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Resumo 

 Inserido no Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de 

Farmácia da Universidade do Porto, realizei o meu estágio em farmácia comunitária na 

Farmácia Falcão entre os dias 1 de Novembro e 8 de Março 2018. 

O referido estágio permite aos estudantes um contacto com o ato farmacêutico no 

contexto comunitário, de forma a proporcionar uma oportunidade de adaptação ao 

mercado de trabalho, desenvolvimento de conhecimentos, consolidação de outros 

apreendidos e contacto com utentes e outros profissionais de saúde.  

Na farmácia comunitária existe uma grande proximidade com o utente, sendo por 

vezes o primeiro local que este procura devido à sua acessibilidade, disponibilidade e 

confiança. Desta forma, cabe ao farmacêutico a promoção da saúde, identificação de 

pessoas de risco, deteção precoce de várias doenças, promoção de estilos de vida mais 

saudáveis e gestão da terapêutica. Foi baseada nestas características que desenvolvi o 

meu estágio e presente relatório.   

Neste relatório estão descritas todas as atividades e projetos por mim realizadas, 

a minha experiência ao longo destes 4 meses, bem como toda a dinâmica do 

funcionamento de uma farmácia comunitária.  
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Parte I:Descrição sucinta das atividades realizadas  

1.Introdução  

O estágio curricular decorreu na Farmácia Falcão (FF) por quatro meses, de 

Novembro a Março de 2018. O mesmo realizou-se sob orientação da Dr.ª Elisabete 

Caetano. O horário proposto era rotativo de segunda a sexta, sendo o mesmo que o 

realizado pela respetiva orientadora.  

O presente relatório encontra-se dividido em duas partes. A primeira parte 

referente à descrição das atividades inerentes à farmácia, instalações e legislação em 

vigor e segunda parte os temas e projetos por mim desenvolvidos tendo por base as 

características dos utentes da FF. O cronograma do período de estágio encontra-se 

representado na Tabela 1. 

Tabela 1- Cronograma do período de estágio 

 NOV DEZ JAN FEV 

Integração e adaptação à equipa e ao espaço de trabalho √    

Receção e conferência de encomendas √ √ √ √ 

Armazenamento e reposição do stock √ √ √ √ 

Organização de receituário e faturação  √ √ √ 

Acompanhamento de atendimento ao balcão √ √   

Atendimento autónomo  √ √ √ 

Realização de encomendas instantâneas e por telefone  √ √ √ 

Determinação de parâmetros físicos e bioquímicos √ √ √ √ 

Projeto I √ √   

Projeto II  √ √ √ 

Projeto III    √ 

2.Farmáia Falcão (FF) 

2.1.Localização e Espaço físico exterior 

 A FF localiza-se na Praceta Prof. Egas Moniz, na União de Freguesias de 

Aldoar, Nevogilde e Foz do Douro e encontra-se numa zona privilegiada, próxima do 

parque da cidade, escolas e clínicas, o que permite aos utentes um rápido acesso à 

medicação após as consultas. Por outro lado, encontra-se situada numa zona 

residencial o que a torna uma farmácia familiar. 

Está identificada exteriormente por uma placa luminosa com o respetivo nome 

e cruz verde, e por isso, cumpre as condições estabelecidas pelo Artigo 27º do 

Decreto de Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto [1].  
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No exterior da farmácia existem quatro montras com publicidade de produtos 

de dermocosmética e medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) que vão 

sendo alterados dependendo das campanhas e da estação do ano. Na porta de 

entrada encontra-se afixada informação sobre as farmácias da cidade que se 

encontram de serviço a cada dia da semana, bem como horário de funcionamento, 

uma placa identificativa do nome da farmácia e do respetivo diretor técnico cumprindo 

assim as Boas Práticas de Farmácia Comunitária [2]. 

2.2. Funcionamento da farmácia 

 A FF encontra-se em funcionamento de Segunda-feira a Sábado, das 9:00H 

às 22:00H e Domingos das 10:00H às 22:00H, inclusive feriados. Completando um 

horário semanal superior ao limite mínimo legal estabelecido [3]. 

2.3. Recursos Humanos 

A equipa de trabalho da FF integra 1 Diretor Técnico, 4 farmacêuticos e 1 

Técnico Auxiliar de Farmácia. Cada membro da equipa tem a seu cargo inúmeras 

tarefas, desde o atendimento ao público, determinação de parâmetros bioquímicos, 

receção de encomendas, realização de inventários, reposição de stock, técnicas de 

marketing, entre outras. 

2.4. Perfil dos Utentes  

A maioria dos utentes são clientes frequentes ou respetivos familiares 

tornando a FF numa farmácia mais próxima do utente e das suas necessidades. O 

facto de existirem consultas de nutrição e de podologia fazem com que haja 

fidelização a esses serviços e por consequência à FF. Devido ao facto de estar situada 

numa zona de grande movimentação e turismo existem utentes ocasionais e 

estrangeiros. 

2.5. Espaço físico interior 

2.5.1. Área de atendimento ao público 

Trata-se de uma zona ampla, com boa iluminação, acolhedora e com vista 

para o exterior o que torna o ambiente mais agradável (Anexo 1).Constituída por 3 

balcões de atendimento cada um com o respetivo computador, impressora e leitor 

ótico de código de barras, máquina de multibanco e sacos plásticos/papel. Cada 

balcão apresenta produtos expostos para vendas por impulso e promoções em vigor. 

Dispõem ainda de seis gavetas onde se encontram material de penso, termómetros, 

batons hidratantes, entre outros produtos não sujeitos a receita médica. Atrás de cada 

posto encontram-se lineares de exposição de produtos da época, como antigripais, e 

suplementos vitamínicos. Noutros lineares espalhados pela farmácia existem linhas 

de dermocosmética, produtos de higiene oral, puericultura e produtos capilares 
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organizados por marca. Todos os produtos expostos nos lineares apresentam-se 

devidamente etiquetados com o preço de venda ao público (PVP), de acordo com a 

lei em vigor. 

Junto à porta de entrada encontra-se ainda uma balança que determina a 

altura, o peso, e o Índice de Massa Corporal (IMC). 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de organizar, repor e etiquetar 

produtos em falta nestas áreas. O que me permitiu conhecer os produtos e a 

sua disposição na farmácia. 

2.5.2. Gabinete de serviços e atendimento personalizado 

Espaço onde se realiza a medição da pressão arterial (PA), glicemia, colesterol 

total, triglicerídeos, administração de vacinas, consultas de nutrição e podologia e 

tratamentos de primeiros socorros (Anexo 2).Apresenta uma mesa, onde se encontra 

o tensíometro, duas cadeiras, uma marquesa, uma poltrona e armários com material 

de penso, soros fisiológicos, entre outros. Esta zona permite prestar um cuidado mais 

personalizado ao doente, mas também fornecer alguma privacidade aquando dos 

tratamentos. 

Durante o meu estágio, recorri a este espaço para medição da PA e 

determinação de parâmetro bioquímicos. Ocorreu um caso em que uma utente 

apresentava uma ulceração na boca e recorri a este espaço para que pudesse 

analisar o ferimento de forma mais comoda e privada para a utente. 

2.5.3. Área de receção de encomendas 

Zona reservada a verificação e receção de encomendas, onde se encontra um 

computador com leitor de códigos de barras, uma impressora, uma cadeira e 

prateleiras com pastas de arquivo (Anexo 3). Esta área, por pertencer ao armazém, 

facilita o armazenamento e reposição de gavetas e prateleiras. Aqui, também se 

executa encomendas, emissão de notas de devolução, faturação mensal e verificação 

do receituário. 

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de rececionar e conferir 

encomendas o que permitiu um conhecimento dos vários produtos existentes 

na farmácia, relacionar substâncias ativas (SA) com nomes comerciais, 

aplicação de margens e PVP. 

2.5.4. Armazém 

Constituído por dois móveis de grandes dimensões onde se encontra o 

excedente de stock (stock passivo) de produtos obtidos em grandes quantidades 

(Anexo 4) e ainda mais dois móveis com suplementos, medicamentos de uso 

veterinário, champôs e higiene íntima. Ambos organizados por ordem alfabética 

(Anexo 4).Existe também um conjunto de gavetas deslizantes onde se encontra o 
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stock ativo de medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) e MNSRM (Anexo 

5).Existe ainda outro móvel de gavetas (Anexo 6) onde se encontram os 

medicamentos genéricos, injetáveis, uso externo, protocolo, pílulas, gaveta das 

reservas pagas e gaveta dos psicotrópicos separada das restantes e de difícil acesso 

como é legalmente exigível pelo decreto-Lei nº 15/93, de 22 de Janeiro. 

Nesta área encontra-se um frigorífico no qual são armazenados medicamentos 

termosensiveis, que necessitam de uma temperatura entre 4-8ºC, como insulinas e 

derivados, vacinas, colírios, entre outros. 

Esta zona cumpre as condições de temperatura e humidade legalmente 

exigidas, sendo as mesmas registadas em dispositivo próprio e avaliadas 

mensalmente. 

Durante o meu estágio acompanhei o controlo e registo mensal da 

temperatura e humidade das diferentes áreas da farmácia (laboratório, armazém 

e zona de atendimento), que devem ser arquivados e guardados para controlo 

(Anexo 7). 

2.5.5. Laboratório 

 Na FF não é habitual a preparação de manipulados, visto existir cada vez 

menos pedidos. Esta área destinada à manipulação de formas magistrais e oficinais 

cumpre as condições de iluminação, temperatura e humidade legalmente exigíveis. 

Apresenta uma bancada, armários, zona de lavagem do material, balança analítica e 

todo o material de laboratório legalmente exigido (Anexo 8) [4]. É nesta área que se 

preparam preparações extemporâneas, como xaropes e suspensões orais. 

Este local dispõe do Prontuário Terapêutico, Formulário Galénico Português, 

Simposium Terapêutico e Farmacopeias para consulta de referências bibliográficas. 

Sendo que a Farmacopeia Portuguesa é a única obrigatória numa farmácia de oficina 

[5]. 

No decorrer de vários atendimentos, realizei a preparação de suspensões 

orais de forma autónoma.  

3.Gestão em Farmácia Comunitária 

3.1. Sistema Informático 

 O software utilizado na FF é o Digital4Care. Este programa facilita a realização 

de tarefas diárias como por exemplo: gestão de encomendas; proposta automática de 

encomendas; verificação do stock dos fornecedores; controlo de encomendas; 

vendas e reservas; vendas diretas; vendas suspensas; regularização de vendas; ficha 

do produto e pesquisa da Denominação Comum Internacional (DCI); dicionário; 

loteamento de receitas; faturação aos organismos de comparticipação; retificação de 

faturas entre outras funções. Para além de facilitar a gestão do stock, uma vez que 
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apresenta informação pormenorizada sobre o histórico de compras e vendas dos 

produtos. Todas as funcionalidades estão acessíveis mediante um código de utilizador 

e palavra passe.  

Durante o meu estágio, operei o sistema informático de forma autónoma, 

uma vez que este é bastante intuitivo. 

3.2. Gestão de stock 

  A preocupação da gestão de stock deve ser tida em conta de forma a evitar 

erros, por defeito ou por excesso. Uma vez que erros por defeito se traduzem numa 

rutura de stock no qual o produto não está disponível e erros por excesso traduzem-

se na necessidade de aumento do espaço de armazenamento, sendo que o excesso 

pode levar à expiração do prazo de validade e respetiva devolução.  

De forma a evitar estas situações é importante estabelecer um stock máximo 

e mínimo, adequado a cada produto, tendo em conta aspetos como: rotatividade do 

produto; prazo de validade; sazonalidade; bonificações do fornecedor e condições de 

pagamento. O sistema informático permite a alteração do stock máximo e mínimo de 

cada produto e elabora uma proposta de encomenda à medida que o produto atinge 

o stock mínimo. 

A Portaria nº 137- A/2012 de 11 de Maio, menciona a necessidade de na dispensa de 

MSRM por DCI, a farmácia dispor no mínimo três medicamentos com a mesma 

substância ativa, forma farmacêutica e dosagem, entres os quais correspondam aos 

cinco preços mais baixos de cada grupo homogéneo. Na eventualidade de a farmácia 

não satisfazer o pressuposto, dispõe de 12 horas para disponibilizar o medicamento 

ao utente, sem acréscimo de custo [6]. 

 Durante o meu estágio realizei inventários de produtos de 

dermocosmética e dispositivos médicos de forma a controlar problemas como 

furtos e perdas que levam a erros de stock.  

3.3 Encomendas  

3.3.1. Realização de Encomendas 

 A FF trabalha com três distribuidores grossistas nacionais: OCP®, Empifarma® 

e Alliance Healthcare®. 

As encomendas a determinado fornecedor dependem do preço de aquisição 

de cada produto, a margem de comercialização, condições de pagamento e 

devolução e rapidez na entrega, caso se verifique.  

As encomendas podem ser efetuadas por via telefónica ou encomendas 

instantâneas, quando se trata de um produto que está em falta ou que não existe por 

norma na farmácia. Ou feitas automaticamente pelo sistema informático tendo por 

base o stock mínimo e máximo definido para cada produto.Ou por via verde, que se 
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destina apenas para uma lista de medicamentos que geralmente se encontram 

esgotados. Esta pressupõe o registo do número de receita e dos dados do utente para 

ser encomendado. No armazenista os medicamentos de via verde têm stock 

separado, isto é, no mesmo fornecedor/armazenista o mesmo medicamento pode não 

existir em stock normal, mas existir em stock via verde. Podem existir ainda 

encomendas diretas ao laboratório, manuais ou informáticas, quando são produtos 

com grande rotatividade como é o caso de medicamentos genéricos, 

dermocosmética, suplementos alimentares, produtos de ortopedia e puericultura nos 

quais a farmácia disfruta de descontos e bonificações. Após ser emitida uma nota de 

encomenda esta tem de ser conferida aquando da receção dos produtos de forma a 

confirmar descontos, quantidades e produtos pedidos verso os enviados.  

Durante o meu estágio, realizei encomendas instantâneas e via telefone. 

Assisti também à execução dos restantes tipos de encomendas. 

3.3.2. Receção e conferência de encomendas   

A entrega das encomendas na farmácia é realizada pelos armazenistas 

devidamente acondicionadas em contentores próprios, de frio ou não, de cada 

distribuidor grossista. Todas as encomendas são acompanhadas por uma guia de 

remessa ou fatura (original e duplicado) onde se refere: o número da fatura; data de 

entrega; número de contribuinte da farmácia e do fornecedor; listagem do código 

nacional do produto (CNP); nome do produto; número do contentor no qual se 

encontra o produto; quantidade pedida e enviada; PVP; preço de venda à farmácia 

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

total da fatura; data de vencimento e modo de pagamento da mesma. No caso de na 

encomenda se encontrarem medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, as 

respetivas requisições são enviadas em separado. Estas serão posteriormente 

assinadas e carimbadas pelo farmacêutico substituto e guardadas durante 5 anos na 

farmácia. 

No caso de se tratar de uma encomenda efetuada informaticamente a receção 

é feita pela seleção da respetiva encomenda via número de encomenda ou código do 

produto. Seleciona-se a encomenda a rececionar e inserem-se os produtos por leitura 

ótica ou manualmente. Durante a receção é necessário estar atento: se a fatura 

corresponde à farmácia em causa; se existem medicamentos de frio (devem ser 

guardados antes de iniciar a receção); ao número de unidades pedidas e enviadas; 

forma farmacêutica; dosagem; preço debitado e preço na embalagem e prazo de 

validade. Feita a receção, a fatura (original e duplicado) é anexada à nota de receção 

e rubricada. Caso haja discordâncias, notifica-se o fornecedor e procede-se à 

devolução do produto em causa. 
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Quando a encomenda é direta ao laboratório, realiza-se uma receção direta. 

Estas encomendas são por norma acondicionadas em caixotes de cartão e a nota de 

encomendas encontra-se no interior ou exterior da caixa. Após conferir o número de 

produtos faturados e o número de produtos enviados, receciona-se a encomenda e 

anexa-se a nota de receção à fatura (original e duplicado). Deve-se também proceder 

à verificação nas notas de encomenda, numa pasta de arquivo, se tudo bate certo 

(quantidades e descontos). Caso esteja tudo correto rubrica-se essa mesma folha, 

caso não esteja deve-se contactar o laboratório em causa.  

