança, conservação e preparação 

dos medicamentos e proporcionam condições de trabalho e atendimento ajustadas 

às necessidades dos utentes e respetivo pessoal.  

 

1.5.1. Área de atendimento ao público  

 Na FE, o local de atendimento é definido como uma zona ampla, bem 

iluminada, com ar condicionado, mobiliário simples e funcional. Isto facilita a correta 
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circulação do utente e proporciona um ambiente calmo e acolhedor, favorável à 

comunicação e relação entre o utente e o farmacêutico. É constituída por cinco 

postos de atendimento devidamente informatizados, cada um com um computador, 

impressora e leitor ótico de código de barras. Cada posto, possui ainda um 

conjunto de seis gavetas, onde se encontra por exemplo material de penso como 

compressas, luvas, entre outros produtos não sujeitos a receita médica. Existe 

ainda uma balança que determina simultaneamente o peso, a altura e o Índice de 

Massa Corporal (IMC). 

 Os lineares de exposição encontram-se tanto na parte posterior dos balcões, 

Como distribuídos ao longo das paredes interiores e laterais da área de 

atendimento. 

Nos lineares encontram-se algumas linhas de produtos de dermocosmética, 

produtos capilares, produtos de higiene dentária, produtos de puericultura e higiene 

infantil, produtos destinados à grávida e produtos de alimentação infantil como 

papas e fruta.  

 

 

1.5.2. Área de receção de encomendas 

 Esta área é constituída por um balcão onde existe instalado o terminal 

central dos computadores. É nesta área que se fazem as encomendas, a receção 

das mesmas por leitura ótica e a impressão de etiquetas com o preço dos produtos 

não marcados. 

 

1.5.3. Área de Armazém 

 Na FE esta área é subdividida em dois setores. O espaço físico de um dos 

setores situa-se atrás da zona de atendimento e é constituído por um móvel com 

gavetas destinadas ao armazenamento de stock ativo, produtos necessários nas 

vendas diariamente efetuadas na farmácia, medicamentos sujeitos a receita 

médica (MSRM) e medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) para uso 

humano. Este móvel contém zonas distintas que estão organizados em 

medicamentos genéricos, medicamentos de marca, xaropes, ampolas bebíveis, 

injectáveis, carteiras, colírios, emplastros, cremes/pomadas, suplementos e 

medicamentos de uso veterinário.  
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 Ainda neste móvel de gavetas existem duas gavetas, que contém 

medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, estando separados dos restantes 

medicamentos, como estipulado legalmente [6]. 

 Nesta zona também se encontra um frigorífico no qual estão os 

medicamentos que, devido às suas características de termosensibilidade, 

necessitam de condições de refrigeração especial (4 – 8 °C), como o caso das 

vacinas para uso humano e veterinário, insulinas e derivados, alguns colírios e 

suplementos liofilizados. 

 No segundo setor de armazenamento, localizado no piso superior da 

farmácia e por isso o mais distante à área de atendimento, encontram-se MSRM e 

MNSRM, produtos de cosmética, leites e papas infantis, que fazem parte do stock 

passivo, ou seja, os excedentes de produtos que foram adquiridos em grandes 

quantidades ou produtos sazonais que não se encontram na época de venda, 

sendo guardados em diversas prateleiras que revestem esta área.  

  

 

1.5.4. Laboratório  

 Na FE não é comum a preparação de manipulados, uma vez que estes 

produtos são cada vez menos pedidos. No entanto, a farmácia oferece um espaço 

que se encontra destinado à manipulação e realização de determinadas fórmulas 

magistrais e oficinais, munido de equipamento necessário e obrigatório, condições 

de iluminação, temperatura e humidade legalmente previstos [7]. 

 

1.5.5. Gabinete de boas práticas 

 A FE tem ao dispor dos seus utentes duas zona específicas, individualizadas 

de atendimento, que permite um atendimento exclusivo e com a privacidade 

necessária. Numa destas salas localizada no piso inferior encontram-se duas 

cadeiras e uma mesa, uma marquesa, e um conjunto de armários onde estão 

arrumados o tensiómetro digital e os aparelhos e materiais necessários à 

determinação de parâmetros bioquímicos. 

 Na segunda sala de atendimento, localizada no piso superior, podem 

encontrar-se uma mesa e duas cadeiras bem como uma marquesa. É neste 

espaço que se realizam as consultas de alguns dos serviços que a FE dispõe, 

como por exemplo as consultas de nutrição.  
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1.6. Fontes de informação 

 A “biblioteca” pode ser encontrada no laboratório da FE, onde constam 

várias referências bibliográficas, como o Prontuário Terapêutico, Formulário 

Galénico Português, Simposium Terapêutico e as Farmacopeias. É importante 

salientar que a única publicação obrigatória em farmácia de oficina é a 

Farmacopeia Portuguesa [8]. 

 

2. Gestão em Farmácia Comunitária 

2.1. Sistema informático 

 O software informático utilizado na FE é o Sifarma2000®. Entre as diversas 

funções disponíveis, este programa permite realizar as diferentes tarefas relativas 

ao dia-a-dia da farmácia, como por exemplo: gestão de fornecedores, proposta 

automática de encomenda, alteração da proposta de encomenda, verificação de 

stock nos fornecedores, controlo de encomendas, vendas diretas, vendas 

suspensas, vendas a crédito, regularização de vendas, gestão de stocks, ficha de 

produto, pesquisa por DCI e nome comercial do medicamento, dicionários, 

loteamento das receitas, faturação aos organismos de comparticipação, retificação 

de faturas e gestão de clientes (por exemplo). 

 

2.2. Gestão de stocks 

 Numa farmácia comunitária a gestão do stock deve ser feita de forma a 

evitar erros, sejam por defeito ou por excesso, pois os erros por defeito traduzem-

se numa situação de rutura de stock, em que o produto não está disponível ao 

utente; os erros por excesso representam um empate de capital, associado a um 

aumento de tempo e espaço de armazenamento do produto, o que pode levar à 

sua devolução por expiração do prazo de validade. 

 Torna-se assim importante estabelecer um stock mínimo e um stock 

máximo, adequado a cada produto, para que não se cometa nenhum erro de 

gestão. Para tal, é necessário ter em conta algumas variáveis como: procura do 

produto, rotatividade, prazo de validade, sazonalidade, bonificações do 

fornecedor/laboratório, espaço disponível para o armazenamento, publicidade nos 

meios de comunicação social e condições de pagamento. 
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 O sistema informático implementado assume um papel fundamental na 

gestão do stock, dado que apresenta informação detalhada sobre o histórico de 

compras e vendas de cada produto. O próprio sistema permite registar qual o stock 

mínimo e máximo para cada produto e elabora uma proposta de encomenda à 

medida que os produtos vão sendo vendidos por leitura ótica e atingem o stock 

mínimo. Existe também a possibilidade de aquisição de produtos no próprio dia, 

sem que os mesmos tenham atingido o stock mínimo. 

 A publicação da Portaria nº 137-A/2012, de 11 de maio, estabelece a 

obrigatoriedade, na dispensação de MSRM por DCI, de dispor no stock da 

farmácia, o mínimo de três medicamentos com a mesma substância ativa, forma 

farmacêutica e dosagem, de entre os que correspondam aos cinco preços mais 

baixos de cada grupo homogéneo [9]. Caso a farmácia não satisfaça o 

pressuposto, dispõe de 12 horas para disponibilizar o medicamento ao utente, sem 

acréscimo de custo. 

 

2.3. Encomendas 

2.3.1. Realização de encomendas 

 A FE trabalha com 3 distribuidores grossistas nacionais: Cooprofar, 

Empifarma e Alliance Healthcare. 

 Inicialmente, as encomendas são automaticamente propostas pelo sistema 

informático, que se baseia no stock mínimo e máximo definido na ficha de cada 

produto. Esta proposta é depois revista e alterada de acordo com determinadas 

exigências, por exemplo, produtos que por algum motivo se esperam consumos 

superiores aos habituais ou produtos de compra direta ao laboratório. Podem 

também ser efetuadas encomendas por via telefónica, quando se trata de um 

produto que está em falta ou que não está em stock usualmente na farmácia.  

 Na aquisição direta a laboratórios incluem-se principalmente os 

medicamentos genéricos, produtos de dermocosmética, medicamentos não 

sujeitos a receita médica e com características sazonais, produtos ortopédicos e 

também alguns de puericultura. A encomenda é feita manualmente ou através do 

sistema informático, sendo emitida uma nota de encomenda. 
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2.3.2. Receção e conferência de encomendas 

 Os armazenistas entregam as encomendas na farmácia acondicionadas em 

contentores próprios de cada um deles e os medicamentos de frio são enviados em 

contentores isotérmicos apropriados ou caixas adaptadas. Cada encomenda faz-se  

acompanhar por uma guia de remessa ou fatura (original e duplicado), nas quais 

vêm discriminados vários parâmetros, tais como: número da fatura; hora e local de 

entrega; data de entrega; número de contribuinte da farmácia e do fornecedor; 

código nacional do produto (CNP) de cada produto encomendado; nome do 

produto; número do contentor na qual se encontra o produto; quantidade pedida e 

quantidade enviada; preço de venda ao público (PVP); preço de venda à farmácia 

(PVF); taxa de Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA); descontos e 

bonificações; total da fatura. Quando se tratam de encomendadas que incluem 

medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, as guias de psicotrópicos são 

também enviadas em duplicado e anexadas à fatura. 

 As encomendas efetuadas via sistema informático encontram se 

organizadas pelo nome do fornecedor e por numeração interna. Seleciona-se a 

encomenda a rececionar, inserem-se os produtos por leitura ótica ou manualmente 

através do CNP. Durante a receção, é necessário verificar e certificar os seguintes 

dados: número de unidades pedidas e número de unidades recebidas; forma 

farmacêutica; dosagem pedida e dosagem recebida; preço debitado na fatura e 

preço apresentado na embalagem (caso seja de preço marcado); prazo de 

validade. No final, a nota de receção de encomenda é anexada ao original e 

duplicado da fatura. Quando surgem discordâncias, após a encomenda totalmente 

conferida, regista-se qual a situação em causa, notificando o fornecedor da mesma 

e procedendo à devolução do produto, se assim for o caso.  

 Quando se trata de uma encomenda direta a um laboratório, que geralmente 

se encontra acondicionada em caixotes de cartão, a nota de encomenda pode 

encontrar-se no interior ou no exterior (protegida por plástico aderente). Depois de 

conferir os produtos enviados com os produtos faturados, a receção da encomenda 

é processada informaticamente, sendo depois a nota de receção da encomenda 

anexada ao original e duplicado da fatura tal como efetuado para as encomendas 

realizadas aos armazenistas. 
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2.3.3. Marcação de preço e armazenamento 

 Existem dois tipos de produtos: aqueles cujo PVP se encontra pré-definido e, 

portanto, não poderá ser alterado, e aqueles para os quais o PVP é estipulado pela 

farmácia. O PVP de um medicamento deriva do preço a que o armazenista o 

comprou, da margem de comercialização do distribuidor grossista, da margem de 

comercialização do retalhista, da taxa sobre a comercialização dos medicamentos 

e do IVA [10]. 

 No caso dos produtos cujo PVP é estipulado pela farmácia, a decisão é 

tomada tendo em conta vários factores. Deve portanto ser tido em consideração o 

preço de custo, a margem de comercialização e o IVA. Assim que o PVP é 

estabelecido na ficha do produto, o sistema informático emite automaticamente a 

etiqueta com o código de barras com o respetivo preço. 

 Respeitando as boas práticas de farmácia, o armazenamento é feito tendo 

em conta as condições de iluminação, temperatura e humidade requeridas pelos 

medicamentos e produtos farmacêuticos, químicos e materiais de embalagem, para 

que possam ser dispensados ao utente nas melhores condições [2]. 

 A fim de evitar que os produtos com validade mais alargada sejam 

dispensados antes dos produtos com validade mais curta, na FE, todos os produtos 

farmacêuticos após recação são organizados nas respetivas gavetas deslizantes e 

prateleiras fixas, contemplando sempre o princípio do First Expired, First Out 

(FEFO). 

 

 

2.3.4. Reserva de produtos 

 Na FE é habitual realizarem-se reservas de medicamentos e outros produtos 

farmacêuticos, estando as mesmas separadas em dois grupos diferentes: as pagas 

e as não pagas. Estas duas categorias encontram-se arrumadas em dois locais 

distintos da farmácia para uma mais rápida procura e para minimizar eventuais 

trocas ou erros. 

 As reservas pagas são realizadas através do CNP do produto no 

Sifarma2000® e quando o produto é recepcionado o stock aparece negativo sinal 

de que o produto está pago. Este segue para junto dos talões que foram emitidos a 

quando da reserva e são guardados em gavetas numeradas para quando o cliente 

proceder ao ser levantamento ser mais fácil e rápido o processo.  
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 As reservas não pagas são realizadas presencialmente ou por telefone 

registando-se os dados do cliente. Aquando da receção do produto este é 

encaminhado para o local das reservas alertando-se o cliente via telefone da sua 

chegada.  

 Quando o cliente volta à farmácia e levanta o produto os talões de reserva 

são eliminados da respectiva capa onde previamente se encontravam por ordem 

alfabética.  

 

2.3.5. Devoluções 

 Para se proceder à devolução, cria-se um registo informático e de seguida 

imprime-se a Nota de Devolução em triplicado, ficando o triplicado na farmácia e as 

outras duas acompanham os produtos que regressam ao fornecedor, sendo que a 

sua recolha é feita aquando de uma entrega de encomenda. No documento de 

devolução devem constar: identificação da farmácia, data da devolução, número da 

nota de devolução, código e nome comercial do produto, quantidade a devolver e 

motivo da devolução. Caso a devolução inclua psicotrópicos e estupefacientes, é 

exigida a emissão de uma nota de devolução independente.  

 Se o fornecedor aceitar a devolução, envia para a farmácia uma Nota de 

Crédito. Contudo, se a devolução não for aceite, o fornecedor reenvia-o para a 

farmácia, entrando na contabilidade como quebra. 

 

2.4. Controlo de Prazos de Validade 

 Na FE, o controlo dos prazos de validade passa pela sua atualização 

aquando a receção das encomendas e também pela emissão, no final de cada 

mês, de uma listagem relativa a todos os produtos cujo prazo de validade termina 

passado dois meses. Estes prazos de validade são manualmente verificados e 

corrigidos e, se de fato o prazo expirar nos dois meses seguintes, o produto é 

colocado de parte para devolução. Todavia, encontram-se produtos na lista cuja 

validade é muito superior à que consta na lista, uma vez que, aquando da receção 

da encomenda, a validade não foi alterada, possivelmente devido a existências em 

stock. Nesse caso, deve confirmar-se o prazo do produto de forma a atualizar no 

sistema informático.  
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 Os produtos de uso veterinário devem ser devolvidos cinco meses antes do 

término do seu prazo da validade. Alguns produtos cosméticos não possuem 

validade explicita, possuindo apenas um prazo de uso após abertura. 

 

3. Dispensa de Medicamentos 

 O farmacêutico representa o último contato que o doente estabelece com um 

profissional de saúde antes de iniciar a farmacoterapia. Com vista à adesão à 

terapêutica e para que esta seja bem-sucedida, o farmacêutico deve informar o 

melhor possível o doente sobre a medicação que irá realizar, assim como 

esclarecer todas as eventuais dúvidas que possam surgir (posologia, efeitos 

adversos,…). 

 A informação transmitida oralmente pode ser reforçada textualmente, se 

possível indicando na embalagem, por escrito e de forma legível, a posologia e 

duração do tratamento. 

 Atualmente, existem dois tipos de medicação: a que é sujeita a receita 

médica (MSRM) e a que não o é (MNSRM). 

 

3.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) 

3.1.1. Prescrição Médica 

 A receita médica é um documento através do qual profissionais de saúde 

devidamente autorizados e habilitados prescrevem medicamentos ou produtos 

farmacêuticos [1]. Existem prescrições em receitas manuais e em receitas 

eletrónicas. A prescrição médica é obrigatoriamente prescrita por DCI, além de que 

inclui também a forma farmacêutica, a dosagem, o número de embalagens e a 

posologia [11]. 

As prescrições por via eletrónica, surgiram com o objectivo de substituir as 

prescrições manuais. Esta nova forma de prescrição visa aumentar a segurança, 

eficácia e agilidade no processo de prescrição e dispensa de medicamentos, 

facilitando não só o trabalho do médico com também o do farmacêutico. Estas 

receitas podem apresentar-se em papel (materializadas) ou sem papel 

(desmaterializadas). No caso de uma receita desmaterializada, o utente tem em 

sua posse um SMS que inclui o número da receita, o código de 6 dígitos de acesso 

à mesma e um código de 4 dígitos que representa o direito de opção, tal como 

existe na receita eletrónica materializada. Nas receitas eletrónicas, contrariamente 
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às receitas manuais como referido mais posteriormente, não existe um limite de 

linhas por receita. No entanto, cada produto pode conter até 2 unidades (no caso 

de um tratamento de curta duração, tendo uma validade de 30 dias) ou 6 unidades 

(no caso de um tratamento crónico ou de longa duração, com validade de 6 

meses). O aviamento destas receitas não necessita de ser efetuado todo de uma 

só vez, possibilitando que o utente o faça consoante a necessidade. Este sistema 

de receituário eletrónico, para além das vantagens que traz para o utente, como já 

referido anteriormente, também minimiza os erros de dispensa por parte do 

farmacêutico, uma vez que o sistema informático permite confirmar que os 

produtos aviados correspondem aos prescritos através da leitura do CNP. 

