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Resumo 

A farmácia comunitária não se trata apenas de um espaço de dispensa de medicação, 

mas sim um local onde as pessoas podem contar com a ajuda de um profissional de saúde, 

para as mais variadas questões, e onde dispõe também de vários serviços farmacêuticos. Por 

esta razão, o farmacêutico constitui o principal elo de ligação entre os cuidados em saúde e a 

população em geral, cabendo-lhe a responsabilidade de educar e sensibilizar a população para 

a utilização racional dos medicamentos, a adoção de um estilo de vida saudável, a 

identificação precoce de situações de risco, entre outras competências com impacto no bem-

estar e saúde da população. 

Durante estes quatro meses de estágio desempenhei as mais variadas funções 

existentes dentro da farmácia comunitária, que serão descritas na primeira parte deste 

relatório, desde a gestão de encomendas (nomeadamente, a receção, verificação e validação 

das mesmas), controlo de validades e stocks, serviços farmacêuticos (como a medição da 

pressão arterial e dos parâmetros bioquímicos), atendimento ao público, entre outros. 

Para além destas funções, tive a oportunidade de desenvolver dois temas de valor 

científico e prático, descritos na segunda parte do relatório. Os temas abordados incluem os 

distúrbios de ansiedade e de sono, com especial enfâse na prescrição exagerada de 

medicamentos ansiolíticos, nomeadamente benzodiazepinas, e a homeopatia e medicamentos 

homeopáticos, numa vertente mais educativa. 

O presente relatório tem o intuito de relatar todo o percurso do estágio curricular na 

Farmácia Birra, no centro do Porto, realizado nos períodos de 15 de janeiro a 28 de fevereiro 

e 1 de maio a 13 de julho de 2018. 
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Introdução 

O Farmacêutico é o profissional de saúde mais próximo do utente e no qual estes 

confiam. Por este motivo, deve ser capaz de prestar um aconselhamento de excelência, dignos 

do conhecimento técnico e científico do medicamento que só este profissional dispõe. A sua 

aprendizagem contínua permite a promoção da saúde da comunidade, do seu bem-estar físico 

e psicológico, garantindo um tratamento de qualidade, segurança e eficácia. 

O farmacêutico tornou-se, assim, imprescindível na comunidade. Como tal, o estágio 

curricular em farmácia comunitária constitui um desafio para qualquer estagiário, colocando 

à prova todos os conhecimentos que adquiriu ao longo de todo o curso. Constitui o primeiro 

contacto do estudante com o mundo profissional, sendo fulcral para a sua formação e 

crescimento enquanto profissional responsável, autónomo e capaz.  

O meu estágio na Farmácia Birra foi dividido em dois períodos, devido ao estágio em 

Farmácia Hospitalar, tendo o primeiro período a duração de 15 de janeiro a 28 de fevereiro e 

o segundo de 1 de maio a 13 de julho. O presente relatório visa descrever, não só o 

funcionamento e dinâmica da farmácia, bem como todas as atividades desenvolvidas ao longo 

do estágio e que contribuíram para a minha formação enquanto profissional. 
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Parte I – Atividades Desenvolvidas Durante o Estágio 

1. Farmácia Birra 

1.1. Cronograma de Atividades 

Como já seria esperado, iniciei o meu estágio pela receção e armazenamento das 

encomendas, de forma a familiarizar-me não só com as embalagens dos medicamentos, mas 

também com o local onde estes eram guardados. Porém, ao contrário do que eu esperava, foi 

me concedida a oportunidade de participar em todas as restantes atividades do farmacêutico, 

dentro da farmácia comunitária, logo desde o primeiro mês, com exceção da organização e 

conferência do receituário (Tabela I). No final da segunda semana, iniciei-me no atendimento 

ao público com supervisão e, no final do primeiro mês, já era autónoma no atendimento. É de 

salientar todo o apoio prestado pela equipa, que me transmitiu a confiança e o suporte 

necessários para uma evolução tão rápida. 

Tabela I – Cronograma das atividades realizadas. 

Atividade Janeiro Fevereiro Maio Junho Julho 
Receção e armazenamento de encomendas X X X X X 

Controlo de Validades X X X X X 
Medição da pressão arterial e 

determinação de parâmetros bioquímicos 
X X X X X 

Atendimento ao público X X X X X 
Organização e conferência de receituário    X X 

Formações X X X X X 
 

1.2. Localização e Perfil dos Utentes 

A Farmácia Birra (FB) apresenta uma localização privilegiada, dado situar-se em plena 

Avenida dos Aliados (Praça da Liberdade, nº124 – Santo Ildefonso, Porto). Esta sua 

localização permite-lhe receber uma grande heterogeneidade de utentes, onde, além dos 

clientes habituais das diversas faixas etárias, recebe também um sem número de turistas das 

mais variadas nacionalidades. Trata-se, portanto, de uma farmácia com uma grande afluência 

e uma dinâmica bastante interessante e diferente das típicas farmácias de concelhos com 

menor densidade populacional.  

1.3. Recursos Humanos e Horário de Funcionamento 

A Farmácia Birra é composta por uma equipa de profissionais qualificados, capazes de 

prestar um serviço com a máxima qualidade e segurança ao utente. Desta forma, o quadro 

técnico da Farmácia Birra é constituído pelo(a): Dr. Gustavo Lopes Barata (gestor da 
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farmácia), Dra. Graça Pereira Lopes (DT), Dr. Tiago Garcia Pereira (farmacêutico adjunto), 

Dra. Márcia Ventura (farmacêutica), Dra. Joana Martins (farmacêutica), Dra. Raquel 

Mesquita (farmacêutica), Dr. Pedro Coutinho (técnico de farmácia), Dra. Aurinia Rosca 

(técnica de farmácia), Dr. João Castro (técnico de farmácia), Eva Coelho (técnica de farmácia) 

e Cristina Rocha (conselheira de dermocosmética). 

A farmácia encontra-se, então, em conformidade com o Decreto-Lei nº171/2012, de 1 de 

agosto, o qual indica que as farmácias devem ser constituídas por quadros farmacêuticos, onde 

devem dispor de, pelo menos, um DT e de outro farmacêutico, bem como de quadros não 

farmacêuticos, constituídos por técnicos de farmácia ou pessoal devidamente habilitado.1 

A FB encontra-se aberta ao público das 8h às 22h, todos os dias, incluindo fins-de-semana 

e feriados, cumprindo o disposto no Decreto-Lei acima citado. Conforme calendarização 

prévia, em coordenação com a Associação Nacional de Farmácias (ANF) e a Administração 

Regional de Saúde (ARS), o funcionamento em regime permanente da FB, isto é, o 

funcionamento ininterrupto da farmácia desde a hora de abertura até ao fecho do dia seguinte, 

ocorre de 2 em 2 meses. Os colaborados trabalham, então, por turnos rotativos entre eles. 

Como estagiária, foi-me dado o horário das 10h às 18h30, uma vez que é durante este 

período que ocorrem todas as atividades dentro da farmácia, bem como quando se verifica 

uma maior afluência de utentes. 

1.4. Infraestruturas 

1.4.1.  Caracterização do Espaço Externo 

O exterior da farmácia apresenta um aspeto característico e profissional, sendo composto 

por uma entrada principal e montras em vidro, podendo observar-se, na parte superior, uma 

grande fachada com a inscrição “Farmácia Birra”, bem como o símbolo de farmácia, a 

conhecida “cruz verde” (Anexo I). 

A montra é utilizada para transmitir informações importantes aos utentes, como o horário 

da farmácia e os serviços das farmácias do concelho, e para uma vertente mais comercial e de 

marketing permitindo publicitar novos Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

(MNSRM) que tenham sido introduzidos no mercado ou por forma a publicitar os já existentes 

de forma sazonal e conforme as necessidades dos utentes.  

1.4.2. Caracterização do Espaço Interno 

De acordo com a legislação, as farmácias devem ser dotadas de instalações adequadas e 

com divisões obrigatórias cujas áreas mínimas são impostas pela Autoridade Nacional do 
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Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED), de modo a garantir a prestação de um 

serviço de máxima qualidade e rigor técnico-científico, como a prática farmacêutica o exige.2 

Zona de atendimento ao público: Ao entrar na farmácia é possível observar, 

imediatamente, uma máquina de senhas, indispensável para uma gestão adequada da ordem 

de atendimento. De ambos os lados, encontram-se vários lineares, com produtos de 

puericultura, alimentação infantil, produtos de higiene e produtos de dermofarmácia e 

cosmética, organizados segundo as marcas e respetivas linhas (Anexo II). Junto à zona da 

dermofarmácia e cosmética encontram-se três áreas de atendimento individualizadas e 

devidamente equipadas com os respetivos terminais informáticos, leitores óticos e 

impressoras (Anexo III). Ao fundo encontram-se mais três áreas de atendimento, igualmente 

equipadas (Anexo IV). Em cima dos balcões existem pequenos expositores que permitem 

destacar determinados produtos, quando conveniente. Também ao fundo, nas laterais dos 

balcões, encontram-se expostos, ou armazenados em gavetas, os MNSRM mais 

frequentemente requeridos (como o paracetamol, a aspirina e anti-inflamatórios como o 

ibuprofeno ou o diclofenac) ou conforme a sazonalidade (como é o caso dos antigripais, 

antitússicos, descongestionantes nasais e águas do mar, entre outros) (Anexo V). Trata-se de 

um espaço amplo, bem organizado e agradável, imprescindível para causar uma boa imagem 

da farmácia.  

Zona de armazenamento de Medicamentos e outros produtos farmacêuticos: Na área 

contígua à zona de atendimento encontram-se armários com gavetas deslizantes onde se 

encontram os medicamentos sujeitos a receita médica, suplementos alimentares, e restantes 

medicamentos que não se encontrem expostos nos lineares, e prateleiras, onde se armazenam 

os medicamentos genéricos (MG) dos laboratórios mais utilizados na farmácia, 

nomeadamente Sandoz® e Generis® (Anexo VI). A organização desta zona deve ser feita de 

modo a facilitar a recolha dos medicamentos durante o atendimento. Assim, estes encontram-

se separados por indicação terapêutica e organizados por ordem alfabética, dosagem e forma 

farmacêutica, tendo por base os princípios FEFO (“first expire, first out”) e FIFO (“first in, 

first out”). 

Os medicamentos que necessitem de refrigeração (2-8ºC), como as insulinas, vacinas e 

alguns colírios, encontram-se armazenados num frigorífico próprio para o efeito.  

Armazém: Trata-se de uma área adjacente à zona de armazenamento onde é possível, não 

só arrumar todo o excedente que não cabe nas gavetas ou em exposição nos lineares, mas 

também gerir e regularizar encomendas, devoluções, prazos de validade e restantes questões 

administrativas (Anexo VII).  
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Zona de receção de encomendas: Onde se procede toda a logística inerente ao envio e 

receção de encomendas, à sua conferência e marcação dos preços dos diversos produtos. 

Encontra-se equipada com um computador, um aparelho de leitura ótica e duas impressoras 

(Anexo VIII). Com efeito, também aqui se guarda, de acordo com o fornecedor, todas as 

faturas, notas de crédito e registo de entrada de benzodiazepinas e psicotrópicos.  

Gabinete de Atendimento Personalizado: A FB dispõe de um gabinete indicado para 

um atendimento mais personalizado e confidencial, como o aconselhamento dermocosmético, 

ou a prestação de serviços de saúde como a medição da pressão arterial (PA), níveis de 

glicémia, colesterol, a administração de injetáveis, entre outros (Anexo IX). 

2. Gestão da Farmácia Birra 

2.1. Sistema Informático 

Em qualquer farmácia comunitária é fundamental haver um sistema informático (SI) de 

gestão de informação, de forma a permitir a gestão diária dos medicamentos e a ter uma visão 

integrada de todos os processos que ocorrem desde a receção da encomenda até à dispensa do 

medicamento. Assim sendo, o SI adotado pela FB é o SPHARM®, da SoftReis. Este sistema 

permite fazer um acompanhamento do utente e disponibiliza informação técnico-científica 

sobre o medicamento, nomeadamente, sobre a sua natureza (NETT ou Éticos), composição 

quantitativa/qualitativa, interações terapêuticas, posologia, contraindicações, entre outros, 

dando-nos acesso ao seu RCM. Além disso, este sistema é uma ferramenta fundamental na 

gestão e administração da farmácia, por permitir a aprovação e receção de encomendas, gerir 

stocks, fazer o controlo dos prazos de validade, regularizar devoluções, entre outros. 

2.2. Gestão de Stocks 

Por stock de uma farmácia entende-se todos os produtos nela existentes, num determinado 

período de tempo, e que são passíveis de serem comercializados. 

Uma boa gestão do stock é fundamental para se assegurar a estabilidade financeira da 

farmácia. Para uma boa gestão, é preciso manter um equilíbrio entre a existência de um stock 

necessário, por forma a evitar a rutura, e a acumulação de um stock excessivo, podendo 

corresponder a um investimento desnecessário e, por vezes, perdido.  

Parte desta gestão é feita pelo SI, o qual estabelece stocks máximos e mínimos conforme 

a rotatividade dos produtos. Assim, quando se dá a saída dos produtos, o sistema gera 

automaticamente uma encomenda diária. Posteriormente, cabe ao profissional responsável 

pelo pedido da encomenda, aprovar ou não após análise da necessidade do produto. Cabe-lhe 
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também avaliar qual o fornecedor que reúne a oferta mais vantajosa para a farmácia. Por vezes, 

podem ocorrer erros de stock, uma vez que são os vários profissionais da farmácia que inserem 

os dados no sistema, podendo ocorrer erros, não correspondendo o stock virtual ao stock real. 

2.3. Fornecedores e Aquisição de Medicamentos e Produtos de Saúde 

Na aquisição de produtos para a farmácia deve ser tido em conta o perfil dos utentes que 

a frequentam, os custos de armazenamento, o investimento inicial, a variação de vendas dos 

produtos e a rapidez de escoamento dos mesmos. Desta forma, deve ser realizada por um 

profissional competente e experiente.  

Uma escolha correta dos fornecedores é um ponto chave para a boa gestão de uma 

farmácia. Na hora de escolher um fornecedor, há vários fatores a ter em conta, destacando-se 

a sua proximidade, tempo de entrega das encomendas, variedade de produtos de que dispõem, 

condições comerciais (como campanhas e bonificações), condições de pagamento e ainda a 

possibilidade e rapidez das devoluções. 

Os produtos podem ser adquiridos através de armazenistas de distribuição grossista ou 

diretamente aos laboratórios. Grande parte das farmácias privilegiam os distribuidores 

grossitas uma vez que, apesar dos lucros obtidos através destes armazenistas serem inferiores 

aos dos obtidos na aquisição direta ao laboratório, estes não exigem quantidades mínimas de 

aquisição. Atualmente, a FB colabora com três distribuidores grossistas de medicamentos: a 

OCP Portugal®, a Cooprofar® e a Empifarma®.  

As encomendas realizadas diretamente aos laboratórios são, por norma, mais vantajosas, 

devido às condições comerciais e ao facto de não possuírem a margem do distribuidor 

grossista, permitindo obter uma maior margem de lucro à farmácia. Normalmente, tratam-se 

de encomendas de elevado número em que os produtos possuem extensos prazos de validade.  

2.4. Realização de Encomendas 

Todos os dias é feita uma encomenda grande, autoproposta pelo SI, com base nas faltas 

existentes e consoante os stocks de segurança pré-definidos para cada produto. Esta proposta 

é avaliada pelo profissional responsável pela encomenda, podendo ser ajustada manualmente, 

antes de ser terminada. No entanto, durante o horário de expediente da farmácia, podem ser 

feitas encomendas diretas, normalmente via telefone, por forma a colmatar as falhas que a 

encomenda grande não cobriu. Esporadicamente, são realizadas encomendas diretas aos 

laboratórios através de delegados de vendas, caso os produtos não se encontrem disponíveis 

nos distribuidores grossitas ou caso o laboratório ofereça vantagens a nível de preços e 

bonificações. Regra geral, estas encomendas são feitas a laboratórios de medicamentos 
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genéricos (MG) de elevada rotatividade ou de determinadas marcas de dermofarmácia e 

cosmética. 

2.5. Receção e Conferência de Encomendas 

A receção das encomendas é uma etapa crítica para a gestão da farmácia, uma vez que 

uma correta receção permite evitar erros no stock, na marcação de preços e na gestão dos 

prazos de validade.  

Desta forma, as encomendas chegam à farmácia em contentores selados com a respetiva 

identificação do fornecedor e da farmácia, fazendo-se acompanhar da respetiva fatura e 

duplicado, ou guia de remessa (a qual não substitui a fatura, devendo aguardar-se a chegada 

da mesma). No caso das benzodiazepinas e medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, a 

fatura faz-se acompanhar pelo documento de requisição dos mesmos, o qual deve ser 

carimbado, datado e assinado pelo farmacêutico, retornando o duplicado para o fornecedor e 

ficando o original arquivado na farmácia por um período mínimo de 3 anos.3 Os medicamentos 

sujeitos a refrigeração são entregues em contentores térmicos próprios para o efeito, de fácil 

identificação, devendo ser os primeiros a ser rececionados.  

Nas faturas deve constar a seguinte informação: identificação do fornecedor e da farmácia 

à qual se destina, número da fatura, data, identificação dos produtos faturados através do 

Código Nacional Português (CNP), designação do produto por nome comercial ou 

Denominação Comum Internacional (DCI), a quantidade pedida e a quantidade aviada, o 

Preço de Venda Final (PVF) e PVP, desconto (se aplicável) e Imposto sobre o Valor 

Acrescentado (IVA). 

A receção e conferência de encomendas é efetuada por qualquer funcionário pertencente 

ao quadro técnico, na plataforma “Receção de Encomendas” do SPHARM®, por fornecedor. 

Assim, depois de selecionada a encomenda pretendida, procede-se à leitura ótica de todos os 

produtos, avaliando sempre o estado da embalagem, o prazo de validade, o qual deve ser 

acrescentado ao sistema sempre que diferir dos já existentes ou, no caso de não haver nenhum 

produto em stock, devem ser eliminadas todas as validades da ficha deixando apenas a do 

produto rececionado, e o PVP. Quando o stock de um medicamento aparece negativo, este 

deve ser separado após receção, dado tratar-se de uma reserva já paga pelo utente, sendo 

colocado numa gaveta própria para as reservas pagas. No final, deve-se conferir se o PVF 

corresponde exatamente ao presente na fatura e, se necessário, proceder à sua correção no 

sistema. No caso de produtos de venda livre, produtos sem Preço Inscrito na Cartonagem 

(PIC), o PVP é estabelecido com base numa margem imposta pela farmácia, procedendo-se à 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmmrPZxP3bAhWFvRQKHVemAwQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.turnu.pt/portfolio-eng&psig=AOvVaw0jtV3KcdETKXae213qKhWT&ust=1530521930898933


Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 
 

IARA DA SILVA BORGES | 2018 8 

 

emissão de etiquetas que contêm o preço definido pela farmácia. Por último, deve assegurar-

se que o valor faturado coincide com o valor total apresentado no sistema. Finda a receção da 

encomenda no sistema, os stocks são atualizados e imprime-se um comprovativo de receção 

para ser agrafado à fatura e arquivado. 