Desde o começo do estágio procedi à receção e conferência de 

encomendas, de forma consciente e autónoma.  

3.3.3.Marcação do preço e armazenamento 

A atribuição de preços varia consoante dois tipos de produtos: aqueles cujo 

PVP está pré-definido e desta forma não poderá ser alterado, e aqueles em que o 

PVP é estabelecido pela farmácia. O PVP depende do preço a que o armazenista o 

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

comercialização do retalhista, da taxa sobre a comercialização dos medicamentos e 

do IVA [7].  

Nos produtos em que o PVP é estabelecido pela farmácia, os fatores para a 

tomada dessa decisão são: o preço de custo; a margem de comercialização e o IVA. 

Após estabelecer o PVP na ficha do produto, quando se finaliza uma receção de 

encomenda o sistema informático gera automaticamente a lista de produtos que 

apresentam, na respetiva ficha do produto, a necessidade de impressão de etiquetas. 

Cumprindo as boas práticas de farmácia, o armazenamento é feito respeitando 

as condições de iluminação, temperatura e humidade requeridas para medicamentos 

e produtos farmacêuticos, químicos e matérias de embalagem [8].Quanto ao 

armazenamento, após receção, todos os produtos são organizados em gavetas 

deslizantes e prateleiras fixas respeitando o princípio First Expired, First Out (FEFO). 

De forma a assegurar que produtos com validade mais curta sejam dispensados 

primeiro. 

3.3.4. Reserva de produtos 

 Na FF é frequente a reserva de produtos, existindo uma distinção entre 

reservas pagas e não pagas. Estas duas encontra-se arrumadas em locais diferentes 

para agilizar o processo de atendimento e minimizar erros. 

As reservas são realizadas através do sistema informático pelo CNP do 

produto. Aquando da receção do mesmo é gerado um talão que é anexado ao artigo 

e guardado na respetiva gaveta de pago ou não pago. A reserva é dada como 

satisfeita e o utente é avisado, via SMS, que o produto já se encontra na farmácia. 
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Quando o utente levanta a reserva, no sistema informático a reserva passa de 

satisfeita a resolvida. 

No decorrer do meu estágio, a reserva de produtos era uma constante e 

por isso realizei por várias vezes a reserva de produtos, pagos e não pagos. 

3.3.5. Devoluções 

Para realizar uma devolução começa-se por criar um registo informático e 

imprime-se a Nota de Devolução em triplicado, sendo que o triplicado fica na farmácia 

após ser assinado pelo motorista que levanta a devolução, e as restantes cópias 

acompanham os produtos enviados ao fornecedor, que os recolhe aquando da 

entrega de uma encomenda. Na nota de devolução é descriminada: a identificação da 

farmácia; data da devolução; número da nota de devolução; código e nome comercial 

do produto; quantidade devolvida e motivo da devolução.Caso o fornecedor aceite a 

devolução envia para a farmácia uma Nota de Crédito, caso não aceite, é enviado 

novamente o produto mais a guia de remessa e entra como quebra para a 

contabilidade.  

No decorrer do meu estágio realizei por várias vezes a devolução de 

produtos pedidos por engano, produtos que se encontravam danificados ou que 

apresentavam um custo superior ao suposto. Procedi, também, à regularização 

de devoluções de forma autónoma. 

3.4 Controlo de Prazos de Validade 

Na FF, o controlo dos prazos de validade é feito pela sua atualização logo 

quando é rececionado o produto, mas também pela emissão mensal de uma lista com 

todos os produtos cujo prazo de validade termina passado três meses. Nestes últimos, 

a verificação e correção é manual e caso se verifique que expiram nos próximos três 

meses os produtos são selecionados para devolução ou para serem escoados através 

de campanhas promocionais. Contudo, existem produtos na listagem cuja validade é 

superior à que a lista refere, provavelmente porque na receção a data de validade não 

foi alterada. Caso isto se verifique, deve corrigir-se o prazo de validade e atualizar o 

sistema informático.  

Quanto aos produtos de uso veterinário estes devem ser devolvidos cinco 

meses antes do término do prazo de validade. O mesmo não acontece com produtos 

de dermocosmética uma vez que não possuem prazo de validade, apresentando 

apenas uma validade após abertura. 

4.Dispensa de Medicamentos  

O farmacêutico caracteriza o último contacto com um profissional de saúde 

que o utente estabelece antes de começar a farmacoterapia. Assim, cabe ao 

farmacêutico informar, de forma detalhada, que medicação irá realizar bem como 
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responder a eventuais dúvidas que possam surgir, como posologia e efeitos adversos, 

sempre tendo em conta a faixa etária do utente. Quando possível, a informação 

(posologia e duração do tratamento) dada ao utente para além de transmitida 

oralmente deve ser transmitida por escrito e de forma legível na caixa do produto. 

O farmacêutico é desta forma o profissional com maior capacidade para 

realizar a dispensa e aconselhamento de medicamentos, uma vez que possui 

conhecimentos acerca das interações medicamentosas, efeitos adversos, promoção 

do uso racional dos medicamentos e adesão à terapêutica. 

Neste momento, existem dois tipos de medicamentos segundo o Estatuto do 

Medicamento: os que são sujeitos a receita médica (MSRM) e os que não o são 

(MNSRM). 

Durante o meu estágio, realizei atendimento ao público, sempre sob 

supervisão de um farmacêutico. Uma vez que se trata de uma função com 

bastante responsabilidade, recorri à ajuda dos meus colegas e fontes 

bibliográficas quando surgiram dúvidas. 

4.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) 

Os MSRM requerem para sua dispensa uma receita médica válida, já que 

podem representar um risco para a saúde quando usados sem vigilância médica. 

Dado que podem ser empregues numa frequência, quantidade ou fim errado [9]. 

4.1.1. Prescrição Médica 

  As prescrições podem ser manuais ou eletrónicas. Sendo que estas têm de 

conter DCI, forma farmacêutica, dosagem, dimensão da embalagem, número de 

embalagens e posologia [10]. 

As receitas eletrónicas, surgiram com o propósito de substituir as manuais, 

aumentando a segurança, êxito e rapidez no processo de prescrição e dispensa de 

medicamentos. Estas receitas podem apresentar-se em papel (materializadas) ou 

sem papel (desmaterializadas). No caso destas últimas, o utente possui um SMS onde 

consta o número da receita, o código de seis dígitos de acesso à mesma e um código 

de quatro dígitos de direito de opção. Estas características existem também na receita 

materializada. Ao contrário das receitas manuais, as receitas eletrónicas não 

apresentam um limite de linhas por receita. Contudo, cada produto pode conter até 2 

unidades, nos casos de tratamentos de curta duração com validade de 30 dias. Ou 6 

unidades em casos de tratamentos crónicos ou de longa duração, com uma validade 

de 6 meses.  

O aviamento das receitas eletrónicas não carece de ser realizado todo de uma 

só vez, permitindo que o utente o faça consoante as suas necessidades. Este sistema 

traz vantagens não só para o utente, mas também para o farmacêutico pois minimiza 
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erros de aviamento, uma vez que o sistema informático confirma se o CNP dos 

produtos aviados corresponde aos prescritos. 

Quanto às receitas manuais, estas estão a cair em desuso e apenas são 

prescritas em casos de: inadaptação do prescritor, falência informática, prescrição no 

domicílio e profissionais que prescrevem um máximo de 40 receitas/mês. Apesar de 

apenas serem usadas em casos excecionais, representam uma quantidade 

apreciável, já que nestas receitas existe um limite de 4 linhas por receita e de 2 

unidades por produto (exceto medicamentos em dose unitária), não podendo 

ultrapassar o total de 4 unidades por receita. Para que estas apresentem validade 

legal têm de atender as seguintes condições: número da receita; local de prescrição; 

identificação do médico prescritor; nome e número de utente ou de beneficiário de 

subsistema; entidade financeira responsável; alusão ao regime especial de 

comparticipação de medicamentos (se for o caso);denominação comum internacional 

da sustância ativa; dosagem seguida de forma farmacêutica, dimensão da 

embalagem; número de embalagens; assinatura do prescritor; vinheta do médico 

prescritor; identificação da especialidade médica, se for o caso, e contacto telefónico 

do prescritor. Feita a confirmação de todos os critérios acima referidos a receita pode 

ser aviada e tem uma validade de 30 dias a contar da data da sua emissão. Para que 

a receita seja aceite para comparticipação, esta: não se pode encontrar rasurada, 

apresentar caligrafias diferentes ou ser escrita com canetas diferentes ou lápis, deve 

apresentar o número de embalagens prescritas em número cardinal e por extenso e 

apenas é autorizada uma via da mesma receita [11]. 

Finalizada a dispensa, o farmacêutico proporciona a informação, oral e escrita, 

sobre o tratamento, posologia e precauções. Segundo o Artigo 14.º da Portaria 

nº224/2015,de 27 de julho, a guia de tratamento trata-se de um documento pessoal e 

intransmissível, desta forma deve acompanhar o utente após a dispensa.  

No decurso do meu estágio aviei bastantes receitas eletrónicas, assim 

como receitas manuais de variados sistemas de comparticipação, apesar de 

estas serem cada vez menos. Tentei ter sempre em atenção se a referida receita 

cumpria as normas legais para a dispensa (vinheta, assinatura do médico, etc.). 

4.1.2. Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

Estes medicamentos, devido às suas características farmacológicas perigosas 

ao nível do sistema nervoso central, podem levar a casos de abuso e dependência. 

Desta forma, existe uma legislação, fiscalização e um controlo mais rigoroso aquando 

da dispensa, sendo que existe, por lei, uma listagem das substâncias sujeitas a este 

controlo. Quanto às receitas manuais, uma cópia destas deve ser guardada na 

farmácia durante 5 anos, o mesmo não acontece com as receitas eletrónicas. Em 
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ambos os caos guarda-se sempre um talão que é emitido no fim da venda com todos 

os dados referidos. [12]. 

Para um correto aviamento destes medicamentos, é necessário: o registo 

informático dos dados do utente e do adquirente do medicamento (nome, sexo, data 

de nascimento, número e data do bilhete de identidade, ou, passaporte no caso de 

estrageiros), nome e número da carteira profissional do médico. Se porventura se 

tratar de uma receita manual ou materializada, o utente ou o seu representante 

necessitam de assinar o verso da receita, tal como acontece para todas as receitas 

manuais [13]. 

No decorrer do meu estágio, procedi ao aviamento de medicamentos 

estupefacientes e psicotrópicos, após perceber o procedimento necessário 

efetuei as ações acima referidas para uma dispensa consciente e precisa. 

4.1.3. Medicamentos genéricos e preços de referência 

Um Medicamento Genérico (MG) caracteriza-se por um medicamento com a 

mesma substância ativa, forma farmacêutica, dosagem e com a mesma indicação 

terapêutica que o medicamento de referência, no qual a sua bioequivalência tenha 

sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade adequados e a sua equivalência 

terapêutica por meio de estudos de farmacologia clínica [14]. 

Cabe ao farmacêutico informar o utente sobre a existência de outros 

medicamentos do mesmo grupo homogéneo (GH), isto é, medicamentos com igual 

SA, forma farmacêutica e dosagem, que apenas diferem entre si nos laboratórios e 

no preço [15]. Segundo a lei, o preço de referência equivale à média dos preços dos 

5 medicamentos com preços mais baixos, dentro do mesmo GH. Sendo este preço 

de referência o utilizado para cálculo da comparticipação feita pelo Estado. A farmácia 

é obrigada a ter disponível em stock, dos 5 medicamentos com o preço mais baixo, 

pelo menos 3 deles. 

Durante o tempo despendido no atendimento ao público, apercebi-me 

que existia uma grande lacuna por parte dos utentes no conhecimento sobre os 

medicamentos genéricos e suas vantagens. Desta forma realizei uma 

intervenção junto dos utentes da FF que descrevo mais à frente neste relatório. 

(Parte II- Projeto II).  

4.1.4. Sistemas de comparticipação 

A comparticipação do Estado sobre o preço de alguns medicamentos é 

assente em dois regimes: o regime geral que abrange todos os utentes do Sistema 

Nacional de Saúde (SNS) e trabalhadores migrantes, que são agrupados em 

diferentes escalões (escalão A 90%; escalão B 69%; escalão C 37% e escalão D 

15%),considerando sempre o rendimento do utente, prevalência das doenças e metas 
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da saúde pública [16]. E o regime especial exclusivo para utentes sobre circunstâncias 

de doentes crónicos especiais, doentes profissionais e pensionistas os quais obtêm 

um aumento na comparticipação em função da doença. Cabe ao médico referir na 

receita a designação da portaria ou despacho que abrange este desconto. Os 

despachos em causa são os seguintes: despacho nº 19734/2008, de 15/07, (doença 

inflamatória intestinal); Despacho nº 13020/2011, de 20 de setembro (doença de 

Alzheimer); Despacho nº11387-A/2003, de 23 de maio (lúpus, hemofilia e 

hemoglobinopatias); Despacho 4521/2001 de 31 de janeiro (paramiloidose); Portaria 

nº 329/2016, de 20 de dezembro (dor crónica); Portaria nº 331/2016, de 22 de 

dezembro (dor oncológica); Despacho nº 21094/99, de 14 de setembro (Psicose 

maníaco-depressiva); Portaria nº 281/2017 de 21 de setembro (Artrite reumatóide, 

Artrite idiopática juvenil, Artrite psoriática e Espondiloartrites); despacho 

nº10910/2009 (infertilidade); Despacho nº 5635-A/2014, de 24 de abril (Ictiose); Lei nº 

6/2010, de 07/05 (Psoríase) [17]. 

Existem ainda regimes de complementaridade de comparticipação aos quais 

se pode atribuir o pagamento de parte da comparticipação, tais como Multicare, SAMS 

Quadros, entre outros. Neste cenário, o utente tem de apresentar o seu cartão de 

beneficiário, que é fotocopiado e agrafado ao talão assinado pelo utente e 

posteriormente rubricado e carimbado pelo farmacêutico para futuro envio à AFP, no 

final do mês. 

No decorrer do meu estágio, deparei-me com uma variedade de regimes 

de comparticipação e complementaridade, desta forma foi possível 

compreender a logística requerida para a dispensa das receitas. 

4.1.5. Conferência do receituário e faturação 

No que a receitas manuais diz respeito, após a dispensa de MSRM que 

abrangem a comparticipação, é impresso no verso da receita o documento da 

faturação onde figura a identificação da farmácia, número da receita, data de 

dispensa, identificação dos medicamentos dispensados, o custo de cada 

medicamento, o total faturado e o valor da comparticipação. Este documento tem que 

ser rubricado pelo utente que levanta a mediação e pelo farmacêutico que a dispensa 

com respetiva data e carimbo da farmácia.  

Quando se efetua a conferência do receituário, mensalmente, as receitas são 

avaliadas novamente, através da verificação da correspondência entre o número da 

receita impresso no documento de faturação e o da receita, se os medicamentos 

dispensados foram os que estavam prescritos e se a assinatura do utente e 

farmacêutico bem como data e carimbo da farmácia estão presentes. A próxima etapa 

consiste em dispor as receitas por subsistema de saúde e ordenar em lotes de trinta 
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receitas, por ordem crescente de numeração. No final de cada mês, através do 

Digital4Care procede-se à faturação dos lotes mediante a emissão de um verbete de 

identificação do mesmo, verbete de resumo do lote e respetivas faturas eletrónicas 

mensais dos medicamentos. Este impresso é datado e assinado pelo farmacêutico 

responsável, anexado ao comprovativo de entrega e em seguida enviado para o 

Centro de Conferência de Faturas, no caso de receitas do SNS, ou para a Associação 

de Farmácias de Portugal (AFP) no caso dos restantes organismos. O duplicado do 

resumo de lotes e o quadruplicado no caso das faturas mensais são enviados para a 

contabilidade [18]. Se porventura estiver tudo conforme, realizam o pagamento das 

comparticipações. Caso o receituário apresente incoerências, o mesmo é devolvido à 

farmácia com perda da comparticipação, contudo quando isto se verifica a farmácia 

executa a sua correção sempre que possível, no prazo de 60 dias. Finalizado o mês, 

o Resumo da Conferência das Faturas relativo aos erros de receituário, é enviado 

para a farmácia sob a forma de uma nota de crédito ou débito, conforme os erros em 

causa. 