 As receitas manuais tendem a cair em desuso e atualmente apenas são 

prescritas em casos excecionais, como por exemplo a inadaptação do prescritor, a 

falência informática, a prescrição no domicílio e profissionais que prescrevam um 

máximo de 40 receitas/mês. Este tipo de prescrição apesar de ser realizada 

apenas em situações excecionais, apresenta uma expressão considerável a nível 

da farmácia, sendo que nestas receitas há um limite de 4 linhas por receita e de 2 

unidades por produto, não podendo ultrapassar no total as 4 unidades por receita. 

Para que este tipo de receita apresente validade legal tem de satisfazer alguns 

requisitos, tendo de apresentar as seguintes condições: a) Número da receita; b) 

Local de prescrição; c) Identificação do médico prescritor; d) Nome e número de 

utente ou de beneficiário de subsistema; e) Entidade financeira responsável; f) 

Referência ao regime especial de comparticipação de medicamentos (se aplicável); 

g) Denominação comum internacional da substância ativa; h) Dosagem, forma 

farmacêutica, dimensão da embalagem, número de embalagens; i) Assinatura do 

prescritor; j) Vinheta identificativa do médico prescritor; k) Identificação da 

especialidade médica, se aplicável, e contacto telefónico do prescritor. Após 

validação de todos os parâmetros anteriormente referidos a receita encontra-se 

então pronta para ser aviada, tendo uma validade de 30 dias a contar da data da 

sua emissão. Além disto, a receita não se pode encontrar rasurada, apresentar 

caligrafias diferentes ou ser prescrita com canetas diferentes ou a lápis, o número 

de embalagens prescritas deve constar em número cardinal e por extenso; e 

apenas é permitida uma via da mesma receita manual. 
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3.1.2. Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

 Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, pelas suas 

características farmacológicas, são substâncias quimicamente potentes e 

potencialmente perigosas ao nível do Sistema Nervoso Central (SNC), podendo 

conduzir a casos de dependência e/ou abusos no seu uso. Posto isto, é 

imprescindível um controlo mais apertado e rigoroso aquando da dispensa dos 

mesmos. A lista de todas as substâncias sujeitas a este controlo está definida por 

lei [6]. 

 Durante a dispensa de uma destas substâncias o sistema informático 

Sifarma2000® obriga ao preenchido um formulário com alguns dados, não 

permitindo ao computador finalizar a venda se tal não for realizado. Neste 

formulário consta a identificação do médico e do doente, respetivas moradas e 

ainda o nome, nº do cartão de cidadão, sexo e idade do adquirente.  

 Aquando da dispensa é ainda emitido um documento que é arquivado e no 

final do mês todos estes registos de dispensa de psicotrópicos são ordenados e 

conferidos e a sua listagem é enviada.  

 

3.1.3. Medicamentos genéricos e preços de referência 

 Um Medicamento Genérico (MG) define-se como um medicamento com a 

mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas (SA), a mesma 

forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de referência tenha 

sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados [12]. 

 À luz da Lei nº 11/2012 de 8 de Março, o farmacêutico deve comunicar ao 

utente a existência de outros medicamentos no mesmo grupo homogéneo (GH), ou 

seja, medicamentos com a mesma SA, forma farmacêutica e dosagem, mas de 

diferentes laboratórios e com diferentes preços. 

 O preço de referência corresponde à média dos preços dos 5 medicamentos 

com preços mais baixos, dentro do mesmo GH. Assim, para ser calculada a 

comparticipação feita pelo Estado é usado este preço de referência. Dos 5 

medicamentos com o preço mais baixo, a farmácia deve ter disponível em stock 

pelo menos 3 deles. 

 Pelas dúvidas e receios que presenciei em relação a este tema, decidi 

desenvolvê-lo um pouco mais tendo culminado numa intervenção junto dos utentes 

da FE (Parte II – Projeto I).  



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Estação 
Julho 2018 

Carina Tavares da Costa  

 
14 

 

3.1.4. Sistemas de comparticipação 

 Legalmente encontram-se definidos pelo estado os regimes de 

comparticipação de medicamentos e produtos farmacêuticos. Para além do 

Sistema Nacional de Saúde (SNS), existem outros subsistemas de saúde aos quais 

se podem imputar o pagamento de parte da comparticipação da receita. A 

comparticipação do Estado no preço de alguns medicamentos é fixada consoante 

dois regimes: o regime geral que abrange todos os utentes do SNS e os 

trabalhadores migrantes, e o regime especial exclusivo para utentes abrangidos 

pelas condições de doentes profissionais, doentes crónicos especiais e 

pensionistas.  

 Em relação ao regime especial, o médico necessita de colocar na receita a 

designação correta da portaria ou despacho a que este desconto está vinculado. 

Os despachos que podem ser mencionados são: despacho nº 1234/2008 (doença 

inflamatória intestinal); despacho nº 4250/2007 (doença de Alzheimer); despacho 

nº 11387-A/2003 (lúpus, hemofilia e hemoglobinopatias); despacho nº 4521/2001 

(paramiloidose); despacho nº10279/2008 (dor crónica); despacho nº 10280/2008 

(dor oncológica); despacho nº 21094/99 (carbonato de lítio); despacho nº 

14123/2009 (artrite e metotrexato); despacho nº 10910/2009 (infertilidade). 

 

3.1.5. Conferência do receituário e faturação 

Nas receitas materializadas, após a dispensa de MSRM sujeitos a 

comparticipação, é impresso no verso da receita um documento de faturação onde 

consta a identificação da farmácia, o número da receita, a data da dispensa, a 

identificação do(s) medicamento(s) dispensado(s), o custo de cada medicamento e 

o total faturado, assim como o respetivo valor da comparticipação. Este documento 

é assinado pelo utente que levanta a medicação, assim como pelo farmacêutico 

que a dispensa, acompanhado da rubrica, data e carimbo da farmácia.  

Posteriormente, as receitas são sujeitas a segunda validação, onde é 

verificado se o número da receita impresso no documento de faturação é idêntico 

ao da receita, se o medicamento dispensado corresponde ao que foi prescrito e se 

está presente assinatura do utente e do farmacêutico, data e carimbo da farmácia. 
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 Numa segunda fase, as receitas são organizadas por organismo 

comparticipante e ordenadas através de lotes de trinta receitas, por ordem 

crescente de numeração.  

No final de cada mês, recorre-se ao Sifarma2000® para gerir a faturação 

dos lotes, através da emissão de um verbete de identificação do lote, verbete de 

resumo do lote e respetivas faturas, que identificam a farmácia e os organismos 

comparticipantes. Este documento é então datado e assinado, sendo 

posteriormente enviado para o Centro de Conferência de Faturas ou para a 

Associação Nacional de Farmácias conforme se tratem de receitas do SNS ou dos 

restastes organismos, respetivamente.[13] 

Em algumas situações, o receituário poderá conter certas incongruências 

que justificam a sua devolução à farmácia com perda da comparticipação, sendo 

que nestes casos, a farmácia procede à sua correção sempre que possível. 

 

3.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) 

Medicamentos que não preencham qualquer das condições previstas para os 

MSRM não estão sujeitos a receita médica. Os MNSRM já são usados há vários 

anos e sabe-se que possuem um perfil de segurança bem conhecido, 

apresentando critérios de qualidade, segurança e eficácia, pelo que a sua dispensa 

não requer uma prescrição médica. Estes destinam-se ao tratamento de problemas 

de saúde ligeiros, tais como estados gripais, aftas, tosse, queimaduras de 1ºgrau, 

caspa, entre outros, no entanto, a sua administração deve atender às indicações do 

médico ou farmacêutico.[12,14]  

Os MNSRM possuem inúmeras vantagens para a sociedade, nomeadamente o 

fornecimento de uma opção de tratamento que é mais rápida e menos onerosa, 

evitando longos tempos de espera para uma consulta médica e todos os encargos 

inerentes, assim como a garantia de um bom funcionamento do SNS na medida em 

que são evitadas consultas desnecessárias dando oportunidade aos profissionais 

de saúde para se dedicarem aos doentes com patologias graves e com maior 

necessidade de cuidados.[14]  

Durante o meu estágio foram inúmeras as vezes em que me foram solicitados 

este tipo de produtos bem como o esclarecimento de dúvidas acerca dos mesmos. 

O tipo de situações mais recorrentes e tendo em conta o meu período de estágio 

prendeu-se com gripes/constipações e situações alérgicas.  
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3.3. Outros produtos de saúde 

A FE tem disponível para os utentes outros produtos de saúde, que apresentam 

diversas funções, nomeadamente de diagnóstico, monitorização, tratamento, 

reabilitação, entre outros. Dentro desta área, incluem-se os produtos de Cosmética 

e Higiene Corporal, Produtos Dietéticos, Dispositivos Médicos, Medicamentos de 

uso Veterinário e Medicamentos Manipulados. [1] 

 

3.3.1. Medicamentos de Uso Veterinário (MUV) 

Na FE a dispensa de medicamentos de uso veterinário destina-se na maioria 

das vezes a animais de companhia (cães e gatos), sendo os desparasitantes 

internos e externos os mais frequentemente dispensados. Em alguns casos, 

verifica-se também o recurso a medicamentos de uso humano para tratar algumas 

patologias animais. Estes medicamentos não são comparticipados; no entanto, 

alguns necessitam de receita médico-veterinária, nomeadamente os antibióticos. 

Ainda assim, o farmacêutico possui um papel fundamental no aconselhamento ao 

utente, alertando para possíveis zoonoses, vacinação do animal de estimação, 

cuidados a ter na gravidez ou com crianças pequenas, etc.  

 

3.3.2. Dispositivos Médicos 

Como farmacêuticos é importante que conheçamos a utilidade dos vários 

dispositivos médicos e a forma como são utilizados. A FE comercializa uma grande 

variedade destes dispositivos. 

Muitas vezes a fronteira entre dispositivo médico e medicamento é bastante ténue 

e pode ser alvo de alguma confusão. São exemplo destas situações algumas 

substâncias que funcionam como protetores gástricos, para tratamento de infeções 

urinárias e pediculose. Nesses casos, o facto de o efeito pretendido no corpo 

humano ser alcançado por um mecanismo físico determina que se trata de um 

dispositivo médico, e não de um medicamento. 

 De uma forma geral são vendidos todo o tipo de dispositivos médicos na FE, 

sendo os líderes de vendas materiais de penso (compressas de gaze, adesivos, 

ligaduras), dispositivos de autodiagnóstico (glicémia, colesterol e triglicerídeos, 

testes de gravidez) e dispositivos de ortopedia (meias elásticas e de descanso, 

pulsos elásticos).  
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3.3.3. Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal (PCHC) 

Cada vez mais, tanto homens como mulheres, de todas as idades, têm uma 

preocupação acrescida com o estado da pele, cabelo, unhas e dentes. Na FE os 

PCHC estão entre os produtos mais vendidos. Na farmácia pode encontra-se 

gamas para vários preços e soluções para os principais problemas dermatológicos. 

É fundamental que o farmacêutico perceba o modo de utilização dos PCHC, se 

mantenha atualizado relativamente aos lançamentos de novos produtos e compare 

diferentes marcas, de forma a perceber qual o público-alvo de cada uma. Este tipo 

de produtos, quando utilizados de forma errónea, podem conduzir a alergias e 

reações cutâneas adversas; para além disso, a ineficácia leva à insatisfação do 

cliente, que numa próxima compra poderá optar por obter os produtos noutro local. 

As formações dadas pelas diferentes marcas levam a um conhecimento mais 

profundo sobre os produtos e suas aplicações o que constitui uma mais-valia no 

ato de aconselhamento. Durante o meu período de estágio, tive oportunidade de na 

farmácia assistir a algumas formações sobre novos PCHC lançados.  

 

3.3.4. Puericultura 

A FE dispõe de uma zona específica com lineares dedicados a artigos de 

puericultura onde se podem encontrar por exemplo, chupetas, biberões, tetinas, 

fraldas, brinquedos, cintas pré e pós-parto, discos mamários, entre outros. 

Embora este tipo de artigos já possam ser adquiridos em vários outros 

espaços comerciais, a farmácia mantém-se como um local de referência na procura 

de artigos destinadas à saúde de crianças e bebés uma vez que os pais podem 

usufruir de aconselhamento profissional e certificado.  

  

3.3.5. Suplementos Alimentares 

Segundo o Decreto-Lei n.º 118/2015 de 23 de junho transposto da directiva 

2002/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 10 de junho de 2002 os 

suplementos alimentares são “géneros alimentícios que se destinam a 

complementar e ou suplementar o regime alimentar normal e que constituem fontes 

concentradas de determinadas substâncias nutrientes ou outras com efeito 

nutricional ou fisiológico, estremes ou combinadas, comercializadas em forma 

doseada (...) que se destinam a ser tomados em unidades medidas de quantidade 

reduzida”. [15] Os suplementos alimentares são regulados pela Direção-Geral de 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Estação 
Julho 2018 

Carina Tavares da Costa  

 
18 

Alimentação e Veterinária (DGAV) que é responsável pela sua definição, execução 

e avaliação das políticas de segurança e são fiscalizados pela Autoridade de 

Segurança Alimentar e Económica (ASAE). Estes não podem apresentar atividade 

terapêutica. 

 

3.3.6. Medicamentos Manipulados 

Entende-se por MM "qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal 

preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico" segundo o 

Decreto-Lei n.º 95/2004, de 22 de abril. [16] Apesar de atualmente não serem 

preparados MM na FE, é realizada a dispensa dos mesmos oriundos da Farmácia 

Barreiros. Assim, todas as receitas de manipulados são enviadas para a Farmácia 

Barreiros que procede à sua realização de acordo com as boas práticas a observar 

na preparação de medicamentos manipulados. Uma vez o MM preparado, é 

enviado para a FE juntamente com a ficha de preparação que é arquivada no 

laboratório por um período mínimo de 3 anos.[7]  

Aquando da dispensa de um MM, o utente deve ter conhecimento de todas 

as informações importantes no que concerne ao medicamento e modo de 

utilização, bem como as condições de conservação e o prazo de validade do 

mesmo. [17]  

O cálculo do PVP do MM é realizado segundo a Portaria n.º 769/2004, de 1 de 

julho e baseia-se no valor dos honorários da preparação, no valor das matérias-

primas e no valor dos materiais de embalagem. Para que o MM seja 

comparticipável, deve ser prescrito isoladamente com indicação da SA(s), 

respetiva(s) dosagem(ns), excipiente(s) e forma farmacêutica, bem como a 

designação f.s.a. (faça segundo a arte). Aqueles sujeitos a comparticipação pelo 

SNS encontram-se no anexo do Despacho n.º 18694/2010, de 18 de novembro, 

sendo a comparticipação de 30% do respetivo PVP. [17,18] 

 

3.4. O Papel do Farmacêutico 

 

3.4.1. Aconselhamento Farmacêutico e Auto-medicação 

A automedicação é definida como a «utilização de MNSRM de forma 

responsável, sempre que se destine ao alívio e tratamento de queixas de saúde 

passageiras e sem gravidade, com assistência ou aconselhamento opcional de um 
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profissional de saúde» [19]. Esta deve ser limitada no tempo, e não é recomendada 

a bebés, mulheres grávidas ou a amamentar. 

Atualmente há uma tendência geral para o crescimento da responsabilidade 

individual na manutenção da sua própria saúde e são várias as razões que levam 

um utente a automedicar-se, principalmente por dificuldades económicas, 

publicidade na comunicação social ou aconselhados por amigos. Os riscos da 

automedicação são atenuados quando, anteriormente ao ato de dispensa do 

medicamento, o farmacêutico aconselha sobre as opções disponíveis, informa 

sobre as condições de utilização e sobre as circunstâncias em que deve ser 

consultado o médico. 

O aconselhamento exige um conhecimento profundo sobre as várias opções 

de MNSRM disponíveis na farmácia. Aplicando os conhecimentos que adquiri nos 

cinco anos de Mestrado Integrado, procurei aconselhar o doente tendo em conta a 

sua idade, medicação e condição económica; evitei o aconselhamento de 

associações de medicamentos quando estas eram desnecessárias; chamei a 

atenção para algumas medidas não farmacológicas que poderiam potenciar o 

tratamento e tentei da mesma forma orientar o meu aconselhamento para MNSRM 

para os quais a FE teria alguma vantagem económica em dispensá-los, sempre 

que possível.  