No início do estágio, a receção e conferência de encomendas, bem como o seu 

armazenamento, foram as primeiras tarefas que me foram atribuídas, por forma a familiarizar-

me com os medicamentos, os seus nomes comerciais e o seu correto lugar de armazenamento. 

Ao longo do estágio foi-me concedida a liberdade de proceder à receção de todo o tipo de 

encomendas, inúmeras vezes, de forma a acostumar-me a esta etapa tão importante para uma 

boa gestão e funcionamento da farmácia. 

2.6. Armazenamento 

Após a receção da encomenda é necessário proceder-se ao armazenamento dos produtos. 

Também esta constitui uma etapa bastante importante por forma a garantir a correta 

conservação dos medicamentos, facilitar o atendimento ao balcão e reduzir as perdas de 

produtos por expiração dos prazos de validade. Deste modo, devem ser respeitadas as 

condições de temperatura ambiente (15ºC-25ºC), iluminação, humidade (<60%) e ventilação 

das áreas destinadas ao armazenamento, de acordo com as exigências específicas de cada 

produto, devendo ser controladas e registadas periodicamente, segundo as BPF.2 Os produtos 

termolábeis, tal como referido anteriormente, são os primeiros a serem acondicionados num 

frigorífico destinado ao efeito, a uma temperatura controlada entre 2ºC-8ºC. Na FB, todos os 

produtos são armazenados por ordem alfabética e segundo os princípios FIFO e FEFO, 

colocando-se de forma mais acessível aqueles que apresentem um menor prazo de validade.  

Os medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos são armazenados numa gaveta 

específica, separada dos restantes produtos e inacessível ao público. Por sua vez, os MNSRM 

e restantes produtos de venda livre são, estrategicamente, acondicionados em zonas 

privilegiadas do atendimento ao público. 

2.7. Devoluções 

No caso de serem detetadas inconformidades durante a receção das encomendas, como 

produtos faturados que não foram pedidos, produtos faturados que não foram enviados, 

produtos com prazos de validade curto, ou até mesmo embalagens danificadas, procede-se à 

reclamação e/ou devolução dos mesmos aos fornecedores. Também o envio de circulares por 

parte do INFARMED ou pelos laboratórios para que algum produto, ou lote, seja retirado do 

mercado, constituem motivo que possa levar a devoluções. 
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Desta forma, com recurso ao SI, procede-se à emissão de uma nota de devolução, a qual 

é emitida em triplicado, sendo duas cópias enviadas para o fornecedor, juntamente com o 

produto, e a terceira devidamente arquivada na farmácia. A nota de devolução deve apresentar 

o nome do produto e respetivo CNP, a quantidade a ser devolvida, a identificação do 

fornecedor, o motivo de devolução e a respetiva referência do número da fatura da encomenda. 

O fornecedor pode aprovar ou rejeitar a devolução. Caso esta seja aprovada, o fornecedor 

emite uma nota de crédito ou procede à troca do produto. Caso esta seja reprovada, o produto 

é reenviado para a farmácia onde, se possível, possa ser comercializado ou integrado nas 

quebras do respetivo mês. 

2.8. Controlo dos Prazos de Validade 

O controlo dos prazos de validade é essencial, não só para assegurar a qualidade e 

segurança dos produtos dispensados aos utentes, mas também para evitar a desvalorização de 

produtos cuja devolução não é permitida, promovendo o seu escoamento através de 

promoções ou outras iniciativas. Por estas razões, a verificação dos prazos de validade deve 

ser feita diariamente, e de forma rigorosa, aquando da receção de encomendas. Assim, sempre 

que se receciona um produto com stock igual a zero, devem ser apagadas todas as antigas 

validades da ficha do artigo e introduzida a validade nova. Por outro lado, quando a validade 

do produto rececionado é diferente da apresentada no SI e, por assim dizer, diferente dos 

produtos iguais existentes em stock, esta deve ser acrescentada à ficha do artigo.  

No início de cada mês, o SI possibilita a emissão de uma lista de existências de todos os 

produtos cujo prazo de validade termina dentro de dois meses. Simultaneamente, são 

conferidos os respetivos stocks, recolhidos os produtos para que se possa proceder à sua 

devolução, ou escoamento, e corrigidos os prazos de validade no SI.  

No caso de não se ter conseguido proceder ao total escoamento dos produtos, cuja 

devolução não é possível, estes devem ser colocados no VALORMED de forma a ser 

devidamente processados. 

Durante o estágio tive a oportunidade de proceder à verificação dos prazos de validade, 

permitindo-me perceber a necessidade de um controlo rigoroso destes, tanto para a segurança 

dos utentes da farmácia, como para uma boa gestão dos stocks e diminuição dos desperdícios. 

3. Dispensa de Medicamentos e Outros Produtos de Saúde 

O farmacêutico representa o profissional de saúde mais próximo da população e é no 

momento da dispensa de medicamentos que se estabelece uma relação de maior proximidade 
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entre o profissional e o utente, constituindo um dos atos farmacêuticos com maior relevância. 

Desta forma, é dever e responsabilidade do farmacêutico validar a prescrição médica, 

aconselhar e prestar um atendimento de qualidade, encarregando-se de transmitir ao utente 

toda a informação necessária, de forma a assegurar a correta e segura utilização dos 

medicamentos e a promover a adesão à terapêutica.2 Segundo a legislação em vigor, os 

medicamentos são classificados quanto à forma de dispensa como medicamentos sujeitos a 

receita médica (MSRM) e MNSRM.4 

3.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

São considerados MSRM aqueles cuja dispensa se realiza, exclusivamente, por prescrição 

de um profissional de saúde devidamente habilitado, mediante apresentação da respetiva 

receita médica, uma vez que: 

• Podem constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, quando 

utilizados, quer em doses desajustadas, quer para fins terapêuticos diferentes 

daqueles a que se destinam; 

• Podem conter substâncias, cuja atividade ou reações adversas não estejam 

devidamente documentadas; 

• Podem necessitar de vigilância médica ao longo do tratamento; 

• Podem ser destinados a administração parentérica.5 

A Receita Médica (RM) funciona, então, como um meio de comunicação no circuito 

médico-farmacêutico-utente, tratando-se de um documento através do qual um profissional de 

saúde, devidamente habilitado, prescreve um ou mais medicamentos de uso humano, 

obedecendo às disposições legais em vigor, e cujo modelo e formato é aprovado pelo 

Ministério da Saúde. Nas receitas médicas, consta o nome do utente, o respetivo plano de 

comparticipação, o prazo de validade (o qual pode variar de 30 dias a 6 meses, conforme o 

tipo de medicamento e o tratamento a fazer). É obrigatória a presença do nome do 

medicamento por DCI, bem como a respetiva dosagem, forma farmacêutica, quantidade e 

posologia.  

Atualmente, são três os modelos de receitas médicas existentes:  

• Receita médica com prescrição manual; 

• Receita médica com prescrição eletrónica materializada 

• Receita médica com prescrição eletrónica desmaterializada 
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3.1.1. Receita Médica com Prescrição Manual 

A RM constitui um documento essencial para a dispensa de medicamentos e encontra-se 

regulamentada pela Portaria nº 198/2011, de 18 de maio, que instituiu o início da 

desmaterialização do processo, com estabelecimento da prescrição eletrónica. Contudo, 

existem ainda algumas exceções que permitem a prescrição manual como, por exemplo: 

• A falência do sistema informático; 

• A inadaptação do prescritor, devidamente fundamentada; 

• A prescrição no domicílio; 

• Volume de prescrições igual a inferior a 40 receitas por mês. 

Neste tipo de receitas deve comparecer o nome do utente, a vinheta do local de prescrição, 

a qual deverá apresentar cor verde no caso de se tratarem de instituições do SNS e de um 

doente pensionista, a assinatura do médico, o regime de comparticipação e a data da 

prescrição, apresentando a receita uma validade de 30 dias após a data inscrita. Estas receitas 

devem encontrar-se sem rasuras, a caligrafia deve ser uniforme e não podem ser preenchidas 

com canetas diferentes, nem a lápis. Estas receitas devem ser dispensadas na integra, uma vez 

que não são reutilizáveis e, no momento da dispensa, o farmacêutico tem de prestar especial 

atenção à validade, assinatura do prescritor, à exceção legal e às respetivas vinhetas. Após 

dispensa, estas receitas devem ser carimbadas e rubricadas pelo farmacêutico e, 

posteriormente, arquivadas para conferência do receituário.6 

3.1.2. Receita Médica com Prescrição Eletrónica Materializada 

As receitas médicas com prescrição eletrónica materializada podem apresentar-se sob a 

forma de um único exemplar, para prescrição de tratamentos de curta duração, a qual apresenta 

uma validade de 30 dias, ou podem apresentar, no máximo, três vias, para prescrição de 

tratamentos de longa duração ou crónicos, o que lhe confere uma validade de 6 meses. 

Aquando da dispensa da medicação, o farmacêutico deve proceder à validação destas receitas, 

averiguando: o prazo de validade, o nome do utente, a assinatura do prescritor, os 

medicamentos a dispensar e respetiva dosagem e forma farmacêutica. Neste tipo de receitas 

deve ter-se especial atenção ao regime de comparticipação especial, sendo que a letra R, 

inscrita na receita, indica utente pensionista e a letra O, utentes crónicos, possuindo ambos 

regimes de comparticipação especiais. À semelhança da receita médica manual, também estas 

devem ser levantadas na íntegra, não podendo ser reutilizáveis.7 
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3.1.3. Receita Médica com Prescrição Eletrónica Desmaterializada 

Segundo o Despacho Nº2935-B/2016, do dia 1 de abril de 2016, a receita eletrónica sem 

papel (RSP) adquiriu carácter obrigatório para todas as entidades do SNS. Desta forma, estas 

constituem o tipo de receitas mais comumente vistas na farmácia. A desmaterialização das 

prescrições médicas constituiu uma vantagem, na medida em que permite aumentar a 

segurança e minimizar o risco de possíveis erros e falsificações no processo de prescrição e 

dispensa, além de deixar de ser necessário todo o processo inerente à conferência das receitas.8 

As RSP podem apresentar-se sob a forma de guia de tratamento impressa, mensagem de 

telemóvel ou correio eletrónico. Na guia de tratamento consta a identificação do utente, do 

médico prescritor e o local de prescrição, a numeração da receita, os códigos de acesso à 

dispensa dos medicamentos e o código de direito de opção, a designação dos medicamentos 

prescritos por DCI, o seu preço e respetiva posologia. Podem existir, no entanto, três exceções 

à prescrição por DCI, cabendo ao médico prescritor assinalar as respetivas exceções: exceção 

a) – Medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito; exceção b) – Reação adversa 

prévia; exceção c) – Continuidade de tratamento superior a 28 dias. No caso das exceções a) 

e b), o medicamento dispensado tem de ser obrigatoriamente o medicamento prescrito. 

Relativamente à exceção c), o doente pode exercer o direito de opção. 

Ao contrário das receitas médicas com prescrição eletrónica materializada, estas permitem 

a prescrição de um número ilimitado de medicamentos. A cada linha de prescrição 

corresponde um só medicamento, até um máximo de duas embalagens cada, com exceção de 

medicamentos destinados a um tratamento crónico ou prolongado, podendo ir até um máximo 

de seis embalagens. Por outro lado, o utente não é obrigado a aviar a receita toda de uma só 

vez, nem na mesma farmácia, podendo ir levantando a medicação conforme a sua 

necessidade.7 

3.2. Validação da Prescrição Médica e Dispensa de Medicamentos 

O farmacêutico desempenha um papel de extrema importância na validação das 

prescrições médicas, devendo desempenhar esta função de forma crítica e minuciosa, por 

forma a avaliar a adequabilidade dos medicamentos à situação do utente e a existência de 

possíveis interações entre os medicamentos prescritos, podendo prosseguir à cedência dos 

mesmos com toda a segurança.2 No caso das receitas eletrónicas, as mais vulgares atualmente, 

o farmacêutico procede à sua leitura no SI, o qual sugere todos os produtos pertencentes ao 

mesmo grupo homogéneo que podem ser dispensados ao utente. Este tem o direito de escolher 

entre todas as opções disponíveis, desde os medicamentos de marca aos genéricos, e as 
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farmácias devem ter, por lei, disponível para venda, pelo menos, um dos cinco medicamentos 

mais baratos dentro de cada grupo homogéneo. No caso de existirem exceções à prescrição 

por DCI, o farmacêutico deve dispensar o medicamento que consta na receita, na presença das 

exceções a) e b), ou informar o utente da possibilidade de optar por um medicamento similar, 

desde que apresente um PVP igual ou inferior ao prescrito, quando perante a exceção c). 

Também nestas receitas, as exceções, portarias e despachos que possam existir, são gerados 

de forma automática pelo SI, bem como o plano de comparticipação, com exceção dos 

subsistemas de saúde que deverão ser introduzidos pelo farmacêutico, mediante apresentação 

do respetivo cartão de identificação do organismo ao qual pertence.  

No caso das receitas médicas manuais e eletrónicas materializadas, os medicamentos 

prescritos, o organismo de comparticipação e a possível existência de portarias, têm de ser 

inseridos manualmente no SI pelo farmacêutico, bem como o número da receita e códigos do 

médico prescritor. 

No final do atendimento e, independentemente do tipo de receita, o SI permite confirmar 

e validar os produtos dispensados, por leitura ótica do código de barras de cada embalagem. 

No caso das receitas materializadas, é necessária a impressão, no verso da folha, do documento 

de faturação, no qual consta, entre outras informações, a entidade pelo qual foi faturado, os 

medicamentos comparticipados dispensados, o preço e respetivo valor de comparticipação, 

bem como a declaração do utente pelo direito de opção. O utente deve assinar o documento, 

o qual deve ser, posteriormente, carimbado e rubricado pelo farmacêutico. Quando há 

comparticipação por outro subsistema, procede-se à cópia da receita e à impressão, no seu 

verso, do documento de faturação. Por sua vez, no caso das RSP e, sempre que se verifique a 

comparticipação por um subsistema, é gerado um documento de faturação, o qual deverá ser 

assinado pelo utente.5 

No momento da dispensa de qualquer medicamento ou produto de saúde, o farmacêutico 

é responsável por esclarecer todas as dúvidas e fornecer toda a informação necessária, oral 

e/ou escrita, à correta utilização da medicação, bem como promover a adesão à terapêutica. 

Durante o estágio foi me concedida a oportunidade de fazer o atendimento direto ao 

público, logo desde o primeiro mês, havendo sempre um grande apoio por parte de toda a 

equipa da farmácia. É no ato do atendimento e dispensa de medicamentos que temos a 

oportunidade de transpor todos os conhecimentos técnicos e científicos adquiridos ao longo 

do curso, para a prática e adequá-los a cada situação real, sendo de extrema importância para 

a nossa formação enquanto profissionais. 
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3.3. Medicamentos Sujeitos a Legislação Especial 

3.3.1. Estupefacientes e Psicotrópicos 

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos caracterizam-se pela sua capacidade de 

atuar diretamente no Sistema Nervoso Central, por apresentarem um elevado potencial de 

dependência e uma margem de segurança estreita. Por estas razões, e por estarem muitas vezes 

associados a atos de natureza ilícita, encontram-se sujeitos a um controlo especial, cujo regime 

jurídico se pode encontrar no Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, posteriormente alterado 

pela Lei 13/2012, de 26 de março.  

Assim, estes medicamentos são dispensados, única e exclusivamente, mediante a presença 

de receita médica, gerando-se um campo de preenchimento, no SI, onde o farmacêutico tem 

de inserir os seguintes dados: 

• Nome do médico prescritor; 

• Nome e morada do utente que vai tomar a medicação em questão; 

• Nome, data de nascimento, número de identificação civil e validade do cartão de 

identificação do utente que levanta a medicação. 

No final da dispensa, é impresso, junto com a fatura, um documento que comprova a 

cedência do medicamento, o qual deve ser guardado na farmácia por um período mínimo de 

três anos. Todos os meses é emitida, pelo SI, uma “Lista de saída de estupefacientes e 

psicotrópicos” onde se encontram descritos todos os medicamentos, desta natureza, que foram 

dispensados durante o respetivo mês.9,10 

3.4. Regimes de Comparticipação 

A comparticipação de medicamentos pelos sistemas de comparticipação do SNS visa o 

acesso de toda a comunidade ao tratamento que necessita. Nos termos previstos pela lei, o 

regime de comparticipação de medicamentos pode ser dividido em regime geral e regime 

especial.  

Regime Geral de Comparticipação de Medicamentos: Atende a um sistema de quatro 

de escalões, consoante a classificação farmacoterapêutica do medicamento, correspondendo 

o Escalão A a uma comparticipação de 90%, o Escalão B a 69%, Escalão C a 37% e Escalão 

D a 15%.11 

Regime Especial de Comparticipação de Medicamentos: Aplica-se a determinadas 

situações específicas, como determinadas patologias ou grupos de doentes, como, por 

exemplo, os pensionistas. Estes devem ser identificados na receita com a letra “R”, à qual é 

acrescida uma comparticipação de 5% no Escalão A e de 15% nos escalões B, C e D. Caso o 
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medicamento dispensado se encontre entre os cinco mais baratos, a comparticipação será de 

95% sobre o seu PVP.14 No caso de patologias específicas, pode ser dado o exemplo dos 

doentes diabéticos que beneficiam de uma comparticipação de 100% do PVP em agulhas, 

seringas e lancetas, e de 85% do PVP em tiras de teste para determinação da glicémia.7 

Outros regimes de comparticipação: Existem ainda outras entidades, subsistemas e 

companhias de saúde que comparticipam o preço de medicamentos em Portugal, como é o 

caso dos CTT, SAMS, SAMS Quadros, Multicare®, entre outros. Nestas situações, o utente 

deve apresentar o cartão de beneficiário do subsistema, no momento da dispensa, devendo ser 

anexada uma fotocópia deste cartão ao documento impresso junto com a fatura, ficando 

arquivados na farmácia. 

3.5. Conferência de Receituário e Faturação 

No ato da venda de MSRM, a farmácia recebe apenas parte do valor total dos 

medicamentos dispensados. Para que possa receber o restante, correspondente à 

comparticipação pelo organismo responsável, é necessário proceder à conferência de todo o 

receituário, por forma a garantir a conformidade das receitas médicas e evitar a sua devolução. 

Desta forma, procede-se à separação das receitas em lotes de trinta e por organismo de 

comparticipação. Seguidamente, inicia-se o processo de validação das receitas, onde devem 

ser verificados os seguintes campos: 

• Assinatura do médico prescritor; 

• Regime de comparticipação; 

• Portarias e despachos; 

• Validade da receita e data da dispensa; 

• Documento de faturação impresso no verso da receita, o qual deverá estar de 

acordo com a medicação prescrita; 

• Assinatura do utente; 

• Carimbo da farmácia e assinatura do profissional responsável pela dispensa. 

Após conferência do receituário e da sua organização por lotes de trinta receitas, 

procede-se ao fecho do lote, no SI, com posterior impressão do verbete de identificação do 

lote, o qual deve ser assinado, carimbado e anexado ao respetivo lote. 