No decorrer do meu estágio, observei o fecho mensal do receituário e 

observei certas inconformidades durante a verificação do mesmo. Estas 

passavam por: data de prescrição posterior à data de dispensa, rasuras e uso 

de numeração romana. Nestas situações procedeu-se à correção do erro, dentro 

do possível.  

4.2.Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) 

 Os MNSRM apresentam um perfil de segurança já conhecido, possuem 

critérios de qualidade, eficácia e segurança. Por isso, a sua aquisição não exige uma 

receita médica. Porém existem medicamentos não sujeitos a receita médica de venda 

exclusiva em farmácias (MNSRM-EF). Estes visam o tratamento de condições 

ligeiras, como constipações, tratamentos de infeções fúngicas, etc. Todavia, estes 

medicamentos têm de cumprir os protocolos de dispensa [19]. 

Os MNSRM apresentam vários benefícios, pelo facto de permitirem um 

tratamento mais rápido e com um menor custo, evitarem o tempo de espera para 

consultas médicas desnecessárias, que levam á saturação do SNS, e reduzirem os 

encargos e faltas ao trabalho. Para a sociedade permite que o SNS trate doentes mais 

graves libertando os médicos e outros profissionais de saúde para se dedicarem a 

doentes com maiores necessidades de cuidados. 

No decorrer do meu estágio a dispensa destes medicamentos foi 

recorrente, tendo-se focado em situações como gripes e constipações, 

produtos de dermocosmética e suplementos alimentares. Procedi nestes casos 

ao aconselhamento com a finalidade alertar para o uso responsável e correto 
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dos mesmos. Foi graças a toda a equipa da FF que consegui realizar esta 

função, pois se mostraram sempre disponíveis para me ajudar. 

4.3.Medicamentos de Uso Veterinário (MUV) 

Existem doenças animais que podem ser transmitidas ao homem, desta forma 

é essencial a existência destes medicamentos para esse fim e não só para prevenir 

ou curar doenças animais. Na FF os MUV destinam-se maioritariamente a animais de 

companhia, como gatos e cães, dos quais os desparasitantes internos e externos e 

os anticoncecionais são os mais dispensados. Em certas situações, medicamentos 

de uso humano (antiepiléticos) são utilizados para tratamento de doenças animais. 

Os MUV não são comparticipados apesar de alguns deles carecerem de receita 

médico-veterinária obrigatória, particularmente os antibióticos (nestes casos a receita 

é arquivada na farmácia). 

Compete ao farmacêutico aconselhar o utente na administração destes 

medicamentos, bem como na vacinação, zoonoses, cuidados a ter numa gravidez ou 

com crianças, por exemplo. 

No decorrer do meu estágio, questionaram-me sobre alguns 

medicamentos veterinários, nomeadamente na posologia. Contudo, deparei-me 

com uma certa dificuldade no assunto, tendo por isso recorrido à leitura do 

resumo das características do medicamento e folheto informativo. Procurei 

ajustar a posologia ao peso do animal promovendo o uso correto do produto.  

4.4. Dispositivos Médicos 

Segundo o Infarmed um dispositivo médico é considerado "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, 

destinado pelo fabricante a ser utilizado em seres humanos” [20]. 

Na FF comercializa-se uma grande variedade de dispositivos médicos, sendo 

os mais vendidos os dispositivos destinados à recolha de fluídos corporais (fraldas e 

pensos para incontinência), material de penso (compressas de gaze e adesivos), 

termómetros e dispositivos de ortopedia (meias de compressão). 

4.5. Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal (PCHC) 

 Na FF os PCHC são dos artigos mais vendidos. Desta forma, o farmacêutico 

necessita de possuir um conhecimento alargado das gamas existentes e é essencial 

que se mantenha atualizado sobre o lançamento de novos produtos e as suas 

características para cada público-alvo.  



 

15 

 

As formações transmitidas pelas marcas conduzem a um conhecimento mais 

sólido sobre o produto, o que facilita posteriormente o aconselhamento.   

Durante o meu estágio, tive oportunidade de assistir a formações o que me 

permitiu aconselhar PCHC de forma mais confiante e informada.  

4.6. Puericultura  

Na FF existe uma zona específica para produtos de puericultura, como 

biberões, chupetas, tetinas, toalhetes, cremes corporais, brinquedos, discos 

mamários, entre outros. Estes artigos estão entre os mais vendidos na FF, uma vez 

que os pais usufruem de um aconselhamento profissional e personalizado ao contrário 

do que acontece em outras superfícies comerciais onde são vendidos os mesmos 

produtos. 

4.7.Suplementos Alimentares   

Os suplementos alimentares são considerados “géneros alimentícios, ainda 

que apresentem algumas especificidades, como o facto de se apresentarem com 

formas doseadas. Constituem fontes concentradas de nutrientes ou outras 

substâncias com efeito nutricional ou fisiológico, estremes ou combinadas. Destinam-

se a complementar e/ou suplementar o regime alimentar normal, não devendo ser 

utilizados como substitutos de uma dieta variada.” [21] 

Não se tratando de medicamentos não podem alegar propriedades profiláticas, 

de tratamento ou cura de doenças ou seus sintomas. De acordo com o Decreto-Lei 

n.º 136/2003 o responsável pela colocação no mercado de suplementos alimentares, 

antes de iniciar a sua comercialização terá de notificar a Direção Geral de Alimentação 

e Veterinária (DGAV)  dessa comercialização, fornecendo o modelo de rótulo a usar 

para o produto. Compete ainda à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica 

(ASAE) a fiscalização de todos os suplementos alimentares. 

4.8. Medicamentos Manipulados (MM) 

Medicamento manipulado trata-se de “qualquer fórmula magistral ou 

preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um 

farmacêutico” [22]. 

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

onde entra para cálculo o valor dos materiais de embalagem, honorários e valor das 

matérias-primas.  

De forma a que o MM possua comparticipação, tem de ser prescrito em 

separado e com referência à(s) SA(s), excipiente(s), dosagem(s), forma farmacêutica 

e a designação f.s.a. (faça segundo a arte).  Os MM passiveis de comparticipação, de 

http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/genericos?generico=15124603&cboui=15124603
http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/genericos?generico=15124603&cboui=15124603
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30% sobre o PVP, pelo SNS apresentam-se em anexo do Despacho nº 18694/2010, 

de 18 de Novembro. 

No decorrer do meu estágio tive a oportunidade de preparar manipulados 

como a Solução de Minoxidil 5% e suspensão de Trimetoprim a 1%, seguindo 

sempre a ficha de preparação (Anexo 9). Procedi ao cálculo do PVP e à 

rotulagem. 

5. O papel do farmacêutico  

5.1. Automedicação  

A automedicação descreve o ato do consumo de substâncias 

medicamentosas sem aconselhamento médico nem acompanhamento por parte de 

um profissional certificado. Esta toma de doses desadequadas e excessivas pode 

originar efeitos colaterais. O mesmo medicamento, na mesma dose, tomado com a 

mesma frequência por duas pessoas diferentes com o mesmo diagnóstico, pode, no 

entanto, ter resultados diferentes, podendo ser bastante eficaz para uma e ineficaz ou 

tóxico para a outra. Desta forma a automedicação não está recomendada em 

crianças, grávidas ou mulheres em aleitamento.  

Os MNSRM não devem ser usados por um período superior a 5 dias, na 

maioria dos casos, e caso os sintomas persistirem ou agravarem deve ser consultado 

um médico [23]. 

No decorrer do meu estágio apercebi-me que atualmente a 

automedicação trata-se de um grave problema de saúde pública, no qual 

pessoas recorrem por conhecimento de familiares ou amigos, publicidade ou 

dificuldades económicas. Desta forma, o aconselhamento farmacêutico é 

crucial, tendo em conta a idade do utente, medição do mesmo e condição 

económica. Assim, durante os atendimentos tentei questionar os utentes sobre 

sintomas e doenças crónicas para aconselhar o melhor produto.  

5.2. Farmacovigilância 

Caracteriza-se pela identificação, quantificação, avaliação e prevenção de 

possíveis riscos relativos ao uso de medicamentos. Tornando a sua toma a mais 

segura possível. Desta forma tanto o farmacêutico como o utente devem notificar 

eventuais reações adversas a medicamentos (RAM). Cabe ao sistema Nacional de 

Farmacovigilância (SNF) monitorizar todos os medicamentos com AIM e investigar 

possível RAM. 

6. Serviços Prestados pela FF 

Atualmente as farmácias tem a capacidade de prestar serviços farmacêuticos 

e outros serviços de saúde de forma a promover o bem-estar dos utentes. Contudo, 
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estes têm de ser prestados segundo a lei e regulamentação em vigor e por 

profissionais certificados, sendo que as farmácias devem dispor de instalações e 

equipamentos recomendados para o efeito [24]. 

A FF possui vários serviços, nomeadamente: determinação de parâmetros 

bioquímicos e fisiológicos, administração de vacinas, consultas de nutrição, consultas 

de podologia, recolha de radiografias e Valormed®. 

6.1. Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

A FF disponibiliza ao utente a medição da PA e frequência cardíaca, o peso, 

altura e IMC, testes de glicémia, colesterol total e triglicerídeos. 

Relativamente à PA, este é o serviço mais procurado na FF, uma vez que a 

prevenção e monotorização são essenciais para controlo do risco cardiovascular. 

Medida com um tensiómetro digital e tendo em conta as regras de uma medição 

correta como: utente deve permanecer sentado, relaxado e com o braço disposto à 

altura do peito.  

Quanto aos níveis de glicemia, colesterol total e triglicerídeos recorre-se a um 

espectrofotómetro. Para esta determinação, o doente deve encontra-se em jejum e a 

calibração da máquina tem que ser feita sempre que se utiliza uma nova embalagem 

de tiras-teste.  

O peso, altura e IMC são medidos numa balança digital. Todos estes 

resultados são registados para consulta do utente e futuramente mostrar a sua 

evolução ao médico. 

A determinação destes parâmetros possibilita o acompanhamento da 

farmacoterapia dos utentes bem como a sua condição de saúde. Permitem também 

ao farmacêutico um contacto próximo com o mesmo de forma a aconselhá-lo e 

monitorizá-lo. 

Durante o meu estágio, prestei várias vezes este serviço, suportado pelo 

meu conhecimento técnico-científico. Procurei abordar o utente com simpatia e 

preocupação de forma a facilitar o esclarecimento de dúvidas, incentivar a 

adesão à terapêutica farmacológica e não farmacológica e adoção de um estilo 

de vida saudável.   

6.2. Administração de Vacinas 

Na FF, a administração de vacinas é realizada segundo prescrição médica e 

por farmacêuticos certificados na prática da mesma. Apenas se administram vacinas 

na farmácia. Este serviço permite uma maior comodidade ao utente pois evita a 

deslocação aos centros de enfermagem. 
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A FF dispõe do equipamento necessário à prática de administração de 

injetáveis, como bomba de oxigénio e o kit de primeiros socorros no caso de reação 

anafilática (adrenalina). Sendo as vacinas da gripe as mais requisitadas. 

6.3. Consultas de Nutrição 

Todas as semanas durante dois dias decorrem consultas de nutrição. Na 

primeira consulta é realizada uma avaliação pormenorizada do utente tendo em conta 

as suas necessidades e objetivos. Uma vez que a nutrição está muito para além de 

uma questão de estética, faz todo o sentido existir este serviço na farmácia uma vez 

que contribui para o bem-estar e saúde da população. 

6.4. Consultas de podologia 

Na FF as consultas de podologia realizam-se duas vezes por mês. Estas 

consultas têm como intuito realizar uma avaliação do estado de saúde dos pés, de 

forma a orientar o utente para a prevenção de lesões e patologias. Desta forma, decidi 

realizar um projeto sobre o pé diabético, o qual descrevo mais à frente (Parte II- 

Projeto III), para informar o utente dos cuidados a ter com as unhas, calosidades, 

entre outras alterações.  

6.5. Recolha de radiografias 

Campanha anual realizada pela Assistência Médica Internacional, a qual 

procede à recolha de radiografias com mais de cinco anos ou sem valor de diagnóstico 

em farmácias, tem como finalidade evitar a sua deposição em aterros, reduzir a 

extração da prata e assim diminuir a contaminação ambiental [25]. 

6.6. VALORMED 

Sociedade responsável pela gestão e tratamento dos resíduos de embalagens 

vazias e medicamentos fora do prazo bem como respetiva recolha, em contentores, 

através de farmácias comunitárias. Tornando o sistema de libertação desses resíduos 

mais comodo e seguro. 

Uma vez cheios, os contentores são selados e registados através do sistema 

informático onde se seleciona o armazenista que o recolhe. De seguida o 

farmacêutico rubrica o documento gerado pelo sistema informático e anexa-o ao 

contentor [26]. 

7.Outras atividades 

Durante o meu estágio, pude assistir a várias formações e seções informativas 

(Anexo 11) desde suplementos alimentares a produtos de dermocosmética. Estas 

formações permitiram-me contactar com produtos farmacêuticos que estavam a ser 

lançados para o mercado e aumentar o meu conhecimento sobre os já existentes. 
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Esta formação contínua torna o atendimento mais confiante e informado, num mundo 

de constante mudança. 

Ao longo destes 4 meses desenvolvi publicações nas redes sociais da 

farmácia sobre dicas de saúde, bem-estar e comemorações de dias 

internacionais/nacionais (Anexo 10). De entre elas destacam-se as adaptadas à 

época sazonal: “Previna as frieiras” e “Dicas para tratar a sinusite”. E outras mais 

educativas: “Os 3 Fs que sinalizam um AVC”; “Suplementos para o alívio das dores 

articulares”; “Quando suspeitar de uma alergia a medicamentos”; “Dicas para 

combater a anemia”; “Como tratar a gastroenterite”; “Parar de fumar em 9 passos”; 

“Prevenir as varizes”; “Dicas de cuidados do pé diabético”.   

Estas atividades permitiram-me crescer na área de comunicação e marketing 

que atualmente é uma vertente bastante valorizada em farmácia comunitária. Procurei 

sempre aplicar os meus conhecimentos através das publicações nas redes sociais 

que agendei informaticamente, recorri à análise de dados e geri a melhor altura para 

a sua postagem. Em suma, o farmacêutico é um profissional multifacetado que se 

adapta às necessidades da sociedade que cresce e se reinventa com a mesma.  

Parte II: Projetos realizados na farmácia comunitária 

No decorrer do meu estágio elaborei três projetos: um mini-poster sobre a 

Gripe, um inquérito “O que sabe sobre Medicamentos genéricos”, um vídeo 

“Medicamentos Genéricos uma breve explicação”, e um panfleto sobre “O Pé 

Diabético”. 

 

8.Projeto I – Gripe  

8.1. Contextualização  

 Uma vez que o meu período de estágio coincidiu com a época gripal e devido 

ao fato de me ter cruzado com vários utentes que: se automedicavam incorretamente 

com um medicamento que não era o mais correto para os sintomas que 

apresentavam, colocavam em causa a toma da vacina da gripe, questionavam se os 

antibióticos podiam ser utilizados para tratar a gripe, perguntavam como podiam aliviar 

os sintomas gripais e principalmente de que forma podia ser prevenida a gripe, decidi 

abordar este tema. 

8.2. Definição e epidemiologia 

A gripe é uma infeção viral aguda do trato respiratório superior de elevada 

transmissibilidade, causada pelo vírus Influenza, que afeta cerca de 5 a 15% da 

população. 
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O controlo e acompanhamento da evolução da gripe é feita através do 

Programa Nacional de Vigilância da Gripe, que monitoriza e descreve a atividade 

gripal, mas também deteta e identifica os vírus da gripe em circulação. 

Segundo o relatório de 2017/2018, foi observada uma atividade gripal de 

intensidade baixa a moderada; o vírus da gripe do tipo B/Yamagata foi o 

predominante; os doentes com idade superior a 65 anos foram os que obtiveram uma 

taxa de internamentos hospitalar e em unidades de cuidados intensivos mais elevada 

[27]. 

Segundo o boletim de Vigilância Epidemiológica da Gripe, na época 2018/2019 

semana 4 (21 a 27 de janeiro de 2019), a atividade gripal epidémica possui uma 

intensidade moderada, mas com tendência crescente (Figura 1). Sendo a taxa de 

incidência de 89,3 por 100.000 habitantes, superior à da época anterior. Nesta 

semana foram detetados, maioritariamente, os vírus dos subtipos A(H1)pdm09 e 

A(H3) ao contrário da época 2017/2018 na qual os vírus gripe B (Victoria) e B 

(Yamagata) foram os dominantes (Figura 2). Quanto à taxa de mortalidade esta 

permaneceu em valores acima dos esperados [28].  