 

3.4.2. Farmacovigilância 

O farmacêutico como profissional de saúde, tem como obrigação notificar 

possíveis reações adversas a medicamentos (RAM). Deve desta forma colaborar e 

participar em programas de deteção destas reações, para assim melhorar o 

conhecimento sobre o perfil de segurança dos fármacos. A deteção, avaliação e 

prevenção de reações adversas constitui o propósito da farmacovigilância, para a 

qual devem contribuir tanto os profissionais de saúde como os utentes. A 

ocorrência de uma determinada reação anormal deve então ser notificada. O 

sistema Nacional de farmacovigilância (SNF), criado em 1992, é a entidade 

responsável por monitorizar todos os medicamentos com AIM, analisando os 

possíveis problemas recorrentes de RAM, aplicando, se necessário, medidas no 

sentido de melhorar o perfil de segurança dos fármacos em questão. [20]  
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3.4.3. Saúda- Farmácias Portuguesas 

A FE faz parte do programa «Farmácias Portuguesas», sendo o cartão saúda  

a parte mais visível do mesmo, na medida em que permite ao utente acumular 

pontos pelas compras efetuadas na farmácia, e trocá-los por produtos que constam 

nas publicações da revista com o mesmo nome ou vales de desconto que podem 

ser rebatidos em qualquer compra. Daquilo que pude observar durante o meu 

estágio, este cartão constitui um forte incentivo para a escolha da farmácia como 

primeiro local para aquisição de produtos que atualmente são vendidos em grandes 

superfícies. 

 

 

4. Serviços Prestados pela Farmácia 

Hoje em dia a farmácia comunitária deixou de ser apenas o local de dispensa e 

produção de medicamentos manipulados. Atualmente este espaço é visto como um 

local de saúde polivalente tendo ao dispor dos seus utentes diversos serviços que 

visam promover a sua saúde e bem-estar. Estes serviços são prestados por 

profissionais altamente qualificados, recorrendo a instalações e equipamentos 

recomendados com vista a garantir a qualidade e eficácia dos mesmos.[2,21] 

A FE dispõe de vários serviços, tais como: determinação de diversos 

parâmetros bioquímicos e fisiológicos, administração de injetáveis, rastreios e 

sessões de nutrição, rastreios auditivos, podologia, Valormed e recolha de 

radiografias.  

Um bom atendimento/aconselhamento nesta área, por exemplo, na 

monitorização da glicémia ou tensão arterial, no caso de necessidade 

encaminhamento à consulta médica, podem ser determinantes para a fidelização 

de um utente. Durante o meu estágio na FE, realizei por diversas vezes este tipo 

de serviços, procurando sempre fazê-lo com rigor técnico-científico, mas dando 

especial importância à comunicação e empatia com o utente, nomeadamente no 

esclarecimento de dúvidas, no incentivo à adoção de hábitos de vida saudáveis e 

na promoção da adesão à terapêutica farmacológica e não farmacológica. 
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4.1. Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

A determinação dos parâmetros bioquímicos e fisiológicos permitem ao 

farmacêutico avaliar e acompanhar o estado de saúde dos utentes e a realização 

de um seguimento farmacoterapêutico do mesmo. [2] 

Posto isto, a FE tem à disposição do utente a medição da Pressão Arterial (PA) 

e a frequência cardíaca, o peso, altura e IMC, assim como o teste de glicémia, dos 

níveis de colesterol total, triglicerídeos e ácido úrico.  

A PA é medida com recurso a um tensiómetro digital, garantindo previamente 

que o utente se encontra sentado confortavelmente, relaxado e com o braço 

posicionado à altura do peito, num ângulo de 45º. Os níveis de colesterol total, 

triglicéridos e ácido úrico são medidos com recurso a um espectrofotómetro. Na 

zona de atendimento ao público encontra-se uma balança digital onde é possível 

determinar-se peso, altura e IMC. Após prestação destes serviços, procede-se à 

interpretação dos resultados obtidos e ao registo dos mesmos para que o utente 

possa monitorizar os seus valores e posteriormente mostrar o histórico ao seu 

médico. Os utentes são também informados sobre os riscos inerentes a valores 

elevados de PA, glicémia ou colesterol, assim como medidas preventivas e, no 

caso de se tratar de um doente hipertenso, diabético ou com hipercolesterolemia, 

reforçar a importância da toma correta da medicação, da medição destes 

parâmetros de forma regular e de medidas não farmacológicas que podem 

complementar a terapêutica.  

 

4.2. Administração de injectáveis 

A administração de injectáveis é um dos serviços prestados na FE. Este serviço 

é realizado por farmacêuticos credenciados e sempre precedido por uma 

prescrição médica. Os injectáveis administrados são intramusculares e/ou 

subcutâneos. Este é um serviço que oferece maior comodidade ao utente, uma vez 

que este não necessita de se deslocar a um segundo local de saúde para que lhe 

sejam administrados os injectáveis adquiridos na FE, sendo garantidas igualmente 

as condições de segurança e qualidade. 

 

4.3. Consultas de nutrição 

Semanalmente, às quintas-feiras, realiza-se a consulta de nutrição. Mais do 

que uma questão estética, manter o peso ideal e seguir uma alimentação 
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saudável são medidas essências ao bem-estar e à saúde de todos. Os utentes 

da FE dispõem portanto da oportunidade de mudar o seu estilo de vida sob 

orientação e seguimento de um especialista. Cada utente pode realizar um 

rastreio gratuito e avaliar assim a necessidade ou não de seguimento. Após esta 

primeira consulta podem seguir na normal consulta de nutrição ou caso se 

justifique passar ao módulo de nutrição clínica. 

 

4.4. Consultas de podologia 

A Podologia é a Ciência na área da Saúde que analisa e investiga o membro 

inferior e tem como objectivo o diagnóstico e a terapêutica das patologias que 

afectam o pé e as suas repercussões no organismo humano.[22] 

Mensalmente e por marcação prévia a FE tem este serviço ao dispor dos seus 

utentes. Este é um serviço de especial interesse para os utentes diabéticos, uma 

vez que apresentam um risco acrescido de desenvolver alterações ao nível dos 

pés, classificado como pé diabético. Por esse motivo, este membro deve ser   

devidamente vigiado e em caso de necessidade tratado a fim de evitar graves 

complicações como úlceras e amputações.[22] 

 

 

4.5. Avaliação audiométrica  

Uma das principais preocupações actualmente prende-se em dar qualidade de 

vida aos anos, ou seja, viver mais não significa viver bem e por isso cada vez mais 

os utentes procuram soluções que melhorem a sua qualidade de vida. A audição é 

uma função essencial à interacção e a muitas outras actividades quotidianas e que 

quando alterada pode comprometer o normal dia-a-dia.  

Mensalmente a FE dispõe de um especialista que se desloca à farmácia 

avaliando gratuitamente a função auditiva dos utentes que assim o solicitem.  

 

4.6. Recolha de radiografias 

Anualmente a Assistência Médica Internacional promove uma campanha de 

recolha de radiografias. Podem e devem ser entregues na farmácia radiografias 

com mais de cinco anos e que estejam desprovidas de valor de diagnóstico. Para 

além de uma questão ambiental, pois as radiografias são desta forma recicladas 

evitando a poluição decorrente do seu depósito em aterros apresenta também uma 
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vertente solidária. Com uma tonelada de radiografias consegue obter-se cerca de 

10 kg de prata, cuja venda ajuda esta instituição a obter fundos para causas 

humanitárias [23]. 

 

4.7. VALORMED 

A Valormed consiste num sistema de recolha de medicamentos fora do prazo 

de validade ou inutilizados, levado a cabo pelas farmácias, com o objetivo de os 

eliminar de forma segura e impedir a sua incorreta utilização, contribuindo assim 

para o uso racional do medicamento, prevenção de danos ambientais e tendo em 

vista a valorização energética, por exemplo no caso das cartonagens e bulas, que 

são utilizadas para produzir papel reciclado [24]. 

Quando um contentor está cheio, o farmacêutico sela-o e procede ao registo do 

mesmo através do Sifarma2000®. Após selecção do serviço de recolha do 

contentor é introduzido o número de série do respectivo contentor e seleciona-se o 

armazenista que o deverá recolher. Posteriormente o farmacêutico assina o 

documento resultante do sistema informático anexando-o ao contentor. Esse 

contentor será depois recolhido pelo armazenista selecionado. 

De forma a incutir este hábito de tratamento deste tipo de resíduos na 

população/utilizadores decidi desenvolver uma acção sobre esta temática. (Parte II 

– Projeto II) 
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PARTE II: TEMAS DESENVOLVIDOS NA FARMÁCIA 

 

1. Projeto I – Desmistificando os Medicamentos Genéricos 

 

1.1 Contextualização do tema: 

 Como descrito anteriormente e segundo o Infarmed, medicamento genérico 

define-se como um medicamento com a mesma composição qualitativa e 

quantitativa em substâncias ativas (SA), a mesma forma farmacêutica e cuja 

bioequivalência com o medicamento de referência tenha sido demonstrada por 

estudos de biodisponibilidade apropriados [12]. 

 

1.1.1  Medicamentos Genéricos na Europa  

 Na Europa, entre 2005 e 2014 o recurso a medicamentos genéricos 

possibilitou a duplicação do número de doentes tratados e uma poupança anual de 

cerca de 100 milhões de euros. Isto significa que sem o recurso a genéricos as 

despesas com medicação acresciam em 100 milhões de euros/ano. Uma vez que 

se conseguem tratar mais pessoas sem aumentar a despesa leva a uma maior 

sustentabilidade do sistema. Por outro lado, pode destacar-se o facto de o uso de 

genéricos permitir aumentar o acesso a parcelas da população mais carenciadas.  

Atualmente cerca de 60% dos doentes da Europa são tratados com genéricos e 

estima-se que esse número suba para os 75% até 2020. [25,26]  

 

1.1.2 Medicamentos genéricos em Portugal   

 Em Portugal o mercado dos genéricos teve uma década e meia de 

crescimento acelerado, no entanto entre 2014 e 2016 a quota de MG estabilizou. 

(Figura 1). Na hipótese de aquisição sempre que possível de MG por parte dos 

portugueses, esse comportamento estima-se que pouparia cerca de 100 milhões 

de euros/ano. Desta forma a quota de mercado de genérico subiria para os 67.2%. 

Só com o aumento do uso de MG será possível garantir a sustentabilidade do 

sistema de saúde e desta forma libertar verba para o tratamento de mais doentes 

com medicamentos inovadores pois estes últimos são muito dispendiosos.  
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Figura 1 – Evolução da quota anual de genéricos em Portugal 

[Fonte: Cefar – Centro de Estudos e Avaliação em Saúde da Associação Nacional de Farmácias]  

 

Os países mais ricos e desenvolvidos, como a Alemanha, Inglaterra e os 

Países Nórdicos são os que mais utilizam genéricos. Portugal está ainda aquém do 

seu potencial. [26] 

Um exemplo concreto do impacto da entrada de um medicamento genérico 

nas contas do Serviço Nacional de Saúde foi a rosuvastatina. No primeiro trimestre 

de 2018 e face ao período homólogo observou-se uma redução da despesa de 1.3 

milhões de euros para o SNS e de 1.4 milhões de euros para o utente. O preço de 

cada embalagem desceu certa de 30%.[27] 

 No ano de 2018, no primeiro trimestre a quota de mercado de MG em 

Portugal ultrapassou pela primeira vez a fasquia dos 48%, fixando-se nos 48,2%. 

De entre o grupo de medicamentos com genéricos comercializados em farmácias a 

quota atinge os 64% o que em termos práticos significa que dois em cada três 

medicamentos dispensados são genéricos. Algumas das medidas que tiveram 

repercussões nestes resultados são por exemplo o incentivo de 0.35€ pagos pelo 

Estado às farmácias por cada embalagem de genéricos dispensada. É de ressalvar 

o papel dos profissionais de saúde e das próprias farmácias para a obtenção de 

tais resultados. Desta forma pode ser garantido o acesso aos tratamentos mais 

indicados aliada a uma poupança máxima quer para os utentes quer para o serviço 

Nacional de Saúde. [27] 

 No distrito de Aveiro, onde se insere o conselho de São João da Madeira a 

quota de mercado de genéricos segundo os dados mais recentes é de 45,69% [28] 

e especificamente no conselho de São João da Madeira é de 46,52% [28]. A FE em 

2016 fixou a sua quota em 45%. [29] 
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1.1.3 Razões para optar por Medicamentos Genéricos 

 As vantagens dos medicamentos genéricos são várias. Em primeiro lugar 

tratam-se de medicamentos cujas substâncias ativas se encontram há vários anos 

no mercado e que por isso já se encontra bem documentado quer o seu perfil de 

efetividade quer de segurança. A demonstração de bioequivalência exposta  

através de estudos de biodisponibilidade garante a mesma segurança e eficácia ao 

abrigo do Decreto-Lei nº176/2006, de 30 de Agosto. 

Em segundo lugar quando entram no mercado, estes medicamentos são 

mais baratos entre 25 a 50% e no caso de já existir um genérico com a mesma 

substância ativa, o preço deve ser 5% inferior ao genérico mais recente. 

Resumindo, os medicamentos genéricos apresentam a mesma qualidade, eficácia 

e segurança a um preço inferior ao do medicamento original.  

Estes medicamentos são mais baratos pelo facto de no seu processo de 

elaboração não constarem despesas com investigação/pesquisa, testes pré-

clínicos e clínicos. Ou seja, um menos investimento traduz-se num menos preço.  

Ainda sobre o preço dos medicamentos genéricos importa perceber porque 

têm preços diferentes entre si. Existe um preço de referência, preço esse que 

corresponde ao custo médio dos 5 medicamentos mais baratos de um grupo 

homogéneo. É a partir deste que o Estado calcula a comparticipação que será a 

mesma importância para todos os medicamentos desse grupo. Então se o custo de 

um dado medicamento for superior à comparticipação a diferença ficará a cargo do 

utente, caso seja igual ou inferior o medicamento será gratuito.  

Nem tudo são vantagens. Por vezes o preço alcança valores tão baixos que 

inviabiliza a sua própria comercialização. As patentes dos medicamentos originais 

mantém-se vinte anos podendo em alguns casos expandir-se por mais cinco. Por 

isso nem todos os medicamentos têm genérico. Mas esta não é a única razão, 

substâncias com margem terapêutico estreita e medicamentos que por serem já 

muito baratos e por isso não possuem interesse monetário não têm genérico. A 

caducidade da patente é um motor à investigação e à inovação uma vez que levam 

as indústrias em busca de novas moléculas que se traduzam em vantagem 

económica.  

De facto os medicamentos genéricos são tão eficazes e seguros quanto os 

originais pois segue as normas das Boas Práticas de Fabrico (BPF), podendo 
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apenas diferir em características como a cor, forma ou marcação desde que não 

comprometam a qualidade.[30] 

 

1.2 Intervenção em Farmácia Comunitária:  

Durante o meu estágio deparei me recorrentemente com a relutância dos 

utentes perante a dispensa de medicamentos genéricos. Acredito que saber é 

poder e que só a educação e a informação nos permitem tomar decisões em 

consciência e ter confiança nas nossas escolhas. Deste modo, decidi realizar uma 

ação no sentido de fornecer aos utentes da farmácia mais informação sobre os 

medicamentos genéricos de modo a que passem a confiar nestes e assim 

contribuir para o uso racional e sustentável dos medicamentos e 

consequentemente do sistema de saúde.  

Sempre que oportuno esclareci os utentes sobre este estigma tentando 

reduzir a desconfiança e o receio na efectividade versus custo dos medicamentos 

genéricos. Desta forma decidi também criar um folheto informativo [Figura 3 e 4, 

ANEXO I] onde resumi algumas informações úteis, algumas das dúvidas mais 

frequentes e curiosidades acerca destes medicamentos. 

 

1.3 Resultados e Conclusões: 

Maioritariamente a população mais idosa é bastante resistente à mudança. 

No entanto quando perante argumentos sólidos vindos de alguém em quem 

confiam aceitam na maioria dos casos dar o benefício da dúvida. O farmacêutico 

dado a proximidade com o utente e a confiança que este deposita nele tem uma 

posição privilegiada na passagem de informação e assim o dever de promover 

literacia em saúde. 

 Após intervenção sobre o perfil de segurança, qualidade e eficácia dos 

medicamentos genéricos foi notório o aumento do número de utentes que trocaram 

o habitual medicamento de marca por um genérico. Tal facto demonstra que a falta 

de informação é na maioria dos casos o principal fator de receios e estigma perante 

a escolha destes medicamentos.  
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2. Projeto II – Resíduos Medicamentosos 

 

2.1. Contextualização do tema: 

 Actualmente fala-se cada vez mais no tratamento e separação de resíduos 

como forma de preservar o meio ambiente. No entanto os resíduos 

medicamentosos são um subtema ainda pouco explorado e desconhecido da 

população em geral.  