No final do mês é emitida a Relação de Resumos de Lote e a Fatura Final Mensal para 

cada organismo de comparticipação. No caso de organismo responsável ser o SNS, os lotes 

são enviados juntamente com o verbete de identificação do lote e o resumo desses mesmos 

lotes, para o Centro de Conferência de Receituário. No caso dos restantes organismos de 
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comparticipação, as vias das respetivas faturas, bem como o resumo de lotes, são enviadas 

para a ANF. Esta encarrega-se de enviar o receituário para os diferentes organismos, 

adiantando o pagamento da comparticipação destes.10 

Caso se verifiquem inconformidades na validação de alguma receita, ou esta não tenha 

sido processada devidamente, será devolvida à farmácia juntamente com uma explicação do 

porquê da devolução e respetivo resumo relativo às comparticipações.  

No caso das receitas desmaterializadas, todo este processo é feito automaticamente pelo 

SI. 

3.6. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica  

Os MNSRM são todos aqueles que não preenchem as condições legislativas para serem 

um MSRM, podendo ser vendidos em farmácias e noutros locais de venda autorizados. São, 

por isso, medicamentos não comparticipados e sujeitos a um regime de preço livre. Dadas as 

suas características e perfil de segurança bem conhecido, são utilizados no tratamento de 

problemas de saúde ligeiros e sem gravidade, podendo ser publicitados junto do público e 

adquiridos livremente sem prescrição médica. Anualmente, é publicada a lista de MNSRM no 

Diário da República, após aprovação pelo Ministério da Saúde.4 

O papel do farmacêutico ganha especial relevância no aconselhamento de MNSRM, o qual 

deve avaliar o problema de saúde do qual o doente se queixa e, posteriormente, 

responsabilizar-se pela seleção dos MNSRM e/ou tratamentos não farmacológicos mais 

indicados para o alívio dos sintomas do mesmo. Para um correto aconselhamento 

farmacêutico, é importante perceber quais são os sintomas, a sua duração e intensidade, bem 

como avaliar a presença concomitante de outros problemas de saúde e respetiva medicação, a 

existência de alergias ou de indicadores de alerta que necessitem de avaliação médica. 

Aquando da cedência de MNSRM, o farmacêutico deve certificar-se que o utente 

compreendeu a indicação terapêutica, o esquema posológico, bem como possíveis efeitos 

adversos e contraindicações. 

3.7. Dispensa de Outros Produtos de Saúde 

3.7.1. Medicamentos Homeopáticos 

A Homeopatia constitui uma terapêutica alternativa baseada em três princípios – 

similitude, diluições infinitesimais e totalidade – que defende a cura pelo semelhante. De 

acordo com o Estatuto do Medicamento, Medicamentos Homeopáticos são “medicamentos 

obtidos a partir de substâncias denominadas stocks ou matérias-primas homeopáticas, de 

acordo com um processo de fabrico descrito na farmacopeia europeia ou, na sua falta, em 
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farmacopeia utilizada de modo oficial num Estado membro, e que pode conter vários 

princípios”.13 

Na FB verifica-se uma marcada presença e aconselhamento de medicamentos 

homeopáticos, nomeadamente da marca Boiron®, o que me possibilitou um maior contacto e 

à vontade no aconselhamento deste tipo de medicamentos. 

3.7.2. Medicamentos de Uso Veterinário 

Na FB é possível encontrar os medicamentos/produtos de uso veterinário numa prateleira, 

devidamente separada dos medicamentos de uso humano. De acordo com o Decreto-Lei nº 

148/2008, de 29 de julho, considera-se um medicamento veterinário “toda a substância, ou 

associação de substâncias, apresentada como possuindo propriedades curativas ou 

preventivas de doenças em animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou 

administrada no animal com vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou, 

exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou 

modificar funções fisiológicas”, apresentando a inscrição “uso veterinário” em fundo verde.14  

Durante o estágio tive a oportunidade de dispensar alguns destes medicamentos, 

predominando os desparasitantes externos.  

3.7.3. Medicamentos Manipulados 

Os medicamentos manipulados, também denominados de Fórmulas Magistrais ou 

Preparados Oficinais, tratam-se de medicamentos cuja preparação e dispensa é 

responsabilidade do farmacêutico, o qual deve garantir a segurança e qualidade durante todo 

o processo, bem como fornecer ao utente toda a informação relevante, nomeadamente, as 

condições de conservação, posologia, modo de utilização e prazo de validade.15 

Dada a insignificante procura de medicamentos manipulados, a FB não procede à sua 

preparação nem dispensa.  

3.7.4. Suplementos Alimentares e Produtos Fitoterapêuticos 

De acordo com a regulamentação, 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 (…) que se destinam a ser tomados em unidades medidas de quantidade 

reduzida”. Os suplementos não podem apresentar qualquer atividade terapêutica nem alegar 

qualquer tipo de medida preventiva ou cura de qualquer doença humana ou da sua 

sintomatologia.16,17 
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Mais uma vez se reforça a importância do papel do farmacêutico no aconselhamento e 

dispensa deste tipo de produtos, devendo frisar a ideia de que um suplemento alimentar não 

substitui um regime alimentar completo e variado. Na FB são requisitados, maioritariamente, 

produtos destinados ao combate da fadiga física e intelectual, como suplementos 

multivitamínicos ou de magnésio. 

Um produto fitoterápico é um medicamento à base de plantas “que tenha exclusivamente 

como substâncias ativas uma ou mais substâncias derivadas de plantas, uma ou mais 

preparações à base de plantas ou uma ou mais substâncias derivadas de plantas em 

associação com uma ou mais preparações à base de plantas”.10 Ao contrário dos suplementos 

alimentares, a fitoterapia utiliza medicamentos contendo plantas e os seus extratos, para 

promover o tratamento de diversos problemas de saúde. 

Na FB são dispensados, maioritariamente, produtos fitoterapêuticos para o tratamento de 

perturbações gastrointestinais e distúrbios de sono e ansiedade. Podem ser dados como 

exemplos, o Agiolax® e o Valdispert®, respetivamente. 

3.7.5. Produtos Dermocosméticos e de Higiene Corporal 

A FB possui uma ampla área dedicada aos produtos de dermocosmética e de higiene 

corporal, pelo que se torna essencial o conhecimento das variadas marcas e gamas de produtos, 

de forma a permitir um aconselhamento adequado e personalizado.  

Dada a grande procura de produtos dermocosméticos pelos utentes da FB, esta aposta em 

trabalhar com as mais variadas marcas, nomeadamente, Uriage®, Avène®, La Roche Posay®, 

Bioderma®, Vichy®, Sensilis®, Lierac®, Caudalie®, Phyto®, entre outras. Periodicamente, 

os delegados de algumas marcas deslocam-se até à farmácia para dar formação aos 

colaborados sobre os seus produtos e gamas, de forma a capacitá-los para o aconselhamento 

desses produtos. Durante o estágio tive a oportunidade de presenciar várias dessas formações, 

contudo, não me foi possível participar em nenhuma formação de dermocosmética fora da 

farmácia. 

3.7.6. Produtos de Puericultura 

A FB dispõe de uma zona dedicada exclusivamente aos produtos de puericultura, 

permitindo um acesso fácil e eficaz aos utentes, os quais se destinam a promover a saúde e o 

bem-estar, desde o nascimento até aos primeiros anos de vida. Nesta zona é possível encontrar 

produtos como biberões e chupetas, produtos de alimentação como papas, leites e boiões, e 

produtos de higiene íntima como champôs, géis de banho, toalhitas e fraldas. 
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3.7.7. Dispositivos Médicos 

Por Dispositivo Médico (DM) entenda-se um “qualquer instrumento, aparelho, 

equipamento, software, material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação, cujo 

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

imunológicos ou metabólicos”, estando “destinado pelo fabricante a ser utilizado em seres 

humanos para fins de: diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma 

doença”. Todos os DM possuem, obrigatoriamente, a marcação CE.18 

Ao longo do estágio tive a oportunidade de contactar com vários DM desde material 

ortopédico (como canadianas, meias, pulsos e pés elásticos) ao material para controlo da 

glicémia (como lancetas e tiras), testes de gravidez, material de penso, preservativos, entre 

outros. 

4. Outros Serviços Prestados Na Farmácia  

As farmácias encontram-se em constante evolução e, atualmente, o ato farmacêutico vai 

muito além da dispensa de medicamentos. Assim, as farmácias têm a capacidade de oferecer 

ao utente um conjunto de cuidados farmacêuticos com vista à melhoria dos resultados 

terapêuticos, à monitorização de determinadas patologias e à promoção da educação para a 

saúde.  

4.1. Determinação de Parâmetros Bioquímicos e Fisiológicos 

A farmácia constitui o local de eleição dos utentes para a medição dos diversos parâmetros 

antropométricos, bioquímicos e fisiológicos. Desta forma, constitui um dos atos farmacêuticos 

a determinação dos parâmetros bioquímicos como a glicémia, o colesterol total e os 

triglicerídeos, bem como a medição da pressão arterial. 

Na FB a prestação destes serviços é feita no gabinete de atendimento personalizado, 

conferindo maior privacidade e conforto ao utente, com um custo associado. Durante o estágio 

tive a oportunidade de proceder à determinação de todos estes parâmetros, com principal 

destaque para a glicémia, permitindo-me prestar um aconselhamento mais individualizado e 

intervir de forma educativa junto dos utentes, em função dos resultados obtidos.  

4.2. Administração de Injetáveis 

Todos os utentes podem recorrer à FB para a administração de medicamentos injetáveis e 

vacinas não incluídas no plano nacional de vacinação, por via subcutânea ou intramuscular, 

dado tratarem-se das vias de administração adequadas para a maioria das vacinas e 

medicamentos injetáveis no ambulatório. Desta forma, a farmácia disponibiliza um local 
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apropriado para o efeito, bem como profissionais devidamente habilitados e capacitados para 

a administração desses injetáveis.19 

4.3. VALORMED 

O VALORMED trata-se de uma sociedade, sem fins lucrativos, que distribui contentores 

pelas farmácias, onde qualquer pessoa pode deixar as embalagens de medicamentos vazias, 

fora de uso ou com validade expirada. Assim, a VALORMED promove a eliminação dos 

resíduos sob controlo farmacêutico, sendo devidamente processados em estações de 

tratamento adequadas, uma vez que a eliminação destes resíduos no lixo comum pode causar 

graves impactos ambientais.20 

Quando o contentor se encontra cheio, é pesado e é preenchida uma ficha que o 

acompanha, onde consta o número de registo, a identificação da farmácia, o peso do contentor, 

a rubrica do operador e da pessoa responsável pelo transporte. Uma via da ficha fica arquivada 

na farmácia e a outra segue no contentor para o VALORMED (Anexo X). 

5. Formações 

De acordo com o Código Deontológico, o farmacêutico deve manter os seus 

conhecimentos técnico-científicos constantemente atualizados, devendo, para isso, frequentar 

ações de qualificação profissional, promovidas pela Ordem ou reconhecidas por esta. Durante 

o estágio tive a oportunidade de participar em algumas formações (Tabela 1), de extrema 

importância para a minha aprendizagem e para a prestação de um aconselhamento com maior 

qualidade e segurança. 

Tabela II – Formações frequentadas durante o estágio. 

FORMAÇÃO DATA 

VICHY E LA ROCHE POSAY 7 de fevereiro 

PFIZER - POLASE 22 de maio 

BIODERMA 30 de maio 

KRKA – MED. USO VETERINÁRIO 5 de junho 

OMEGA PHARMA 8 de junho 

URIAGE 20 de junho 

NATURACTIVE 28 de junho 
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Parte II – Projetos Desenvolvidos Durante o Estágio 

6. Os distúrbios de Ansiedade e de Sono e o Consumo Excessivo de 

Benzodiazepinas 

6.1. Introdução 

Os distúrbios de ansiedade e de sono são duas temáticas que suscitam grande interesse, 

dado tratarem-se de duas patologias com elevada prevalência na população portuguesa. 

Relativamente aos distúrbios de ansiedade, estima-se que afetem 16,5% das pessoas, sendo 

mais prevalentes na faixa etária dos 18 aos 34 anos.21 Quando os sintomas de ansiedade se 

tornam crónicos, interferindo significativamente na vida emocional, familiar, profissional e 

social do indivíduo, esta passa a ser considerada uma doença mental, devendo ser devidamente 

tratada, com recurso a psicoterapia e/ou farmacoterapia. Também os distúrbios do sono podem 

acarretar inúmeras consequências, traduzindo-se num desequilíbrio emocional, que por sua 

vez, pode estar na origem das perturbações de ansiedade, depressivas ou stress dos 

indivíduos.22 

No que à farmacoterapia diz respeito, as benzodiazepinas (BZDs) encontram-se entre os 

fármacos mais comumente prescritos, devido às suas propriedades ansiolíticas e hipnóticas, 

com um rápido início de ação e boa tolerabilidade. Contudo, a prescrição e utilização destes 

fármacos tem vindo a tomar proporções inquietantes, uma vez que o prolongamento dos 

tratamentos, por períodos bastante mais longos do que o recomendado, está associado ao 

desenvolvimento de tolerância e dependência. 

Deste modo, e tendo em conta todos os efeitos nefastos associados ao tratamento 

prolongado com BZDs, achei que seria importante intervir e abordar este tema junto dos 

utentes da farmácia, no decorrer do estágio curricular. Assim, ao longo destes meses, tive a 

oportunidade de realizar um inquérito, que me permitiu não só avaliar vários parâmetros como 

a indicação terapêutica, a duração do tratamento ou a incidência de efeitos adversos, como 

intervir, numa vertente mais educativa, junto dos utentes da FB, complementando com a 

entrega de folhetos informativos também da minha autoria. 

6.2. Ansiedade 

A ansiedade trata-se de uma emoção caracterizada por estados de tensão, preocupação e 

insegurança, normalmente proporcionados por determinadas situações da vida, como o 

trabalho, os estudos, entre outros. Em condições normais, a ansiedade pode ser útil, uma vez 

que nos ajuda a identificar situações que requerem mais atenção e preocupação da nossa parte, 
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preparando-nos para enfrentá-las. Contudo, os estados de ansiedade excessiva e sem razão 

aparente podem causar sofrimento, uma vez que perturbam a nossa serenidade e equilíbrio 

físico e mental, criando sensações de medo, vigilância e stress a situações que não têm, 

verdadeiramente, a importância que lhes damos.23  

Esta patologia constitui o distúrbio mental com maior prevalência na Europa, continuando 

a apresentar uma tendência crescente. No entanto, parece não lhe ser dada a devida 

importância, quando comparada com as doenças mentais que expressam maior 

sintomatologia, como os distúrbios bipolares ou psicóticos que, embora mais graves, são 

visivelmente menos frequentes. De acordo com estudos epidemiológicos, um terço da 

população sofre, pelo menos, um distúrbio de ansiedade durante a sua vida. Como 

consequência, estes distúrbios têm contribuído cada vez mais para o decréscimo da 

produtividade, aumento das taxas de morbilidade e mortalidade, bem como para o aumento 

do abuso de álcool e drogas, num grande segmento da população.24,25 

A ansiedade pode ter diferentes apresentações, cada uma com diferentes sintomas, das 

quais se destacam25:  

• Distúrbio de Ansiedade Generalizada  

• Distúrbio de Ansiedade Social  

• Pânico 

• Distúrbio de Ansiedade de separação  

Os distúrbios de ansiedade apresentam uma incidência cerca de duas vezes maior na 

mulher do que no homem, e tendem a começar na infância, adolescência ou início da fase 

adulta, atingindo um pico na idade média e diminuindo com o avançar da idade.24 

6.2.1. Sintomas 

A ansiedade pode manifestar-se através de um conjunto de sintomas psicológicos e físicos, 

dos quais se destacam: 

Sintomas psicológicos - Sensação de apreensão, preocupação, medo, pânico, nervosismo 

e irritabilidade. 

Sintomas físicos - Aumento frequência cardíaca e respiratória, sudorese intensa, insónia, 

fadiga e dificuldade de concentração.26  

A duração dos sintomas em pessoas com perturbações de ansiedade caracteriza-a mais 

como uma doença crónica do que episódica.  

6.2.2. Medidas Preventivas e Não Farmacológicas 

As medidas não farmacológicas são de extrema importância no que diz respeito à 
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prevenção e tratamento de estados ansiosos, não devendo, nunca, serem ignoradas em 

detrimento do tratamento farmacológico. Neste âmbito, seguem-se alguns exemplos de 

medidas a adotar por forma a evitar crises de ansiedade:  

• Encontrar uma atividade que ajude o indivíduo a relaxar e lhe dê prazer; 

• Fazer por conviver mais com a família e os amigos, permitindo momentos de 

descontração; 

• Conversar com alguém em quem confie e não se isolar; 

• Aprender a gerir melhor o tempo; 

• Dormir bem é fundamental; 

• Evitar o consumo de bebidas estimulantes, como o café. 

Nos casos em que, por si só, estas medidas não são suficientes, encontram-se disponíveis 

na farmácia várias opções de suplementos naturais, contendo valeriana, que podem ajudar a 

atenuar e combater os estados ansiosos. O Valdispert®, o Livetan®, o Sédatif PC®, bem como 

variados chás e infusões, à base deste constituinte, são algumas das opções naturais que podem 

ser encontradas na farmácia comunitária. No entanto, é indispensável o devido 

aconselhamento com um profissional de saúde.  