Figura 1:Evolução da taxa de incidência semanal da gripe 

[Fonte: INSA. Boletim de Vigilância Epidemiológica da Gripe, Época 2018/2019, 
Semana 4-  21 a 27 de janeiro de 2019] 
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Figura 2: Distribuição semanal e percentagem de casos positivos para o vírus da 

gripe nas épocas 2017/2018 e 2018/2019. 
[Fonte: INSA.Boletim de Vigilância Epidemiológica da Gripe, Época 2018/2019, 
Semana 4- 21 a 27 de janeiro de 2019] 

 

8.3.Agentes etiológicos e sazonalidade  

O agente etiológico é o Myxovirus influenzae, que se encontra subdividido em 

três tipos: Influenza A, B e C. Estes diferem na gama de hospedeiros e na 

patogenicidade. Apenas os vírus dos tipos A e B apresentam relevância clínica nos 

humanos. O vírus Influenza A foi isolado em animais de sangue quente incluindo o 

Homem, enquanto os vírus Influenza B e C infetam, quase exclusivamente, o Homem 

[29].  

A gripe apresenta o seu pico de incidência no inverno, nos meses de 

Dezembro a Fevereiro, sendo por isso considerada uma doença sazonal. 

8.4.O vírus da gripe  

O vírus da gripe pertence à família Orthomyxoviridae, contêm um genoma de 

ácido ribonucleico (RNA) de segmentação única em hélice e de polaridade negativa 

[29]. 

Apresenta grande variabilidade e é dividido em subtipos de acordo com as 

diferenças nas glicoproteínas de superfície, hemaglutinina (HA) e neuraminidase 

(NA). Atualmente são conhecidos 18 HA e 11 NA, sendo os mais frequentes H1N1 e 

H3N2 [30]. 

Os vírus usam as células que infetam para se replicarem. Desta forma, a HA 

proporciona a ligação do vírus ao ácido siálico das células respiratórias, permitindo a 

sua entrada pela membrana celular. Quanto à NA esta atua na libertação, clivando o 
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recetor, de novos vírus do local onde ocorreu a replicação. Assim, anticorpos contra 

a HA protegem contra a infeção e anticorpos contra a NA impossibilitam a libertação 

do vírus, impedindo a propagação da infeção [31]. 

Estes vírus sofrem mutações constantes devido à segmentação do seu 

genoma. Estas mutações podem ser variações antigénicas maiores (shift), onde 

existem trocas aleatórias do material genético da HA e NA, devido ao rearranjo de 

segmentos gênicos, sendo estas mutações menos frequentes mas súbitas. Esta 

mudança leva ao surgimento de um novo subtipo de Influenza A [32]. 

Quanto às variações antigénicas menores (drift), são devidas a mutações 

génicas pontuais, no mesmo subtipo da Influenza A. Essas mutações na HA e NA 

decorrem constantemente, devido a mutações nos genes que as codificam, no 

decorrer da replicação. Assim, os anticorpos formados podem não responder 

adequadamente contra as novas estirpes do vírus, por isso é necessária a vacinação 

anual [32,33]. 

8.5. Gripe sazonal  

A gripe caracteriza-se por uma infeção respiratória aguda, de início repentino, 

que dependo da natureza do vírus, idade, estado fisiológico e experiencia imunológica 

do hospedeiro poderá não manifestar sintomas, matar ou originar uma doença aguda 

e autolimitada, que é o mais comum [34]. 

O contágio é maioritariamente feito pelo ar na forma de aerossol, um dia antes 

a sete dias após o início dos sintomas. Em crianças e doentes imunocomprometidos, 

esse período pode ser mais prolongado. A transmissão pode ocorrer através da saliva 

expelida durante a tosse, espirros, a falar com uma pessoa doente, ou por contacto 

direto com objetos ou superfícies contaminas (por exemplo, as mãos). O período de 

incubação é, normalmente, de dois dias, podendo variar entre um a cinco dias [35].   

Qualquer pessoa pode contrair a infeção, contudo, existem grupos de risco, 

tais como pessoas com idade superior a 65 anos, crianças com menos de 5 anos, 

doentes crónicos (cardíacos, respiratórios, renais, diabéticos), imunocomprometidos, 

grávidas (2º e 3º trimestre) e profissionais de saúde. A grande maioria das pessoas 

recupera em menos de 2 semanas, contudo, pessoas que façam parte dos grupos de 

risco podem desenvolver complicações que levam à necessidade de hospitalização 

ou até à morte. Estas complicações podem ser desidratação, otite média (otite 

bacteriana secundária ou otite vírica), sinusite, exacerbações de asma, bronquite, 

doença pulmonar obstrutiva crónica, pneumonia viral ou bacteriana, entre outras [35]. 

Existe uma grande confusão na distinção entre gripe e constipação. A sua 

diferenciação pode ser feita pela sintomatologia (Tabela 2), início dos sintomas e pelo 
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agente etiológico. A principal causa da constipação é o Rinovírus humano e da gripe 

é o vírus Influenza.  

Tabela 2: Diferenças entre gripe e constipação [34]. 

Sintomas Gripe Constipação 

Início súbito Sim Não 

Febre Alta Baixa ou sem febre 

Cansaço Severo Ligeiro 

Cefaleias Moderadas a intensas Ligeiras 

Tosse Frequente Ligeira 

Arrepios Frequente Raro 

Mialgias Frequente Pouco frequente 

Espirros Ligeira Frequente 

Congestão nasal Ligeira Frequente 

Dor de garganta Ligeira Frequente 

8.5.1.Patogénese da infeção  

O vírus da gripe liga-se especificamente à superfície das células epiteliais das 

vias aéreas superiores. A hemaglutinina facilita a ligação ao recetor celular que possui 

ácidos siálicos levando à fusão do vírus na célula. Poucas horas após a infeção 

milhares de novos vírus são replicados, o que torna a gripe uma doença de progressão 

rápida. Este mecanismo leva a uma degeneração celular o que por sua vez leva à 

produção de citocinas e mediadores pró-inflamatórios pelo sistema imune [29]. 

8.5.2. Sintomas e mediadores responsáveis 

Na gripe os sintomas são súbitos e são essencialmente: tosse, febre alta, 

cefaleia, faringite, mialgia, congestão nasal, fraqueza, anorexia e dores de garganta. 

Sintomas agudos e febre, frequentemente, persistem 7 a 10 dias. Enquanto a 

fraqueza e fadiga podem durar até 2 semanas. [29] 

Os macrófagos têm a capacidade de desencadear uma resposta de fase 

aguda quando estimulados pelo vírus. Na superfície dos macrófagos existem 

recetores que contactam com os componentes virais e desencadeiam a produção de 

citocinas. A resposta imune pode ser de dois tipos: local, onde estão envolvidos 

mediadores como a bradicinina, prostaglandina e histamina, ou uma resposta 

sistémica onde as citocinas, IFN,TNF e ILs estão presentes. As citocinas agem 

recrutando outras células do sistema imunológico que levam à inflamação e febre [34]. 

A nível local, na laringe, a bradicinina, prostaglandina e histamina atuam produzindo 

tosse. Na nasofaringe a bradicina e prostaglandina levam a uma inflamação e dor de 
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garganta. A bradicina leva à congestão nasal devido ao efeito vasodilatador e a 

histamina aos espirros, sendo a rinorreia uma causa da secreção colinérgica. A nível 

sistémico, o IFN e TNF são responsáveis pela cefaleia, as IL-1 e IL-6 pela febre e 

arrepios [34]. 

8.5.3. Medidas de tratamento  

O que devemos tratar na gripe são os sintomas que perturbam o bem-estar do 

doente e a saúde dos indivíduos de risco. 

O tratamento pode passar por fármacos, como os antivíricos, contudo, estes 

não substituem a vacinação e devem ser administrados, preferencialmente, nas 

primeiras 48 horas após o aparecimento dos sintomas. A sua utilização impede a 

replicação o vírus no hospedeiro e pode reduzir a intensidade e duração dos sintomas 

em 1-2 dias. São exemplos destes: zanamivir e oseltamivir (Tamiflu®) que inibem a 

neuraminidase e atuam no Influenza A e B [29]. 

O tratamento dos sintomas pode ser feito recorrendo a: 

Antitússicos: São supressores da tosse irritativa. Não devem ser associados a um 

mucolítico uma vez que têm efeitos opostos. São utilizadas na tosse seca substâncias 

ativas como o dextrometorfano, levodropropizina e a oxolamina.  

Expetorantes: Auxiliam a eliminação da expetoração, aumentando a produção de 

muco. São exemplos de substâncias ativas a bromexina, ambroxol, 

carbocisteína e N-acetilcisteína, todas elas atuam como expetorantes, 

mucolíticos e mucocinéticos [36]. 

Anti-histamínicos: Não devem ser usados na asma. Atuam nos espirros através do 

efeito anti-histamínico, mas também na rinorreia com efeito anticolinérgico [37]. 

Descongestionantes nasais: São vasoconstritores, uma vez que a congestão nasal 

resulta de uma vasodilatação, que reduzem o edema e a produção de muco. Contudo 

a sua ação vasoconstritora pode levar a taquicardia ou bradicardia,cefaleia, sedação, 

sonolência, convulsão, agitação, e isquemia cerebral. A duração do tratamento varia 

mas nunca deve ultrapassar os 7 dias, pois provocam rinite medicamentosa, em que 

existe uma congestão nasal provocada pelo próprio medicamento, dessensibilização, 

ou seja, quando o organismo deixa de responder às doses habituais, o que leva a que 

cada vez seja necessário de uma maior dose de fármaco para obter o mesmo efeito 

e se usado por um longo período quando se interrompe a utilização o 

congestionamento piora (efeito rebound) [38]. 

Higiene Nasal: Pode usar-se soro fisiológico ou água do mar esterilizada que 

melhoram a clearance do muco e eliminam impurezas. 



 

25 

 

Analgésicos, antipiréticos: Combatem sintomas como calafrios, dores musculares, 

dores de cabeça, dores de garganta e febre. Devemos ter em atenção que a aspirina 

não está recomendada a pessoas com problemas gastrointestinais, asma, a fazer 

tratamento com anticoagulantes e com gota [39]. 

Anti-gripais: Tratam-se de associações de fármacos, como analgésico-antipirético/ 

anti-histamínico/ descongestionante, entre outros. Estudos comprovam que adaptar o 

tratamento de acordo com os sintomas e características de cada pessoa, com a toma 

de medicamentos com apenas um princípio ativo traz mais benefícios [40].  

Medidas Alternativas: O zinco pode ser usando na redução da duração dos 

sintomas, pela ação inibitória do crescimento viral, mas são escassos os estudos que 

apoiam o seu uso diário para a prevenção da gripe. A utilização da planta natural 

equinácea atua na fase inicial do tratamento da gripe. Esta ativa os macrófagos, 

estimula a fagocitose e a produção de citocinas [41,42].  

8.5.4.Medidas preventivas  

As recomendações de prevenção e tratamento não farmacológico da DGS 

para 2018 passam pela lavagem correta das mãos, principalmente depois de se 

assoar, espirrar ou tossir; tapar o nariz e a boca, quando espirrar e tossir, com um 

lenço de papel descartável ou o braço mas nunca com a mão; evitar o contacto 

próximo com pessoas doentes; se possível permanecer em casa e assegurar a 

distância das outras pessoas; limpar com frequência os objetos que possam estar 

contaminados; praticar atividade física; reduzir o stress; beber muitos líquidos; ter uma 

alimentação equilibrada; consultar o farmacêutico ou ligar para a linha Saúde 24. 

A toma de suplementos alimentares reforça o sistema imunitário, suaviza os 

sintomas e previne a gripe em grupos de risco. Estes têm, na sua maioria, presente 

na composição vitamina C que pode reduzir a duração e severidade dos sintomas, 

devido às suas propriedades antioxidantes. Contudo elevadas concentrações de 

vitamina C estão associadas a problemas gastrointestinais, urinários, dor de cabeça, 

aumento da absorção de ferro e podem interferir com fármacos anticoagulantes [41]. 

8.5 Vacina da gripe  

A vacinação é medida de prevenção mais eficaz. Esta permite que no caso de 

adquirir uma gripe, a mesma será menos grave, sendo menos provável desenvolver 

complicações. O vírus Influenza sofre elevadas mutações durante a fase de 

replicação, especialmente na hemaglutinina e neuraminidase. Estas mutações 

decorem de forma independente e levam, normalmente, ao aparecimento de novas 

variantes, para as quais a população ainda não apresenta imunidade. Desta forma, a 

vacina apenas garante um período de 6 a 10 meses de imunização, tornando 

necessária a vacinação anual [43]. 
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A vacina pode ser administrada durante todo o outono e inverno, de 

preferência até ao final do ano civil. 

As vacinas da gripe contêm vírus inativos, que levam a uma resposta imune 

(estimula a produção de anticorpos) contra o antigénio presente na superfície do vírus. 

Os anticorpos desenvolvem-se 2 semanas após a administração da vacina. Sendo 

que a probabilidade de contrair gripe após vacinação é de 10 a 30% [43].  

  A vacinação é recomendada, pela DGS, a pessoas com idade igual ou superior 

a 65anos; doentes crónicos; imunodeprimidos; grávidas; profissionais de saúde e 

outros prestadores de cuidados de saúde [44]. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) coordena a recolha de estirpes do 

vírus Influenza, em vários países. Estas são classificadas de acordo com os critérios 

estabelecidos pela OMS. Depois dessa análise, determina-se a composição das 

estirpes dos vírus Influenza A e B a serem incluídas na composição da vacina que 

será disponibilizada no ano seguinte [43]. 

De acordo com a OMS as vacinas trivalentes da época 2018-2019, no 

Hemisfério Norte, são compostas por: 

 Uma estirpe viral A (H1N1)pdm09 idêntica a A/Michigan/45/2015;  

 Uma estirpe viral A (H3N2)pdm09 idêntica a A/Singapore/INFIMH-16-

0019/2016  

 Uma estirpe viral B (linhagem Victoria) idêntica a B/Colorado/06/2017. 

[44] 

Para alguns grupos de risco a vacina é gratuita. Para os utentes em que a 

mesma não seja gratuita, esta é dispensada nas farmácias de oficina através de 

prescrição médica e com comparticipação de 37% [45]. 

Durante o meu estágio fui várias vezes questionada sobre a existência e venda 

das vacinas na farmácia e respetiva administração. 

8.6. Intervenção na Farmácia  

  Ao farmacêutico cabe a importante tarefa de sensibilizar e educar para a 

saúde. Mas, também, alertar para que se as queixas persistirem ou agravarem deverá 

consultar o médico, principalmente na presença de temperatura superior a 38º, 

cefaleias, mialgia, náuseas e vómitos. É também importante ressalvar que o uso de 

antibióticos não trata infeções virais, como é o caso da gripe. A sua toma leva ao 

desenvolvimento de resistências, por isso só devem ser usados quando é identificada, 

por um médico, uma infeção bacteriana. Contactei com vários utentes que faziam um 

uso incorreto dos antibióticos, não que estes sejam vendidos na farmácia sem receita 

médica, mas vários utentes utilizavam o que restava das caixas por finalizar. Nestas 
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situações, expliquei numa linguagem simples todas as consequências de não 

respeitar a posologia e da sua utilização inapropriada.  

Abordei este tema através da elaboração de um poster informativo (Anexo 12) 

que referia as dúvidas mais frequentes. Este poster foi exposto nos três balcões de 

atendimento, durantes os meses de Novembro a Fevereiro. Sobre este incidiam 

respostas às seguintes perguntas: O que é a gripe?; Quais os sinais/sintomas?;Qual 

gravidade?;Como se transmite ? Como evitar?; Quem deve ser vacinado?;Estou com 

gripe e agora ?.Esta ação permitiu assim a educação dos utentes em termos de saúde 

pública. 

8.7. Conclusão  

O vírus da gripe são é ameaça à saúde pública. Devido à sua evolução rápida 

e imprevisível. Quanto aos sintomas gripais, estes afetam a qualidade de vida uma 

vez que levam a uma diminuição da concentração, redução da performance física e 

intelectual, mau humor e alterações no padrão do sono. Tendo como consequência 

uma grande morbilidade devido ao absentismo laboral e escolar. Por estas razões as 

pessoas recorrem à farmácia de forma a minimizar os sintomas ou até na procura de 

prevenir a infeção. 