 Uma das principais preocupações prende-se com os efeitos nocivos destes 

resíduos no organismo humano e de animais, quando não são devidamente 

tratados. Certas substâncias mesmo em concentrações muito reduzidas apresentar 

esses efeitos, como é o caso de poluentes orgânicos persistentes (POP), fármacos, 

e desreguladores endócrinos. [31]  

 Portugal é dos poucos países da União Europeia que dispõe de uma 

entidade gestora responsável pelo tratamento de resíduos e nem por isso os 

Portugueses estão sensibilizados e na sua maioria não entregam as suas 

embalagens fora de uso ou de validade na farmácia. Ao invés disso, colocam-nas 

no lixo comum.  

 Uma preocupação actual prende-se não só com os antibióticos em si, como 

também com os seus metabolitos e consequente a criação de microorganismos 

resistentes. Este é um dos flagelos desta era, que atinge diferentes ecossistemas, 

desde águas superficiais, subterrâneas, o solo, o ar, etc. [31-33] 

 Um outro grupo de fármacos que conduzem a perturbações em espécies de 

vida selvagem, são as hormonas, provenientes dos contraceptivos orais e da  

terapia hormonal de substituição. Estas podem ter como consequência alterações a 

nível do sistema reprodutor destes organismos. [32] 

 

 

2.2 Intervenção em Farmácia Comunitária:  

Entre os dias 1 e 15 de Junho decorreu junto das farmácias portuguesas 

aderentes ao cartão saúda uma campanha em que o cartão saúda se associou à 

VALORMED. Assim, ao serem entregues resíduos de medicamentos na farmácia 

seriam creditados vinte pontos no cartão. Esta campanha limitava-se a uma 

entrega por cartão. A FE divulgou a iniciativa (Figura 5, Anexo II) e dada a adesão 

observada decidi que deveria fazer mais, ou seja, decidi lançar um desafio à 
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população (Figura 6 e 7, Anexo III). No entanto pensei que a iniciativa teria maior 

alcance se continuasse a recompensar os utentes, após o término da campanha 

dos 20 pontos.  

Este é um tema para o qual os utentes devem ser sensibilizados para que 

criem hábitos de separação destes resíduos contribuindo assim para um uso 

sustentável e responsável dos medicamentos bem como para o meio-ambiente.  

Neste sentido, e propondo à FE alargar esta iniciativa, decidimos prolongar 

esta recolha com retorno durante todo o mês de Junho. Para incentivar os utentes 

e os sensibilizar para a causa contactei a VALORMED para saber que tipo de 

material de apoio me poderia ser cedido para assim levar esta iniciativa mais longe.  

Desde sempre acreditei que os hábitos que criamos desde cedo influenciam 

o nosso comportamento no futuro, e por isso, decidi que para além dos utentes da 

farmácia deveria intervir noutro tipo de população, as crianças. As crianças de hoje 

serão os adultos de amanhã e como tal devem prezar por um planeta melhor do 

qual irão usufruir. É também nesta tenra idade que é mais fácil adquirir novos 

hábitos e cuja facilidade de aprendizagem é maior.  

O passo seguinte foi contactar o Centro Social DR. Crispim, entidade que 

dispõe de ATL para crianças entre os 3 e os 10 anos de idade, expondo a iniciativa 

que pretendia promover. Desde logo se mostraram receptivos e consideraram 

pertinente a sessão. Desta conversação surgiu então uma data.  

Do lado da VALORMED foram-me enviados tanto materiais de apoio em 

suporte físico (panfletos e livros dirigidos a crianças) como digital (apresentações 

Power Point, vídeos e animações) e também alguns brindes (sacos reutilizáveis, 

lápis de carvão e lápis de cor).  

Imponha-se então nesta altura definir uma meta e traçar o plano de 

actividades. Quer na farmácia, quer nas suas redes sociais foi divulgado a 

extensão da recolha propondo aos utentes que colaborassem connosco na recolha 

do maior número de quilos de resíduos possíveis.  

Periodicamente era publicado no facebook da FE a actualização do número 

de quilos entregues até à data e também foram realizadas várias publicações ao 

longo do mês de Julho para que os utentes se inteirassem do que acontece após 

entregarem os resíduos na farmácia.  

No dia 13 de Junho teve lugar a sessão intitulada “Um Dia Com a 

VALORMED”. Nesse dia fiz-me então deslocar ao Centro Social DR. Crispim onde 
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realizei uma apresentação para as crianças (Figura 8, Anexo IV). Para além de as 

sensibilizar para esta causa um dos meus objectivos era que as próprias crianças 

levassem a mensagem para casa e aos seus familiares. Suscitar neles um 

sentimento de causa mas também aproximá-los da farmácia. No final da formação 

foi entregue um livro cedido pela VALORMED a cada criança. 

 

2.3 Resultados e Conclusões: 

Dado que a FE já possuía o serviço VALORMED, habitualmente, em média, 

era cheio um contentor por semana, com um peso aproximado de 5kg.  

Durante o tempo em que decorreu esta iniciativa, sempre que um contentor 

era selado procedia-se à sua pesagem e os valores eram arquivados. No final 

contabilizaram-se um total de 73Kg o que demonstra o sucesso desta ação.  

Em média passou-se de um contentor por semana para três, ou seja, 

recolheu-se o triplo do valor habitual por semana. 

Curiosamente muitas das pessoas que durante o mês de Junho entregaram 

os seus resíduos medicamentosos era a primeira vez que o faziam, até então 

descartavam-nos no lixo comum. Informações recolhidas junto das mesmas no 

acto de entrega dos resíduos e recepção do brinde. E dessas, aproximadamente 

1/3 tiveram conhecimento da iniciativa através das crianças que assistiram à 

palestra. 

Esta iniciativa revelou-se um sucesso e uma mais-valia para a farmácia, pois 

trouxe os utentes até si e incutiu-lhes novos e bons hábitos. 
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3. Projeto III – Protecção Solar  

 

3.1. Contextualização do tema: 

O cancro é atualmente um flagelo que afeta uma fatia significativa da 

população, causando não só um grande número de mortes como co morbilidades. 

O cancro de pele é um dos cancros que expressão significativa na população 

ocidental e que tem vindo a acrescer nos últimos tempos. Neste contexto pode 

contar-se com três principais tipos de cancro de pele (representando cerca de 97% 

do total): 

 Carcinoma baso-celular ou basalioma (67% dos casos) – Tumor de 

crescimento lento e baixa malignidade, sem ocorrência de metástases 

à distância. 

 Carcinoma espinocelular (20% dos casos) – Tumor de malignidade 

intermédia e potencialmente metastático.  

 Melanoma (10% dos casos) – Tumor altamente maligno com grande 

probabilidade de metástases noutros órgãos.  

O melanoma é o tipo de cancro de pele com maior gravidade e tem início 

nos melanócitos.  

Em Portugal surgem anualmente 700 novos casos deste tipo de cancro 

maligno. O aumento da incidência do cancro de pele, em cerca de 90% dos casos 

está relacionado com uma exposição exagerada ao sol no passado. [34] 

 

 

3.1.1. Radiação Solar  

A superfície terrestre é atingida por três principais tipos de radiação:  

 Radiações infravermelhas (acima de 800 nm) 

 Visíveis (400–800 nm) e; 

 Ultravioletas (100–400 nm).  

A energia da radiação solar aumenta com a redução do comprimento de onda, 

assim a radiação Ultravioleta (UV) é a mais energética, ou seja, a mais propensa a 

induzir reações fotoquímicas. Esta pode ainda subdividir-se em radiação solar 

UVA, UVB e UCV, sendo a UVA a radiação com o maior comprimento de onda e a 

UVC com o menor. A radiação UVC sendo retida pela camada de ozono não atinge 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Estação 
Julho 2018 

Carina Tavares da Costa  

 
32 

a superfície terrestre. O mesmo não se pode dizer quanto aos raios UVA e UVB 

que atingem a superfície terrestre, sendo responsáveis pelo envelhecimento da 

pele, desenvolvimento de cancro cutâneo e danos a nível ocular (por exemplo 

cataratas).[35,36] 

A radiação UVB é a responsável por causar envelhecimento precoce das 

células e eritema solar. Uma exposição intensa a estes raios pode causar lesões 

no Ácido Desoxirribonucleico (DNA) e ainda suprimir a resposta imunológica da 

pele.  

Ao contrário da radiação UVB, a radiação UVA não desencadeia o sinal de 

alarme caraterístico que é a queimadura solar (eritema). Assim, não tomando as 

devidas precauções, a radiação UVA pode provocar maiores alterações 

cumulativas, incluindo a hiperplasia epidérmica, com presença de células 

fotodisqueratósicas, um sinal de lesão do DNA, redução do número de células de 

Langerhans, inflamação latente na derme, com lesão vascular e do colagénio e 

infiltração linfocitária, separação da lâmina densa, desorganização da rede de 

elastina e expressão da lisozima, conduzindo a alteração das propriedades 

biomecânicas da pele e consequentemente, pode levar ao desenvolvimento de 

cancro. [37]  

Resumindo, os efeitos provocados pelo sol dependem do tipo e intensidade da 

radiação UV, podendo manifestar-se a curto prazo (ex.: eritema) ou a longo prazo 

(ex.: fotoenvelhecimento, carcinogenicidade, imunossupressão, danos oculares). 

Estes últimos por terem causas silenciosas quando detetados são de maior 

gravidade e difícil resolução.  

 

3.1.2. Proteção Solar 

De entre as várias medidas que podem e devem ser adoptadas para prevenção 

dos danos supracitados encontram-se os protectores solares.  

O uso de protetores solares adequados desempenha um papel primordial na 

fotoproteção e, consequentemente, uma redução do fotoenvelhecimento e da 

fotocarcinogénese. 

 No mercado existe uma variedade enorme de protectores solares, sendo 

que podem ser divididos em dois grupos tendo em conta o mecanismo de proteção: 

físico ou químico (Figura 2).   
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Os protectores com mecanismos físicos (inorgânicos) ou minerais atuam 

através da criação de uma barreira física que reflete ou dispersa a radiação. No 

entanto, possuem o inconveniente de deixar a pele com um aspeto branco e opaco, 

sendo por esse motivo menos escolhidos comparativamente aos filtros orgânicos. 

Este tipo de protectores está especialmente indicado em crianças e adultos com 

pele intolerante.  

 Os protetores solares químicos (orgânicos) são constituídos por compostos 

aromáticos com ácidos carboxílicos, responsáveis pela absorção da energia da 

radiação UV. Dentro dos protetores químicos existe ainda a divisão entre os que 

protegem contra a radiação UVA, UVB ou contra ambas, sendo estes denominados 

de “filtros solares de amplo espectro”. [38] Apesar de cosmeticamente mais 

agradáveis este tipo de protectores podem desencadear reacções alérgicas em 

pessoas susceptíveis.  

 

Figura 2 – Classificação dos protetores solares 

 

O Fator de Proteção Solar (FPS) traduz a eficácia de um protector solar e 

corresponde à razão entre a Dose Mínima Eritematosa (DME), ou seja, a 

quantidade de radiação UV requerida para provocar eritema na pele protegida (com 

protetor solar) e a quantidade para provocar eritema na mesma pele 

(desprotegida). De uma forma geral, quanto maior for o FPS, maior é a proteção 

contra a radiação UVB, pelo que a aplicação de um protetor solar 50 irá proteger 

uma pele exposta 50 vezes mais da radiação UVB que uma pele desprotegida.[38-

40] 
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 A escolha do protector solar deve ter em conta vários aspectos como sendo: 

o tipo de pele (fototipo), ser de amplo espectro (conferir proteção contra radiação 

UVA e UVB) e resistente à água. De uma forma geral o FPS nunca deve ser 

inferior a 30 e especialmente no caso das crianças deverá ser sempre 50 e de 

preferência mineral. Este deve ser aplicado em quantidade suficiente (cerca de 

2mg/cm2), sendo reaplicado a cada duas horas, sempre que se vai à água ou se 

transpire em abundância.  

 Ainda que seja da máxima importância, como já demonstrado, o uso correto 

do protector solar não podem ser descuradas todas as outras medidas preventivas. 

As quais incluem: uso de roupa/ T-shirt opaca, preferencialmente branca, chapéu e 

óculos de sol. A exposição solar deve ser evitada entre as 11h e as 16h e a “regra 

da Sombra” pode ser sempre um bom aliado na avaliação do risco. Então é seguro 

expormo-nos ao sol sempre que a nossa sombra for maior que nós. Deve também 

manter-se sempre o nível de hidratação adequado e manter-se protegido mesmo 

em dias nublados e em qualquer actividade realizada ao ar livre e não apenas em 

praias e/ou piscinas. 

 

 

3.2 Intervenção em Farmácia Comunitária:  

Dado o sucesso da iniciativa anterior, VALORMED, pelo feedback das 

educadoras de infância do ATL do Centro Social DR. Crispim e a solicitação de 

novas formações sobre outras temáticas, surgiu a oportunidade de realizar uma 

sessão sobre Proteção Solar. Em conversa com uma educadora sobre o plano de 

actividades das crianças foi-me dito que durante os primeiros quinze dias do mês 

de Julho estas se iriam deslocar à praia. Neste sentido decidi elaborar uma 

apresentação (Figuras 9 a 30, Anexo V) em que abordo os principais cuidados a ter 

com o sol, os riscos e beneficias da exposição e ainda algumas curiosidades sobre 

a pele. Era meu objectivo com isto alertá-los sobre este tema para que realizassem 

esta actividade com segurança.  

No dia 4 de Julho realizou-se a formação (Figura 31, Anexo VI) e no final da 

mesma cada criança recebeu um marcador de livro (Figuras 32 e 33, Anexo VII) 

com alguns dos aspectos a reter. 

 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Estação 
Julho 2018 

Carina Tavares da Costa  

 
35 

 

 

Referências:  

 

[1] Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de agosto - Regime Jurídico das Farmácias de 

Oficina. 

[2] Ordem dos Farmacêuticos: Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia 

Comunitária. Acessível em http://www.ordemfarmaceuticos.pt/ [acedido em 

2/06/2018] 

[3] Portaria N.º 582/2007, de 4 de Maio, Diário da República, 1ª Série – N.º 86 – 4 

de Maio de 2007. 

[4] Portaria nº 31-A/2011, de 11 de janeiro. 

[5] Artigo 23° do Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de agosto. 

[6] Decreto-Lei nº 15/93, de 22 de janeiro. 

[7] Portaria nº 594/2004, de 2 de junho: Aprova as boas práticas a observar na 

preparação de medicamentos manipulados em farmácia de oficina e hospitalar. 

[8] Artigo 37º do Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de agosto. 

[9] Portaria nº 137-A/2012, de 11 de maio.  

[10] Decreto-Lei nº 48-A/2010, de 13 de maio.  

[11] Lei nº 11/2012, de 8 de março. 

[12] Estatuto do medicamento. Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de agosto. 

[13] ACSS – Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. Manual de 

Relacionamento das Farmácias com o Centro de Conferência de Faturas do SNS. 

Acessível em: https://www.ccf.min-

saude.pt/portal/page/portal/estrutura/documentacaoPublica/ACSS/Manual%20de%

20Relacionamento%20de%20Farm%C3%A1cias%20VF%201.9.pdf. [acedido em 4 

de março de 2018]. 

[14] Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica – APIFARMA. 

Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica. Acessível em: 

https://www.apifarma.pt/tratardemim/Medicamentos 

%20de%20Venda%20Livre/Paginas/default.aspx. [acedido em: 4/03/2018]. 

[15] Ministério da Agricultura e do Mar: Decreto-Lei n.º 118/2015, de 23 de junho –

Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 136/2003, de 28 de junho, que 

transpôs a Diretiva n.º 2002/46/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 

https://www.apifarma.pt/tratardemim/Medicamentos


Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Estação 
Julho 2018 

Carina Tavares da Costa  

 
36 

de junho de 2002, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros 

respeitantes aos suplementos alimentares. Diário da República, 1ª Série, n.º 

120/2015 

[16] Decreto-Lei N.º 95/2004, de 22 de abril – Regula a prescrição e a preparação 

de medicamentos manipulados. 

[17] INFARMED: Medicamentos manipulados. Acessível em: 

http://www.infarmed.pt/web/ [acedido em: 4/03/ 2018].  

[18] Portaria n.º 769/2004, de 1 de julho: Estabelece que o cálculo do preço de 

venda ao público dos medicamentos manipulados por parte das farmácias é 

efectuado com base no valor dos honorários da preparação, no valor das matérias-

primas e no valor dos materiais de embalagem 

[19] INFARMED: Saiba mais sobre: Automedicação. Acessível em: 

www.infarmed.pt [acedido em:12/04/2018] 

[20] Herdeiro MT, Ferreira M, Ribeiro-Vaz I, Polónia JJ, Costa-Pereira A (2012). O 

Sistema Português de Farmacovigilância. Acta Médica Portuguesa; 25: 241-249. 