6.3. Distúrbios de Sono 

No organismo humano, o sono é um processo ativo, indispensável à restauração corporal 

e mental do indivíduo, e à manutenção da homeostasia, ou seja, do equilíbrio interno do 

organismo. Caracteriza-se por um fenómeno fisiológico de atividade cerebral, natural e 

periódica, onde se verificam variações no estado de consciência, com redução da sensibilidade 

aos estímulos ambientais, juntamente com posturas corporais e motoras específicas, e 

alterações autónomas.27 

A preservação da qualidade do sono é fundamental, uma vez que promove uma elevada 

capacidade de adaptação a circunstâncias adversas, como o stress e a ansiedade. Além disso, 

a privação de sono está associada, não só, ao défice de atenção, perdas de memória e redução 

do output cognitivo, como também a uma maior vulnerabilidade e propensão ao 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares e metabólicas, distúrbios psiquiátricos, 

acidentes e ao absentismo laboral.22-27  

Os distúrbios do sono consistem em alterações que podem ocorrer no início, na 

manutenção e na duração do sono, alterando a sua qualidade. Estas alterações podem provocar 

efeitos nefastos a nível físico, mental e emocional, constituindo, assim, um problema de saúde 

pública.28  
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6.3.1. Insónias 

A insónia é o distúrbio de sono mais frequente no adulto e é caracterizada por uma redução 

da quantidade do sono, por dificuldade em iniciar e/ou manter o sono, ou acordar 

precocemente. Por outro lado, a qualidade do sono pode também ser afetada, traduzindo-se 

num sono não repousante e de curta duração. Desta forma, a insónia pode estar associada tanto 

a fatores quantitativos como qualitativos, tendo consequências negativas na saúde física e 

mental do individuo e causando sofrimento.28 

6.3.1.1. Causas 

São múltiplas as causas que podem estar na origem das insónias. Algumas delas podem 

ser: doença física, distúrbios emocionais como a ansiedade, stress e depressão, ingestão de 

bebidas contendo cafeína ou álcool, hábitos de sono inadequados, alguns medicamentos, entre 

outras.22 

6.3.1.2. Medidas preventivas e Não Farmacológicas 

Como referido anteriormente para a ansiedade, também nesta situação as medidas não 

farmacológicas desempenham um papel extremamente importante no que diz respeito à 

prevenção e tratamento das insónias, não devendo, também, serem ignoradas em detrimento 

do tratamento farmacológico. Seguem-se, então, alguns exemplos de medidas a adotar de 

forma a conseguir uma noite de sono descansada e reparadora:  

• Não ingerir bebidas estimulantes depois do final da tarde; 

• Não ver televisão na cama, devendo esta ser utilizada apenas para dormir; 

• Evitar sestas durante o dia ou deitar-se demasiado cedo; 

• A prática de exercício físico pode ser uma grande ajuda, contudo esta deve ser feita 

durante o dia e nunca antes de dormir; 

• Manter um ambiente calmo no quarto e criar uma rotina para dormir.29 

Da mesma forma, quando estas medidas não são suficientes para combater as insónias, é 

possível encontrar na farmácia várias opções de tratamento naturais. O Stilnoite® Tripla 

Ação, contendo passiflora, melatonina e extrato de papoila da califórnia e melissa, ou o 

Valdispert® Noite Total, também à base de melatonina, extrato de papoila da califórnia e óleo 

essencial de lavanda, constituem alguns desses exemplos. Por outro lado, também alguns chás 

e infusões podem ser alternativas interessantes nestas situações, principalmente, quando feitos 

à base de algumas plantas como passiflora, valeriana, melissa, camomila e tília. 
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6.4. Farmacoterapia – Benzodiazepinas 

A farmacoterapia deve ser considerada em condições agudas, quando é necessária uma 

redução imediata dos sintomas.27 

Em Portugal, as BZDs são o grupo farmacológico mais prescrito para o tratamento dos 

distúrbios de ansiedade e insónias, apresentando um dos maiores níveis de consumo face aos 

restantes países europeus.31 

As BZDs constituem um grupo de psicofármacos com efeito depressor do Sistema 

Nervoso Central (SNC), por potenciarem a ação de um neurotransmissor inibitório cerebral, 

o ácido γ-aminobutírico (GABA). A este fenómeno devem-se as suas propriedades 

ansiolíticas, hipnóticas, miorrelaxantes e anticonvulsivantes, tendo como principais 

indicações terapêuticas o tratamento da ansiedade e da insónia. Apesar da sua elevada margem 

de segurança, estes fármacos estão recomendados para tratamentos de curta duração (8-12 

semanas, no máximo, para a ansiedade e 4 semanas para insónias) dado estarem associados 

ao desenvolvimento de tolerância e dependência.30  

Por esta razão, o tratamento não deve ser cessado de forma abrupta, mas sim através de 

um período de descontinuação. Contudo, e infelizmente, o uso continuado destes fármacos, 

por períodos bastante mais prolongados do que o que seria desejável ou expectável, é 

frequente, podendo estar na origem de défices a nível cognitivo, como tem sido demonstrado 

em estudos mais recentes.31 

6.4.1. Mecanismo de Ação 

Como já anteriormente referido, as características das BZDs devem-se ao facto de 

potenciarem a ação do GABA, o qual constitui o principal neurotransmissor inibitório do 

SNC, capaz de atenuar as reações serotoninérgicas responsáveis pela ansiedade.28 

Existem dois tipos de recetores do GABA: os metabotrópicos (GABAB) e os ionotrópicos 

(GABAA e GABAC).  As BZDs potenciam a atividade dos recetores ionotrópicos GABAA, 

atuando como modeladores alostéricos positivos destes recetores, isto é, ligam-se a um local 

diferente do local de ligação do GABA, provocando uma mudança conformacional do recetor 

com consequente aumento da afinidade do GABA.31-33 

A inibição neuronal mediada pelo GABA, ocorre por abertura dos canais iónicos de cloro 

(Cl-) ao nível da membrana pós-sináptica, assim que este se liga ao recetor, provocando a 

hiperpolarização do neurónio e tornando-o menos suscetível a estímulos ativadores. Desta 

forma, a ligação das BZDs ao recetor GABAA estimula a ligação do GABA ao recetor, 

desencadeando todo este processo de inibição neuronal. Porém, as BZDs não têm a capacidade 
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de substituir o GABA, isto é, não ativam diretamente o recetor, nem abrem os canais iónicos 

de cloro. Simplesmente, aumentam a frequência de abertura dos canais, não exercendo 

qualquer efeito na duração de abertura. A este facto deve-se também a elevada segurança 

destes fármacos, uma vez que só atuam in vivo se houver libertação pré-sináptica de GABA, 

não tendo efeito nos recetores GABAA na ausência de GABA fisiológico.23,31,34  

Os recetores GABAA são estruturas pentaméricas, uma vez que são constituídas por cinco 

subunidades, pertencentes a sete principais famílias de subunidades (α, β, γ, θ, ε, δ, π). 

Algumas destas subunidades podem apresentar, ainda, várias isoformas. Por esta razão, existe 

uma grande heterogeneidade de recetores GABAA, a qual é responsável pelas diferentes ações 

farmacológicas atribuídas as BZDs. Por exemplo, os efeitos ansiolíticos são desencadeados 

pela ação destes fármacos nos recetores contendo as subunidades α2, enquanto os efeitos 

sedativos são desencadeados pela sua ação nos recetores com subunidades α1.33-34  

6.4.2. Indicações Terapêuticas 

As diferenças estruturais dos fármacos benzodiazepínicos e a heterogeneidade de recetores 

GABAA existentes são responsáveis pelas diferentes ações farmacológicas atribuídas às 

BZDs. Assim, apesar de apresentarem o mesmo mecanismo de ação, estes fármacos 

apresentam diferenças farmacocinéticas, variando entre si no que diz respeito à seletividade 

para os recetores GABAA, ao tempo de início e duração da ação e à presença de metabolitos 

ativos, o que lhes confere múltiplas indicações terapêuticas como: 

• Ansiolíticos 

• Hipnóticos 

• Miorrelaxantes  

• Anticonvulsivantes 

• Amnésicos 28,32 

Como podemos verificar, as BZDs apresentam várias indicações terapêuticas na prática 

clínica. Contudo, tendo em conta os temas em destaque, considera-se apenas relevante 

aprofundar a utilização das BZDs com ação ansiolítica e hipnótica. 

6.4.2.1. Ansiolíticos e Hipnóticos 

A ação ansiolítica é a principal ação das BZDs, uma vez que estes fármacos são capazes 

de reduzir a tensão emocional e a ansiedade, exercendo um efeito relaxante. Por outro lado, 

as BZDs com ação hipnótica, por provocarem uma depressão mais profunda do SNC, são 

capazes de induzir o sono, diminuindo o tempo de latência e contribuindo para a manutenção 

de um sono tranquilo e reparador, evitando os despertares noturnos.31 
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Na tabela III encontram-se alguns exemplos das BZDs mais utilizadas, quer para tratamento 

da ansiedade, quer para tratamento da insónia.31 

Tabela III – BZDs ansiolíticas e hipnóticas mais comumente utilizadas. 

BZDS ANSÍOLITICAS BZDS HIPNÓTICAS 
ALPRAZOLAM LORAZEPAM 

LORAZEPAM LOPRAZOLAM 

BROMAZEPAM  MIDAZOLAM 

DIAZEPAM TRIAZOLAM 

CLOXAZOLAM BROTIZOLAM 

OXAZEPAM ESTAZOLAM 

MEXAZOLAM FLURAZEPAM 

CLONAZEPAM NITRAZEPAM 

CLORDIAZEPÓXIDO TEMAZEPAM 

CLORAZEPATO DIPOTÁSSICO TRIAZOLAM 

 

6.4.3. Efeitos Adversos 

Os efeitos adversos são dependentes da dose e variam em função da farmacocinética de 

cada substância ativa. Os mais comuns, associados a este grupo farmacológico, incluem 

sonolência, sedação diurna excessiva, confusão mental, perda de memória a curto prazo e 

alterações psicomotoras. Contudo, um dos efeitos adversos mais preocupantes, como 

consequência do uso prolongado destes fármacos, é o desenvolvimento de tolerância e 

dependência. Este potencial de indução de dependência é maior nas BZDs de curta duração 

de ação, enquanto que as BZDs de ação prolongada apresentam efeitos adversos mais 

proeminentes, como sonolência, tonturas e falta de coordenação.28,31 

Recentemente, tem-se verificado uma preocupação crescente com o risco de alterações 

cognitivas decorrentes do uso prolongado destes fármacos, das quais se destacam os efeitos 

negativos na memória e os défices de atenção e concentração. Por outro lado, quando um 

tratamento tem a duração recomendada, é possível observarem-se melhorias em diversas 

funções cognitivas após o respetivo desmame.31 

6.4.4. Tolerância, Dependência e Síndrome de Abstinência 

Como já mencionado, quando utilizadas por períodos superiores aos recomendados, as 

BZDs apresentam um elevado potencial para causar tolerância e dependência. Inclusive, se 

não se fizer o desmame adequado destes fármacos, os doentes podem desenvolver 

sintomatologia referente a uma síndrome de abstinência.35 

A tolerância ocorre por diminuição da resposta à substância ativa, decorrente das múltiplas 

administrações, sendo necessário aumentar a dose administrada para que se observe o efeito 

pretendido.34 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmmrPZxP3bAhWFvRQKHVemAwQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.turnu.pt/portfolio-eng&psig=AOvVaw0jtV3KcdETKXae213qKhWT&ust=1530521930898933


Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 
 

IARA DA SILVA BORGES | 2018 28 

 

A dependência é definida, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), como 

sendo um estado psíquico e, por vezes, físico, caracterizado por comportamentos de 

compulsão e necessidade de consumir a substância, acompanhado da dificuldade em controlar 

o seu uso. A dependência pode ser ou não precedida da tolerância e torna-se evidente pelo 

desenvolvimento de uma síndrome de abstinência, quando há uma interrupção abrupta do 

consumo da substância.31,33,36 

A síndrome de abstinência caracteriza-se por um conjunto de sintomas psicológicos e 

físicos, que se manifestam após cessação ou redução da dose da substância psicoativa. 

Geralmente, verifica-se um efeito rebound, ou seja, os sintomas manifestados são iguais aos 

que os utentes sentiam antes de iniciarem a medicação, mas mais exacerbados. Desta forma, 

a ansiedade e a insónia constituem, então, os sintomas mais frequentes após descontinuação 

da terapêutica. Adicionalmente, são também característicos da síndrome de abstinência, 

sintomas como agitação, inquietação, irritabilidade, tensão muscular, palpitações, sudorese, 

dificuldade de concentração, entre outros.35,37 

Relativamente ao mecanismo subjacente ao desenvolvimento de tolerância e 

dependência, a teoria mais consensual baseia-se no down-regulation dos recetores GABAA. 

Assim, em resposta à administração contínua de BZDs, verifica-se uma diminuição do número 

de recetores GABAA, levando à diminuição da sensibilidade da célula aos fármacos, causando 

a tolerância. Por sua vez, esta diminuição do número de recetores, explica também o 

desenvolvimento da síndrome de abstinência.38 

Por conseguinte, o controlo da dependência das BDZs deve ser feito através do desmame 

gradual do fármaco ou de um tratamento de manutenção com BZDs. Assim, o desmame 

consiste em reduzir, gradualmente, a quantidade de substância, de forma a atenuar os sintomas 

da síndrome de abstinência.35 O regime de desmame deve ser adaptado a cada doente, devendo 

ter em consideração a dose inicial, a duração do tratamento e o possível risco de recaída. Um 

correto desmame gradual durante, pelo menos, 10 semanas, demonstrou resultar eficazmente 

na abstinência a longo prazo.37,39 

6.4.5. Consumo 

O consumo de psicofármacos tem mostrado uma evolução crescente. A Europa é o 

continente que apresenta a taxa mais elevada de utilização de BZDs, sendo Portugal um dos 

países com maior nível de consumo destes fármacos.31,40 

O aumento do consumo de BZDs parece estar associado à sua fácil acessibilidade, à sua 

utilização por períodos mais prolongados do que o recomendado ou ao aparecimento de novas 
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indicações terapêuticas. Por outro lado, desde 2010 tem-se verificado um decréscimo 

acentuado no Preço de Venda ao Público (PVP) destes medicamentos. Deste modo, também 

o facto de apresentarem um preço por caixa muito reduzido, constitui um dos motivos pelos 

quais Portugal apresenta valores de consumo cada vez mais elevados.41 

Em 2012, segundo dados de utilização de psicofármacos disponibilizados por alguns 

países, em Dose por 1000/habitantes/dia (DHD), constatou-se que Portugal apresentava o 

maior consumo de ansiolíticos, sedativos e hipnóticos (96 DHD), quando comparado com 

países como a Noruega (62 DHD), Dinamarca (31 DHD) e Itália (53 DHD) (Anexo XI). Estes 

dados alertam para um importante problema de saúde pública, sendo necessária a 

implementação de medidas interventivas mais eficazes e mais direcionadas. Em 2015, o 

relatório do International Narcotics Control Board (INCB) recomendou uma maior 

consciencialização para as consequências que podem surgir do mau uso das BZDs, 

encorajando a adoção de medidas preventivas e o aumento da informação e educação acerca 

dos riscos e normas de utilização, tanto para profissionais de saúde, como para os utentes e 

cuidadores.31,40-42 

Relativamente ao consumo das diferentes BZDs, o alprazolam é a substância ativa que 

apresenta maiores níveis de consumo, seguida do lorazepam e do diazepam, havendo uma 

predominância do consumo destes fármacos por doentes desempregados e reformados, bem 

como idosos e doentes do sexo feminino.40-43 

Neste âmbito, surgiu o interesse em avaliar, ao longo do estágio, o consumo de BZDs 

pelos utentes da FB, com o intuito de perceber se os doentes se encontram informados acerca 

da terapêutica e dos riscos associados ao tratamento prolongado com estes fármacos, bem 

como intervir numa vertente mais educativa e de consciencialização. 

6.5. Análise Amostral 

6.5.1. Objetivo 

O seguinte estudo teve como principal objetivo avaliar o grau de consumo de BZDs pelos 

utentes da FB, bem como o perfil dos doentes e o seu conhecimento acerca do tratamento e 

riscos associados à utilização prolongada destes fármacos. Por outro lado, pretendia intervir 

de forma educativa junto dos mesmos, alertando-os sobre a duração recomendada dos 

tratamentos, os possíveis efeitos adversos associados ao uso excessivo de BZDs, bem como 

para a existência de outras opções terapêuticas. Como forma de dinamizar esta intervenção, 

procedi à entrega de folhetos informativos, com o objetivo de conseguir esclarecer os utentes 

relativamente a dúvidas que pudessem surgir sobre os temas supracitados (Anexos XII e XIII). 
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6.5.2. Método 

O presente estudo teve por base a realização de um pequeno inquérito (Anexo XIV) aos 

utentes que se dirigiam à FB para aviar, qualquer uma ou várias, BZDs, durante os meses de 

maio a julho de 2018. 

De forma a avaliar o perfil dos utentes, recolhi informação referente ao seu sexo, idade e 

profissão. De igual modo, para avaliar o grau de consumo destes fármacos e o conhecimento 

dos mesmos acerca do tratamento, recolhi informação referente à(s) benzodiazepina(s) 

prescrita(s), como o nome, a dosagem, a posologia, a indicação terapêutica e a duração do 

tratamento, e à utilização de outros fármacos, MNSRM ou medidas não farmacológicas para 

a mesma indicação terapêutica. Por fim, questionei-os acerca do seu conhecimento e 

experiência em relação aos efeitos adversos associados ao uso excessivo de BZDs, dando-lhes 

a conhecer alguns deles. 

6.5.3. Apresentação e Discussão dos Resultados 

Iniciando pela análise do perfil dos utentes, este estudo contou com a participação de 25 

indivíduos, dos quais 88% pertenciam ao sexo feminino e 12% ao sexo masculino (Anexo XV 

– Gráfico a). 

No que diz respeito às idades, tive a oportunidade de inquirir utentes de várias faixas 

etárias, variando dos 22 aos 73 anos. Os resultados deste estudo permitem concluir que se 

verifica um maior consumo de BZDs pelos utentes com mais de 65 anos, correspondendo a 

32% dos inquiridos, seguindo-se os utentes em idade média (entre os 35 e os 50 anos), 

correspondendo a 28% (Anexo XV – gráfico b). 

Relativamente à condição laboral, 52% encontravam-se empregados, 40% estavam 

desempregados ou aposentados e 8% eram estudantes. Verifica-se assim, uma maior 

requisição destes fármacos por parte dos utentes no exercício da atividade profissional, 

principalmente pelas pessoas com maior grau de instrução, como é o caso dos profissionais 

de saúde, administrativos e empresários (Anexo XV – gráfico c). Este facto pode estar 

associado, entre outras variáveis, à maior responsabilidade exigida pelas tarefas que 

desempenham e à pressão a que estão frequentemente sujeitos no trabalho. 

Todos estes resultados se encontram concordantes com a literatura científica existente e 

anteriormente analisada.24 

Passando agora à análise do grau de consumo de BZDs e do conhecimento dos utentes 

relativamente ao tratamento com estes fármacos, é possível concluir que 52% dos utentes 

utilizam BZDs para o tratamento de insónias, 28% para o tratamento da ansiedade, e 20% 
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como tratamento concomitante de ambas as patologias (Anexo XV – gráfico d). Relativamente 

às benzodiazepinas prescritas, o alprazolam constitui a substância ativa mais consumida (por 

28% dos inquiridos), seguido do diazepam e do lorazepam (16%) (Anexo XV – gráfico e).  

No que diz respeito à posologia e duração dos tratamentos, regra geral, os utentes que 

fazem tratamento para a ansiedade tomam o medicamento de manhã e, por vezes, ao almoço, 

se houver necessidade. Por outro lado, quando utilizados como indutores do sono, para 

tratamento da insónia, os medicamentos são tomados à noite, antes de deitar. Quando se 

pretende o tratamento simultâneo de ambas as condições, fazem-se duas tomas, uma de manhã 

e outra à noite. Partindo para a análise da duração dos tratamentos, e como seria de esperar, a 

maior parte ultrapassa em muito os períodos recomendados para o tratamento com BZDs. 

Analisando os dados recolhidos, é possível concluir que apenas 24% dos inquiridos efetuam 

um tratamento por um período inferior às 12 semanas. Dos restantes, 16% encontram-se em 

tratamento há menos de um ano, outros 16% já ultrapassaram o primeiro ano, 24% já 

ultrapassaram os 10 anos e 12% já tomam BZDs há mais de 20 anos. Apenas 8% dos 

inquiridos utilizam estes fármacos apenas em SOS (Anexo XV – gráfico f).  