Considero que este projeto foi bem-sucedido, uma vez que me deu maior 

segurança no aconselhamento sobre este tema e porque foi implementado numa fase 

de maior procura e de necessidade de esclarecimento sobre o mesmo. O facto de o 

poster estar exposto nos balcões permitiu um aconselhamento sempre direcionado 

para o mesmo, facilitando a comunicação entre farmacêutico-utente. 

 

9.Projeto II – Medicamentos Genéricos 

9.1. Contextualização  

Este projeto tem como objetivo fornecer informação sobre os medicamentos 

genéricos, num formato no qual o utente possa avaliar os seus conhecimentos sobre 

tema e posteriormente obter a informação correta sobre o mesmo através de um vídeo 

informativo.  

A sua realização surgiu de frequentemente ser questionada sobre a viabilidade 

dos mesmos e algumas questões como a relação qualidade-preço e a eficácia. 

9.2. Definição 

Segundo o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto: “Considera-se 

genérico, um medicamento com a mesma composição qualitativa e quantitativa em 

substâncias ativas, a mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o 
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medicamento de referência haja sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade 

apropriados” [14]. 

Na cartonagem destes medicamentos consta o nome da substância ativa, 

dosagem, forma farmacêutica e sigla “MG” [14]. 

9.3. Medicamentos genéricos em Portugal 

Segundo o Infarmed a quota de mercado dos MG excedeu pela primeira vez 

os 48% no primeiro trimestre de 2018 (Figura 3).O aumento de 1,2 % face ao trimestre 

equivalente é devido a um maior apelo para o seu uso [46]. 

Figura 3- Variações na quota de mercado entre o ano 2003 e 2018 

Fonte: INFARMED. Quota de mercado de 2018 dos medicamentos genéricos. 

De acordo com o Infarmed, no conjunto de medicamentos que têm genéricos 

comercializados a quota é já de 64%, o que significa que dois em cada três 

medicamentos dispensados são genéricos. O incentivo que o governo atribui às 

farmácias de 35 cêntimos por embalagem dispensada, quando as mesmas vendem 

um dos quatro MG mais baratos de cada grupo homogéneo, foi outra medida positiva 

para este recorde [46]. 

O Infarmed reporta dados de quota de mercado com base nas doses diárias 

definidas, à semelhança da maioria dos países da OCDE. A quota atingiu 53,1% nos 

primeiros 3 meses de 2018 (mais 1% face a 2017) [46]. 

O organismo regulador em causa considera que a comparticipação do 

genérico da Rosuvastatina (para o colesterol) criou uma diminuição da despesa de 

1,3 milhões de euros para o SNS e de 1,4 milhões de euros para o utente nos 

primeiros 3 meses de 2018 [46]. 

No conselho do Porto, a quota de mercado de genéricos segundos os dados 

mais recentes,2017, é de 40% [47].  
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9.4. Vantagens dos medicamentos genéricos 

As substâncias ativas existentes nos MG estão presentes no mercado há pelo 

menos 10 anos e, por isso, têm maior salvaguarda quer de efetividade quer de 

conhecimento do respetivo perfil de segurança. Por outro lado, suportados pelos 

estudos de biodisponibilidade, que evidenciam a sua bioequivalência, apresentam a 

mesma segurança e eficácia que o medicamento de referência (Decreto-Lei n.º 

176/2006, de 30 de Agosto).Assim, estes medicamentos impulsionam a busca de 

novas terapêuticas. 

Por outro lado, são 20-35% mais baratos que o medicamento de referência 

uma vez que a sua produção não necessita de despesas com investigação e testes 

pré-clínicos e clínicos. O que é vantajoso para os utentes e para o SNS pois permite 

uma maior gestão dos recursos disponíveis. No caso de existir grupo homogéneo, o 

preço de venda ao público é igual ou inferior ao preço de referência desse grupo. Isto 

permite aumentar a capacidade de financiar fármacos inovadores de elevado custo 

[49,50,51]. 

A obtenção de autorização de introdução no mercado é mais rápida pois existe 

uma simplificação de todo o processo de apresentação dos relatórios sobre os 

ensaios farmacológicos, toxicológicos, clínicos e pré-clínicos [14]. 

Aumentam a adesão dos doentes às terapêuticas, por facilitarem a sua 

acessibilidade e diminuem as discrepâncias entre a população no acesso aos 

cuidados de saúde [48]. 

É ainda importante referir que o uso dos MG é feito maioritariamente por 

doentes que tomam medicamentos para doenças crónicas (cancro, diabetes, 

depressão e hipertensão arterial), para além disso são polimedicados e reformados, 

com reformas inferiores a 500 euros. Desta forma, esta é a população que mais 

beneficia com o crescimento deste mercado, pois permite obter medicamentos com o 

mesmo grau de eficácia a preços mais reduzidos. 

9.5. Desenvolvimento de MG 

O processo de desenvolvimento de um medicamento é moroso e caro, pois é 

essencial o desenvolvimento de testes pré-clínicos e os ensaios clínicos em animais 

e humanos. Posteriormente à sua entrada no mercado, o laboratório que desenvolveu 

esse medicamento tem um período de 10 a 20 anos em que o pode vender, em 

exclusivo, de forma a rentabilizar o investimento e libertar recursos para a 

investigação de novos medicamentos [52]. A produção de medicamentos 

equivalentes, os genéricos, só podem ser introduzidos no mercado assim que todas 

as patentes e certificados complementares de proteção (SPCs) do produto originador 

tiverem expirado. Assim, os MG apenas têm de realizar estudos de bioequivalência 
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de forma a garantir que este tem as mesmas propriedades farmacocinéticas e 

farmacodinâmicas do produto de referência. 

À semelhança dos produtos de referência, os MG são produzidos em fábricas 

que cumprem as normas das Boas Práticas de Fabrico (BPF) e que são inspecionadas 

regularmente. Aliás, após o MG estar disponível no mercado, o fabricante tem de o 

monitorizar a nível dos eventos adversos, o mesmo acontece para os produtos de 

referência [53]. 

As únicas diferenças que podem existir entre o medicamento original e o MG 

são as características farmacêuticas, em termos de cor, forma ou marcações, 

mantendo a mesma segurança e eficácia do de referência [54]. 

9.6. Intervenção na Farmácia  

Existem ainda muitos utentes que têm dúvidas sobre os MG. O farmacêutico 

deve aumentar a adesão aos mesmos, assegurando a confiança no medicamento 

através de informações técnicas pertinentes e do esclarecimento de dúvidas. 

Desta forma, elaborei um inquérito intitulado “O que sabe sobre Medicamentos 

Genéricos (MG)?” através do Google Drive (Anexo 13). Visto que realização deste 

não coincidiu com o expediente da FF, por sugestão da farmácia, o mesmo foi 

divulgado via Facebook. O inquérito, anónimo, possuía 9 questões, de duas opções 

onde apenas uma se encontrava correta. Os dados obtidos foram trabalhados em 

Excel (Anexo 14). 

Foram inquiridas 99 pessoas, na sua maioria até aos 25 anos, 38,4%. Da 

amostra, o sexo feminino foi o que o obteve maior afluência de respostas, 70 pessoas 

72,2 %.  

Verificou-se que 81 pessoas, 81,8 %, sabiam que o Infarmed disponibiliza uma 

aplicação informática para consulta do preço de todos os MG. Apenas um total de 72 

pessoas, 72,7%, sabe que um MG apresenta a mesma substância ativa, dosagem, 

forma farmacêutica e indicação terapêutica que o medicamento de marca. De todos 

os inquiridos 13,1% afirmaram que os MG podem causar mais reações adversas do 

que os de marca. E 88 pessoas, 88,9 %, tem conhecimento que os MG são produzidos 

em fábricas controladas e cumprem exatamente as mesmas normas de qualidade, 

segurança e eficácia que os de marca. 

O facto de que todas as farmácias, por lei, devem ter disponíveis 3 dos 5 MG 

de preço mais baixo era do conhecimento de 84,8 % da amostra. 

Do total dos inquiridos, 22,2 % não sabia que estes medicamentos eram mais 

baratos por não terem os custos de investigação dos de marca.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Pharmacokinetics
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Por fim, 86,7 % das pessoas acreditavam que é possível poupar 100 milhões 

de euros por ano em despesas com medicação com o uso de medicamentos 

genéricos.  

No decorrer do meu estágio, produzi um vídeo informativo, de 1:49 minutos, 

na plataforma Youtube, “Medicamentos Genéricos”. O qual, refere a definição de MG, 

vantagens da sua escolha, porque são mais baratos, as percentagens de MG 

dispensados em Portugal vs outros países e a poupança realizada pelo SNS com o 

seu uso. O mesmo foi divulgado no facebook e instagram da farmácia. Obtendo, até 

ao momento da elaboração deste relatório 329 visualizações. 

Com este projeto consegui perceber quais as dúvidas e desconhecimentos 

dos utentes em relação ao tema. Posteriormente, através do vídeo abordei essas 

mesmas desconfianças com a finalidade de consciencializar e informar.  

9.7.Conclusão 

Os MG proporcionam um controlo de custos e um investimento em saúde a 

longo prazo. Estes contribuem para um maior acesso aos medicamentos e uma 

melhor adesão por parte dos utentes às terapêuticas, sem que isso reflita num 

aumento das despesas para o Estado e utentes [48]. 

Este projeto é a comprovação que a falta de informação é muitas vezes a 

causa de receios e desconfiança no uso dos genéricos. Uma vez apreendidos os 

benefícios dos mesmos, os utentes mostraram-se recetivos à sua utilização de forma 

mais clara e consciente.  

 

10.Projeto III – Pé Diabético 

10.1. Contextualização 

O controlo da Diabetes Melittus (DM) é essencial para evitar complicações 

mais graves, como o pé diabético. A educação do doente permite que este adquira 

conhecimentos sobre a sua prevenção, diminuindo assim os encargos para o doente, 

seus cuidadores e SNS.  

Com a ajuda da Dra.Patrícia, podologista da FF, foi-me permitido abordar este 

tema e chegar, também, aos utentes que recorrem às consultas de podologia. 

10.2. Diabetes Mellitus  

 A diabetes é uma doença metabólica multifatorial, que ocorre quando o 

pâncreas não é capaz de produzir insulina ou quando o corpo não consegue fazer uso 

da insulina que produz. A insulina, sendo uma hormona produzida pelo pâncreas, 

permite que a glicose dos alimentos ingeridos passe da corrente sanguínea para as 

células, produzindo energia. Assim, a insulina ajuda a glicose a entrar nas células. 
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Quando o corpo não é capaz de produzir insulina ou usá-la de forma eficaz, ocorrem 

níveis elevados de glicose no sangue (hiperglicemia) [55]. 

A sua prevalência tem vindo a aumentar, sendo atualmente considerada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) como a pandemia do século XXI, com pre-

visões de poder atingir, nos próximos 20 anos, mais de 20% da população mundial. 

Em Portugal, a DM afeta 13,3% da população com idades entre os 20-79 anos, das 

quais 44% desconhecem ter a doença [56]. Sendo que, 2 milhões de pessoas são 

portadoras de hiperglicemia intermédia ou “pré-diabetes” [56]. Segundo o relatório de 

2015 do Observatório Nacional da Diabetes, a diabetes consome uma grande fatia de 

recursos correspondente a 0,1 % do PIB e 9% do orçamento para a saúde. Segundo 

a mesma fonte, a prevalência de diabetes aumenta com a idade, uma vez que pelo 

menos um quarto das pessoas tem mais de 60 anos [57]. 

O comprometimento tecidular dos membros inferiores pelos traumas e a 

vulnerabilidade do doente às infeções gera um quadro clínico grave, denominado de 

"Pé Diabético". 

10.3. O pé diabético  

Segundo a OMS, caracteriza-se pela infeção, ulceração ou destruição dos 

tecidos dos pés associado a problemas de neuropatia sensitivomotora e patologia 

isquémica dos membros inferiores de doentes com diabetes mellitus. É uma das 

complicações mais graves da diabetes mellitus e o responsável por 70% de todas as 

amputações efetuadas por causas não traumáticas. Em Portugal, ocorrem 

anualmente cerca de 1600 amputações não traumáticas dos membros inferiores, 

levando a um esforço acrescido do membro remanescente que desenvolve problemas 

em um ano e meio. Dados da DGS, estimam que decorridos cinco anos sobre a 

primeira amputação mais de 50% dos doentes terão sofrido amputação do membro 

inferior remanescente [58].  

O pé diabético é a principal causa de ocupação das camas hospitalares pelos 

diabéticos que levam, na maioria dos casos, a internamentos prolongados associados 

a grandes custos [59]. 
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Entre 2010-2016 verificou-se que o número de amputações dos membros 

inferiores diminuiu, registando-se em 2016 o valor mais baixo de amputações major 

(ao nível da coxa, perna ou tornozelo) e minor (parte do pé) (Figura 4). 

Figura 4- Amputação dos membros inferiores por motivo de diabetes, em Portugal 

entre 2010-2016.  

Fonte: DGS. Programa Nacional para a diabetes 2017 

 

Um dos objetivos do Programa Nacional de Controlo da Diabetes Mellitus, é a 

redução do número de amputações nos doentes diabéticos, através da sua prevenção 

(essencialmente) e tratamento. 

10.3.1. Tipos de lesões 

As lesões do Pé Diabético acontecem devido à falta de sensibilidade 

provocada pela neuropatia sensitivomotora e/ou isquémia causada pela aterosclerose 

das artérias do membro inferior. Quando nervos ou vasos são afetados, levam ao 

aparecimento de um Pé Neuropático (70%) ou de um Pé Neuroisquémico (30%). O 

diagnóstico diferencial destas duas condições é essencial para um correto tratamento 

[58].Assim, os parâmetros diagnósticos decisivos são os vasculares, enquanto os 

neurológicos apenas são confirmativos. Estes últimos avaliam alterações sensitivas e 

deveram ser efetuados a todos os doentes. Têm como objetivo a avaliação da 

sensibilidade à pressão com o monofilamento de 10 g de Semmes-Weinstein, 

sensibilidade vibratória (uso de diapasão de 128 Hz), a sensibilidade táctil (uso de 

algodão) ou a pesquisa de reflexos aquilianos (uso de martelo de reflexos) [58]. 

 A neuropatia pode permitir que lesões passem despercebidas ocorrendo 

ulceração, infeções graves ou, em alguns casos, amputação. Pensa-se que a cada 

30 segundos ocorre a amputação de um membro inferior em algum lugar do mundo 

como consequência do diabetes. 

As lesões do Pé Neuropático curam, 80 a 90%, quando sujeitas a um 

tratamento adequado. Por sua vez, o prognóstico do Pé Neuroisquémico depende do 

restabelecimento da circulação sanguínea [60].  
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10.3.2. Medidas preventivas 

Acredita-se que cerca de 85% das amputações tenha origem numa úlcera. 

Desta forma, a amputação pode ser evitada se intervirmos de forma atempada e 

correta no tratamento dessa úlcera [59]. 

A prevenção das lesões é essencial de forma a diminuir a incidências de novos 

casos e da gravidade dos mesmos. Esta passa por medidas como:  

 Observação diária dos pés, num local com luz adequada, das zonas menos 

visíveis com a ajuda de um espelho ou de outra pessoa. 

 Conselhos práticos de higiene, como lavar os pés com água morna corrente 

(não deixar os pés de molho), secar bem os pés (sem esfregar), colocar creme 

hidratante, exceto nos espaços interdigitais. 

 Conhecimento dos agentes agressores, para isso, não andar descalço, não 

utilizar sacos de água quente nem colocar os pés perto de fontes de calor 

como lareiras ou aquecedores. 

 As unhas devem ser limadas semanalmente e deve ser vigiada a sua cor e 

textura. 

 Uso de palmilhas e calçado específico, o calçado é a causa mais frequente de 

lesões do Pé Diabético. Este deve medir um centímetro a mais que o dedo 

mais comprido e as palmilhas devem ser amovíveis. Observar o interior dos 

sapatos antes de os calçar de forma a garantir que não possuem nada que 

possa lesar o pé. As meias devem ser brancas, sem costuras e de material 

absorvente. 