[21] Portaria n.º 1429/2007, de 2 de novembro: Define os serviços farmacêuticos 

que podem ser prestados pelas farmácias. 

[22] Associação Portuguesa de Podologia: Podologia. Acessível em: 

http://appodologia.com/app/podologia/ [acedido em: 20/03/2018] 

[23] Assistência Médica Internacional: Reciclagem de Radiografias. Acessível em: 

http://ami.org.pt/ (acedido em 26/05/2018) 

[24] Valormed: Sociedade Gestora de Resíduos e de Embalagens e Medicamentos. 

Acessível em www.valormed.pt (acedido em 26/05/2015) 

[25] – Lilaia P (2016). APOGEN - Seminário «O Valor dos Medicamentos 

Genéricos». Revista Portuguesa de Farmacoterapia; 8: 271-273. 

[26] Campos A (2017). Portugal pode poupar "mais 100 milhões de euros por ano" 

com genéricos. Público. Acessível em: www.publico.pt [acedido em 10/05/2018] 

[27] – Mandim D (2018). Genéricos já têm 48% de quota de mercado. Diário de 

Notícias. Acessível em: www.dn.pt [acedido em 19/05/2018] 

[28] – INFARMED: Quota de Mercado de Genéricos. Acessível em 

http://www.infarmed.pt. [acedido em 19/05/2018] 

[29]- INFARMED: Quota de Mercado de Medicamentos Genéricos por Farmácia. 

Acessível em http://www.infarmed.pt. [acedido em 19/05/2018] 

http://www.infarmed.pt/
http://appodologia.com/app/podologia/
http://www.publico.pt/
http://www.dn.pt/
http://www.infarmed.pt/
http://www.infarmed.pt/


Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Estação 
Julho 2018 

Carina Tavares da Costa  

 
37 

[30] INFARMED: Medicamentos Genéricos. Acessível em http://www.infarmed.pt. 

[acedido em 19/05/2018] 

[31] Klatte S, HC S, Hempel M (2017). Pharmaceuticals in the environment – A 

short review on options to minimize the exposure of humans, animals and 

ecosystems. Sustainable Chemistry and Pharmacy., 5:61-6. 

[32] Kummerer K (2009) The presence of pharmaceuticals in the environment due 

to human use--present knowledge and future challenges. J Environ Manage, 

;90(8):2354-66.  

[33] Agency EE. Pharmaceuticals in the environment. Results of an EEA workshop. 

2010:34. 

[34] Liga Portuguesa Contra o Cancro: Um escaldão hoje... mil novos melanomas 

por ano em Portugal. Acessível em: https://www.ligacontracancro.pt/ [acedido a 

23/05/2018] 

[35] Flor, J., Davolos, M. R., Correa, M. A. (2007). Protetores solares. Química 

Nova, 30(1), 153.  

[36] Policy Statement—Ultraviolet Radiation: A Hazard to Children and Adolescents. 

Pediatrics.  

[37] Soares MA (2002) Medicamentos Não Prescritos – Aconselhamento 

Farmacêutico. 2ªEdição. Associação Nacional das Farmácias Publicações 

Farmácia Portuguesa, Lisboa.  

[38] Latha, M. S., et al. "Sunscreening agents: a review." The Journal of clinical and 

aesthetic dermatology 6.1 (2013): 16.  

[39] Jou, PC;Feldman, RJ; & Tomecki, KJ. UV protection and sunscreens: what to 

tell patients. Cleveland Clinic journal of medicine, 79(6): 427-436.  

[40] Olsen, CM;Wilson, LF;Green, AC;Biswas, N;Loyalka, J; & Whiteman, DC. 

Prevention of DNA damage in human skin by topical sunscreens. 

Photodermatology, photoimmunology & photomedicine.  

 

 

 

 

 

http://www.infarmed.pt/
https://www.ligacontracancro.pt/


Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Estação 
Julho 2018 

Carina Tavares da Costa  

 
38 

 

ANEXOS:  

ANEXO I 

 

Figura 3– Capa do folheto informativo relativo ao tema Desmistificando os Genéricos. 

 

Figura 4 – Conteúdo do folheto informativo relativo ao tema Desmistificando os Genéricos. 
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Anexo II 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Figura 5 – Divulgação da campanha 20 pontos em Cartão Saúda promovida pela 

VALORMED e pelas Farmácias Portuguesas.  

 

Anexo III 
 

 

 
Figura 6 e 7 – Desafio lançado à população para recolha de medicamentos em fim de vida.  
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Anexo IV 

 
Figura 8 – Apresentação “Um dia com a VALORMED” 

  
Anexo V 
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Figura 9 a 30 – Apresentação PPT sobre Proteção Solar  
 

Anexo VI 

 
   Figura 31 – Apresentação sobre Proteção Solar  
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Anexo VII 

 
Figura 32- Versos dos 3 marcadores de livros distribuídos no final da apresentação 

sobre Proteção Solar    

 
 

Figura 33- Frentes dos 3 marcadores de livros distribuídos no final da apresentação 
sobre Proteção Solar.   
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Resumo 

 

 No âmbito do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticos, 

realizamos o nosso estágio curricular em farmácia hospitalar nos Serviços 

Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto. Com uma duração de 8 

semanas, tivemos a oportunidade de contactar com a realidade de um 

Farmacêutico Hospitalar intervindo em todos os setores que constituem os 

Serviços Farmacêuticos.  

 Neste relatório, descrevemos a organização dos Serviços 

Farmacêuticos, relatando as tarefas diárias desempenhadas pelos profissionais 

de saúde, bem como a nossa experiência neste estágio. Descreve-se todo o 

circuito do medicamento, desde da sua aquisição à sua dispensa. Exploramos 

também a organização e tarefas desempenhadas nas áreas de produção de 

medicamentos estéreis, não estéreis e citotóxicos.  Ainda dentro dos diferentes 

setores com que contactamos nos Serviços Farmacêuticos do Centro 

Hospitalar do Porto, descrevemos a nossa intervenção no circuito do 

medicamento experimental e os procedimentos característicos deste setor. 

 Neste seguimento, tentamos explicar as diversas regras, e exigências de 

qualidade, reguladas por leis específicas que regulam o meio hospitalar e ainda 

relatar a importância do Farmacêutico e da sua Intervenção na promoção da 

saúde pública. 

 Por último, é apresentada uma conclusão onde é realizada uma análise 

SWOT referente aos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto.  
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I. INTRODUÇÃO 

 

1. Centro Hospitalar do Porto  

O Centro Hospital do Porto (CHP) é uma entidade pública empresarial criada em 2007 

pelo Decreto-Lei (DL) nº 326/2007, de 28 de setembro, que resulta da união dos hospitais 

da cidade do Porto: Hospital Geral de Santo António (HGSA), Hospital Maria Pia e 

Maternidade de Júlio Dinis [1]. Em 2011, aliou-se o Hospital Joaquim Urbano, e em 2013 o 

Centro de Genética Médica Doutor Jacinto Magalhães. A junção de especialidades na área 

da saúde da criança e da mulher, existentes previamente no HGSA, Hospital Maria Pia e 

Maternidade de Júlio Dinis, permitiu criar o Centro Materno Infantil do Norte (CMIN). 

Assim, o CHP tem, atualmente, duas localizações diferentes: o HGSA, que se localiza no 

Largo do Professor Abel Salazar, e o edifício do CMIN, que se localiza no Largo da 

Maternidade Júlio Dinis. O nosso estágio realizou-se no HGSA, mas tivemos a 

oportunidade de conhecer as instalações e o funcionamento do CMIN.  

 

1.1. Serviços Farmacêuticos 

Os Serviços Farmacêuticos (SF) são localizados no edifício neoclássico do CHP, com 

exceção da Unidade de Farmácia Oncológica (UFO), localizada no edifício Doutor Luís de 

Carvalho no Serviço de Hematologia Clínica. Sob a direção técnica da Doutora Patrocínia 

Rocha, os SF correspondem a uma equipa multidisciplinar constituída por 22 técnicos 

superiores de saúde (TSS), 27 técnicos de diagnóstico e de terapêutica (TDT), 15 

assistentes operacionais (AO) e 3 assistentes técnicos. Num sistema de rotatividade, os 

vários colaboradores dos SF dividem-se pelos diferentes setores dos SF com funções bem 

discriminadas:  Unidade de Farmácia de Ambulatório (UFA), Armazém de Produtos 

Farmacêuticos (APF), Distribuição Individual Diária (DID), Investigação e Desenvolvimento 

(ID) e Unidade de Farmacotecnia (UF), subdividida na produção de estéreis, não estéreis e 

UFO. As funções atribuídas aos profissionais de saúde referentes a cada setor e os 

respetivos protocolos são apresentados nas instruções de trabalho dos SF.  

Essenciais na gestão do circuito do medicamento (CdM), os SF têm como principais 

áreas de intervenção: a seleção da medicação e a sua aquisição, armazenamento, 

realização de preparações, distribuição da medicação, controlo da qualidade , bem como 

garantir a segurança e eficácia das terapêuticas aplicadas, entre outros. Estas atividades 

são validadas por comissões técnicas e grupos de trabalho dos SF, como a Comissão de 

Farmácia e Terapêutica (CFT). Para garantir o cumprimento de procedimentos e identificar 

oportunidades da melhoria dos SF, são realizadas auditorias periódicas, essenciais para o 

controlo de qualidade dos serviços prestados.  
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1.2. Organização do Estágio Curricular 

O nosso estágio curricular no CHP realizou-se durante os meses de março e abril de 

2018 e integrou outros colegas estagiários, um colega do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas da Facoltà di Scienze del Fármaco da Università di Pavia e uma colega do 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Ciências e Tecnologia 

da Universidade do Algarve. O plano de estágio foi organizado de acordo com o 

cronograma disposto no Anexo I, a título individual. Destacamos que o início do estágio 

(março) foi marcado pelo surto de sarampo no CHP, que obrigou a medidas  

extraordinárias de assepsia nos SF.  

Na primeira semana de estágio, foram apresentados os aspetos gerais de cada setor 

dos SF através de exposições em PowerPoint; e procedeu-se à formação dos grupos de 

trabalho, cada um com dois elementos. Posteriormente, em cada semana, cada grupo de 

trabalho foi distribuído por um dos setores dos SF. Às segundas-feiras, cada grupo 

procedia à leitura das matrizes de processo e das instruções de trabalho do setor 

atribuído, e nos restantes dias, participava nas atividades diárias do setor. Na última 

semana do estágio curricular, procedeu-se à elaboração do presente relatório. De referir 

que, durante o período de estágio, tivemos oportunidade de visitar o Museu do CHP, uma 

área expositiva do contexto farmacêutico dos séculos XIX e XX; e presenciamos uma 

auditoria geral aos SF, que avaliou criteriosamente as atividades de todos os setores.  

 

II. CIRCUITO DO MEDICAMENTO 

 

1.  Armazém de Produtos Farmacêuticos 

O APF é o armazém central do CHP, que assegura a disponibilização de medicamentos 

e produtos farmacêuticos (PF) em quantidade e qualidade adequadas, no prazo 

expectável e ao menor custo possível [2]. É neste setor que se inicia a primeira fase do 

CdM [3,4], que engloba o processo de aquisição, receção, armazenamento, conservação, 

gestão e distribuição dos medicamentos e PF. De forma a garantir uma gestão eficaz de 

todos estes processos, aplica-se o sistema Kanban [5]. Este sistema consiste em utilizar 

um cartão identificativo junto ao stock de cada medicamento ou PF, que descreve o 

produto, indicando quando é que se atinge o ponto de encomenda (o stock mínimo do 

produto no armazém até nova encomenda), a quantidade a encomendar após se atingir o 

ponto de encomenda, o código de barras e a sua localização no setor. A título de exemplo, 

o Kanban referido no Anexo II indica que quando o stock de Mesna atingir as 200 

unidades, é necessário realizar um novo ponto de encomenda de 200 unidades de Mesna.   

O APF organiza-se em vários setores como: o armazém geral, destinado à 

generalidade dos medicamentos identificados por ordem alfabética através da 

Denominação Comum Internacional (DCI); um corredor destinado ao armazenamento de 
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colírios, pomadas oftálmicas, gotas auriculares, soluções nasais, antídotos, medicamentos 

manipulados e agentes de contraste radiológico; nutrição artificial; material de penso;  uma 

sala de armazenamento de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, com acesso 

restrito; uma câmara frigorífica, com sistema de controlo e registo da temperatura e 

alarme, destinada ao armazenamento de medicamentos termolábeis; uma sala de 

antisséticos e produtos inflamáveis; uma zona destinada a medicamentos ou outros PF de 

grande volume; e dois corredores destinado a medicamentos pertencentes à UFA e à DID. 

 

1.1.  Seleção e aquisição de medicamentos e de produtos farmacêuticos 

A seleção dos medicamentos e PF a adquirir é da maior importância, uma vez que uma 

seleção adequada permite obter medicamentos e PF na quantidade, qualidade e prazo 

requeridos pelos SF [4]. Esta seleção é baseada em evidências clínicas, eficácia, 

segurança e qualidade, tendo em consideração a relação custo/benefício. Regularmente 

são também revistos os preços praticados pelos diferentes laboratórios com vista a obter o 

menor custo ao CHP, não comprometendo parâmetros essenciais como a qualidade e 

segurança. Para este fim, recorre-se ao Formulário Nacional do Medicamento (FNM), 

adaptando-o à realidade de cada hospital, através de adendas elaboradas pela CFT. Após 

seleção dos medicamentos e PF e posterior autorização para o seu uso no hospital, estes 

vão sendo continuamente encomendados sempre que se atinjam os designados pontos de 

encomenda definidos pelos respetivos Kanban. Quando tal se verifica os Kanban são 

retirados e colocados em local próprio. Diariamente, os Kanban são recolhidos e 

introduzidos na lista comum, acessível através do software informático de Gestão 

Hospitalar de Armazém e Farmácia (GHAF), programa experimental de processamento e 

aquisição de dados implementado em todos os setores dos SF . Posteriormente, os 

serviços de aprovisionamento (SA) efetuam a compra dos medicamentos e PF 

introduzidos. Após emissão da nota de encomenda, os Kanban são guardados na zona de 

receção até entrega da encomenda.  

Existe ainda outra forma de obter medicamentos e PF, através de empréstimos obtidos 

por parte de outros hospitais, podendo também verificar -se o oposto, cedência de 

empréstimos. Sempre que tal se verifica são emitidas duas vias do documento de 

empréstimo (uma que é arquivada e outra que segue com o medicamento/PF) e uma guia 

de transporte.  

Outra alternativa é realizar uma encomenda à Farmácia Lemos, ainda que esta 

situação apenas se verifique para alguns manipulados ou PF de utilização esporádica. 

Pode ainda ser necessário adquirir medicamentos extra-formulário, ou seja, medicamentos 

que não constem nem no FNM nem nas respetivas adendas. Nestas situações, e caso não 

exista Autorização de Introdução no Mercado é solicitada uma Autorização de Utilização 

Especial ao Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento (INFARMED).  
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1.2.  Gestão de stock 

Uma gestão eficiente de stock é crucial para que garantir que se encontram disponíveis 

os medicamentos necessários para suprir as necessidades dos doentes do hospital,  e 

assim assegurar um tratamento eficaz, sem atrasos ou interrupções. Desta forma, é 

preciso encontrar um equilíbrio entre adquirir a quantidade suficiente dos produtos para 

suprir as necessidades e não um excesso que conduza à sua inutilização por expiração do 

prazo de validade (PV). Para tal estão implementadas várias metodologias que, em 

conjunto, contribuem para uma gestão de stock racional. O stock pode ser gerido 

informaticamente no GHAF, por sistema manual Kanban [6], por reposição Hospital 

Logistics System (sistema de caixas, trocando-se as caixas SUC
®
 vazias por cheias) e por 

reposição de stocks nivelados.  

Os medicamentos e PF encontram-se organizados nas prateleiras por ordem alfabética 

da DCI e é aplicada a regra de “First Expired, First Out” (FEFO), que indica que em 

primeiro lugar se utilizam os produtos com o PV mais curto. Na última semana de cada 

mês, verificam-se quais os medicamentos e PF com o PV inferior a 3 meses sendo estes 

assinalados com uma etiqueta específica. No próprio mês também se verificam os 

produtos que terminam nesse mês sendo colocados em local próprio. Quando se 

encontram expirados, danificados ou impróprios para consumo, os produtos são enviados 

para incineração [7]. Para efetuar um controlo interno mais eficiente são realizados e 

atualizados inventários a fim de se confirmar se o stock informático corresponde ao stock 

físico. Concomitantemente, é necessário que as entradas, débitos, transferências, créditos, 

inutilizações e devoluções sejam atualizadas [8]. 