Quando confrontados com a questão “Já experimentou outro fármaco ou MNSRM para a 

mesma indicação?”, 76% responderam prontamente que não (Anexo XV – gráfico g). Apenas 

24% referiram já ter experimentado outros medicamentos, como homeopáticos e o 

Valdispert®, revelando que não suscitaram o efeito pretendido. Por outro lado, quando 

questionados acerca de “E medidas não farmacológicas?”, 56% referem não ter 

experimentado nada, enquanto os restantes 44% responderam que sim (Anexo XV – gráfico 

h), destacando a prática de exercício físico, o envolvimento em atividades de voluntariado e a 

utilização de chás e infusões calmantes.  

Por sua vez, quando questionados acerca dos efeitos adversos associados à toma destes 

medicamentos, 60% referem não ter qualquer conhecimento relativamente a este tema. Os 

restantes 40% dizem conhecer alguns desses efeitos adversos (Anexo XV – gráfico i), 

enfatizando a dependência e a sonolência. Como forma de avaliar a incidência dos efeitos 

adversos, bem como dar a conhecer aos utentes esses mesmos efeitos, decidi incluir no 

inquérito um quadro com vários sintomas provocados pelo abuso do consumo de BZDs, 

pedindo aos utentes que assinalassem com um “x” aqueles que já sentiram, ou costumam 

sentir. Após análise dos resultados, é possível concluir que 80% já experienciou alguns desses 

sintomas, enquanto os restantes 20% não assinalaram nenhum dos efeitos adversos (Anexo 

XV – gráfico j). Importante será referir que esses 20% correspondem aos indivíduos que se 

encontram em tratamento com BZDs há menos de 2 meses. Relativamente aos sintomas 
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predominam a dependência (referida por 60% dos inquiridos), fraqueza muscular (40%), 

sonolência (36%), perda de memória (32%), tonturas e boca seca (28%), dificuldade de 

concentração (24%), desequilíbrio e pesadelos (20%), visão turva (16%), obstipação (12%), 

náuseas (12%), depressão (12%), agitação (12%) e alucinações (8%). 

Os resultados obtidos permitem-me, assim, concluir que a grande maioria dos doentes que 

utilizam BZDs não têm qualquer conhecimento acerca da duração recomendada do 

tratamento, bem como dos efeitos adversos que se podem fazer sentir devido ao abuso do 

consumo destes fármacos. A duração dos tratamentos constitui o parâmetro mais preocupante, 

uma vez que cerca de 36% dos inquiridos já tomam esta medicação há mais de 10 anos, 

ultrapassando em larga escala os períodos recomendados. Mais uma vez é importante destacar 

o papel do farmacêutico na educação da população, como profissional de saúde mais próximo 

desta. Assim, o farmacêutico é responsável por esclarecer aos utentes o objetivo do 

tratamento, a duração recomendada do mesmo, bem como alertá-lo para os efeitos prejudiciais 

associados ao abuso do consumo destas substâncias. Por outro lado, deve frisar a importância 

das medidas não farmacológicas, não só na prevenção, mas como adjuvantes do tratamento 

farmacológico. 

 

7. Homeopatia – Um aliado para a saúde! 

7.1. Introdução 

A homeopatia representa uma medicina diferente da medicina tradicional, fundamentada 

em três princípios básicos defendidos pelo médico Samuel Hahnemann, e encontra-se em forte 

extensão pelo mundo. Porém, esta terapêutica alternativa continua a tratar-se de um tema 

muito controverso na medicina convencional, sendo alvo de grande ceticismo, uma vez que o 

processo de preparação dos medicamentos envolve múltiplas diluições e agitações vigorosas, 

de forma a extrair a substância de interesse da matriz natural e a potencializar a sua ação. Ora, 

este princípio das diluições infinitesimais leva a crer que os medicamentos homeopáticos não 

podem ter efeito terapêutico, sendo qualquer efeito benéfico reportado, resultado do efeito 

placebo.44  

Por outro lado, o desinteresse ou falta de adesão dos profissionais de saúde face à 

homeopatia, deve-se ao facto de até os estudos mais desenvolvidos e bem estruturados, não 

providenciarem protocolos que possam orientar a prática clínica. Além disso, só os 

profissionais experientes na prática homeopática são capazes de prescrever um tratamento 
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individualizado. Da mesma forma, muitos dos estudos que relatam resultados positivos dos 

tratamentos homeopáticos, incluem a prescrição de vários agentes terapêuticos para um 

mesmo diagnóstico, sendo considerado incorreto avaliar assim o sucesso geral da prescrição 

homeopática.45  

No entanto, enquanto esta temática continua a ser debatida entre os profissionais de saúde 

de todo o mundo, a utilização de medicamentos homeopáticos pelo público em geral, tem 

mostrado um crescimento contínuo. Atualmente, representam cerca de 0,1% do mercado 

global de medicamentos e, aproximadamente, 400000 médicos já utilizam a homeopatia 

diariamente.45-46 

Em Portugal, este conceito foi introduzido em meados de 1830 por Manuel da Silva 

Passos. Atualmente, os medicamentos homeopáticos encontram-se regulamentados por 

legislação específica que define os processos autorização de introdução no mercado (AIM), 

fabrico, comercialização, rotulagem e publicidade.47 

Tratando-se a FB de um ponto de venda de medicamentos homeopáticos, nomeadamente 

da marca Boiron®, e tendo em conta a dificuldade que senti no início do estágio em aconselhar 

este tipo de medicamentos, achei que seria interessante abordar esta temática, bem como dar 

a conhecer aos utentes da farmácia a homeopatia. Por forma a facilitar o aconselhamento dos 

medicamentos homeopáticos disponíveis na farmácia, elaborei um pequeno livro de consulta 

interna, para que os profissionais da farmácia e futuros estagiários (menos experientes neste 

tema), pudessem consultar de forma rápida e intuitiva qual o medicamento mais adequado ao 

alívio dos sintomas do doente (Anexo XVI). Por outro lado, de forma a dar a conhecer aos 

utentes esta terapêutica alternativa, distribuí alguns folhetos informativos, da minha autoria, 

onde poderiam encontrar toda a informação relativa a aspetos como: em que consiste a 

homeopatia, a quem se destina, como se apresentam os medicamentos homeopáticos, quais 

podem ser encontrados na FB e quais as patologias que podem tratar (Anexo XVII).  

7.2. Os princípios da homeopatia 

Como já referido anteriormente, a homeopatia consiste numa terapêutica alternativa 

baseada na prescrição de medicamentos produzidos a partir de matrizes naturais, podendo ser 

de origem animal, vegetal ou mineral.44 

De acordo com o médico Samuel Hahnemann, considerado o pai da homeopatia, esta 

terapêutica assenta, fundamentalmente, em três princípios básicos: 

Princípio da Similitude “similia similibus curantur” - Segundo o qual “semelhante cura 

semelhante”, isto é, para curar uma doença é necessário administrar ao doente, uma substância 
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capaz de provocar os mesmos sintomas dessa doença, num individuo saudável. Em termos 

práticos, é semelhante ao conceito de vacinação.48  

Princípio das Diluições Infinitésimais - Segundo este princípio, para que a substância 

possa proporcionar a cura, têm de ser utilizadas doses ínfimas da mesma. Isto porque, para a 

mesma substância, existe uma relação entre a sua ação terapêutica e a sua toxicidade, 

dependente da dose. Assim, a ação da substância ativa é potenciada quando esta é sujeita a 

sucessivas diluições e agitações vigorosas, num processo designado de sucussão.47-48 

Princípio da totalidade - Referente à individualização da terapêutica, isto é, o doente deve 

ser observado como um todo, devendo dar-se importância não só aos seus sintomas, mas às 

suas características individuais.47,49
  

Desta forma, o objetivo do tratamento homeopático é reforçar a capacidade do próprio 

organismo para combater a doença e restaurar o equilíbrio, através da administração de doses 

extremamente pequenas de substâncias capazes de provocar os mesmos sintomas da doença. 

7.3. Preparação de Medicamentos Homeopáticos 

De acordo com o Estatuto do Medicamento, Medicamentos Homeopáticos são 

“medicamentos obtidos a partir de substâncias denominadas stocks ou matérias-primas 

homeopáticas, de acordo com um processo de fabrico descrito na farmacopeia europeia ou, 

na sua falta, em farmacopeia utilizada de modo oficial num Estado membro, e que pode conter 

vários princípios”.14 

A preparação dos medicamentos homeopáticos tem por base uma matriz natural, 

designada de cepa. As cepas são identificadas pelo seu nome científico, em latim, de forma a 

manter uma designação universal comum. O processo de produção destes medicamentos 

inicia-se pela preparação de uma tintura-mãe a partir desta matriz.48,50  

7.3.1. A Tintura-mãe 

O processo de preparação da tintura-mãe tem por base um processo farmacêutico 

tradicional. Desta forma, a matéria-prima é cortada e deixada a macerar numa mistura 

álcool/água durante vários dias. Após filtração, obtém-se a dita tintura-mãe, contendo todos 

os princípios ativos do futuro medicamento, podendo ser utilizada de forma independente ou 

servir de ponto de partida para sucessivas diluições.48 

7.3.2. Diluições 

A tintura-mãe é sujeita a sucessivas diluições, necessárias à produção do medicamento 

homeopático, uma vez que neste processo, a substância vai perdendo gradualmente a sua 

toxicidade, mantendo o seu efeito terapêutico.48,50 
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As escalas de diluição dos medicamentos homeopáticos, são designadas pelas letras C ou 

CH e D ou X. Desta forma, a designação CH (centesimal Hahnemanniana) indica que são 

feitas diluições sucessivas, numa proporção de 1:100 (diluição centesimal), ou seja, um 

medicamento de potência 15CH, significa que sofreu 15 diluições centesimais sucessivas, 

segundo o método de Hehnemann. Por sua vez, a designação D ou X representa uma diluição 

de 1:10 (decimal).48,50 

Os homeopatas justificam este método das diluições, argumentando que a água é capaz de 

adquirir memória, guardando toda a informação da substância ao longo das sucessivas 

diluições.47 

7.3.3. Dinamização 

A dinamização consiste em agitar vigorosamente a solução, entre cada diluição, a fim de 

garantir a sua homogeneidade. Este processo é indispensável na preparação de medicamentos 

homeopáticos, uma vez que para o produto apresentar atividade terapêutica, não basta diluí-

lo, é necessário sofrer dinamização.48 

Quanto mais diluído estiver o produto mais eficaz vai ser, uma vez que quantas mais 

diluições sofre mais dinamizado é, logo mais energético se torna, dado que em cada 

dinamização é transmitida energia.49 

7.3.4. Impregnação 

Por fim, o processo de impregnação consiste em incorporar a diluição homeopática num 

suporte neutro, como em glóbulos ou grânulos de sacarose ou lactose, os mais comumente 

utilizados.48 

7.4. Formas Farmacêuticas dos Medicamentos Homeopáticos 

Os medicamentos homeopáticos podem apresentar-se sob diversas formas, sendo os 

grânulos e os glóbulos as mais comuns. No entanto, podem ser encontrados sob outras formas 

farmacêuticas como comprimidos, xaropes, pomadas, supositórios ou colírios.47-50 

Os grânulos e glóbulos compõem, principalmente, os unitários, que contêm apenas uma 

substância ativa, e as doses, cujo conteúdo é tomado de uma só vez, encontrando-se ambos 

acondicionados em tubos especiais. As especialidades, que contêm várias substâncias ativas, 

apresentam-se, normalmente, sob a forma de comprimidos orodispersíveis, podendo também 

apresentar-se sob a forma de pomadas, xaropes ou supositórios.48 

7.5. Aplicações - Que doenças pode tratar? 

Vários estudos demonstram os benefícios da homeopatia no alívio de múltiplos sintomas 

e tratamento de algumas patologias como: gripe e constipação, dor de garganta, rouquidão, 
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tosse, alergias, asma, má disposição, distúrbios de sono e emocionais, problemas 

dermatológicos, entre outros. Além disso, pode ainda ser utilizada como terapia complementar 

em casos de lesões, pós-cirurgia ou pós-parto, bem como para melhorar a resposta à vacinação 

e antibióticos.47-48 Alguns desses estudos referem ainda, o sucesso desta terapêutica no 

tratamento dos efeitos secundários decorrentes da quimioterapia, sendo a MCA mais popular 

no tratamento de cancro, na Europa. De igual forma, foram obtidos resultados satisfatórios 

relativamente à eficácia dos medicamentos homeopáticos, no tratamento da otite e 

hiperatividade, em crianças.47-48 

Em seguimento do tema abordado anteriormente, passo a destacar o interesse desta 

medicina complementar alternativa (MCA) no tratamento e prevenção de problemas 

psicológicos e emocionais, como os distúrbios de ansiedade, de sono e a depressão, sendo 

muitas vezes a escolha para quem evita os ansiolíticos e calmantes químicos.47-51  

7.6. Segurança - Quem pode tomar? 

Apesar da controvérsia gerada em torno da homeopatia, há casos em que esta MCA 

constitui uma opção de tratamento bastante interessante, uma vez que não apresenta efeitos 

adversos, toxicidade química, contraindicações ou interação com outros medicamentos, 

devido às ínfimas concentrações de substância ativa presente nos medicamentos. Estas 

propriedades conferem extrema segurança aos medicamentos homeopáticos, podendo ser 

utilizados por qualquer pessoa, incluindo recém-nascidos, grávidas e lactentes, idosos e até 

mesmo pessoas a fazerem outros tratamentos em simultâneo. Também os animais podem ser 

tratados com homeopatia.47-48 

No entanto, é imprescindível a definição de métodos adequados capazes de garantir a 

qualidade das matérias-primas originais, o adequado processo de fabrico, de acordo com as 

farmacopeias oficiais e as orientações das BPF, por forma a assegurar a qualidade e segurança 

destes medicamentos.47 

7.7. Aconselhamento Farmacêutico  

Como responsável pela dispensa de medicamentos homeopáticos, o farmacêutico deve 

estar preparado e dispor de conhecimentos básicos sobre homeopatia, de forma a poder 

aconselhar e transmitir ao utente, informação correta e atualizada, bem como esclarecer-lhe 

todas as dúvidas relativamente ao uso racional destes medicamentos.47 

O profissional de saúde, deve selecionar o medicamento homeopático e respetiva diluição, 

com base nos sintomas gerais apresentados pelo utente. Por exemplo, utilizam-se as diluições 

mais baixas (5CH) em situações agudas, como a picada de um inseto. As diluições intermédias 
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(7CH ou 9CH) utilizam-se em casos de sintomatologia funcional, como dores articulares ou 

cãibras. Por sua vez, as diluições mais altas (15CH ou 30CH) são utilizadas no alívio de 

sintomatologia emocional e nervosa, como stress, ansiedade, depressão e em doenças 

crónicas.47,48,51 

Desta forma, independentemente da opinião pessoal, o profissional de saúde deve estar 

preparado para fornecer todas as respostas que lhe possam ser solicitadas, e para intervir numa 

vertente educativa e de promoção da saúde, junto da população.47 

7.8. Homeopatia vs. Alopatia 

São vários os motivos pelos quais a homeopatia pode ser escolhida em detrimento da 

alopatia, em algumas circunstâncias. Sintetizando: 

• A homeopatia consegue ter uma visão do paciente como um todo, avaliando o conjunto 

de desequilíbrios que o afetam, sendo físicos, emocionais ou mentais. Por sua vez, a 

alopatia apenas encara a doença em si e não o paciente.  

• Em termos de experimentação e ensaios clínicos, enquanto que na homeopatia são 

realizados em pessoas sãs e têm em consideração as reações psicológicas do paciente, 

na alopatia realizam-se em pessoas doentes, utilizando o método placebo, procurando 

apenas os efeitos específicos relativamente à doença. 

•  Na homeopatia utilizam-se substâncias passíveis de provocar os sintomas da doença, 

em pessoas sãs, de acordo com o princípio da similitude – “similia similibus curantur”, 

ao passo que a alopatia utiliza substâncias contrárias à doença, segundo o princípio 

contrário – “contrariis curantur”. 

• A homeopatia assenta no princípio das doses infinitesimais, enquanto a alopatia utiliza 

doses mais potentes e concentradas das substâncias ativas. 

• As propriedades da homeopatia, permitem a obtenção de medicamentos extremamente 

seguros e desprovidos de efeitos secundários, podendo ser utilizados por qualquer 

pessoa, independentemente da idade ou estado de saúde. Relativamente à alopatia, é 

necessário ter imenso cuidado, dado serem já conhecidos os vários riscos associados 

a estes tratamentos, em alguns grupos mais sensíveis.52 

Desta forma, a homeopatia apresenta vários benefícios, como a segurança dos tratamentos 

e a ausência de efeitos prejudiciais, constituindo uma alternativa bastante interessante em 

algumas situações. Por exemplo, pode ser utilizada como medida preventiva, diminuindo a 

suscetibilidade do individuo à doença. Por outro lado, constitui uma opção extremamente útil 

no caso das crianças e grávidas, uma vez que a alopatia não consegue, muitas das vezes, 
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fornecer tratamentos viáveis para estes dois grupos de indivíduos. No entanto, há também 

variadíssimas situações em que a homeopatia pode não ser suficiente, não se devendo 

descorar, nunca, o tratamento alopático. Desta forma, o profissional de saúde deve ser capaz 

de avaliar as diferentes situações, bem como o estado geral de saúde do doente, por forma a 

aconselhar a melhor opção de tratamento, em cada caso em concreto. 

Ao contrário do que aconteceu na minha intervenção referente às benzodiazepinas, nesta 

não me foi possível obter resultados tão concretos. No entanto, sinto que foi de extrema 

utilidade para a minha formação neste tema, conferindo-me uma maior segurança no 

aconselhamento dos medicamentos homeopáticos, bem como será para os futuros estagiários 

da farmácia, que terão uma fonte de pesquisa rápida e intuitiva ao seu dispor. Por outro lado, 

os folhetos informativos foram bastante úteis para esclarecer e convencer os utentes 

relativamente aos benefícios desta terapêutica, sendo que a grande maioria dos que 

experimentavam homeopatia, regressavam com um feedback bastante positivo. No entanto, e 

como seria de esperar, alguns utentes permaneciam céticos e acabavam por recusar estes 

medicamentos. 
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Anexos 

Anexo I: Espaço exterior da Farmácia Birra. 

 

Anexo II: Espaço interior da Farmácia Birra: Zona de Puericultura. 
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Anexo III: Espaço interior da Farmácia Birra: Balcões 4, 5, 6 e 7 e zona de Dermocosmética. 

 

Anexo IV: Espaço interior da Farmácia Birra: Balcões 1, 2 e 3. 

 

Anexo V: Espaço interior da Farmácia Birra: Zona de MNSRM. 
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Anexo VI: Espaço interior da Farmácia Birra: Zona de armazenamento de medicamentos. 

 

Anexo VII: Espaço interior da Farmácia Birra: Armazém. 

 

Anexo VIII: Espaço interior da Farmácia Birra: Zona de receção de encomendas. 
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Anexo IX: Espaço interior da Farmácia Birra: Sala de atendimento personalizado. 

 

Anexo X: VALORMED®. 

 

Anexo XI: Comparação internacional dos níveis de consumo de psicofármacos (DHD).42 
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Anexo XXIV: Folheto informativo sobre Ansiedade. 
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Anexo XIII: Folheto informativo sobre Insónias. 
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Anexo XIV: Inquérito sobre o consumo de BZDs. 
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Anexo XV: Resultados obtidos com os inquéritos.  