 A remoção de calosidades deve ser feita por um podologista. [58] 

A prevenção, o tratamento da úlcera e a monitorização do pé diabético podem 

reduzir a taxa de amputação de 45% a 85% [61]. 

Não esquecer que é essencial um bom controlo glicémico e a compensação 

de doenças concomitantes, como a insuficiência cardíaca ou o síndrome nefrótico. 

10.4. Intervenção na Farmácia  

De forma a promover a educação para a saúde, ou seja, instruir o doente e 

sensibilizá-lo para a importância dos conhecimentos sobre o tema para um tratamento 

e prevenção mais consciente e responsável. Elaborei um panfleto (Anexo 16) sobre o 

tema em estudo. Aproveitei, também, a realização do rastreio de podologia que iria 

decorrer na farmácia para fornecer os panfletos e divulgar o tema. Nestes, incidia 

informação sobre o que é o pé diabético, explicação dos cuidados a ter e o que deve 

evitar, de forma a dar a entender que o tratamento e prevenção são essenciais para 

evitar danos maiores.  
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O farmacêutico apresenta um papel fundamental na adesão e gestão da 

terapêutica dos doentes com diabetes orientando-os para a edução sobre a glicemia, 

auto monotorização, controlo da PA e importância dos níveis de hemoglobina glicada. 

O farmacêutico atua como educador não apenas na promoção do uso correto dos 

medicamentos, mas também na transmissão de informação relevante para o utentes 

e seus cuidadores. Estas são ações simples que este profissional de saúde pode 

adotar de forma eficaz e sem grandes custos para ajudar o doente na prevenção de 

lesões ou no seu tratamento.  

10.5. Conclusão 

O Internacional Working Group on the Diabetic Foot alerta para os elevados 

custos associados às ulceras e amputações, quer para o utente quer para o SNS. 

Uma vez que os cuidados preventivos são intervenções de baixo custo, existe uma 

relação positiva entre custo/benefício.  

Com este projeto consegui transmitir que o pé diabético é tratável, curável, 

mas acima de tudo, prevenido. 

 

11.Conclusão final  

 No decorrer do meu estágio, foi-me permitido adquirir conhecimentos, contatar 

com a realidade do que é ser farmacêutico nos dias de hoje, tomar consciência das 

dificuldades que podem surguir no contato com o utente e nos imprevistos que daí 

decorrem. Durante o estágio desenvolvi projetos que incidiam em temáticas 

relevantes para os utentes, para o seu conhecimento, saúde e bem-estar. Com eles 

adquiri competências de sentido crítico, pesquisa e marketing. 

 Considero que contactei com todas as tarefas e serviços efetuados numa 

farmácia comunitária. Na qual me transmitiram doutrinas teóricas e profissionais, que 

me serão proveitosas no futuro. Resta-me, assim, agradecer. 

Acredito que, para que o utente obtenha os melhores cuidados de saúde este 

tem ser considerado único e por isso todo o trabalho se deve centrar nele. 
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Anexos 

Anexo 1: Instalações- zona de atendimento ao público 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Gabinete de serviços e atendimento personalizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3: Área de receção de encomendas 
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Anexo 4: Armazém  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5: conjunto de gavetas deslizantes 
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Anexo 6: Conjunto de gavetas deslizantes II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7: Controlo da temperatura  
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Anexo 8: Laboratório 
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Anexo 10: Publicações nas redes sociais  
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Anexo 11: Plano de formação contínua e respetivos certificados  

Tema Horário/Duração Data Local 

Uriach Teralab (Aquilea ColesteroL 

®;Colagenius ®;Beauty Colagenius®) 

1 hora 30 Novembro  FF 

Academia Perrigo (Pele casca de 

Laranja) 

4 Horas 4 Dezembro Online 

Academia Perrigo (Gripes e 

Constipações) 

4 Horas 5 Dezembro Online 

Academia Perrigo (Módulo de 

Formação Congestão Nasal) 

4 Horas 8 Dezembro Online 

Pharma Nord (Bio-Ativo Melatonina® , 

Bio-Ativo Magnésio®) 

 18 Dezembro FF 

Marti-Derme (Novidades) 1 Hora 25 Janeiro FF 

Cantabria Labs 

(Estrofito®,Baciginal®,CIstiless®, 

Estrofito®,Cistitone®,Folstim®,Folcare®, 

KPL®,Biretix®,Heliocare® 360º ) 

1 Hora 8 Fevereiro FF 

Caudalie (Formação Geral) 1 Hora 12 Fevereiro FF 

Bioderma (Formação Geral) 9H- 17H 14 Fevereiro Hotel Porto 

Palácio 

Vichy (Formação Geral) 9:30H- 13H 15 Fevereiro Academia 

L´Oreal 

Bio-Activo (Formação Geral) 14H-19H 20 Fevereiro Hotel 

Bessa 

Uriage (Formação Geral) 9-17H 26 Fevereiro Hotel 

Mercure 

Sesderma (Formação Geral) 14h- 17H 28 Fevereiro Sede 

Sesderma 
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Anexo 12: Poster implementado sobre o que é a gripe 
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Anexo 13: Inquérito “O que sabe sobre Medicamentos Genéricos (MG)?” 
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Anexo 14- Resultados 

Variáveis Resultados 

(N/ %) 

Total de respostas viáveis 99 

Idade  

Até 25 anos  38 (38,4%) 

25-40 anos 32 (32,3%) 

>40 anos 28 (28,3%) 

>65 anos 1 (1%) 

Sexo   

Feminino 70 (72,2 %) 

Masculino 27 (27,8 %) 

O Infarmed disponibiliza uma aplicação informática - Pesquisa 

MG - onde pode consultar o preço de todos os medicamentos 

genéricos para o medicamento que precisa de comprar. 

 

Certo 81 (81,8%) 

Errado 18 (18,2 %) 

Um MG é um medicamento com a mesma dosagem, forma 

farmacêutica e com a mesma indicação terapêutica que o 

medicamento de marca, apenas a substância ativa é diferente. 

 

Certo 27 (27,3 %) 

Errado 72 (72,7 %) 
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Os MG podem causar mais reações adversas do que os de 

marca. 

 

Certo 13 (13,1%) 

Errado 86 (86,9 %) 

Os MG são produzidos em fábricas controladas mas não 

cumprem exatamente as mesmas normas de qualidade, 

segurança e eficácia que os de marca. 

 

Certo 11 (11,1%) 

Errado 88 ( 88,9 %) 

Por lei, todas as farmácias devem ter disponíveis 3 dos 5 MG 

de preço mais baixo. 

 

Certo 84 (84,8 %) 

Errado 15 (15,2%) 

Os MG são mais baratos porque não têm os custos de 

investigação dos medicamentos de marca. 

 

Certo 77 (77,8 %) 

Errado 22 (22,2%) 

Com o uso de MG é possível poupar 100 milhões €/ano.  

Certo 85 (86,7 %) 

Errado  13 (13,3,%) 

 

Anexo 15: Vídeo informativo sobre os medicamentos genéricos 
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Anexo 16: Folheto implementado sobre o pé diabético 



 

59 

 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Hospitalar 

I 

 

Centro Hospitalar e Universitário do Porto 

  

2018-2019
 

Centro Hospitalar Universitário do Porto
 

Maria Inês Aranda Nogueira  

2018-2019
 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Hospitalar 

II 

 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

 

 

 

Relatório de Estágio Profissionalizante 

 

 

Centro Hospitalar  Universitário do Porto – Hospital Geral de 

Santo António 

 

Setembro de 2018 a Outubro de 2018 

 

 

 

Joana Sofia Mota Teixeira  

Margarida de Freitas Lima Rodrigues 

Maria Inês Aranda Nogueira 

Susana Marina Pereira Caetano 

 

 

Orientador: Drª. Bárbara Sousa  

 

 Novembro de 2018 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Hospitalar 

III 

 

Declaração de Integridade 

  

 Declaro que o presente relatório é de minha autoria e não foi utilizado 

previamente noutro curso ou unidade curricular, desta ou de outra instituição. As 

referências a outros autores (afirmações, ideias, pensamentos) respeitam 

escrupulosamente as regras da atribuição e encontram-se devidamente indicadas 

no texto e nas referências bibliográficas, de acordo com as normas de 

referenciação. Tenho consciência de que a prática de plágio e auto-plágio constitui 

um ilícito académico.  

 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto,28 de Março de 2019. 

 

 

 

Maria Inês Aranda Nogueira  

  



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Hospitalar 

IV 

 

Agradecimentos 

 Estagiar num dos Hospitais de referência, Centro Hospitalar Universitário do 

Porto, foi para nós um privilégio. Por isso, gostaríamos de agradecer a todas as 

pessoas e instituições que o tornaram possível.  

 Primeiramente, queremos agradecer à Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto por nos permitir concluir o nosso percurso académico num 

Hospital Central. Consideramos que este estágio complementou, da melhor forma, a 

nossa formação.  

 Agradecemos, também, aos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar 

Universitário do Porto, na pessoa da Dra. Patrocínia Rocha, pela oportunidade de 

aprender com excelentes profissionais. Todos nos receberam com grande 

hospitalidade, mostrando sempre disponibilidade para partilhar experiências e 

conhecimentos, desde Auxiliares Operacionais, Técnicos Superiores de Diagnóstico 

e Terapêutica, Farmacêuticos e Administrativos.  

 Gostávamos de destacar as Doutoras Teresa Almeida e Bárbara Santos, que 

organizaram o nosso estágio e nos acompanharam diariamente. É importante referir 

também todos os Farmacêuticos que nos guiaram e integraram ao longo do período 

de estágio. Foi-nos transmitido profissionalismo, rigor e a dedicação que devemos 

empregar na nossa atividade profissional. 

  



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Hospitalar 

V 

 

Resumo 

 O estágio hospitalar decorreu ao longo de dois meses, no Hospital de Santo 

António que pertence ao Centro Hospitalar Universitário do Porto. Teve início no dia 

10 de Setembro e fim a 31 de Outubro 2018. 

Por uma questão de logística, foram formadas duas equipas de dois 

estagiários cada, que permaneciam em cada setor farmacêutico uma semana. O 

circuito do medicamento engloba o conjunto dos setores: Armazém de Produtos 

Farmacêuticos, Farmacotecnia, Distribuição e Ensaios Clínicos.  

  Neste relatório estão descritas todas as atividades realizadas, pelo 

farmacêutico, nos setores referidos acima.  

 A realização deste estágio teve como objetivos o contacto com o ato 

farmacêutico em contexto hospitalar, a aquisição de novos conhecimentos e 

consolidação dos já aprendidos no decorrer do percurso académico. 
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Introdução  

 O Estágio Curricular do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

permite aos estudantes conhecer outra realidade dentro das saídas profissionais 

que o curso proporciona.  

O farmacêutico hospitalar faz parte de uma equipa multidisciplinar de saúde, 

sendo da sua competência a aquisição e gestão de medicamentos e a preparação e 

distribuição pelos diferentes serviços clínicos. Tudo isto suportado pelo  seu 

conhecimento clínico e científico e pelo acompanhamento da inovação terapêutica. 

Os diretores técnicos das Farmácias Hospitalares são farmacêuticos especialistas 

pela Ordem dos Farmacêuticos sendo responsáveis por todas as fases do circuito 

do medicamento.[1] 

 O estágio realizou-se nos meses de Setembro e Outubro. Inicialmente foi-

nos apresentada uma perspetiva geral do Centro Hospitalar Universitário do Porto 

(CHUP), bem como dos serviços farmacêuticos. Nas semanas subsequentes, 

permanecemos em cada setor uma semana, de forma a poder acompanhar todo o 

circuito do medicamento (anexo 1). 

Centro Hospitalar Universitário do Porto  

 O CHUP rege-se pela excelência de todos os seus serviços, de uma forma 

integrada. Prima pela diferenciação e articulação com as restantes instituições de 

saúde, tendo sempre como objetivo final a saúde do doente. Contribui para o 

desenvolvimento científico-tecnológico, uma vez que apoia a investigação e o 

ensino.[2]  

 Fazem parte deste centro hospitalar a Unidade Geral Universitária do Santo 

António, a Unidade de Doenças Infetocontagiosas – Hospital Joaquim Urbano 

(HJU), o Centro Materno Infantil do Norte (CMIN) e o Centro de Genética Médica Dr. 

Jacinto Magalhães.  

Serviços Farmacêuticos (SF) 

 Os Serviços Farmacêuticos (SF) encontram-se localizados no piso 0 do 

Edifício Neoclássico do CHUP, excetuando a Unidade de Farmácia Oncológica 

(UFO) e os armazéns dos injetáveis de grande volume.  

 A direção técnica está a cargo da Dr.ª Patrocínia Rocha. Para cada um dos 

sectores: Armazém de Produtos Farmacêuticos (APF), Unidade de Farmacotecnia, 

UFO, Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU), Unidade de Farmácia 

de Ambulatório (UFA) e Ensaios Clínicos (EC),há um farmacêutico responsável. 
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Cada sector está organizado segundo instruções de trabalho próprias (Anexo 2).  

1. Armazém de Produtos Farmacêuticos  

É responsabilidade do APF assegurar a aquisição e disponibilidade de 

medicamentos e produtos farmacêuticos em quantidade, qualidade e no prazo 

solicitado pelos serviços farmacêuticos, de modo a cumprir o prazo esperado, ao 

menor custo. Compete ao farmacêutico responsável confirmar a compra efetuada 

aos fornecedores, emitir a lista comum e partilha-la com o Serviço de 

Aprovisionamento (SA), controlar o produto disponível para a distribuição, manter 

atualizada a informação sobre o stock e efetuar as devoluções aos fornecedores .[3] 

 O APF encontra-se dividido por secções: medicação geral; ambulatório; soros de 

grande volume; antídotos; nutrição; pensos (Anexo 3) e a sala restrita aos 

estupefacientes e psicotrópicos (Anexo 4). 

1.1. Gestão da Aquisição de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos  

 Para produtos previamente autorizados por deliberações ou pela Comissão 

de Farmácia e Terapêutica, o APF comunica ao SA a necessidade de aquisição dos 

medicamentos/produtos farmacêuticos que atingem o seu ponto de encomenda no 

dia anterior. A comunicação é efetuada, a partir das 14h30, através da lista comum 

(partilhada pelo APF e SA) no GHAF – Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia. 

São preenchidos os campos: código do produto, designação, observações e 

respetiva quantidade. A emissão das notas de encomenda é efetuada na manhã 

seguinte à introdução na lista comum. O kanban (Anexo 5), quando colocado no 

respetivo ponto de encomenda, despoleta todo este processo, sendo depois 

colocado na caixa “produtos encomendados”.  

 Quando, no aviamento, se verificar que o produto se encontra em rotura ou 

pré-rotura deve ser preenchida a pasta partilhada das reclamações para que o 

Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutica (TSDT) da receção e o Técnico 

Superior de Saúde (TSS) responsável pelo APF, averiguem qual o motivo da rotura 

e tomem as diligências necessárias. [3] 

 O pedido de empréstimo de medicamentos/produtos farmacêuticos a outros 

Hospitais, Farmácias ou Laboratórios fornecedores é realizado quando o mesmo 

não existe nos serviços farmacêuticos ou em qualquer serviço clinico do hospital 

(Anexo 6). O farmacêutico responsável pelo APF contacta telefonicamente a 

entidade fornecedora e regista, no GHAF, o empréstimo obtido. É impressa uma 

guia de transporte e são contactados serviços de transporte com a maior brevidade 

possível.[3]  
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 A definição dos medicamentos/produtos farmacêuticos passíveis de serem 

encomendados à Farmácia Lemos é da responsabilidade do Diretor de Serviço, 

devendo este comunicar essa lista ao TSS responsável pelo APF. A lista pode incluir 

medicação esporádica para o CHUP, medicação esporádica para as unidades 

satélite Hospital Maria Pia, Maternidade Júlio Dinis e Hospital Joaquim Urbano, 

medicação em falta no CHUP e manipulados. Os manipulados devem ser pedidos 

com vinte e quatro horas de antecedência para permitir a sua preparação. A 

solicitação à Farmácia Lemos deve ser realizada entre as 8h00-16h00, no GHAF.[4]  

A realização de empréstimos a outros Hospitais é realizada pelos serviços 

farmacêuticos sempre que as existências o permitam ou em situação de life-saving. 