 

1.3.  Receção, armazenamento e conservação de medicamentos 

A receção e conferência de encomendas é o primeiro passo da cadeia que garante que 

os produtos recebidos estão em conformidade com o que foi pedido. Quando a 

encomenda chega, o AO prepara-a para ser conferida pelo TDT. O TDT fica então 

responsável por verificar uma série de parâmetros como: se a encomenda se destina ao 

hospital, se o número de volumes de mercadorias entregues corresponde ao que está 

indicado na guia de remessa e na nota de encomenda; conferir o estado das embalagens, 

o lote e o PV; e verificar qual o seu destino interno (APF ou outro armazém). De seguida, 

associa-se o respetivo Kanban, que é colocado junto da encomenda para ser arrumado no 

devido local. A documentação como as guias de remessa, faturas e notas de encomenda 

segue para os SA para que seja inserida no GHAF [3]. Existem casos especiais em que 

este circuito é diferente.  Para produtos cujo PV não é superior a 6 meses, a encomenda 

fica sujeita a uma “validação condicional”, ou seja, só será aceite com a condição de 

garantia de troca por outros produtos com PV mais alargado. No caso de uma encomenda 
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conter produtos termolábeis, estes são os primeiros a ser conferidos, de modo a não 

quebrar a cadeia de frio. [3]  

Os medicamentos homeopáticos ou derivados do plasma humano devem incluir uma 

etapa de verificação do respetivo certificado do INFARMED - Certificado de Autorização de 

Utilização de Lotes (CAUL). Relativamente a matérias-primas, deve estar presente o 

documento que comprova a qualidade do lote (Boletim de Análise). Os estupefacientes e 

psicotrópicos são enviados para o farmacêutico responsável e armazenados numa sala 

fechada de acesso condicionado [3]. Em relação aos dispositivos médicos, é necessário a 

confirmação da presença da marcação “CE” e arquivar os respetivos certificados que os 

acompanham. Durante esta verificação, qualquer não conformidade deve ser devidamente 

registada e comunicada para posterior decisão.  

O armazenamento é um outro parâmetro essencial para garantir a qualidade e eficácia 

dos medicamentos, que deve ter em consideração as características dos mesmos, de 

forma a garantir que são conservados em condições adequadas de luminosidade, 

temperatura e humidade. O APF reúne as condições que sat isfazem a correta 

conservação dos medicamentos, sendo estas monitorizadas por um sistema de controlo e 

registo automático de funcionamento contínuo. [3] Por último é importante referir que o 

aviamento dos PF/medicamentos requer o embalamento em caixas devidamente 

identificadas com o nome do serviço ao qual se destina. No caso da medicação de frio, o 

transporte é feito em caixas de material isolante de forma a garant ir a estabilidade da 

medicação. 

Neste setor, tivemos a oportunidade de proceder ao aviamento de estupefacientes para 

os diferentes serviços bem como de hemoderivados. Pudemos ainda participar na 

preparação do stock de ambulatório, organizar Kanban e dar entrada na lista comum dos 

diferentes produtos.  

 

2. Distribuição 

A distribuição de todos os medicamentos e PF armazenados é da responsabilidade dos 

SF. Esta distribuição garante a satisfação das prescrições referentes a doentes em regime 

de internamento, essencialmente através da distribuição clássica e da DID, e aos doentes 

em regime de ambulatório. 

 

2.1.  Distribuição Clássica 

A distribuição clássica foi o primeiro sistema de distribuição implementado no CHP e 

está dividido em três circuitos (A, B e C). Estes circuitos englobam todos os blocos, 

Serviços Clínicos (SC), consultas, veículos médicos de emergência e farmácias satélites, 

como as farmácias do CMIN e da UFO. O principal objetivo deste sistema de distribuição é 

o fornecimento de medicamentos, que pode ocorrer, após o pedido de reposição de stock, 
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em formato eletrónico ou manual. A reposição por stocks é feita no local após contagem 

das unidades consumidas, obedecendo a quantitativos previamente estudados e 

acordados entre os SC e os SF, para que todos os procedimentos inerentes à 

administração da medicação e à gestão de stocks por parte da farmácia estejam 

facilitados, assegurando desta forma um stock fixo no respetivo local [9]. Existem também 

no CHP dois armazéns informatizados (um no bloco operatório e outro nos cuidados 

intensivos) com o sistema semiautomático Pyxis Medstation
®
. Dentro da distribuição 

clássica podem ainda verificar-se três processos, ainda que, como anteriormente referido, 

todos sigam quantidades de stock acordadas entre os SC e os SF. O primeiro sistema 

ocorre em Hospital Logistics System, em que os SC e os SF vão trocando caixas SUC
®
 

cheias por vazias. O segundo sistema consiste na reposição por unidades consumidas e, 

por último, o terceiro processo consiste na reposição por Kanban [9]. 

No decurso do nosso estágio participámos na reposição de stock dos diferentes 

serviços abrangidos pelos 3 circuitos. Foi-nos ainda proporcionada uma visita ao Pyxis 

Medstation
®
 dos cuidados intensivos, onde auxiliamos também na reposição do respetivo 

stock. 

 

2.2.  Distribuição em Regime de Ambulatório 

A distribuição em regime de ambulatório tem como missão “assegurar a distribuição de 

medicamentos e outros produtos de saúde aos clientes, incluindo os doentes do 

ambulatório, nas quantidades, qualidade e prazos exigidos, assegurando a preservação 

das características dos mesmos” [10]. Este meio de distribuição surge devido à 

necessidade de maior controlo e vigilância na utilização de determinadas terapêuticas 

associadas a efeitos adversos mais graves. Desta forma, este regime de distribuição tenta 

potenciar a adesão dos doentes à terapêutica. Para além desta vertente, a cedência 

destes medicamentos, feita de forma totalmente gratuita, procura melhorar a qualidade de 

vida dos utentes, já que os mesmos podem fazer o tratamento em casa, num ambiente 

mais confortável, reduzindo os custos associados ao internamento.  

A medicação cedida neste regime deve constar no FNM, que está em constante 

atualização, e pode estar aprovada por uma de duas vias:  através de diplomas legais que 

constam no Diário da República ou através do Conselho de Administração do CHP (CA) e 

pela CFT. Alguns exemplos de patologias comuns que estão autorizadas nestes diplomas 

(Anexo III) são: insuficiência renal crónica e profilaxia de rejeição aguda de transplante 

renal, síndrome da imunodeficiência adquirida, fibrose quística e doenças oncológicas. 

Neste caso, é feita uma comparticipação total por parte do Estado, sendo que muitos 

destes medicamentos não estão disponíveis em farmácia comunitária, devido ao seu uso 

controlado e custo bastante elevado. No caso de patologias que não estão descritas e 
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aprovadas no Diário da República, como é o caso da hepatite B, a autorização é dada pelo 

CA e pela CFT e os custos são totalmente suportados pelo CHP.  

Há ainda uma outra situação que deve ser referida: as utilizações off-label, ou seja, o 

uso de medicamentos para indicações não descritas no Resumo das Características do 

Medicamento (RCM). Esta situação pode acontecer mesmo numa patologia aprovada por 

diplomas legais. No entanto, para que possa ser cedido de forma gratuita, e dado que é 

para uma utilização off-label, é necessária uma aprovação pela CFT. Nestes casos, os 

custos são suportados na íntegra pelo CHP.  

A UFA localiza-se nos SF do CHP, sendo constituída por uma sala de espera para os 

utentes e 4 balcões de atendimento, devidamente sinalizados, sendo um dos postos de 

atendimento localizado num gabinete separado. Esta unidade tem um horário de 

funcionamento das 9h às 17h de segunda a sexta. A medicação encontra-se num módulo 

de gavetas, organizando-se por patologias, e dentro destas por ordem alfabética, segundo 

a DCI e pelo princípio FEFO. Além disso, existem ainda frigoríficos, onde se localizam os 

medicamentos que necessitam de ser conservados entre 2-8ºC, e estantes onde estão 

armazenados parte dos produtos de nutrição. Alguns produtos da UFA em excedente 

localizam-se no APF.  

Para que a dispensa dos medicamentos possa ser feita em regime de ambulatório é 

necessário que o utente apresente uma prescrição válida, isto é, uma prescrição eletrónica 

de acordo com as normas estabelecidas com modelo apropriado de prescrição médica 

para a UFA, que contenha dados de identificação do doente; DCI do medicamento; forma 

farmacêutica, dose, frequência, via de administração; identificação da especialidade 

médica emissora da prescrição; indicação da próxima consulta; identificação e assinatura 

do prescritor; identificação do diploma legal a que obedece a prescrição médica ou, caso 

seja necessário, verificar nas deliberações da CFT se o doente se encontra autorizado  

[11]. Normalmente, a prescrição está em formato eletrónico, mas existem exceções, como 

é o caso das prescrições de medicamentos hemoderivados e de prescrições do serviço de 

Gastrenterologia e Nutrição (Anexos IV e V). Nestes casos, é necessário registar o número 

do lote e o respetivo CAUL. No que toca à dispensa de medicamentos, estes devem, 

sempre que possível, ser cedidos nas suas embalagens originais.  

Durante a dispensa, para que a terapêutica seja segura, eficaz e de qualidade, um 

parâmetro importante é a quantidade a dispensar, que está assente nas instruções de 

trabalho do CHP, onde se define que qualquer medicamento pode ser dispensado até 3 

meses desde que: o montante do seu valor total seja inferior a 100€ ; para doentes 

residentes em qualquer área, ou até 300€, se residirem fora do distrito do Porto, sendo que 

acima destes montantes, a medicação apenas pode ser dispensada para 1 mês. A 

medicação para doentes transplantados renais ou hepáticos, pode, excecionalmente, ser 

cedida até 3 meses [12].  
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Outro aspeto importante é a informação ao doente, pelo que, na primeira vez que o 

mesmo faz o levantamento do tratamento em ambulatório, deve ser -lhe fornecida 

informação detalhada, por exemplo, através da entrega de folhetos informativos 

elaborados pelos SF (Anexo VI). Além desta informação, deve também ser entregue um 

termo de responsabilidade (Anexo VII), que será assinado pelo doente, onde refere quem 

é responsável pelo levantamento, transporte, acondicionamento e toma de forma correta e 

no qual pode delegar essas funções a outra pessoa da sua confiança. O farmacêutico é 

ainda responsável por ponderar o fornecimento de material acessório à terapêutica, como 

contentores de risco biológico, seringas, malas térmicas de transporte, de forma a 

promover a segurança e o sucesso da mesma.  

No final da dispensa, o farmacêutico deve ainda confirmar se há medicação pendente 

daquela prescrição para ser levantada posteriormente. Em caso afirmativo, deve ser 

impresso um documento que refira a medicação pendente, que é entregue ao doente para 

que, numa próxima, possa levantar a medicação em falta.  

Se por algum motivo ocorrer a devolução de algum medicamento, é também da 

responsabilidade do farmacêutico fazer a gestão da medicação devolvida, verificando a 

origem do medicamento, as condições de conservação, se está em conformidade com as 

normas exigidas de integridade física da embalagem primária e secundária, o PV e se os 

medicamentos em dose unitária se apresentam devidamente rotulados.  

A UFA pode, em situações concretas, estabelecidas no DL nº 206/2000, de 1 de 

setembro, e autorizadas pelo Ministério da Saúde, proceder à venda de medicamentos  

como, por exemplo, em circunstâncias excecionais, em ocorra o comprometimento do 

acesso ao medicamento, por descontinuidades no fornecimento ou distribuição do mesmo 

[13,14]. 

Neste setor tivemos a oportunidade de preparar a medicação a ser dispensada de 

nutrição e fibrose quística, organizar a medicação devolvida, fazer a dispensa ao balcão e 

verificação de lotes. 

 

2.3.  Distribuição Individual Diária: sistema em dose unitária  

A Distribuição Individual Diária (DID) é o setor dos SF que objetiva a distribuição diária 

de medicamentos e de PF, maioritariamente sob sistema de distribuição em dose unitária, 

aos doentes dos SC de Internamento do CHP. No processo de distribuição diária 

participam TSS, que são responsáveis pela validação das prescrições médicas e pela 

respetiva dispensa e devoluções dos fármacos prescritos; uma equipa constituída por 

TDT, responsáveis pela identificação, individualização e aviamento dos medicamentos e 

gestão de stocks [15]. Desta forma, o espaço físico da DID envolve três áreas distintas, 

isto é, uma sala que integra vários computadores para validação e dispensa de 

medicamentos pelos TSS (Anexo VIII, 1); e duas salas com aparelhos próprios para 
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fracionamento e aviamento de medicamentos em dose unitária pelos TDT. As atividades 

diárias dos TSS na DID são baseadas no conceito “Plan-Do-Check-Act”, que visa a 

implementação de um ciclo de planeamento, de execução, de verificação e de atuação 

sobre os serviços prestados [16].  

 

2.3.1.  Validação e monitorização das prescrições médicas 

O processo de validação e monitorização das prescrições médicas pelos TSS inicia-se 

com a entrada das prescrições médicas no software GHAF (via GHAF ou via Portal Interno 

do CHP) à medida que os enfermeiros do serviço de internamento confirmam que os 

doentes estão aptos para receber tratamento. A entrada das prescrições médicas via 

GHAF é um processo em constante atualização, uma vez que, dirigindo-se a doentes 

internados, as prescrições são frequentemente alteradas. Por este motivo, o setor da DID 

está aberto durante 24 horas para garantir a distribuição da medicação diária de cada 

doente atualizada. 

No sistema informático, as prescrições ficam agrupadas consoante o serviço de 

internamento de origem. Os TSS iniciam a validação dos grupos de prescrições, 

obedecendo a uma ordem de trabalho pré-estabelecida, que indica quando e qual o grupo 

de prescrições a ser validado. Caso existam prescrições assinaladas como urgentes, estas 

são prioritárias face à ordem de validação pré-estabelecida. De um modo sucinto, validar a 

prescrição médica consiste em verificar se o perfil farmacoterapêutico prescrito para o 

doente está de acordo com as suas características fisiológicas, condições de 

administração e duração do tratamento [16-18]. Em caso de não conformidades, é 

essencial que os TSS intervenham diretamente no momento da validação, normalmente 

contactando os médicos/enfermeiros envolvidos, a f im de otimizar a farmacoterapia antes 

da sua dispensa. 

Para além da validação das prescrições eletrónicas via GHAF, os TSS são 

responsáveis pela validação de prescrições via manual, nomeadamente, referentes a 

medicamentos de controlo especial não sujeitos a distribuição em dose unitária (fármacos 

estupefacientes, psicotrópicos, hemoderivados, anti-infeciosos, nutrição artificial, antídotos, 

insulinas, material de penso). As prescrições deste tipo de fármacos são efetuadas em 

impressos específicos e têm PV limitados, isto é, estupefacientes e psicotrópicos em 

Modelo nº1509 da Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM) com validade de 24 horas; 

hemoderivados em Modelo nº1804 da INCM com validade de 24 horas [19]. Os TSS 

validam estas prescrições através do preenchimento de campos referentes a 

receção/validação nos impressos.  

Adicionalmente, é importante referir que a validação por farmacêuticos das prescrições 

médicas tem tido um impacto significativo no uso racional dos medicamentos, na redução 

de efeitos adversos à saúde, e consequentemente nos custos associados. Atualmente, 
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procura-se que este processo de análise da medicação integre o conceito da reconciliação 

terapêutica, incorporando dados relativos, por exemplo, a medicamentos não sujeitos a 

receita médica, produtos naturais e suplementos alimentares [17, 20].  

 

2.3.2.  Dispensa de medicamentos e de produtos farmacêuticos  

Após validação das prescrições médicas, independentemente de via GHAF ou manual, 

os TSS fazem o débito no software GHAF da medicação a ser dispensada por doente. 

Considerando as prescrições médicas via GHAF de medicamentos sujeitos ou não a 

distribuição em dose unitária, os TSS emitem listagens da medicação a ser dispensada de 

cada serviço de internamento via GHAF ou manual após débito. Primariamente, são 

emitidas listas com revertências, uma vez que a medicação dos doentes pode ser alterada 

ao longo do dia; posteriormente, caso se verifiquem revertências e a medicação já tenha 

sido dispensada, os TSS emitem novas listas sem revertências que incluem as alterações 

propostas [15]. Os medicamentos e PF a dispensar são preparados pelos TDT, que se 

regem pelas listagens emitidas pelos TSS. Os TDT aviam a medicação por processo 

manual ou semiautomático. De notar que se a medicação prescrita for distribuída em dose 

unitária, os TDT têm de proceder previamente ao fracionamento da medicação (Anexo VIII, 

4). 