Gráfico a: Distribuição dos inquiridos por sexo. 

 

Gráfico b: Distribuição dos inquiridos por idade. 

 

Gráfico c: Distribuição dos inquiridos por profissão. 
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Gráfico d: Distribuição do consumo de BZDs por indicação terapêutica. 

 

Gráfico e: Distribuição das BZDs prescritas. 

 

Gráfico f: Distribuição das durações dos tratamentos. 
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Gráfico g: Distribuição das respostas à questão “Já experimentou outro fármaco ou 

MNSRM para o mesmo efeito?”. 

 

Gráfico h: Distribuição das respostas à questão “Já experimentou alguma medida não 

farmacológica?”. 

 

Gráfico i: Distribuição do conhecimento dos utentes acerca dos efeitos adversos das BZDs. 
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Gráfico j: Distribuição dos principais efeitos adversos sentidos pelos utentes. 

 

 

Anexo XVI: Livro para consulta interna sobre os medicamentos homeopáticos. 
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Anexo XXXVIII: Folheto informativo sobre homeopatia. 
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RESUMO 

O término do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF) implica a 

realização de um estágio curricular, com a duração mínima de seis meses, onde nos é dada a 

oportunidade de aplicar todos os conhecimentos teóricos até então adquiridos. São várias as 

vertentes em que este estágio pode incidir, no entanto, a vertente hospitalar tem particular 

destaque, uma vez que todos os hospitais têm a sua farmácia e o farmacêutico é o profissional 

de saúde dotado de conhecimento e qualificações necessárias que o tornam responsável pelas 

diferentes fases do circuito do medicamento dentro do hospital, como a aquisição e gestão dos 

medicamentos, preparação e distribuição pelos diferentes serviços do hospital, monitorização 

de ensaios clínicos, entre outras. Além disso, é lhe dada a possibilidade de integrar uma equipa 

multidisciplinar de saúde, podendo contribuir na avaliação e inovação da terapêutica.  

O principal objetivo do farmacêutico é assegurar a satisfação das necessidades do 

hospital e o processo terapêutico dos doentes, ao mesmo tempo que promove o uso racional 

do medicamento.  

Por este motivo, torna-se uma área de grande interesse e uma mais valia para o aluno 

do MICF, permitindo colmatar o défice de conhecimentos adquiridos sobre esta vertente, bem 

como aprofundar e adquirir competências científicas, técnicas e deontológicas.  

Desta forma, foi-me possível realizar o estágio em Farmácia Hospitalar nos Serviços 

Farmacêuticos do Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, Entidade 

Pública Empresarial, sob orientação da Dra. Florbela Braga, e o presente relatório visa 

descrever, de forma sucinta, clara e concisa a experiência vivida no IPOPFG, E.P.E., durante 

o período de 2 meses. 
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1. INTRODUÇÃO 

No IPOPFG, E.P.E., o estágio tem como primeira instância o enquadramento do Farmacêutico nos 

Serviços Farmacêuticos (SF), e o enquadramento destes em termos hospitalares, permitindo-nos ficar 

com uma visão global das diferentes funções que o farmacêutico pode desempenhar em ambiente 

hospitalar, sendo o responsável pela aquisição e gestão dos medicamentos, preparação e distribuição 

destes pelos diferentes serviços do hospital, monitorização de ensaios clínicos, entre outras.1 Por este 

motivo, ao longo dos dois meses de estágio foi me dada a oportunidade de passar por todos os setores 

dos SF (tabela I). 

Tabela I: Calendarização do estágio realizado no IPOPFG, E.P.E. 

Farmácia de Ambulatório De 5 de março a 16 de março 

DIDDU De 19 de março a 29 de março 

UCQ De 2 de abril a 13 de abril 

Radiofarmácia 5 de abril 

UPE/UPNE De 16 de abril a 24 de abril 

Ensaios Clínicos De 26 de abril a 30 de abril 

 

2. O INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DO PORTO FRANCISCO 

GENTIL, ENTIDADE PÚBLICA EMPRESARIAL 

Em 1907, graças à dedicação de Francisco Soares Branco Gentil, um especialista em oncologia de 

renome internacional, Portugal começa a dar os primeiros passos na organização da luta contra o 

cancro. Em 1923 instala-se o primeiro Instituto Português para o Estudo do Cancro, em Lisboa. Uns 

anos mais tarde, em 1974, é inaugurado o IPO do Porto, o qual se foi tornando num Centro de 

Compreensão em Oncologia, integrando de forma harmoniosa as vertentes de assistência, ensino e 

investigação nesta área. Este instituto tem vindo a destacar-se pela prestação de cuidados de saúde de 

qualidade e segurança, em tempo útil e centrados no doente, pela qualidade da atividade científica que 

realiza, mostrando grandes avanços na investigação, e pela excelente formação que presta no domínio 

da oncologia sempre com o objetivo de garantir elevados níveis de qualidade, humanismo e eficiência, 

que o tornam num centro oncológico de referência e excelência. 2,3 

No entanto, há ainda milhares de pessoas que se deparam na luta contra o cancro e há ainda a 

necessidade de continuar a procurar novos tratamentos e novas formas de travar esta doença, 

constituindo desafios diários e permanentes com que esta instituição se depara. 
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Em termos gerais, o IPOPFG, E.P.E integra quatro edifícios: o edifício principal (Anexo I), onde 

se fazem as consultas e onde se encontram os vários pisos de cirurgia, a pediatria e o serviço de 

transplante de medula óssea (STMO); o edifício das medicinas, composto pelos pisos de internamento 

e hospital de dia; edifício de Radioterapia e o edifício da Escola Portuguesa de Oncologia do Porto 

(EPOP). Os diferentes serviços cooperam entre si, diariamente, de forma a oferecer aos seus utentes 

os meios técnicos de diagnóstico e terapêutica mais modernos da ciência médica. 

3. SERVIÇOS FARMACÊUTICOS DO IPOPFG, E.P.E. 

Aos SF cabe um conjunto de atividades tecnicamente diferenciadas e exercidas por Farmacêuticos, 

Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT), Assistentes Operacionais (AO) e Assistentes Técnicos 

(AT) que, articulados entre si e com base na organização dos SF, permitem obter melhores rácios risco-

benefício e custo-utilidade decorrentes da utilização dos medicamentos e produtos farmacêuticos em 

ambiente hospitalar. Neste sentido, os seus objetivos centram-se em satisfazer as necessidades 

farmacoterapêuticas dos doentes; promover do uso racional do medicamento; assegurar a qualidade, 

segurança e eficácia dos medicamentos e promover a investigação científica e o ensino. Assim sendo, 

cabe aos profissionais de saúde que integram os SF implementar e monitorizar a política de 

medicamentos definida no Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM) e pela 

Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT). 

Constituem as principais funções dos SF: 

➢ Seleção, aquisição, aprovisionamento, armazenamento e distribuição de medicamentos, 

produtos farmacêuticos e dispositivos médicos (DM); 

➢ Exercer estas mesmas ações para medicamentos experimentais e dispositivos utilizados na sua 

administração para realização de ensaios clínicos (EC); 

➢ Análise de matérias-primas (MP), produção de medicamentos e avaliação do produto acabado; 

➢ Integração em equipas multidisciplinares e participação em comissões técnicas (Comissão de 

Farmácia e Terapêutica, Comissão de Ética para a Saúde, entre outras); 

➢ Colaboração na elaboração de protocolos terapêuticos; 

➢ Colaboração na prescrição e preparação de nutrição parentérica (NP); 

➢ Farmácia clínica, farmacocinética, farmacovigilância e prestação de cuidados farmacêuticos; 

➢ Promoção de ações de formação, ensino e investigação. 

A gestão dos SF é assegurada, obrigatoriamente, por um Farmacêutico Hospitalar (FH), dotado de 

autonomia técnica e científica, devendo, no entanto, responder perante os órgãos da administração do 

hospital.4,5 No IPOPFG, E.P.E., a gestão dos SF está a cargo da Dra. Florbela Braga, desde 2002. 
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3.1. LOCALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO 

Os SF do IPOPFG, E.P.E. são constituídos por duas unidades funcionais: a farmácia central e a 

farmácia de ambulatório. A farmácia central situa-se no piso 1 do edifício principal e é constituída 

pelos seguintes setores: Distribuição Individualizada Diária em Dose Unitária (DIDDU), Distribuição 

Tradicional (DT), Unidade Centralizada de Quimioterapia (UCQ), Unidade de Preparação de Estéreis 

(UPE) e de Não Estéreis (UPNE) e Unidade de Ensaios Clínicos (UEC) (Anexo II). A farmácia de 

ambulatório fica situada no edifício das medicinas, no piso 2, junto ao Hospital de Dia. 

3.2. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS DIFERENTES SETORES 

O horário de funcionamento dos SF varia consoante as necessidades dos doentes e dos serviços do 

hospital. Por esta razão, cada setor tem um horário de funcionamento próprio (Tabela II). 

 

Tabela II: Horário de funcionamento dos vários setores dos SF do IPOPFG, E.P.E. 

Setor Dias Úteis Sábados Domingos e feriados 

DIDDU  9h30-13h/14h-17h30 10h-13h - 

Ambulatório/UPNE/UEC 9h-17h - - 

UPE 9h30-16h30 - - 

UCQ (Internamento) 9h-17h 8h-13h 8h-13h 

UCQ (Hospital de Dia) 8h-20h - - 

    

É de salientar que todos os dias existe um FH de prevenção até às 24h, o qual é contactado via 

telefónica sempre que haja necessidade de se deslocar até aos SF, assegurando assim o seu 

funcionamento. Assim sendo, o horário da prevenção é das 18h às 24h, nos dias úteis, das 13h às 24h, 

aos sábados, e das 9h às 24h, aos domingos e feriados. A prevenção é rotativa entre os vários FH dos 

SF do hospital. 

3.3. RECURSOS HUMANOS 

Os SF do IPOPFG, E.P.E. são formados por uma equipa de profissionais que, diariamente, 

trabalham em conjunto por forma a suprir as necessidades do hospital, no que ao medicamento diz 

respeito, garantindo a prestação de um serviço com qualidade, segurança e eficácia. Desta forma, 

integram a equipa dos SF: 17 FH, 18 TDT, 3 AT e 8 AO. 

3.4. SISTEMA INFORMÁTICO 

Atualmente, a grande maioria da informação encontra-se informatizada e é indispensável para 

qualquer instituição a existência de um sistema informático (SI) capaz assimilar toda a informação 

necessária e partilhá-la entre os diferentes profissionais de saúde, bem como incorporar as mais 

variadas funcionalidades por forma a facilitar cada tarefa e diminuir as burocracias a elas associadas.  
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Os SF do IPOPFG, E.P.E. dispõem do Sistema de Gestão Integrada do Circuito do Medicamento 

(SGICM®), pertencente à Glintt®. Este sistema contempla a maior parte das ferramentas que são 

necessárias ao desempenho das funções nos diversos setores, além de permitir a partilha e comunicação 

entre os vários profissionais de saúde, no que ao circuito do medicamento concerne. Trata-se, então, 

de um sistema muito prático e intuitivo capaz de assegurar um acompanhamento mais seguro e 

eficiente do medicamento desde o momento da sua aquisição e prescrição até ao momento em que é 

dispensado e administrado ao doente, visando sempre o uso racional do mesmo, associado ao menor 

custo e maior rotatividade.6 

4. GESTÃO E APROVISIONAMENTO DE STOCKS DE MEDICAMENTOS, 

PRODUTOS FARMACÊUTICOS E DISPOSITIVOS MÉDICOS 

A gestão hospitalar de todos os produtos farmacêuticos encontra-se a cargo dos SF. Desta forma, 

nos SF do IPOPFG, E.P.E., há uma FH responsável pela gestão destes stocks, visando a satisfação das 

necessidades do hospital, minimizando ao máximo os custos e os desperdícios, e evitando a rutura dos 

mesmos.  

O SI auxilia o farmacêutico nesta gestão, uma vez que, em função dos consumos efetuados, 

concede informações acerca da rotatividade dos produtos, dos dias em que se atinge o ponto de 

encomenda (PE), dos stocks máximos e mínimos e dos stocks de segurança, facilitando a tomada de 

decisões. No entanto, é indispensável a verificação permanente das quantidades e prazos de validade 

dos produtos em stock. A gestão de stocks trata-se de um processo dinâmico, o qual engloba um 

conjunto de procedimentos, como: a seleção, a aquisição, o aprovisionamento e o armazenamento dos 

produtos. 

4.1. SELEÇÃO E AQUISIÇÃO 

Também no IPOPFG, E.P.E., à semelhança de outros hospitais, a seleção e aquisição de 

medicamentos faz-se de acordo com o Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM) ou 

respetiva adenda, proposta e devidamente justificada pela Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), 

com base nas necessidades terapêuticas dos doentes.  

Assim, sempre que se atinge um ponto de encomenda, isto é, quando se atinge um stock inferior 

ao stock mínimo estipulado, é gerado um pedido de encomenda pelo farmacêutico responsável, o qual 

é encaminhado ao SAL que irá efetuar o pedido ao fornecedor. Nesse pedido devem constar qual o 

fornecedor, data e número do pedido, quais os produtos requisitados e as respetivas quantidades. Numa 

situação de rutura de stock, normalmente, contacta-se o fornecedor habitual de forma a averiguar qual 

o prazo previsto para entrega do produto em falta, podendo também recorrer-se a um outro fornecedor 

capaz de entregar o produto em tempo útil ou, em último caso, é possível recorrer-se a um pedido de 

empréstimo a outros hospitais. 
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Na seleção e aquisição de medicamentos é fundamental não descurar a vertente económica, uma 

vez que esta representa uma percentagem importante do orçamento hospitalar, porém, tendo sempre 

como principais objetivos a satisfação das necessidades do hospital, a saúde e o bem-estar dos doentes.4  

4.2.  RECEÇÃO E ARMAZENAMENTO 

A entrada de medicamentos nas instalações do IPO do Porto FG, E.P.E. é feita através do SAL, o 

qual encaminha as encomendas para os SF para serem rececionadas pelos TDT e AO. Aquando da 

receção, estes devem confirmar o destino de entrega das encomendas, contabilizar os volumes 

entregues e avaliar a sua integridade. Posteriormente, devem confrontar a guia de remessa e a nota de 

encomenda, conferir os prazos de validade, os lotes e as faturas. Por fim, deve ser feito o registo 

informático da entrada dos produtos. 

No entanto, a receção de medicamentos sujeitos a legislação restritiva como psicotrópicos e 

estupefacientes, hemoderivados, eritropoietinas e medicamentos de EC, é da responsabilidade do FH. 

No caso dos medicamentos hemoderivados, o FH deve proceder à verificação do respetivo Certificado 

de Autorização de Utilização do Lote (CAUL), emitido pelo INFARMED. Por sua vez, os 

medicamentos de EC devem ser encaminhados para o respetivo serviço, onde se procede à sua 

confirmação.  

O adequado armazenamento dos medicamentos é um dos pontos chaves para assegurar a sua 

qualidade e eficácia. Assim, é necessário garantir que estes são conservados em condições adequadas 

de temperatura e humidade. O IPOPFG, E.P.E. cumpre com os requisitos impostos pelo FHNM, sendo 

o armazenamento dos medicamentos feito em gavetas ou prateleiras, devidamente identificadas por 

ordem alfabética de Denominação Comum Internacional (DCI), segundo os princípios “first in, first 

out” (FIFO) e “first expire, first out” (FEFO), com controlo dos prazos de validade, e assegurando-se 

a manutenção das condições de temperatura e humidade. Assim, os medicamentos que necessitam de 

refrigeração são rececionados e armazenados em primeiro lugar. 

Da mesma forma, o armazenamento dos medicamentos sujeitos a legislação restritiva é da 

responsabilidade do FH, uma vez que a estes são destinados locais próprios para o efeito.4 

5. SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO E DISPENSA DE MEDICAMENTOS 

A distribuição de medicamentos é a atividade dos SF com maior visibilidade pois é a partir desta 

que se estabelece um maior contacto entre estes serviços e os diversos serviços clínicos do hospital. 

5.1. DISTRIBUIÇÃO TRADICIONAL 

O setor da Distribuição Tradicional (DT) dos SF é o responsável por assegurar o fornecimento de 

medicamentos aos diferentes serviços do hospital, de forma a suprimir as suas necessidades.  

Desta forma, é da sua responsabilidade o reabastecimento dos armazéns avançados dos serviços 

de medicina, encontrando-se pré-definido com os enfermeiros chefes destes serviços que a sua 
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reposição se efetua às 3ª e 6ª feiras. Assim, o TDT encarrega-se de gerar os mapas onde constam todos 

os produtos retirados até esse dia, de forma a poder proceder à sua reposição. Além desta reposição 

bissemanal, o TDT consulta, diariamente, a listagem de produtos que atingiram o stock mínimo, 

procedendo à sua reposição no próprio dia, se necessário. 

Da mesma forma, a DT é também responsável pelo aprovisionamento dos armazéns gerais. Neste 

caso, deve ser feito o pedido informático de reposição às 3ª e 5ª feiras, por um enfermeiro do serviço, 

uma vez que os SF não têm acesso informático ao stock existente nestes armazéns. O TDT processa 

os pedidos e manda imprimir a listagem dos produtos a satisfazer. Por fim, procede ao seu aviamento, 

cabendo a um estafeta do SAL a entrega dos produtos, acompanhados de uma guia de transporte que 

deverá ser assinada pelo enfermeiro aquando da sua receção.7 

5.2. DISTRIBUIÇÃO INDIVIDUALIZADA DIÁRIA EM DOSE UNITÁRIA  

O sistema de informação e gestão dos SF permite que se faça um registo individualizado da 

medicação de cada doente durante o período de internamento, com o objetivo de permitir a 

monitorização da terapêutica. Assim, é na unidade de Distribuição Individualizada Diária em Dose 

Unitária (DIDDU) que todas as prescrições de internamento são verificadas e validadas, com posterior 

dispensa individualizada da medicação de cada doente para um período de 24h (exceto em véspera de 

feriado ou fim-de-semana, altura em que se assegura, respetivamente, a distribuição da medicação para 

24h e 72h). Desta forma, o funcionamento desta unidade visa:  

➢ Conhecer melhor o perfil farmacoterapêutico dos doentes; 

➢ Diminuir o risco de interações;  

➢ Aumentar a segurança dentro do circuito do medicamento; 

➢ Racionalizar melhor a terapêutica, por forma a controlar os custos e reduzir desperdícios; 

➢ Permitir que os enfermeiros tenham mais tempo para se dedicarem aos cuidados dos doentes 

ao invés da gestão da medicação. 

As tarefas dentro deste setor são distribuídas por três grupos profissionais (FH, TDT e AO) (Anexo 

III), os quais se articulam de acordo com uma escala mensal dos SF. Em qualquer período é obrigatória 

a presença de, pelo menos, 1 farmacêutico. Contudo, normalmente, esta unidade conta com 2 FH, 5 

TDT, 1 AO e 2 assistentes operacionais do Serviço de Aquisição e Logística (SAL). Ao sábado de 

manhã estão apenas presentes 1 FH, 1 TDT e 1 AO. 

A coordenação desta unidade fica ao cargo de um FH especialista. 