O farmacêutico responsável procede ao registo no GHAF, nos empréstimos 

concedidos, identificando a entidade que solicita o empréstimo, o nome do 

medicamento e a quantidade dispensada. [3]  

1.2. Receção, Conferência e Armazenamento 

 Após conferência e validação da encomenda rececionada, a documentação 

é enviada para o SA, de forma a dar entrada no sistema GHAF. Qualquer produto 

rececionado que necessite de transferência informática para outro armazém (CMIN, 

HJU, UFA, UFO e Produção) é armazenado num local devidamente identificado. 

São exceção os medicamentos de frio da UFA, que são colocados imediatamente 

no frigorífico deste setor, e os medicamentos muito urgentes de todos os armazéns. 

[3] 

 A receção dos medicamentos derivados do plasma humano inclui uma etapa 

de verificação do respetivo certificado do INFARMED - Certificado de Autorização de 

Utilização de Lotes (CAUL).  

 Os estupefacientes e psicotrópicos são enviados para o Farmacêutico 

responsável e armazenados numa sala fechada de acesso condicionado.  

 A arrumação é da responsabilidade do assistente operacional (AOP). Este 

deve consultar o kanban para conferir a localização do produto, verificar o prazo de 

validade (PV) e colocar o kanban no ponto de encomenda indicado. Deve ser 

seguida a metodologia First Expired First Out (FEFO) e respeitadas as 

características do produto, expressas no resumo e características do medicamento 

(RCM) e/ou embalagem.[5] 

 Para novos produtos farmacêuticos ou para produtos cujos kanbans se 

extraviem ou danifiquem, é criado um kanban. Nele deve constar o código de barras, 

a designação do produto igual à que se encontra nos artigos do sistema GHAF, 

quantidade a encomendar e ponto de encomenda, localização e observações. A 
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principal função do kanban é garantir a reposição do stock, obedecendo a pontos de 

encomenda previamente estudados.[6] 

1.3. Gestão de Stock 

A gestão de stock é feita no momento de entrada e saída dos produtos. 

Aquando da entrada dos medicamentos/produtos farmacêuticos, as guias de 

remessa são entregues ao SA, com indicação do lote e PV, previamente conferidos 

na receção. Nenhuma saída deve ocorrer sem se registar e sem ter sido dada 

entrada desse mesmo produto no sistema informático GHAF. [3] 

Para além do GHAF, existem estratégias que facilitam a gestão, tais como a 

reposição por Hospital Logistic System (HLS), representado por um sistema de 

caixas, trocando-se as caixas vazias por cheias, reposição de stocks nivelados, 

onde a reposição é realizada no próprio local, após contagem das unidades 

consumidas e reposição por kanban, retirando-se o cartão, quando se atinge o 

ponto de encomenda, colocando-o num local próprio para posterior pedido ao 

fornecedor.[7]  

É importante a monitorização do stock informático e das existências reais. 

Para este controlo é necessário a elaboração e atualização de inventários. [3] 

1.4. Atividades Realizadas 

 Neste setor acompanhamos todo o processo relacionado com as funções do 

farmacêutico: verificação e reorganização de stocks; pedido de elaboração de 

kanbans em falta; solicitação e cedência de empréstimos; distribuição de 

medicamentos e produtos farmacêuticos para os diferentes serviços; atualização da 

lista de contagem dos medicamentos com Autorização de Utilização especial (AUE) 

e controlo dos PV dos produtos armazenados. Elaboramos, ainda, um documento 

informático com o inventário dos empréstimos, concedidos e obtidos, e atualizamos 

o documento referente aos doentes que tinham prescrição enzimática. 

2. Unidade de Farmacotecnia 

 A Unidade de Farmacotecnia destina-se à formulação e preparação de 

medicamentos que não se encontram disponíveis no mercado, na dose ou forma 

farmacêutica necessárias para determinado doente. Esta personalização da 

terapêutica conduz a uma redução de desperdícios e custos para o hospital.  

 De forma a obter um produto de qualidade na manipulação de 

medicamentos, a portaria nº 594/2004 de 2 de Junho aprovou as “Boas Práticas a 

observar na Preparação de Medicamentos Manipulados em Farmácia de Oficina e 

Hospitalar”, regulada pelos Decreto de Lei nº 90/2004, de 20 de Abril e nº 95/2004. 

de 22 de Abril. 
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 Os medicamentos são preparados para doentes em regime de internamento 

ou ambulatório, para a neonatologia, hospital de dia, pediatria, entre outros. 

 No CHUP, a Farmacotecnia abrange a Produção de Medicamentos Não 

Estéreis, Produção de Medicamentos Estéreis e Produção de Citotóxicos (CTX). 

2.1 Produção de Medicamentos Não Estéreis 

 O objetivo principal da produção de medicamentos não estéreis é “preparar e 

disponibilizar os produtos selecionados pelos clientes, assegurando o rigoroso 

cumprimento da regulamentação e das Boas Práticas de Fabrico (BPF).”  

 A preparação de medicamentos não estéreis é da responsabilidade do TSDT 

e executada em sala própria, dotada de uma hotte, bancadas e armários 

adequados. Podem ser produzidas formas farmacêuticas sólidas, como pós e 

cápsulas, semissólidas, como pastas, cremes e pomadas e líquidas, 

nomeadamente, as suspensões e as soluções [8]. 

  O circuito é iniciado pelo pedido de preparação de determinado manipulado, 

através do GHAF, pela DIDDU, UFO, UFA e CMIM, ou através de kanbans quando 

são para reposição de stock no APF.  

 O farmacêutico valida as requisições, emite uma ordem de preparação (OP) 

(Anexo 7) e os respetivos rótulos (Anexo 8). A ordem de preparação contém 

informação do lote de produção, PV, identificação da preparação, composição 

qualitativa e quantitativa, número de unidades a preparar, procedimento de 

preparação, ensaios de verificação e identificação do operador e supervisor. Já o 

rótulo contém a composição quantitativa e qualitativa, número de lote do 

manipulado, prazo de validade, condições de conservação, instruções de utilização, 

via de administração, local de preparação e nome do Diretor Técnico.  

Após a preparação faz-se a rotulagem e o armazenamento do manipulado na 

embalagem secundária e procede-se ao seu envio para os serviços clínicos de 

destino (Anexo 9). Na OP, o TSDT regista as matérias-primas utilizadas, indicando a 

origem, lote e PV, e o resultado dos ensaios de verificação. Os ensaios de 

verificação diferem consoante a forma farmacêutica. Faz, ainda, o débito das 

matérias-primas, quer informaticamente quer em ficha própria para o efeito, arquiva 

as OP, dá entrada no sistema informático da nova preparação não estéril e transfere 

a mesma para o armazém para o qual se destina. 

2.2. Produção de Medicamentos Estéreis 

 A produção de medicamentos estéreis tem como objetivo “assegurar a 

disponibilidade de medicamentos estéreis ao menor custo, nas condições e prazos 

acordados”.[9] 
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 Neste setor, são produzidas ou aditivadas bolsas de nutrição e criados 

fracionados de medicamentos. Há, também, a produção de intravítreos, colírios e 

medicamentos para ensaios clínicos. 

 Os três pilares mais importantes na manipulação de medicamentos estéreis 

e tóxicos são as instalações e equipamentos, o equipamento de proteção 

individual (EPI) e os dispositivos usados na manipulação. As medidas de 

proteção, as condições e as práticas laboratoriais são adotadas de acordo com o 

risco que envolve o manuseamento dos medicamentos. 

 As instalações são compostas por três tipos de espaços com grau crescente 

de esterilização. A sala negra, onde se faz a higienização, a sala cinza para o 

fardamento e a sala branca, onde se realiza a produção dos medicamentos. Nesta 

sala, está presente uma câmara de fluxo laminar vertical (CFLv), onde a pressão é 

positiva, de forma a evitar a contaminação do ambiente interno. A entrada e saída 

de material é feita através do tranfer. Todo o material que entra para a sala branca 

tem que ser previamente pulverizado com álcool 700. No início, como no final de 

cada sessão de trabalho, procede-se à desinfeção da câmara e da sala branca.[10] 

 Os pedidos de preparação são efetuados informaticamente, através do 

GHAF, ou manualmente. O farmacêutico tem como responsabilidade validar as 

prescrições, emitir as OP e os respetivos rótulos, bem como verificar as doses, os 

volumes, as possíveis incompatibilidades e a estabilidade do produto. É atribuído um 

lote às OP e aos rótulos de forma a permitir a rastreabilidade. As OP entram na sala 

branca para auxiliar na produção, informando sobre o material a utilizar, 

acondicionamento e técnica de preparação. 

 Quer o farmacêutico, quer o TSDT entram nas salas negra e cinzenta onde 

procedem à sua higienização e fardamento, respetivamente. É função do TSDT o 

controlo diário da pressão e a limpeza da CFLv, no início e final de cada sessão, 

bem como a preparação do material necessário para o dia de trabalho. Ao AOP 

compete a limpeza todas as salas no final de cada dia.  

 Acabada a produção, o farmacêutico supervisor realiza os ensaios de 

verificação, analisando a cor e o aspeto (partículas em suspensão, precipitados e 

ausência de ar) e procede ao controlo gravimétrico (a preparação deverá apresentar 

um peso não superior, nem inferior, a 5% do valor rotulado). Em caso de não 

conformidade executa-se uma nova preparação. Por fim, a preparação é rotulada, 

embalada e as OP arquivadas.  
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2.2.1 Nutrição Parentérica 

  As bolsas de nutrição (Anexo 10) podem ser produzidas de origem, para 

neonatos, ou aditivadas, para adultos. Estas preparações são prescritas pelos 

Serviços Clínicos de Neonatologia do CMIN, pelos Cuidados Intensivos de Pediatria 

e Internamento Médico-cirúrgico (CIP-IMC), pelo Centro Hospitalar Tâmega e Sousa 

(CHTS), pela UFA e pelo Hospital de dia para doentes com défice de aporte 

nutricional.[11] 

 O farmacêutico tem como função validar a prescrição, conferindo a 

composição quantitativa e qualitativa das soluções I (macro e micro hidrossolúveis) 

e II (lípidos e vitaminas lipossolúveis), fazer os cálculos e os ajustes necessários dos 

constituintes das bolsas, emitir as OP e respetivos rótulos. Cada bolsa é identificada 

com o rótulo interno e embalada em folha de alumínio ou em saco próprio para 

proteção da luz. No final, é colocado o rótulo externo e a bolsa é acondicionada em 

manga termosselada. 

2.2.2 Produção de Citotóxicos  

 A manipulação de citotóxicos é realizada na UFO, localizada no Hospital de 

Dia Polivalente. De forma a facilitar o circuito dos CTX e a reduzir o impacto 

ambiental e ocupacional, a UFO encontra-se junto do local onde se realiza a 

quimioterapia.[12]  

 O processo inicia-se quando o doente vai à primeira consulta. Nos dias 

agendados, o doente apresenta-se no hospital de dia onde a prescrição é efetivada. 

Seguidamente, a enfermeira colhe o sangue e é analisado o hemograma. Caso o 

doente não relate episódios que possam comprometer o tratamento e, caso a 

análise ao sangue esteja conforme, há luz verde. O farmacêutico valida a 

prescrição, que é maioritariamente feita via eletrónica, para que a UFO inicie a 

preparação da medicação. Caso a análise ao sangue não esteja conforme os 

requisitos ou, caso haja relatos do doente que impeçam o tratamento, há luz 

vermelha e o doente não recebe o tratamento previsto. Em caso de dúvida, deve ser 

avaliado pelo médico e há luz amarela.[13] 

 Após a validação, o farmacêutico é responsável por emitir as OP (Anexo 11), 

impressas em duplicado e preparar o tabuleiro. Este deve conter o fármaco 

descartonado, a solução a utilizar para a diluição, a OP e os rótulos correspondentes 

(Anexo 12). Procede-se ao débito, no GHAF, das matérias-primas utilizadas com 

indicação do lote e PV e, após finalizada a manipulação, o medicamento é libertado 

para que seja administrado. [14] 
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   Além da preparação de CTX, a UFO é ainda responsável pela preparação 

de hemoderivados e do tópico ocular de mitomicina. 

 Os medicamentos de administração via intratecal têm um circuito 

específico. Isto porque há a necessidade de eliminar erros de administração 

causados pela alteração da via de administração. Idealmente, estes medicamentos 

estariam segregados dos restantes. No entanto, na UFO, eles encontram-se 

devidamente sinalizados através da referência “administração via intratecal” bem 

visível no topo da embalagem externa e sublinhada a verde. Os tabuleiros 

destinados a estes medicamentos, as caixas de transporte e as camas onde se 

encontram os doentes têm também a sinalização a verde “administração via 

intratecal”. De notar que a administração destes medicamentos é feita 

exclusivamente, pelo médico. 

 Diariamente, é elaborada pelo farmacêutico, no GHAF, uma lista de doentes 

previstos para o dia seguinte, com indicação da hora e do tratamento a realizar.[15]  

 É importante realçar que na sala branca há uma câmara de biossegurança 

(Anexo 13). Esta é responsável pela extração 100% do ar. É importante que haja um 

balanço entre o ar insuflado e extraído para que a pressão na câmara seja negativa. 

A pressão negativa durante a operação impede o derrame de qualquer substância 

perigosa. A classificação ISO é realizada tendo em conta a contagem de partículas 

através de filtros HEPA. Segundo a certificação ISO 14644-1:2015, a câmara de 

biossegurança da UFO tem a classificação ISO 5 2B2.  

 Na UFO estão disponíveis EPI, que seguem as regras NIOSH. Fazem parte 

do equipamento luvas, que devem ser trocadas a cada meia hora, protetores de 

sapatos, bata, máscara bico de pato e óculos de proteção. As luvas devem ser 

utilizadas na realização de todos os procedimentos que envolvam o contacto direto 

ou acidental com as embalagens interna e externa dos medicamentos. Têm 

obrigatoriamente marcação CE e não podem libertar quaisquer partículas. 

Idealmente, na manipulação deveria ser adotado um circuito fechado.  

2.3. Atividades realizadas 

 No setor da produção não estéril seguimos a emissão das OP, participamos 

na preparação de alguns manipulados como: Pomada Sirolimus 0,4%, Solução Oral 

de Sacarose 24%, Papéis para Dieta Modular Glucídica, Papéis de Fludrocortisona, 

Solução de Salicilato de Sódio 2%, Citrato de Cafeína, Pasta de Lassar Modificada, 

Colutório de Nistatina e Lidocaína, Hidrato de Cloral 1mg/ml, Resina Permutadora 

de Catiões, Solução Oral de Propanolol 1mg/ml, Solução Oral de Nifedipina 1mg/ml, 

Substituto de Saliva e Suspensão Oral Sildenafil 2,5mg/ml. Procedemos ao 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Hospitalar 

9 

 

embalamento e rotulagem dos mesmos. Debitamos as matérias-primas e demos 

entrada, no sistema informático, das preparações realizadas. 

 Na produção de preparações estéreis assistimos à emissão das OP, 

acompanhamos a preparação de várias bolsas de nutrição parentérica, preparações 

intravítreas, colírios e fracionamento de medicamentos. Cumprimos todas as normas 

de fardamento e proteção individual. Executámos os ensaios de verificação de 

qualidade e ajudamos na rotulagem e embalamento do produto final. 

 Na UFO, aprendemos a analisar as prescrições e a validá-las, preparamos 

os tabuleiros para a manipulação e observamos todos os cuidados a ter para se 

trabalhar em técnica assética. Foi ainda possível observar a dispensa de 

hemoderivados.  

3. Distribuição de Medicamentos  

 A distribuição de medicamentos nos hospitais é da responsabilidade dos 

serviços farmacêuticos e tem como objetivo primordial garantir a disponibilidade do 

medicamento onde e quando é necessário, contribuindo para a adesão à 

terapêutica. No entanto, também permite a racionalização da distribuição dos 

medicamentos, a diminuição de erros relacionados com a medicação e a 

monitorização da terapêutica.[16] 

 No CHUP, os SF englobam três sistemas de distribuição de medicamentos, 

sendo eles a distribuição clássica, a distribuição em regime de ambulatório e o 

sistema de DIDDU. 

3.1. Distribuição clássica 

 A distribuição clássica tem como objetivo “Assegurar a distribuição de 

Medicamentos e Produtos Farmacêuticos aos clientes, nas quantidades, qualidade e 

prazos exigido, assegurando a preservação das características dos produtos, 

particularmente nas fases de acondicionamento e transporte”.[17]    

 Encontra-se dividida em três circuitos, A, B e C, que fornecem o bloco, os 

serviços clínicos, as consultas, farmácias satélites (CMIN, HJU), UFA e UFO.  