O processo manual consiste em dispensar o stock avançado da DID, que se encontra 

alocado nas torres e nas células, respetivamente, para medicamentos de menor e de 

maior rotatividade. O aviamento semiautomático realiza-se através da solicitação de 

medicamentos pelo TDT ao dispensador automático de medicamentos Pharmapick
®
, que é 

constituído por um conjunto de gavetas, cada uma com um medicamento. Trata -se de um 

aviamento feito por medicamento e não por doente, na medida em que o Pharmapick
®
 

dispensa apenas um medicamento de cada vez. Ambos os processos de aviamento visam 

a posterior colocação da medicação unitária em carros constituídos por malas (Anexo VIII, 

2). Cada mala é referente a um SC de internamento e é constituída por gavetas (cassetes 

de unidose). Por sua vez, cada gaveta é referente a um doente e contém a medica ção 

individual em dose unitária para 24h. Medicação revertida, cuja primária já tenha sido 

entregue, não é colocada nos carros, mas depositada em caixas SUC
®
 dentro de 

envelopes identificados após aviamento manual.  

No processo de dispensa de medicamentos prescritos via manual, utiliza-se geralmente 

o aviamento manual. Contudo, no caso de medicamentos sujeitos a controlo especial, o 

aviamento não é realizado nas instalações da DID, mas no APF, ao abrigo dos decretos-lei 

e despachos aplicáveis, sob responsabilidade dos TSS. Destacam-se os estupefacientes e 

psicotrópicos (morfina, fentanilo, fenobarbital, petidina, etc.) que estão alocados numa sala 

de acesso restrito no APF, à qual apenas os TSS têm acesso. O aviamento deste tipo de 

medicamentos implica que a medicação e respetiva documentação de receção/débito 
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sejam colocadas pelos TSS em caixas fechadas, inquebráveis, identificadas com o nome 

do serviço de Internamento de destino e refrigeradas se aplicável (Anexo VIII, 3 e 5). Após 

aviamento, toda a medicação dispensada na DID é entregue por AO nos SC de 

internamento.  

Na DID, os nossos grupos de trabalho participaram ativamente nos processos diários 

de validação e de dispensa dos medicamentos e produtos farmacêuticos prescritos. 

Observámos a validação das prescrições médicas e respetivas intervenções 

farmacêuticas, colaborando com a disponibilização de informação sobre medicamentos 

através do software UpToDate. Destacamos a nossa participação numa intervenção 

farmacêutica invulgar, em que revemos toda a informação bibliográfica sobre um fármaco 

de uso veterinário que iria ser administrado excecionalmente a um doente. Validámos 

requisições de estupefacientes/psicotrópicos e de hemoderivados, através do 

preenchimento dos respetivos impressos. Relativamente ao processo de dispensa, 

efetuámos, diariamente, o débito via GHAF de estupefacientes e psicotrópicos e respetivo 

aviamento com preparação das caixas na sala restrita. Consideramos que a repetição 

desta atividade diária teve um papel fundamental na nossa familiarização com o software 

GHAF. Também auxiliámos no aviamento de medicação revertida, organizando a 

medicação em dose unitária em caixas SUC
®
. Esta atividade permitiu-nos contactar com 

os processos diários efetuados pelos TDT nos diferentes suportes de aviamento, células, 

torres e Pharmapick
®
.  

 

3. Unidade de Farmacotecnia 

A unidade de farmacotecnia (UF) é um dos setores dos SF e que tem como objetivo 

preparar medicamentos necessários ao hospital, que não se encontram disponíveis no 

mercado ou cuja manipulação seja uma mais valia. Este setor revela-se de grande 

importância, dado que hoje em dia a personalização da terapêutica é essencial em 

inúmeros casos e, por outro lado, permite o fracionamento/reembalamento de certos 

medicamentos, levando a uma redução de desperdícios e de custos para o CHP.  

Independentemente da preparação farmacêutica em causa, os medicamentos 

manipulados devem ser preparados tendo em conta a garantia de qualidade exigida por 

lei, em ambientes controlados e seguindo normas adequadas. Por este motivo, têm que 

cumprir as “Boas Práticas a observar na Preparação de Medicamentos Manipulados em 

Farmácia de Oficina e Hospitalar”, regulada pelos DL nº 90/2004, de 20 de abril e nº 

95/2004, de 22 de abril e pela portaria nº 594/2004, de 2 de junho [21,22,23].  

Os processos que requerem esterilização do local de produção, como é o caso da 

produção de medicamentos estéreis e de citotóxicos na UFO, devem decorrer numa 

Câmara de Fluxo Laminar Vertical (CFLv), recorrendo a técnica assética, numa sala com 

ambiente controlado, ao nível de temperatura, humidade e pressão. Na sala de preparação 
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de produtos estéreis, a pressão é positiva, de forma a evitar a contaminação do ambiente 

interno, enquanto que na sala de preparação de produtos citotóxicos, a pressão da sala é 

negativa, evitando a contaminação do ambiente externo à sala com produtos tóxicos. Em 

ambos estes setores da UF, há uma divisão em 3 zonas, com grau de esterilidade 

crescente: a zona negra, que consiste numa zona de apoio logístico, a zona cinzenta, 

onde ocorre o fardamento com bata esterilizada, touca, máscara, protetores de sapatos e 

luvas estéreis, e a zona branca, em que se efetua a preparação dos medicamentos  na 

CFLv. Na zona branca, qualquer produto que entre na CFLv, seja material , matéria-prima 

ou mãos dos operadores, deve ser descontaminado com álcool 70º. No início e no final de 

cada sessão de trabalho dá-se a desinfeção e limpeza quer da CFLv, quer da restante sala 

branca. 

 

3.1. Processo de produção de medicamentos estéreis 

Este setor é responsável pela produção de estéreis extemporâneos e de nutrição 

parentérica, prescritos pelos vários SC do CHP. 

 Relativamente aos estéreis extemporâneos, são preparados medicamentos de uso 

intravenoso e oftálmico, como colírios e medicamentos intravítreos. Os SC podem efetuar 

o pedido de preparação por Kanban ou no GHAF. Quando o pedido chega aos SF, e após 

validação da requisição por um farmacêutico, este emite a Ordem de Preparação (OP) 

(Anexo IX) e imprime os rótulos, sendo que esta tarefa deve estar sujeita a dupla 

verificação por outro TSS. A designação do lote atribuído a cada preparação deve seguir a 

metodologia da instrução de trabalho descrita na IT.SFAR.GER.035/2 [24].  

Em relação à nutrição parentérica, o procedimento é o mesmo que para os estéreis 

extemporâneos. No entanto, a prescrição chega aos SF através do GHAF e a OP é 

diferente (Anexo X). Estas preparações são prescritas, na maioria dos casos, pelos SC de 

neonatologia e pediatria, que apresentam utentes com maior défice de aporte nutricional. 

O farmacêutico deve validar a prescrição, tendo sempre especial atenção à composição 

quantitativa e qualitativa das soluções I e II (hidrossolúvel e lipossolúvel, respetivamente). 

A solução I resulta da conjugação de macro com micronutrientes. A adição dos 

macronutrientes à bolsa é feita com um sistema automático e a adição dos micronutrientes 

é feita manualmente. O enchimento da solução II é realizado de forma manual, sendo 

acondicionada numa bolsa ou numa seringa, conforme o volume final. No final da 

preparação é feito um controlo gravimétrico da bolsa que contêm a solução I e um controlo 

microbiológico da primeira e da última bolsa de cada sessão de trabalho. Cada bolsa é 

identificada com os rótulos previamente impressos e embalada em folha de alumínio para 

proteção da luz. Exteriormente a esta proteção é também adicionado um rótulo. No final 

ambas as soluções são acondicionadas em conjunto em manga termosselada.  
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Durante o nosso estágio, tivemos oportunidade de acompanhar várias sessões de 

trabalho na CFLv, onde foram preparadas diferentes bolsas de nutrição parentérica, 

intravítreos e fracionamentos. Assistimos também à emissão das OP e executámos os 

ensaios de verificação de qualidade. Para tal, seguimos todas as normas de fardamento e 

proteção individual, as quais estão descritas anteriormente.  

 

3.2. Processo de produção de medicamentos não estéreis 

À semelhança das restantes áreas de produção, este setor visa a preparação e 

disponibilização de produtos, neste caso específico, de formulações galénicas não estéreis 

como as formas farmacêuticas sólidas (ex. papéis farmacêuticos), semissólidas (ex. 

pastas, pomadas e cremes) e líquidas (ex. soluções, loções e suspensões), garantindo o 

cumprimento da regulamentação e das Boas Práticas Farmacêuticas [25]. Estas 

formulações são preparadas em sala específica e para cada uma está definida uma 

metodologia de preparação. No entanto, no caso de se tratar de uma formulação nova, 

esta tem de ser revista bibliograficamente em conjunto com outros hospitais experientes, 

de forma a ser validada corretamente.  

A preparação de formulações não estéreis pode desencadear-se por diversas formas, 

tais como, através de uma prescrição médica, um pedido de um SC via GHAF, pela UFA 

ou pelo sistema de Kanban. Depois de analisada e verificada a validade da requisição pelo 

farmacêutico é emitida uma OP e o respetivo rótulo, o qual se deve encontrar em 

conformidade com a legislação em vigor. O rótulo deverá conter informação relativa a: 

composição qualitativa e quantitativa; número de lote; PV; condições de conservação; 

instruções especiais de utilização; via de administração; identificação do local de 

preparação e do farmacêutico responsável. [26] Quanto à OP (Anexo XI), esta deve incluir 

para além dos pontos já referidos para o rótulo (Anexo XII), toda a informação relativa à 

técnica de preparação do produto (composição qualitativa e quantitativa, dosagem, forma 

farmacêutica, técnica de preparação e número de unidades); informação sobre as 

matérias-primas utilizadas quanto ao lote, origem e PV (atribuído de acordo com a 

IT.SFAR.GER.083/1); e ensaios de verificação da qualidade do produto final, bem como os 

procedimentos específicos de cada preparação, através dos quais se dá como conforme a 

preparação em causa.  

Durante a execução são preenchidos todos os campos da ficha que permitirão a 

rastreabilidade da preparação [27]. A validação e supervisão do produto final são da 

responsabilidade do farmacêutico. Para finalizar o processo, é necessário dar saída 

informática e manual das matérias-primas utilizadas e criar no GHAF o perfil do produto 

não estéril produzido após rotulagem e embalamento do mesmo.  

No nosso estágio, tivemos a possibilidade de seguir todo o processo, desde a emissão 

das OP até aos registos dos débitos de matérias-primas e entradas das composições. De 
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salientar a participação ativa na execução de algumas formulações, como por exemplo, 

pomada de Sirolimus, suspensão oral de Sildenafil, Hidrato de Cloral, substituto de saliva , 

entre outras. Procedemos também ao fracionamento de embalagens de comprimidos de 

cálcio efervescentes bem como à sua posterior e adequada reembalagem. 

 

3.3. UFO: produção de medicamentos citotóxicos  

A Unidade de Farmácia Oncológica (UFO), tem o objetivo de providenciar, diariamente, 

medicamentos citotóxicos aos doentes em tratamento no Hospital de Dia e no Serviço de 

Internamento do CHP, maioritariamente, associados aos SC de Oncologia e de 

Hematologia. A UFO integra uma equipa constituída por dois TSS, dois TDT e um AO, que 

assegura o cumprimento dos princípios de QuaPos (Quality Standard for the Oncology 

Pharmacy Service) [28,29]. De notar que os fármacos citotóxicos são considerados 

medicamentos de alto de risco, pelo que os profissionais responsáveis pela sua produção 

estão expostos, ocupacionalmente, a efeitos adversos para a saúde [30]. Como referido 

em 3., a UFO envolve três zonas distintas, em que a zona negra corresponde ao armazém 

da UFO, a zona branca à zona de manipulação/reembalagem de citotóxicos, e a zona 

cinzenta ao transfere de tabuleiros entre as zonas branca e negra. Os TSS encontram-se 

na zona negra, que contém os suportes informáticos e os armários e frigóricos para 

arrumação dos citotóxicos. De um modo geral, as principais atividades diárias dos TSS na 

UFO consistem na gestão do armazém e nos processos de validação das prescrições 

médicas, de preparação e de dispensa de medicamentos citotóxicos (e.g. mesna, 

ciclofosfamida, cisplatina). A gestão do armazém da UFO envolve a verificação de Kanban 

e consequentes pedidos de encomenda e reposição de stocks, bem como o controlo das 

devoluções dos medicamentos com PV inferior a três meses e de baixa rotatividade. Os 

processos diários de validação das prescrições médicas, de preparação e de dispensa de 

citotóxicos, realizados pelos TSS, envolvem, sequencialmente, as seguintes etapas [31, 

32]:  

1. Elaboração prévia da lista de doentes que irão receber tratamento (nomeadamente, 

ciclos de quimioterapia), efetuada através do cruzamento de dados do software de 

agendamento de tratamentos (SClinico) e do software de validação/prescrição médica 

(GHAF, CdM).  

2. Validação e monitorização das prescrições médicas via GHAF, iniciada à medida que 

os enfermeiros do Hospital de Dia e do Serviço de Internamento confirmam que os 

doentes estão aptos para receber tratamento. Considera-se que uma prescrição está 

validada, quando está de acordo com os protocolos, autorizações e deliberações do 

CHP relativos a quimioterapia [31], o que, de um modo sintético, é expresso pela “6-R-

Rule”: Right Patiente, Right Drug, Right Apllication, Right Dose, Right Docummentattion, 

Right Time [33]. De notar que para além da prescrição informática via GHAF, existe um 
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modo de prescrição/validação manual de citotóxicos através de folhas próprias para 

prescrição de medicação para doentes do Hospital de Dia ou do Serviço de 

Internamento. 

3. Emissão das OP de medicamentos sujeitos a manipulação. Com exceção dos 

comprimidos (e.g. dexametasona, ondansetron), imunoglobulinas e medicamentos de 

ID, os restantes citotóxicos providenciados pela UFO, requerem manipulação prévia , 

efetuada pelos TDT, na zona branca. As OP são elaboradas considerando os cálculos 

de volumes de fármaco e de solução diluidora necessários para preparar a forma 

farmacêutica prescrita pelos médicos (bombas perfusoras, soluções diluídas ou bólus) 

com duração e ritmo de tratamento específicos (Anexo XIV). 

4. Preparação de tabuleiros com material necessário para preparação e reembalagem dos 

medicamentos citotóxicos sujeitos a manipulação. Após emissão das OP, os TSS 

preparam os tabuleiros que fazem o transfere da zona negra para a zona branca e que 

contêm, individualmente, por doente (Anexo XIII): (a) um fármaco citotóxico, 

previamente descartonado; (b) uma solução diluidora; (c) um suporte de preparação, 

i.e. seringa; (d) dois rótulos para colocar nas embalagens primária e secundária da 

preparação final (aplicável para medicamentos sujeitos e não sujeitos a manipulação).  

5. Verificação do processo de manipulação dos medicamentos citotóxicos. Na zona 

branca, os TDT operam com fardamento e equipamento de proteção individual próprio 

em CFLv vertical (classe IIB) a pressão negativa com dois filtros High Efficiency 

Particulate Arrestance, sob as boas práticas de fabrico suportadas por guidelines PiC/S 

(Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme), ESMO (Oncology Clinical Practice 

Guidelines) e ISOPP (Standards of Practice. Safe Handling of Cytotoxics) [33]. Os TSS 

verificam, via GHAF, se a preparação dos citotóxicos pelos TDT está conforme as 

respetivas OP, através de visualização de imagens da embalagem primária, capturadas 

por uma câmara fotográfica incorporada na CFLv.   

6. Validação das preparações finais de medicamentos citotóxicos. As preparações finais 

(embalagens primárias) são reembaladas em manga termosselada (embalagem 

secundária), protegidas da luz, e libertadas, através do transfere para a zona negra, 

aproximadamente 1 hora após a confirmação inicial dada pelos enfermeiros (Anexo 

XIII). Na zona negra, os TSS fazem uma nova validação do conteúdo das preparações, 

e colocam-nas em contentores referentes a “cadeirões”, “camas” ou “cateteres” de 

acordo com a localização dos respetivos doentes no Hospital de Dia ou no Serviço de 

Internamento.  

7. Dispensa das preparações finais de medicamentos citotóxicos. Considera-se que os 

citotóxicos estão dispensados quando são entregues aos doentes no Hospital de Dia ou 

no Serviço de Internamento. Os TSS são responsáveis pela entrega dos citotóxicos aos 
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AO ou enfermeiros que realizam o transporte dos citotóxicos da UFO para os SC, em 

contentor fechado, inquebrável e refrigerado (se aplicável) 

Pelo exposto, a UFO apresenta diariamente um papel fundamental na prestação de 

cuidados de saúde a doentes oncológicos, garantindo a produção personalizada de 

fármacos citotóxicos de qualidade, eficazes e seguros.  

Na UFO, os nossos grupos de trabalho tiveram a oportunidade de intervir nas diferentes 

etapas dos processos diários de validação das prescrições médicas, de preparação e de 

dispensa de citotóxicos. Numa primeira fase, observámos o processo de validação das 

prescrições médicas pelos TSS via GHAF, destacando o cuidado dos TSS em contactar os 

médicos aquando incerteza das dosagens de citotóxicos prescritas; e elaboramos cálculos 

necessários para emissão de OP referentes a bombas perfusoras. Numa segunda fase, 

ajudamos os TSS na preparação dos tabuleiros para manipulação dos citotóxicos, 

colocando o material necessário nos tabuleiros e elaborando rótulos identificativos. 