No total, este setor distribui medicação para treze serviços clínicos, nomeadamente: P10, P9, P8, 

P7 e P6 de cirurgia, P6, P4 e P3 de medicina, Pediatria, Unidade de Transplantação de Medula (UTM), 

Braquiterapia, Serviço de Cuidados Paliativos (SCP1 e SCP2).    

Em termos gerais, as funções do FH destacado para o setor prendem-se com a receção e validação 

da prescrição médica. Nesta deve constar a identificação do doente e médico prescritor, a data da 
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prescrição, designação do medicamento por denominação comum internacional (DCI) e indicação da 

respetiva dose, forma farmacêutica e via de administração. Perante a prescrição, cabe ao FH:  

✓ Avaliar a concordância entre os medicamentos prescritos, a forma farmacêutica e a via de 

administração, a dose, a frequência, o horário, a duração do tratamento e sua calendarização, e 

a respetiva quantidade a ser dispensada.  

✓ Avaliar se o perfil farmacoterapêutico se adequa ao doente em questão. 

✓ Verificar se a forma farmacêutica prescrita está de acordo com a via de administração 

disponível, sugerindo, sempre que possível, a alteração da via EV para a via Oral. 

✓ Fazer a relação com prescrições anteriores por forma a saber se o medicamento está a ser 

prescrito pela primeira vez ou se se trata apenas de uma alteração da dose, forma farmacêutica 

ou via de administração, ou de uma recalendarização. 

✓ Verificar se algum medicamento foi prescrito em duplicado, ou se existem dois com a mesma 

atividade terapêutica. 

✓ Verificar a existência de alergias e possível ocorrência de reações alérgicas. 

✓ Fazer a reconciliação terapêutica entre o regime de medicação crónica no domicílio e o regime 

atual do internamento. 

✓ Avaliar se o medicamento é distribuído pela DIDDU ou pela Distribuição tradicional, como 

acontece, normalmente, com os medicamentos prescritos em SOS. 

✓ No caso de medicamentos multidose, este é dispensado no primeiro dia da prescrição e, sempre 

que possível, deve calcular-se a quantidade a administrar e proceder-se à calendarização do 

envio seguinte. Caso não seja possível, será enviado novamente após requisição pelo 

enfermeiro, via telefónica. 

✓ Certificar-se que os medicamentos extra-formulário são acompanhados de uma justificação 

clínica devidamente preenchida, para que possa proceder à sua aquisição. Porém, deve analisar 

se existem alternativas no formulário interno que se possam adaptar à justificação clínica, 

devendo, nesse caso, preencher um quadro destinado ao parecer dos SF, onde explicita o custo 

do tratamento e as possíveis alternativas, sendo sujeito a aprovação.  

✓ Certificar-se que os medicamentos sujeitos a justificação clínica obrigatória se fazem 

acompanhar da mesma, a qual deve ser cuidadosamente analisada, informatizada e arquivada 

em capa própria. 

✓ Averiguar se existem epoetinas prescritas, as quais deverão ser validadas por forma a que não 

sejam emitidas no mapa de distribuição de medicamentos, devendo fazer um registo de 

consumo ao doente, bem como fornecer e registar em impresso próprio. 

✓ Verificar se existem prescrições de medicamentos manipulados, nomeadamente, destinados à 

unidade de preparação de estéreis e não estéreis, tendo o cuidado de alertar o farmacêutico 

destacado para esse setor. 

✓ Validar a prescrição e calendarização da medicação adjuvante de quimioterapia. 
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Após validação da prescrição pelo FH, o TDT procede à emissão de mapas de distribuição, 

podendo dar início ao enchimento dos carros que seguirão para os vários serviços. 

É também da responsabilidade do FH destacado para a DIDDU efetuar o registo de consumo ao 

doente de medicamentos urgentes, em impresso próprio para o efeito (Anexo IV).8 Assim, e 

principalmente da parte da manhã, os serviços clínicos vão pedindo por telefone os medicamentos 

urgentes em falta para determinado doente, identificando o serviço, o medicamento em questão e a 

cama à qual se destina.  

Durante o período em que permaneci neste setor, tive a oportunidade de: ler o seu manual de 

procedimentos, de forma a compreender melhor os principais objetivos da DIDDU; observar a 

validação de prescrições e validar algumas dessas prescrições, com supervisão da FH especialista 

responsável do setor; auxiliar no registo dos pedidos de medicamentos urgentes; auxiliar na dispensa 

de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, hemoderivados e eritropoietinas para hemodiálise; 

fazer o inventário do “cofre” dos psicotrópicos e estupefacientes e dos medicamentos hemoderivados. 

5.3. MEDICAMENTOS SUJEITOS A DISTRIBUIÇÃO PERSONALIZADA E POR CIRCUITOS 

ESPECIAIS 

5.3.1. ESTUPEFACIENTES E PSICOTRÓPICOS   

Dadas as suas características particulares, e por imposição legal, os medicamentos estupefacientes 

e psicotrópicos estão sujeitos a uma legislação especial de distribuição, armazenamento e transporte. 

Dado estarem associados a atos de natureza ilícita são alvo de enorme atenção e controlo, pelo que o 

INFARMED controla todos os registos relativos a estes fármacos. Por este motivo, o seu 

armazenamento é feito numa sala fechada protegida por uma porta “fichet” (Anexo V), à qual, 

exclusivamente, os FH têm acesso, dado tratarem-se dos únicos profissionais que podem proceder à 

sua receção e dispensa. Nos diferentes serviços, encontram-se armazenados em cofres protegidos por 

código e chave, sob responsabilidade do enfermeiro chefe.  

Aquando da receção destes fármacos, sempre acompanhados do Anexo VII, pelo SAL, o FH 

deverá proceder à sua contagem e armazenamento segundo os princípios FIFO e FEFO, bem como ao 

arquivo do Anexo VII.  

Cada serviço tem um stock fixo, definido entre o FH responsável e o enfermeiro chefe. Assim, a 

distribuição destes medicamentos aos serviços faz-se por reposição de stock, tendo cada serviço dois 

dias da semana destacados para o efeito, com exceção do bloco operatório (Anexo VI). Desta forma, 

os pedidos de reposição de stock deverão ser enviados aos SF por via informática ou via requisição 

manual através do Anexo X, de véspera. Quando o pedido é realizado via informática, pelo enfermeiro 

chefe do serviço, fica sujeito a aprovação pelo diretor do mesmo e, só depois de aprovado, o FH 

procede à sua dispensa acompanhado por duas cópias do pedido que deverão ser assinadas quer pelo 

FH, quer pelo enfermeiro chefe aquando da receção da medicação, sendo uma das cópias, 
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posteriormente, devolvida aos SF para ser arquivada pelo FH. Nos casos em que o pedido é feito por 

via manual, através do anexo X, enviado em envelope selado e identificado com o respetivo serviço, 

este será dispensado no dia seguinte, acompanhado do anexo X assinado pelo FH, devendo o original 

retornar aos SF assinado pelo enfermeiro chefe do serviço, para que possa ser processado e arquivado 

pelo AT. A medicação é colocada em sacos fechados e identificados com o respetivo serviço e o registo 

da cedência destes medicamentos é feito em impresso próprio para o efeito (Anexo VII). Cabe ao AO 

dos SF proceder à entrega dos medicamentos aos serviços e certificar-se de trazer de volta a cópia do 

pedido informático ou o original do anexo X assinados pelo enfermeiro chefe. 

Todas as quartas-feiras é feito um inventário do stock do “cofre” dos estupefacientes e 

psicotrópicos, por forma a comparar o stock real com o stock informático, com o intuito de detetar e 

minimizar possíveis erros de registo (Anexo VIII). 

O SI permite elaborar um mapa com todos os movimentos de cada fármaco estupefaciente e 

psicotrópico, o qual é enviado trimestralmente ao Infarmed.9 

5.3.2. HEMODERIVADOS 

Este grupo de medicamentos exige também grande controlo e cautela, uma vez que qualquer 

medicamento derivado do plasma humano deve fazer-se acompanhar do CAUL, emitido pelo 

Infarmed, que assegura o adequado controlo físico-químico e microbiológico do produto (Anexo IX). 

Os hemoderivados encontram-se armazenados, exclusivamente, nos SF (com exceção do plasma 

humano que, por exigir condições especiais de refrigeração da ordem dos -18ºC, se encontra em arcas 

frigoríficas no serviço de Imunohemoterapia), em prateleiras a eles destinadas (anexo X). Os que 

necessitam de refrigeração (2-8ºC) encontram-se no frigorifico, também em prateleiras separadas. 

A prescrição destes medicamentos é feita a partir de fichas Modelo nº 1804 da INCM (Anexo XI) 

constituídas por duas vias: via farmácia (folha autocopiativa) e via serviço (cópia). Estas devem trazer 

os quadros A e B devidamente preenchidos. No momento da dispensa, é atribuído um número a cada 

ficha, sequencial, que está referenciado na primeira folha do dossier de aprovisionamento de 

hemoderivados (Anexo XII). Seguidamente, o FH preenche o quadro C e deverá identificar todas as 

unidades dispensadas com a etiqueta do doente. A saída dos medicamentos é registada na respetiva 

folha do dossier de aprovisionamento. Por fim, separam-se as duas vias da folha modelo: a via farmácia 

é processada pelo AT e fica arquivada nos SF e a via serviço é enviada com a medicação para ser 

arquivada no processo do doente. Uma vez que cada medicamento é prescrito, exclusivamente, para 

um determinado doente, não podendo ser administrado a outros ou transitar de serviço, as unidades 

medicamentosas não administradas terão de ser devolvidas aos SF. 

Quinzenalmente, é feito o inventário do stock de hemoderivados, por forma a comparar o stock 

real com o informático (Anexo XIII).10 
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5.3.3. ERITROPOIETINAS 

As eritropoietinas são estimuladoras da eritropoiese prescritas, essencialmente, a doentes com 

anemia decorrente de Insuficiência Renal Crónica (IRC) ou da quimioterapia. 

A sua distribuição pode ser feita pela Distribuição Clássica ou em regime de ambulatório. No 

primeiro caso, é feita uma requisição pelo serviço de Hemodiálise, a qual é entregue na DIDDU, de 

véspera. O FH procede então à verificação e dispensa das eritropoietinas, entregando-as à distribuição 

clássica para serem distribuídas no dia seguinte, assegurando-se que são cumpridos os requisitos de 

armazenamento destes medicamentos (2-8ºC). O FH procede ainda ao registo de cada unidade 

dispensada em ficheiro Excel apropriado, permitindo fazer a comparação dos stocks reais e 

informáticos no final de cada mês. No segundo caso, a dispensa é feita mediante prescrição médica.  

5.3.4. MEDICAMENTOS DE ENSAIOS CLÍNICOS  

A dispensa de medicamentos em estudo varia de acordo com as normas de cada ensaio. No entanto, 

e sempre que possível, é preferível proceder à dispensa destes medicamentos dentro do circuito normal 

de dispensa de medicamentos em ambulatório. Assim, a prescrição médica deve permitir identificar o 

ensaio (através de códigos numéricos ou de barras) e conter toda a informação necessária que permita 

ao farmacêutico verificar a concordância com o esquema estabelecido pelo protocolo.11 

5.4. DISTRIBUIÇÃO EM REGIME DE AMBULATÓRIO 

A dispensa de medicamentos a doentes em regime de ambulatório é o ato farmacêutico que 

consiste em assegurar a disponibilidade do medicamento, em tempo útil, aquando de uma prescrição 

médica, para o cumprimento de um determinado tratamento. Todos os medicamentos dispensados na 

farmácia de ambulatório são comparticipados a 100%, desde que constem do Formulário de 

Ambulatório Hospitalar (FAH) da Instituição de Saúde e tenham sido prescritos eletronicamente por 

um médico autorizado.  

No FAH do IPOPFG, E.P.E. constam os seguintes grupos farmacoterapêuticos: antineoplásicos 

(hormonoterapia, quimioterapia convencional, terapêutica alvo, dexametasona, entre outros…), 

fatores de crescimento, antivíricos, antifúngicos, antibióticos, antiparasitários, eritropoietinas, 

tuberculostáticos, alimentação artificial, imunomodeladores, medicamentos manipulados e medicação 

prevista na lei para IRC’s, acromegálicos e com deficiência em hormona de crescimento. Destinam-se 

a todos os doentes que têm, por direito, acesso à medicação fornecida em ambulatório e que, na grande 

maioria dos casos, não têm condições económicas para suportar os custos associados ao tratamento.  

Cabe ao FH destacado para o setor prestar um atendimento com a qualidade exigida, encarregando-

se de transmitir ao utente toda a informação necessária (oral e/ou escrita), de forma a assegurar uma 

utilização correta e segura dos medicamentos e a promover a adesão à terapêutica. O FH deve também 

explicar ao doente a forma correta de manusear e armazenar o medicamento, por vezes recorrendo ao 
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uso de etiquetas (Anexo XIV), bem como alertá-lo para a possível ocorrência de efeitos secundários, 

frisando a necessidade de prosseguir com a terapêutica. 

A dispensa da medicação é efetuada mediante a apresentação do cartão de identificação do doente 

ou outro elemento que contenha o seu OBS. O SI permite o acesso ao seu perfil farmacoterapêutico 

(PF), onde consta todo o histórico de dispensa. O FH procede à análise do PF do doente, verificando 

se ocorreu alguma alteração na dose e/ou dos fármacos prescritos, confirma a calendarização, o 

esquema posológico e, se tudo estiver em conformidade, valida a prescrição e procede à dispensa da 

medicação pendente. A quantidade dispensada, deve ter em consideração o fármaco e a calendarização 

médica da prescrição: a hormonoterapia pode ser dispensada até um máximo de 3 meses, todos os 

restantes medicamentos são dispensados para um período máximo de 30 dias e a Alimentação 

Artificial Entérica (AAE) é apenas dispensada para um período máximo de 7 dias. Quando a prescrição 

não é totalmente dispensada, isto é, tem uma validade superior à quantidade máxima que pode ser 

fornecida, ficará como pendente, podendo ser levantada nas visitas seguintes. Todas as dispensas são, 

obrigatoriamente, registadas no SI.  

Existem, porém, alguns medicamentos que estão sujeitos a um regime especial de dispensa, 

nomeadamente: fármacos que necessitam de avaliação económica (ex: Everolimus), sendo apenas 

dispensados mediante autorização individualizada do Infarmed; fármacos de justificação obrigatória e 

de justificação autorizada pela direção clínica (ex: Abiraterona); medicamentos manipulados, cujas 

visitas dos doentes devem ser previamente agendadas para que a sua preparação seja possível; e 

medicamentos de EC. 

O stock da farmácia de ambulatório é verificado semanalmente e o pedido de reposição do mesmo 

é feito online à farmácia central. O TDT destacado para a DT é responsável pela sua reposição e o seu 

débito. Se ocorrer falha de algum medicamento, o farmacêutico pode fazer um pedido extraordinário, 

procedendo do mesmo modo, mas acrescentando a indicação “de pedido urgente”. 

Neste setor tive a oportunidade de: ler o manual de procedimentos da farmácia de ambulatório; 

realizar um inquérito e sensibilizar os utentes para a farmacovigilância e notificação de reações 

adversas; atender os doentes e dispensar a medicação; observar a dispensa de medicamentos de regime 

especial, recebendo e arquivando justificações e procedendo ao agendamento do levantamento de 

manipulados; receber medicação devolvida referente a EC em impresso próprio e receber e verificar 

os pedidos de medicamentos urgentes.12 

6. FARMACOTECNIA 

A Farmacotecnia é a ciência que se ocupa da formulação e preparação de medicamentos, visando, 

sempre, a sua segurança e eficácia. De acordo com o Programa do Medicamento Hospitalar do 

Ministério da Saúde, a Farmacotecnia define-se como o setor dos SF onde se procede à preparação de 

formulações de medicamentos necessários ao hospital e que não se encontram disponíveis no mercado. 
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Esta preparação individualizada de medicamentos tem especial importância no caso da população 

pediátrica e de doentes que apresentam alterações no seu perfil fisiopatológico, aos quais os 

medicamentos disponíveis no mercado não se adequam. Por forma a assegurar a qualidade e segurança 

das preparações, é necessária a existência de instalações e equipamentos adequados, bem como o 

cumprimento das Boas Práticas de Fabrico (BPF).13 No IPOPFG, E.P.E. são três os setores inseridos 

na área da farmacotecnia: a UCQ, a UPE e a UPNE. 

6.1. UNIDADE CENTRALIZADA DE QUIMIOTERAPIA 

Tratando-se o IPOPFG, E.P.E. de um centro de oncologia, os tratamentos dos seus utentes têm, 

maioritariamente, por base a quimioterapia. Assim sendo, a Unidade Centralizada de Quimioterapia, 

integrada nos SF, ocupa-se da preparação de citotóxicos/antineoplásicos e anticorpos monoclonais, 

destinados à administração endovenosa, para fins de tratamento da doença oncológica. Dado o caráter 

tóxico destes fármacos, estes são encontrados, única e exclusivamente, nesta unidade.  

Uma vez que se tratam de preparações injetáveis e para perfusão, é exigida a sua esterilidade, pelo 

que o ambiente no qual são preparadas tem de ser rigorosamente controlado. Desta forma, a UCQ 

divide-se em três zonas: 

➢ Zona negra - Onde se encontra um vestiário, um gabinete administrativo, um pequeno 

armazém para os fármacos citotóxicos e um frigorifico para os que necessitam de refrigeração, 

bancadas com computadores e a área de apoio à produção (Anexo XV). Nesta zona realizam-

se tarefas como a validação de prescrições, consulta de informação, verificação das 

preparações, rotulagem, embalamento, verificação de ensaios clínicos, entre outras. Aqui, 

deve ser utilizado vestiário apropriado às funções a desempenhar, nomeadamente: calças, 

túnica e socas, com ou sem bata. 

➢ Antecâmara - Faz a transição entre a zona negra e a zona limpa (Anexo XVI). Nesta zona, os 

operadores devem desinfetar os braços até ao cotovelo, colocar touca, bata esterilizada, 

máscara, luvas chemoprotect e pés plásticos. 

➢ Zona branca - Referente às salas de biossegurança onde se faz a preparação da quimioterapia 

(Anexo XVII). Composta por quatro câmaras de fluxo laminar vertical que, além de proteger 

a preparação, conferem também maior proteção ao operador. Antes de iniciar a manipulação, 

o TDT deve colocar um segundo par de luvas esterilizado.  

Por forma a garantir a esterilidade das preparações é feito, quinzenalmente, o seu controlo 

microbiológico, pelo FH, segundo a folha modelo 21 (Anexo XVIII). 

Quando o doente chega ao hospital de dia a fim realizar o tratamento, é visto, em primeiro lugar, 

pela enfermeira. Se o doente estiver apto a fazer a quimioterapia, a enfermeira emite um OK, via 

informática, e a sua prescrição muda a cor para amarelo. O FH procede à verificação e validação destas 

prescrições e o AT imprime os respetivos rótulos e mapas de produção. Na zona de produção, o FH 

coloca os rótulos em tabuleiros, separados por doente, juntamente com os fármacos necessários à 
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preparação da quimioterapia, e introduz os tabuleiros descontaminados no “transfer” (zona de 

transferência para a sala de biossegurança) que vão ser recolhidos pelo TDT no interior da zona branca, 

procedendo à sua preparação. Posteriormente, o TDT coloca as preparações no “transfer” (Anexo 

XIX) e o FH recolhe-as, avalia-as e procede à sua rotulagem, embalamento e libertação para os 

diferentes serviços. Por fim, as preparações podem ser colocadas dentro de cápsulas, identificadas para 

o transporte de citotóxicos, sendo enviadas aos respetivos serviços através de um sistema de transporte 

pneumático, denominado Bzidróglio (Anexo XX) ou em mala fechadas, devidamente identificadas 

com o símbolo de citotóxico, sendo transportadas pelo AO para os serviços não abrangidos pelo 

sistema de transporte pneumático.  

Desta forma, as funções do FH na UCQ prendem-se, essencialmente, com: 

✓ Validação da prescrição médica, confirmando todas as doses prescritas e fazendo os respetivos 

cálculos para a preparação de toda a quimioterapia;  

✓ Emissão de rótulos e mapas de produção; 

✓ Preparação dos tabuleiros para entrarem na sala de biossegurança; 

✓ Verificação e rotulagem das preparações que saem da sala de biossegurança, analisando o 

aspeto final e confirmando a identificação do doente, o fármaco e a respetiva dose;  

✓ Embalamento das preparações com ajuda de um AO;  

✓ Registo de preparação e consumo e, posterior, dispensa e envio das preparações da UCQ para 

os respetivos serviços; 

✓ Controlo microbiológico das salas de biossegurança. 

✓ Verificação de ensaios clínicos. 

Esta unidade serve, maioritariamente, o hospital de dia de adultos, mas também o hospital de dia 

da pediatria, o bloco operatório, o internamento e, por vezes, prepara quimioterapia para outros 

hospitais que não têm as devidas condições para o fazer. Como forma de melhorar a dinâmica da 

unidade e prestar um serviço mais rápido e seguro, há uma FH destacada para o hospital de dia de 

adultos, permitindo fazer o elo de ligação entre este serviço e a UCQ, bem como a integração do 

farmacêutico na equipa multidisciplinar, por facilitar o seu contacto com os médicos e enfermeiros. 

Pelo que tive oportunidade de observar, esta integração constitui uma mais valia pois este FH 

destacado consegue dedicar mais tempo e atenção à validação das prescrições, tendo oportunidade de 

consultar o mural da informação médica do doente e esclarecer possíveis duvidas que possam surgir, 

bem como entrar diretamente em contacto com os médicos ou enfermeiros, ao mesmo tempo que 

liberta os FH na UCQ para se dedicarem às restantes fases da preparação da medicação, diminuindo 

os tempos de espera dos doentes e garantindo uma maior segurança dos tratamentos.14,15 

Durante o tempo em que permaneci nesta unidade, tive a oportunidade de: ler o manual de 

procedimentos da UCQ; acompanhar a FH destacada para o hospital de dia de adultos; auxiliar os FH 

da unidade na preparação de tabuleiros a serem transferidos para as salas de biossegurança, bem como 

na posterior rotulagem e embalamento das preparações a serem enviadas aos diferentes serviços. 
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6.2. UNIDADE DE PREPARAÇÃO DE ESTÉREIS 

A unidade de preparação de estéreis (UPE) encarrega-se da produção de medicamentos destinados 

a serem injetados ou perfundidos e que, por esse motivo, exigem requisitos especiais de esterilidade e 

apirogenicidade, obrigando a sua manipulação em condições asséticas. Desta forma, nesta unidade são 

preparadas, maioritariamente, misturas de analgesia destinadas à administração via epidural (PCEAs 

– Patient Control Epidural Analgesia) ou através de bombas perfusoras (DIBs - Drug infusion 

ballons), e bolsas de nutrição parentérica individualizada. 

Uma vez que as preparações estéreis exigem ambientes de trabalho controlados, de forma a 

minimizar o risco de contaminação microbiológica, há vários critérios aos quais é necessário obedecer. 

Assim, a UPE encontra-se dividida em quatro áreas (Anexo XXI): 

➢ Gabinete farmacêutico de apoio à produção - Onde é organizada toda a logística da produção, 

como a validação das prescrições médicas, elaboração das respetivas fichas técnicas de 

preparação e emissão dos rótulos.  

➢ Sala cinzenta - Onde se procede à troca do vestuário. Contém um cacifo para colocar as roupas 

vindas do exterior, e um armário equipado com fatos de bloco, toucas, protetores de calçado e 

solução desinfetante das mãos. É proibida a utilização de adereços ou produtos cosméticos, 

pelo que devem ser removidos. 

➢ Antecâmara - Onde se faz uma higienização mais profunda das mãos, com solução 

desinfetante e toalhetes estéreis, e se calça o primeiro par de luvas estéreis. Aqui, existe 

também um pequeno stock de medicamentos/material clínico. O transfere 1 faz a ligação com 

uma área não limpa por onde entra todo o material necessário para as preparações, desinfetados 

com álcool 70º. 

➢ Sala limpa - Onde se fazem as preparações. Obedece às ISO5/ISO6, tratando-se de uma sala 

com ar filtrado através de filtros Hepa, e com pressão positiva, que impede a entrada de ar da 

antecâmara. Possui duas câmaras de fluxo laminar horizontal (uma é utilizada, 

exclusivamente, para preparação das bolsas de nutrição parentérica, e na outra são preparados 

os restantes medicamentos). O transfere 2 permite a passagem das preparações finalizadas para 

o exterior.  

Esta unidade conta com uma equipa constituída por 1 FH, 1 TDT e 1 AO. Assim, são funções 

específicas do farmacêutico: 

✓ Analisar e validar as prescrições médicas; 

✓ Elaborar a ficha técnica de preparação do produto estéril e emitir os respetivos rótulos 

identificativos da preparação e do doente; 

✓ Certificar-se que são cumpridas as exigências relativas ao vestuário e higienização das mãos; 

✓ Assegurar o correto funcionamento das câmaras e que são cumpridos os procedimentos de 

técnica assética; 

✓ Garantir a correta rotulagem das preparações; 
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✓ Assegurar-se que as preparações são entregues aos respetivos serviços clínicos e rececionadas 

pelo enfermeiro (Anexo XXII);  

✓ Certificar-se que são cumpridas as condições de conservação e utilização das preparações 

estéreis, nos serviços clínicos; 

✓ Fazer o débito informático, em consumo ao doente ou consumo ao serviço, de todos os 

produtos utilizados; 

✓ Efetuar o controlo microbiológico diário da última preparação e controlos microbiológicos 

frequentes do meio ambiente da UPE e das câmaras de fluxo laminar horizontal; 

✓ Efetuar os pedidos de material clínico de aquisição direta, ao aprovisionamento; 

✓ Receber as devoluções das preparações não administradas, devendo averiguar a integridade 

física da embalagem, a ausência de partículas e as condições de conservação. 

Todas as etapas críticas são sujeitas a dupla verificação, quer durante a preparação (pelo FH e o 

TDT), quer na elaboração de fichas técnicas de preparação pela primeira vez (por dois FH).16 

Durante o período em que permaneci nesta unidade tive a oportunidade de: ler o manual de 

procedimentos da UPE; entrar na sala limpa e observar a preparação de DIBs e PCEAs e auxiliar na 

rotulagem dos mesmos. 

6.3. UNIDADE DE PREPARAÇÃO DE NÃO ESTÉREIS 

A unidade de preparação de não estéreis (UPNE) ocupa-se da preparação de medicamentos 

manipulados (MM), cuja via de administração à qual se destinam não exige a sua esterilidade. Os MM 

destinam-se à satisfação das necessidades específicas de alguns doentes. Assim, a necessidade de 

manipulação destes medicamentos prende-se com: 

➢ Alterações do perfil fisiopatológico do doente, que requerem a preparação de MM não estéreis 

adaptados e que não se encontram disponíveis no mercado; 

➢ Doentes pediátricos, dado que grande parte das substâncias ativas apenas se encontram 

disponíveis sob a forma de especialidades farmacêuticas destinadas a adultos; 

➢ Alterações na via de administração ou farmacocinética de alguns doentes, como IR ou IH, 

tornando necessária a preparação de MM sob outra FF e/ou com dosagem ajustada. 

A equipa da UPNE é constituída por 1 FH, 1 TDT e 1 AO, os quais asseguram todo o circuito do 

medicamento dentro desta unidade. Assim sendo, é da responsabilidade do farmacêutico: 

✓ Rececionar e validar as prescrições de MM, quer na farmácia de ambulatório, quer na DIDDU; 

✓ Fazer toda a pesquisa bibliográfica necessária à elaboração das fichas técnicas de preparação 

de MM, de forma a garantir a sua segurança e eficácia; 

✓ Validar as fichas técnicas de preparação dos MM; 

✓ Orientar a produção, tendo por base as BPF, e supervisionar todas as etapas de produção e 

controlo de qualidade; 

✓ Registar alterações de temperatura e de calibração dos equipamentos; 
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✓ Gerir stocks mínimos das matérias-primas e dos MM preparados; 

✓ Realizar auditorias internas, de forma a avaliar a aplicabilidade e adequabilidade do manual 

de procedimentos da UPNE; 

✓ Promover a formação e seleção dos trabalhadores que intervêm na preparação e controlo de 

qualidade de MM, bem como na limpeza do material, equipamentos e instalações. 

De modo a garantir a homogeneidade nas preparações e a reprodutibilidade da qualidade dos MM, 

as operações são padronizadas. Desta forma, para cada preparação é elaborada uma ficha técnica de 

preparação, a qual inclui a composição qualitativa e quantitativa da fórmula farmacêutica, a técnica de 

preparação, o material e equipamento necessário, o material de embalagem e uma cópia do rótulo do 

MM. É ainda especificado o prazo de validade e as condições de conservação.17 

Durante a minha passagem por esta unidade, tive a oportunidade de: ler o manual de procedimentos 

da UPNE; analisar o ficheiro de partilha da produção de MM; observar e auxiliar na preparação de 

MM; visitar o serviço de pediatria para contabilizar os stocks de MM. 

7. UNIDADE DE ENSAIOS CLÍNICOS 
Os ensaios clínicos são estudos conduzidos no Homem que surgem como forma de investigar 

novos procedimentos clínicos ou novos medicamentos, com o intuito de monitorizar a sua segurança 

e verificar os seus efeitos. O IPOPFG, E.P.E. tem, em desenvolvimento, diversos ensaios clínicos 

dentro de várias áreas da oncologia, com o objetivo de testar novos métodos e medicamentos para o 

tratamento da doença oncológica.18,19 

Tendo em conta a complexidade associada à realização de um EC, a equipa por ele responsável 

deve reunir todas as competências exigidas e estar ciente da responsabilidade a seu cargo. Assim, de 

entre as várias pessoas, singulares ou entidades, envolvidas na realização de um EC, os SF são parte 

integrante do processo, especialmente no que ao circuito do medicamento concerne, sendo 

responsáveis pelas seguintes funções: 

✓ Orientar o circuito dos medicamentos destinados a EC, desde a sua receção e armazenamento 

à sua manipulação e dispensa, passando pela sua contagem para fins de inventário e possíveis 

devoluções; 

✓ Efetuar pesquisas autónomas ou colaborar com outros profissionais, na tentativa de 

implementar novos protocolos ou rever os já em vigor; 

✓ Efetuar estudos farmacocinéticos, farmacodinâmicos, de estabilidade e compatibilidade, 

informar e acompanhar os doentes, recolher parâmetros analíticos e registar reações adversas; 

✓ Ser parte integrante da comissão de ética para a saúde. 

No IPOPFG, E.P.E., existe uma equipa de FH destacados para a UEC, os quais são responsáveis 

por tarefas mais específicas do que as enunciadas anteriormente, como: 

✓ Redigir normas, procedimentos e instruções de trabalho que permitam o desenrolar dos EC; 
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✓ Gerir ao pormenor o circuito dos medicamentos experimentais; 

✓ Validar as prescrições médicas no âmbito dos EC; 

✓ Participar nas visitas de pré-início e de monitorização; 

✓ Receber e arquivar relatórios referentes à manutenção de equipamentos existentes na UEC; 

✓ Esclarecer dúvidas de cariz farmacêutico. 

Em termos físicos, esta unidade é de acesso restrito e contempla uma sala destinada à receção e 

reunião com os vários elementos das autoridades reguladoras; uma área adjacente destinada à receção 

de medicamentos para EC; duas salas para armazenamento de medicação de EC de temperatura 

ambiente e para arquivo; uma outra sala contendo frigoríficos e arcas para armazenar os medicamentos 

de EC que necessitam de refrigeração; uma área de trabalho contendo secretárias, computadores e 

bancadas de apoio; e duas zonas destinadas à devolução de medicação oral (uma para a medicação que 

foi devolvida pelos doentes, e outra para a medicação que não chegou a ser utilizada e cujo prazo de 

validade expirou).11 

  Durante a minha passagem pela UEC, tive oportunidade de: ler o manual de procedimentos da 

unidade; ler documentos relativos aos EC, nomeadamente, fichas resumos dos ensaios; observar a 

receção e o armazenamento de medicamentos; observar a validação de prescrições e posterior dispensa 

da medicação.  

8. RADIOFARMÁCIA 

A radiofarmácia é uma vertente da Farmácia Hospitalar que, apesar da distância espacial, se 

encontra integrada nos SF do IPO do Porto FG, E.P.E.  

A sua principal característica, que a diferencia e distancia das restantes unidades dos SF, é a 

utilização de radiofármacos. Estes radiofármacos são fármacos radioativos constituídos por um sistema 

químico e um radionúcleo. O primeiro vai ser responsável pelas suas propriedades farmacocinéticas, 

como a distribuição a um órgão ou tecido específico, enquanto o segundo tem a capacidade de emitir 

radiação que, com base na sua natureza, pode ser utilizado para fins de diagnóstico (radionúcleos 

emissores de fotões gama ou positrões, passíveis de serem captados por um detetor exterior ao 

organismo, permitindo a visualização de estruturas morfológicas e/ou funções fisiológicas) ou para 

fins terapêuticos (radionúcleos emissores de radiação beta focalizada em determinadas áreas do corpo 

destruindo, seletivamente, determinados tipos de células e sendo, por isso, utilizados no tratamento de 

algumas patologias como, por exemplo, o hipertiroidismo, o carcinoma medular da tiróide e na terapia 

paliativa da dor óssea). 

Nesta vertente são responsabilidades do FH:  

✓ Rever a lista de prescrições (nº e tipo de exames, nº de doentes e hora prevista dos exames), 

por forma a poder preparar e obter os radiofármacos por eluição do gerador de 99Mo-99mTc; 
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✓ Dispensar as doses individuais (em seringa identificada com o nome do doente, radiofármaco, 

atividade e tipo de exame);  

✓ Efetuar o controlo de qualidade;  

✓ Efetuar todos os registos e encomendas.  

Dado o caráter radioativo destes fármacos, após injeção, os doentes passam a aguardar numa sala 

separada da sala de espera dos doentes não injetados e dos acompanhantes. Por vezes, dependendo da 

radiação que estes doentes ainda emitem, é necessário o seu internamento e isolamento, por questões 

de segurança pública. De forma a minimizar a taxa de exposição dos profissionais desta unidade, são 

utilizadas barreiras físicas de chumbo (que conferem proteção contra a radiação gama, mais 

penetrante) ou de acrílico (que conferem proteção contra radiações beta, pouco penetrantes, mas mais 

perigosas).20 

A minha passagem nesta unidade foi curta mas tive a oportunidade de perceber o seu 

funcionamento e a sua dinâmica, bem como a sua aplicabilidade para fins de diagnóstico, 

nomeadamente, exames PET (tomografia por emissão de positrões) que constituem uma das mais 

avançadas técnicas de diagnóstico médico, de investigação e biomedicina.  

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo destes dois meses tive a oportunidade de experienciar o dia-a-dia de um farmacêutico 

hospitalar, o que me permitiu conhecer a realidade atual da profissão e as suas múltiplas valências e 

campos de ação no contexto hospitalar, realidade que até então me era totalmente desconhecida. 

Consegui aperceber-me do papel que os SF desempenham no circuito do medicamento dentro do 

hospital e da importância e responsabilidade associadas à atividade farmacêutica, imprescindível para 

o bom funcionamento geral do hospital.  

Tratando-se o IPOPFG, E.P.E. de um centro hospitalar essencialmente direcionado para o 

tratamento de doenças oncológicas, foi me possível encarar toda uma nova realidade. A vasta 

variedade de tratamentos disponíveis, os custos a eles associados, os estudos diários que se fazem neste 

hospital, por forma a descobrir novas formas de travar esta doença, e encarar a realidade destes doentes, 

tornaram esta experiência ainda mais enriquecedora e permitiram-me desenvolver não só 

competências científicas e técnicas, mas também aptidões sociais. 

Desta forma, considero que este estágio foi uma mais valia para a minha formação académica e 

profissional, enquanto futura farmacêutica, tendo um impacto bastante positivo na consolidação dos 

conhecimentos adquiridos e no desenvolvimento de novas competências, dando um grande contributo 

para a minha formação enquanto profissional e enquanto pessoa. 
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ANEXOS 

 

Anexo I: Entrada principal do IPOPFG, E.P.E. 

 

 

Anexo II: Organização espacial da Farmácia Central dos SF do IPOPFG, E.P.E. 
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Anexo III: Circuito de distribuição do medicamento na DIDDU. 
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Anexo IV:  Impresso para registo dos pedidos de medicação urgente na DIDDU. 
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Anexo V: Porta de entrada para o “cofre” dos medicamentos estupefacientes e 

psicotrópicos. 
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Anexo VI: Reposição de stocks de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos dos 

diferentes serviços, ao longo da semana. 
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Anexo VII: Impresso para registo da cedência de medicamentos estupefacientes e 

psicotrópicos. 
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Anexo VIII: Impresso de inventário de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos. 
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Anexo IX: Certificados de autorização de utilização do lote de medicamentos 

hemoderivados. 

 

Anexo X: Prateleiras onde se encontram armazenados os medicamentos hemoderivados. 
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Anexo XI: Exemplo de uma ficha Modelo nº 1804 da INCM para prescrição de 

medicamentos hemoderivados. 
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Anexo XII: Sequência para dispensa de medicamentos hemoderivados. 
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Anexo XIII: Impresso de inventário de medicamentos hemoderivados. 
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Anexo XIV: Etiquetas para identificação de medicamentos citotóxicos ou que necessitam de 

refrigeração. 

 

 

 

Anexo XV: Organização espacial da unidade centralizada de quimioterapia (zona negra). 
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Anexo XVI: Organização espacial da unidade centralizada de quimioterapia (entrada para a 

antecâmara). 

 

 

Anexo XVII: Organização espacial da unidade centralizada de quimioterapia (sala de 

biossegurança). 
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Anexo XVIII: Folha modelo 21 para controlo microbiológico. 

 

Anexo XIX: Transfer. 
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Anexo XX: Sistema de transporte pneumático – Bzidróglio. 

 

Anexo XXI: Organização espacial da unidade de produção de estéreis. 
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Anexo XXII: Guia de transporte de medicamentos estéreis. 

 