Aparentemente simples, esta atividade foi bastante enriquecedora, na medida em que 

promoveu o nosso contacto primário com medicamentos oncológicos exclusivos de uso 

hospitalar. Numa terceira fase, tivemos a oportunidade de acompanhar o processo de 

manipulação dos citotóxicos pelos TDT na zona branca. Para além de integrarmos a 

equipa da UFO nas suas atividades diárias, presenciámos algumas situações excecionais, 

nomeadamente, paragens na linha de produção devido a condições não adequadas do 

diferencial de pressão dentro da zona branca, e cuidados redobrados de 

higiene/assepsia/segurança dentro da UFO devido à possibilidade de contágio du rante o 

surto de sarampo. 

 

3.4. Fracionamento de medicamentos para reembalagem 

O fracionamento da medicação tem como principal objetivo disponibilizar doses não 

existentes no mercado a partir de formulações previamente comercializadas. Sem 

promover alterações na qualidade e nas caraterísticas físico-químicas do medicamento, 

esta atividade tem como objetivo secundário promover ao máximo da utilização dos 

medicamentos, sem desperdício [34]. Os medicamentos passíveis de fracionamento 

devem ter essa informação indicada no respetivo RCM.  

No âmbito do nosso estágio, tivemos a oportunidade de participar neste processo de 

fracionamento, tanto na produção de estéreis como não estéreis, nomeadamente no 

fracionamento de comprimidos e de ampolas (exemplo, Bevacizumab). No fracionamento 

de ampolas, destacamos a quantidade de “doses” que se consegue obter a partir de um só 

frasco de medicamento, evidenciando a importância deste processo para a racionalização 

da medicação.  
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4. Investigação e Desenvolvimento 

No CHP, as atividades de ID são essenciais para o desenvolvimento dos cuidados de 

saúde. Assegurando o cumprimento da legislação em vigor e das recomendações 

internacionais de Boas Práticas Clínicas (BPC), todas as atividades de ID são realizadas 

em coerência com os princípios e regras em vigor no CHP [35]. 

 

4.1. Ensaios Clínicos 

No âmbito da promoção do desenvolvimento de novos medicamentos para introdução 

no mercado ou para a introdução de um medicamento já comercializado com uma nova 

indicação terapêutica, é essencial a realização de ensaios clínicos (EC). O DL nº 46/2004, 

19 de agosto, carateriza um EC como sendo qualquer tipo de investigação no Homem que 

objetive a caraterização de Medicamentos Experimentais (ME) a nível farmacológico, 

farmacodinâmico, farmacocinético e dos efeitos adversos associados. O objetivo principal 

da realização dos EC assenta na determinação da segurança e eficácia dos ME [36]. O EC 

corresponde à segunda fase de investigação dos ME, podendo ser classificado em 

diferentes formas. Quanto à fase de desenvolvimento, o EC pode distinguir-se em 4 fases, 

I, II, III ou IV que envolvem, respetivamente, grupos de pessoas saudáveis, pequenos e 

grandes grupos de indivíduos doentes, e grandes grupos de doentes após atribuição da 

AIM (estudo de interações medicamentosas e efeitos adversos) . A classificação do EC 

pode ainda ser feita de acordo com o desenho experimental, número de centros 

intervenientes, nível de ocultação e aleatorização [37]. 

Para o normal funcionamento do EC estão envolvidas um conjunto de intervenientes 

em total cooperação como o promotor, autoridades reguladoras, investigador, sujeito de 

investigação e, com especial importância, o farmacêutico [37]. O promotor, cuja função é a 

de conceção, gestão e financiamento do EC, faz uma visita de pré-estudo aos possíveis 

centros de ensaios. Após a aprovação do centro pelo promotor e do estudo pelas 

autoridades reguladoras, como o INFARMED e a Comissão de Ética para Investigação 

Clínica, é realizada uma visita de iniciação. [37] Esta visita, conduzida por um monitor, 

entidade denominada pelo promotor para acompanhamento do estudo até ao seu término, 

tem como propósito treinar toda a equipa envolvida para os procedimentos do EC. A 

sistematização destes procedimentos em Procedimentos Normalizados de Trabalho (SOP) 

é função do farmacêutico responsável pela unidade e têm como objetivo facilitar o 

cumprimento das BPC assim como garantir a qualidade de todo o EC [37]. Nos SF, as 

instalações atribuídas para o setor dos EC seguem as BPC. O espaço é composto por 

duas salas contíguas: o gabinete de trabalho e a sala de armazenamento dos ME. 
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4.2. Circuito do Medicamento Experimental 

O medicamento experimental (ME) tem a si um circuito associado, estritamente 

controlado, da responsabilidade do farmacêutico. Como primeiro procedimento do circuito 

do ME, surge a receção, onde é confirmada a quantidade de embalagens rececionadas, 

bem como o estado de integridade das mesmas, prazos de validade e forma farmacêutica. 

Por vezes, as encomendas surgem acompanhadas por um Data Logger cuja principal 

funcionalidade é o registo de temperatura durante o transporte. Caso sejam detetados 

desvios de temperatura, a medicação é colocada em quarentena à espera de resposta do 

promotor [38]. Nesta fase é necessário preencher o formulário de receção (Anexo XV), 

bem como notificar o promotor da receção através de métodos pré-estabelecidos (IVRS – 

Interactive Voice Response System -  ou IWRS – Interactive Web Response System) 

[37,38]. 

O acondicionamento da medicação é feito por número de kit e por estudo. A medicação 

de frio é armazenada no frigorifico, à temperaturas de 2 a 8ºC, e a medicação de 

temperatura ambiente é sujeita à temperatura entre os 15 e 25ºC. Estas condições são 

também controladas com Data Logger cuja informação é avaliada quinzenalmente. Todos 

os desvios de temperatura devem ser notificados ao promotor, e  de forma semelhante ao 

que ocorre na receção, a medicação deve ser colocada em quarentena [38].  

Podendo ou não ser sujeita a manipulação prévia, a medicação é dispensada pelo 

farmacêutico, na presença de prescrição médica, feita em impresso próprio de acordo com 

o protocolo (Anexo XVI). A medicação dispensada deve conter o número do processo do 

doente e a data em que foi feita a dispensa. Neste procedimento deve ser preenchido o 

formulário de dispensa por kit e/ou por doente (Anexo XV). Comummente, o doente que 

efetua o levantamento da medicação traz consigo as embalagens vazias e /ou a medicação 

não utilizada. Esta medicação devolvida é contabilizada e registada nos formulários de 

devolução (Anexo XV). O promotor é responsável pela destruição da medicação, 

respeitando normas previamente estabelecidas, podendo atribuir essa função ao CHP. 

Intercaladas com o circuito do ME, surgem as auditorias e visitas do periódicas do monitor, 

com o objetivo de garantir a linearidade do processo e o correto funcionamento do estudo 

[38]. No final do estudo toda a documentação deve ser arquivada,  de acordo com o 20º 

artigo do DL 102/2007, por um período mínimo de 5 anos após a conclusão do estudo. A 

maioria dos promotores solicita que esse arquivo seja feito por um período de 15 anos, 

como tentativa de uniformização do procedimento dos estudos multicentralizados. [38] 

No nosso estágio foi possível intervir em praticamente todas estas etapas de 

implementação e realização dos EC. A participação em visitas de iniciação permitiu -nos 

conhecer mais detalhadamente alguns estudos a ser iniciados nos SF do CHP. Após estas 

visitas, tivemos a oportunidade de redigir o respetivo SOP. Adicionalmente, pudemos 

conhecer estudos já em vigor através da leitura dos respetivos protocolos, bem como 
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participar em todo o CdM de diferentes EC, preenchendo as fichas de receção, dispensa e 

devolução, e selecionando a medicação a dispensar ao utente. Para obtermos um 

conhecimento mais avançado sobre a logística dos EC foi-nos ainda disponibilizada a 

possibilidade de realização de um curso online sobre este tema (https://tghn.org/) (Anexo 

XVII) e sobre BPC (ICH GCP E6) (Anexo XVIII). 

 

 

 

 

 

 

III. INTERVENÇÃO FARMACÊUTICA E CUIDADOS FARMACÊUTICOS 

Como prestador de serviços de saúde, o farmacêutico tem como responsabilidade 

educar o doente para a sua doença e para a sua terapêutica de forma a promover o uso 

racional da medicação. Contudo, a função do farmacêutico não se restringe apenas à 

educação do doente. A intervenção farmacêutica é essencial para a implementação de 

processos de reconciliação terapêutica, dos quais o doente só pode beneficiar [39]. A 

reconciliação terapêutica corresponde a um processo no qual a medicação do doente é 

analisada sempre que sejam realizadas alterações na medicação. O objetivo deste 

processo é evitar discrepâncias, nomeadamente omissões, duplicações ou doses 

inadequadas, e assim promover a adesão à medicação e prevenir incidentes relacionados 

com a terapêutica [40]. 

Reserva-se ao farmacêutico a função de avaliação de perfis do uso dos 

medicamentos/PF através de diferentes indicadores (efeitos adversos, por exemplo) e de 

estudos retrospetivos ou prospetivos. A partir desta a avaliação, o farmacêutico tem como 

função a elaboração de pareceres técnicos para introdução ou eventual substituição de 

medicação [39]. No âmbito dos cuidados farmacêuticos, o farmacêutico pode atuar na 

identificação de possíveis interações farmacológicas entre medicamentos prescritos e 

noutros problemas relacionados com os medicamentos [41]. Após a identificação destes 

aspetos o farmacêutico deve comunicá-los aos clínicos de forma a prevenir os resultados 

negativos associados à medicação [42]. Durante o nosso estágio, podemos ter um papel 

proativo ao nível da intervenção farmacêutica através da elaboração de um folheto 

informativo a ser disponibilizado na UFA (Anexo VI). 
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IV. CONCLUSÃO 

De forma a resumir a nossa experiência nos serviços farmacêuticos do HGSA, 

realizamos uma análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Treats) (Anexo 

XIX), na qual salientamos alguns dos pontos que para nós se destacaram ao longo destes 

dois meses. Como pontos fortes (Strengths) destacamos a organização dos setores dos 

SF com distribuição de tarefas bem definidas pelos diferentes profissionais de saúde; e a 

presença de uma equipa multidisciplinar que garante um maior apoio ao doente quer na 

sua educação quer na promoção da saúde pública em geral. Relativamente aos pontos 

fracos (Weaknesses), do nosso ponto de vista, o sistema de rotatividade dos TSS pelos 

vários sectores não permite a sua especialização nos mesmos e consequentemente afeta 

a produtividade e a qualidade do trabalho realizado. Um outro aspeto é a localização dos 

serviços farmacêuticos, mais concretamente da UFA. Segundo a legislação atual , a UFA 

deveria ter um acesso pelo exterior do hospital o qual não se verifica e dificulta a 

acessibilidade dos doentes à farmácia, o que em alguns casos pode ser um obstáculo. 

Relativamente às oportunidades (Opportunities), salientamos o facto do HGSA promover a 

formação contínua dos seus colaboradores e estagiários, frisando que tivemos a 

oportunidade de participar em duas formações extra-estágio. Contudo, a falta de recursos 

humanos é uma ameaça (Treats) à qualidade e ao normal funcionamento dos SF e ao 

cumprimento das tarefas diárias, dado que conduz à sobrecarga dos colaboradores. Posto 

isto, o balanço global da nossa passagem pelos SF do HGSA é positivo. Ao longo destes 

dois meses, tivemos a possibilidade de conhecer a realidade um SF com as suas 

limitações e qualidades, o que para nós se revelou uma aprendizagem. Vemos potencial 

de melhoramento e expansão das atividades diárias realizadas e que no futuro isso se 

traduza quer na melhoria das condições de trabalho quer na qualidade com que é 

prestado. 
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Anexos 

 

Anexo I – Cronograma do plano individual de estágio curricular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II – Sistema de gestão de stocks por cartão Kanban   
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Anexo III – Patologias abrigadas por diploma legal para distribuição em 

Ambulatório. 

 

Patologias abrigadas por diploma legal para distribuição em Ambulatório 

Acromegália 

Antiepilético e Anticonvulsivante 

Artrite Idiopática Juvenil Poliarticular, Artrite Psoriática, Artrite Reumatóide, 

Espondilite Anquilosante, Psoríase em placas 

Deficiência da Hormona de Crescimento na criança, Síndrome de Turner, 
Perturbações do Crescimento, Síndrome de Prader-Will, Terapêutica de 

substituição em adultos 

Doença de Crohn e Colite Ulcerosa 

Esclerose Lateral Amiotrófica 

Esclerose Múltipla 

Fibrose Quística 

HCV 

Hiperfenilalaninemia em doentes com Fenilcetonúria e em doentes com 
deficiência em tetrahidrobiopterina 

IRC e transplantes renais 

Oncologia 

Polineuropatia Amiloidótica Familiar 

Paraplegias Espásticas Familiares e Ataxias Cerebelosas Hereditárias 

Profilaxia de Rejeição Aguda do Transplante Hepático 

Profilaxia de Rejeição Aguda do Transplante Renal 

Síndroma de Lennox-Gastaut 

Tuberculose 

VIH 
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Anexo IV – Modelo Nº1804 da INCM –  impresso para 
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requisição/distribuição/administração de Hemoderivados. 

 

Anexo V - Impresso para prescrição de medicamentos em terapêutica 

programada, em regime de ambulatório, usado pelo serviço de 

Gastrenterologia e Nutrição. 
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Anexo VI - Folheto Informativo elaborado por grupo de estagiários. 

 

 

 

Anexo VII - Termo de Responsabilidade entregue aos doentes de ambulatório. 
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Anexo VIII – (1) Sala para atividades diárias dos TSS; (2) Carro de aviamento; (3) 

Caixas para dispensa de estupefacientes e psicotrópicos; (4) Medicamento em dose 

unitária; (5) Exemplo de dispensa de hemoderivados.   
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(2) (3) 

(4) 

(5) 
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Anexo IX - Exemplo de uma Ordem de Preparação de Produtos Estéreis. 
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Anexo X - Exemplo de uma Ordem de Preparação de Nutrição Parentérica. 
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Anexo XI - Exemplo de ordem de preparação de um manipulado não estéril. 
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Anexo XII - Exemplo de um rótulo de um manipulado não estéril. 

 

 

 

 

Anexo XIII – Exemplo de tabuleiro com material necessário para preparação e 

reembalagem de medicamento Mesna sob forma de bomba perfusora. (a) Mesna; (b) 

bomba perfusora; (c) dois rótulos identificativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 

(b) 

(c) 
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Anexo XIV – Cálculos de volumes de Mesna e de solução diluidora necessários para 

emissão de OP de medicamento Mesna sob forma de bomba perfusora, prescrita para 

perfundir 1800 mg de fármaco durante 18h.  

 

Dados: Cada frasco de Mesna contém 400 mg de Mesna/4 mL. A bomba perfusora 

prescrita apresenta uma velocidade de fluxo de 10 mL/h associada a um tempo de 

perfusão máximo de 27h, um volume máximo de 270 mL e um volume residual de 8 

mL. 

 

 Concentração de Mesna por frasco 

= 400 mg/ 4 mL = 100 mg/mL de Mesna 

 

 Volume de Mesna necessário para preparar medicamento com 1800 mg de 

Mesna e com concentração de Mesna de 100 mg/mL 

= 1800 mg/(100 mg/mL) = 18 mL de Mesna  

 

 Volume total de medicamento a ser perfundido durante 18h, considerando o 

uso de bomba perfusora com capacidade de 10 mL/h 

= 18 h x 10 mL/h = 180 mL de medicamento 

 

 Correção do volume de Mesna necessário para preparar medicamento a ser 

perfundido durante 18h, considerando o uso de bomba perfusora com 

capacidade de 10 mL/h e volume residual de 8 mL  

= 18 mL de Mesna            180 mL de medicamento 

                          x              180 + 8 mL de medicamento 

                                ⇔ x = (18 x (180 + 8))/180 = 18,8 mL de Mesna  

 

 Volume de solução diluidora necessário para preparar medicamento, 

considerando o volume de Mesna a adicionar e o uso de bomba perfusora com 

capacidade de 10 mL/h e volume residual de 8 mL  

= (180 +8) – 18,8 = 169,2 mL  
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Anexo XV - Accoutabillity Record, Registo de Receção, Dispensa e Devolução 

por número de kit. 
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Anexo XVI - Modelo de Prescrição de Medicamentos de Ensaio Clínico.  
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Anexo XVII - Certificado do curso online sobre “Introduction to Clinical 

Practices” 
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Anexo XVIII - Certificados do curso online sobre “Good Clinical Practices”. 

 

 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Hospital Geral de Santo António  

 40 

 

Anexo XIX - Análise SWOT. 

 

 

 



 