 O processo inicia-se com um pedido, eletrónico ou manual, para reposição 

do stock de um determinado serviço clínico.[18] Esse pedido tem por base um stock 

fixo que é previamente definido entre os SF e os Serviços Clínicos. A reposição 

pode ser feita por kanban, HLS ou através do Pyxis Medstation-sistema 

automatizado de dispensa de medicamentos (Anexo 14). 
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3.1.1. Atividades realizadas  

 Neste setor, preparamos alguns pedidos para os variados serviços e 

observamos a reposição de stocks, quer pelo sistema de kanban, quer pelo sistema 

Pyxis Medstation. 

3.2. Distribuição em Regime de Ambulatório  

 A Unidade de Farmácia de Ambulatório destina-se à dispensa gratuita de 

medicamentos aos doentes segundo regimes especiais. O Despacho nº 

13382/2012, publicado na 2ª série do Diário da República a 12 de Outubro de 2012, 

veio uniformizar os procedimentos desta prática hospitalar, uma vez que melhorou a 

monitorização dos medicamentos dispensados em regime de ambulatório. Neste 

despacho é, também, referida a obrigatoriedade da prescrição médica se realizar 

através de sistemas de prescrição eletrónica, assim como do envio regular da 

informação acerca da prescrição, através de plataformas online.[19], [20] 

 Normalmente, as terapêuticas destinadas ao regime de ambulatório são de 

alto risco e com tendência para efeitos adversos acrescidos, daí a extrema 

importância do farmacêutico no aconselhamento, controlo e monitorização da 

terapêutica.[21] 

 Neste sector é muito importante assegurar a validação da prescrição, o 

cumprimento da terapêutica prescrita, a diminuição de erros referentes à dispensa e 

a adesão à terapêutica, por parte do doente. Assim como, assegurar a organização 

dos recursos humanos, equipamentos e procedimentos do sector.  

3.2.1. Unidade da Farmácia de Ambulatório 

 O setor UFA encontra-se inserido nos SF do CHUP, sendo o seu horário de 

funcionamento de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 17h.  

 De modo a tornar o atendimento organizado, na sala de espera da Farmácia 

de Ambulatório, existe um sistema de recolha de senhas, fornecido através de um 

sistema informatizado. O utente recolhe a senha e espera pela sua vez, que será 

anunciada através de um sinal sonoro e indicação, num painel, do número da senha 

e qual o balcão a que se deve dirigir. Na sua vez, o doente dirige-se à zona de 

dispensa da medicação da UFA. Nesta zona existem 4 balcões de atendimento 

sinalizados através de numeração (Anexo 15). 

 O armazenamento dos medicamentos, é feito através de um sistema de 

gavetas e os medicamentos que devem ser conservados no frio (2-8 0C) encontram-

se em frigoríficos. Em ambos os casos, estão organizados segundo patologia e por 
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ordem alfabética de denominação comum internacional (DCI). Os produtos de 

nutrição encontram-se arrumados em prateleiras.  

 O sistema de reposição de stock de cada medicamento é realizado por 

kanban. 

3.2.2. Prescrição Médica e Validação 

 Os medicamentos de regime hospitalar de ambulatório apenas são 

dispensados na presença, obrigatória, de uma prescrição médica, em sistema 

eletrónico, segundo o Despacho nº 13382/2012, publicado na 2º série do Diário da 

República a 12 de Outubro de 2012. No entanto, prescrições de Nutrição 

(especialidade de Gastroenterologia) e de Hemoderivados requerem prescrição em 

impressos próprios (Anexo 16).  

 Na altura do atendimento, o doente entrega uma receita ao farmacêutico, 

que procede à sua validação. Durante a validação verifica-se a conformidade da 

prescrição, sendo obrigatória a identificação da substância ativa, através da DCI, a 

dosagem, a forma farmacêutica, a posologia e a duração da terapêutica. Para além 

disto, é importante que o Farmacêutico identifique o utente através do cartão de 

identificação e número de utente.[20] 

3.2.3. Dispensa de medicamentos 

A prescrição do utente é apresentada pelo próprio ou pelo seu representante. 

Na primeira dispensa, o utente deve preencher uma declaração de autorização 

(Anexo 17) onde indica o(s) seu(s) representante(s) para que estes o possam 

substituir na obtenção dos seus medicamentos.  

Compete ao farmacêutico hospitalar informar o utente ou o seu 

representante sobre a sua responsabilidade acerca da correta utilização e 

conservação dos medicamentos. 

  São dispensados pela UFA: medicamentos com dispensa autorizada por 

diplomas legais; medicamentos com dispensa autorizada por diplomas legais com 

restrições do CHUP; medicamentos sem diplomas legais que autorizem a dispensa 

mas com deliberações específicas; medicamentos no âmbito de alta precoce, com 

prescrição devidamente justificada e mediante autorização da Direção Clínica; e 

medicamentos sem diplomas legais nem deliberações específicas do CHUP que são 

decididos “caso a caso” pela Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT).[22] 

 A dispensa deste tipo de medicamentos está aprovada para patologias como 

Fibrose Quística, Paramiloidose, Transplantes Renais e Hepáticos, Hipertensão 

Arterial Pulmonar, Oncologia, Hepatites, entre outros (Anexo 18).  
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 A cedência quantitativa e qualitativa deve ser efetuada tendo em 

consideração a próxima consulta. Caso fique medicação pendente até à próxima 

consulta, o Farmacêutico emite um documento comprovativo desta situação.  

 O medicamento deve ser, preferencialmente, cedido na sua embalagem 

original. Caso não seja possível, deve ser acondicionado de forma a garantir que se 

mantem viável e corretamente identificado. Para medicamentos que requerem 

temperaturas entre 2°C-8°C, é cedida, na primeira dispensa, uma mala térmica com 

acumuladores para manutenção de temperatura. 

 O registo da dispensa efetuada deve indicar o número do Serviço Nacional 

de Saúde (SNS), o número do processo interno do hospital, número do cartão de 

identificação e morada. No final a receita ou o comprovativo da dispensa deve ser 

assinada pelo utente ou pelo seu representante.[23] 

3.2.4. Venda de medicamentos 

 As farmácias hospitalares estão autorizadas a vender medicamentos ao 

público, quando circunstâncias excecionais comprometem o normal acesso aos 

medicamentos, provocando risco de descontinuidade ou quando, por razões clínicas 

resultantes do atendimento em serviço de urgência hospitalar, se revele necessária 

ou mais apropriada a imediata acessibilidade ao medicamento.[24] 

 O utente deve apresentar prescrição médica carimbada por, pelo menos, três 

farmácias comunitárias que comprovem a rotura do medicamento. 

 O pagamento é feito nos serviços financeiros, onde é fornecido um recibo 

comprovativo de pagamento. Este comprovativo é, posteriormente, apresentado nos 

serviços farmacêuticos para que o medicamento seja entregue ao utente.[25] 

3.2.5. Devoluções em regime de ambulatório 

 Medicamentos dispensados pela UFA que, por qualquer motivo, deixam de 

ser utilizados podem ser devolvidos. Na receção destes medicamentos devem ser 

tomadas algumas precauções, tais como verificar a origem do medicamento, a 

integridade das embalagens primária e secundária, o prazo de validade e as 

condições de conservação. Devem ser rejeitados medicamentos de frio, uma vez 

que não é possível comprovar a sua correta conservação e medicamentos com 

apresentação multidose, quando violada a sua integridade física. Estes serão 

eliminados de acordo com os procedimentos de eliminação de resíduos hospitalares 

(grupo IV).[26] 

3.2.6. Atividades Realizadas 

 Na Unidade de Farmácia de Ambulatório participamos na validação de 
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prescrições e dispensa de medicamentos. Tivemos contacto com prescrições em 

impressos próprios, como prescrição de hemoderivados e de nutrição. 

 Preparamos o aviamento de anticorpos humanizados monoclonais 

destinados ao Hospital de Dia de Gastroenterologia. Como consequência, foi-nos 

explicado o conceito “Biossimilar”. São exemplos desse conceito o Infliximab 

Inflectra® e o Infliximab Remicade®.   

 Foi-nos, ainda, proposta a realização de um trabalho escrito onde deviam 

constar definições, obtidas na página do Infarmed, de medicamentos genéricos, 

biológicos e biossimilares (Anexo 19).  

3.3. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

 O objetivo da DIDDU é “assegurar a distribuição de medicamentos e 

produtos farmacêuticos aos clientes, nas quantidades, qualidade e prazos exigidos, 

garantindo a preservação das características dos produtos durante o processo da 

DIDDU”. [27]  

 A DIDDU torna mais eficaz a monitorização da terapêutica.  

 A medicação é aviada, apenas para um período de 24 horas, para doentes 

internados, uma vez que as prescrições médicas podem ser alteradas durante a 

visita do médico.  

3.3.1. Validação da Prescrição Médica 

 A prescrição de medicação geral, anti-infeciosos e nutrição artificial é 

efetuada através do sistema informático GHAF, pelo médico. É da competência do 

farmacêutico a validação das mesmas ou a identificação de Problemas 

Relacionados com os Medicamentos (PRMs). 

 Para uma prescrição ser válida tem de ter, obrigatoriamente, os seguintes 

campos preenchidos: identificação do doente e do médico prescritor, designação do 

medicamento por DCI, forma farmacêutica, dose, frequência, via de administração, 

duração do tratamento e a data e a hora da prescrição. Estando tudo conforme, a 

prescrição é validada de acordo com o Formulário Nacional de Medicamentos 

(FNM), adendas ou deliberações da CFT, devendo ser asseguradas as políticas de 

utilização do medicamento.  

 Caso seja necessária a intervenção farmacêutica, esta é realizada no 

Circuito do Medicamento (CdM) e deverá ter resposta por parte do médico.[28] 

 Determinados serviços clínicos já apresentam um stock de medicamentos, 

sendo apenas necessária a dispensa de material de penso, nutrição artificial, imuno-

moduladores, medicamentos anti-infeciosos e outros medicamentos que não façam 

parte desse stock. A prescrição também exige validação por parte do farmacêutico.  



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Hospitalar 

14 

 

 De realçar a existência do “Portal Interno” onde os enfermeiros fazem a 

requisição de medicação que, por qualquer motivo, não chegou ao serviço clínico. É 

uma ferramenta informática que permite uma comunicação rápida e mais próxima 

com o farmacêutico.  

3.3.2. Dispensa de Medicamentos 

 Após validação da prescrição médica, o farmacêutico emite as listas de 

medicação a preparar (Anexo 20).  

 É da responsabilidade do TSDT a preparação das malas que fazem parte do 

carro destinado aos serviços clínicos predefinidos (Anexo 21). Cada mala é 

composta por várias gavetas. Cada gaveta corresponde a um doente e nela devem 

constar os seguintes dados: serviço, número da cama, nome do doente e número do 

processo.   

 A preparação da medicação pode ser feita manualmente ou de forma 

semiautomática. Manualmente, o aviamento da medicação de maior consumo é feito 

através da torre – sistema de gavetas com medicação unidose do circuito A e B 

(Anexo 22). Na forma semiautomática, o aviamento é feito através do Pharmapick 

(Anexo 23). Este demonstra ser vantajoso, pois além de diminuir possíveis erros 

humanos, também diminui o tempo e aumenta a produtividade da tarefa. 

 Quando os carros estão finalizados, os AOP encarregam-se de os levar para 

os respetivos serviços.  

 Ao longo do dia as prescrições médicas podem ser alteradas e, deste modo, 

é necessário ajustar as listas que foram anteriormente emitidas. Neste caso, o 

farmacêutico emite novas listas com revertências.  

3.3.3. Distribuição de Medicamentos em circuitos especiais 

3.3.3.1. Estupefacientes 

 “Os psicotrópicos e estupefacientes são extremamente importantes para a 

medicina e as suas propriedades, desde que usadas de forma correta, podem trazer 

benefícios terapêuticos a um número alargado de situações de doença”.[29]  

 Os estupefacientes são sujeitos a um controlo rigoroso e, por isso, são 

armazenados num cofre no qual apenas o farmacêutico tem acesso e são 

dispensados ao abrigo do Decreto de lei nº 15/93 de 22 de Setembro. 

 A prescrição é feita num impresso próprio, Modelo nº 1509 (Anexo X), de uso 

nacional, elaborado pela Casa da Moeda (Anexo 24). Este é constituído por um 

original e um duplicado e é obrigatório o preenchimento dos campos: serviço em 

causa, o nome do fármaco, forma farmacêutica e dosagem do medicamento, nome 

e número do processo do doente, quantidade administrada, a identificação do 
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Diretor do serviço, pelo seu número mecanográfico, e do enfermeiro(a) que 

administrou, bem como a data de administração. Cada requisição refere-se apenas 

a uma substância ativa, mas pode incluir vários doentes (identificados pelo nome e 

n° de cama/processo).[30] 

 Cabe ao farmacêutico verificar a conformidade da prescrição e validá-la, 

preenchendo o campo que lhe diz respeito. Seguidamente deve debitar o 

medicamento no respetivo centro de custo e proceder ao aviamento, em caixas 

seladas e identificadas com o nome do serviço. 

3.3.3.2.Hemoderivados  

 Os medicamentos derivados de plasma humano são medicamentos 

preparados à base de componentes de sangue, nomeadamente albumina, fatores 

de coagulação e imunoglobulinas de origem humana. 

 Tal como os estupefacientes, os hemoderivados também têm um controlo 

rigoroso, uma vez que apresentam um elevado risco de transmissão de doenças por 

via sanguínea. Por isso, de forma a garantir a sua rastreabilidade, cada lote é 

acompanhado de um CAUL, emitido pelo INFARMED.   

 A requisição é feita em impresso próprio, através do modelo nº1804, 

acompanhado pelos autocolantes identificativos do doente, onde consta a número 

do processo. A dispensa é feita pelo farmacêutico apenas para um período de 24 

horas, segundo o Despacho conjunto n.º 1051/2000, de 14 de Setembro, publicado 

no DR, 2.ª Série, n.º 251, de 30 de Outubro de 2000.[31] 

 O médico prescritor preenche os quadros A e B da requisição onde deve 

constar a identificação do serviço clínico, do doente e do médico prescritor. Deve 

constar a data da prescrição, nome do medicamento em DCI, dosagem, forma 

farmacêutica, via de administração, posologia, duração prevista do tratamento e 

diagnóstico/justificação clínica. 

 No quadro C da requisição devem constar as informações do hemoderivado 

dispensado: o nome em DCI, dosagem, forma farmacêutica, via de administração, 

quantidade dispensada, lote de origem/Fornecedor, CAUL, data da dispensa, 

farmacêutico responsável pela dispensa (nome, a data, assinatura e número 

sequencial anual atribuído internamente). O farmacêutico valida a prescrição médica 

e debita informaticamente o hemoderivado dispensado. Por último, envia o 

documento juntamente com o hemoderivado para o serviço requisitante. O 

enfermeiro do serviço assina-o. A via da farmácia é devolvida aos SF e é arquivada 

na capa de registos de hemoderivados, por um período de 50 anos, de modo a 

garantir a rastreabilidade do lote em causa.[30] 
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3.3.3.3 Antídotos 

 O CHUP é um centro de referência em antídotos.  

 A prescrição é feita em impresso próprio (Anexo 25) ou de forma eletrónica, 

no módulo de prescrição do CdM e tem como finalidade a reposição dos stocks fixos 

do serviço de urgência. Isto porque um antídoto deve estar o mais acessível 

possível para permitir a rápida intervenção em casos de intoxicação.[31] 

3.3.3.4. Material de Penso 

 A prescrição é realizada em impresso próprio (Anexo 26) e é válida 8 dias. 

 O Farmacêutico depois de verificar se o penso em causa se aplica ao tipo de 

ferida e diagnóstico indicado, valida a prescrição, dispensa e debita no processo do 

doente.[31] 

3.3.4. Atividades realizadas  

 Neste setor, auxiliamos na validação das prescrições médicas, via GHAF, 

assim como de pedidos extra através do portal interno. Estes pedidos podem surgir 

devido a falhas no circuito normal da dose unitária ou devido à prescrição de 

medicamentos não autorizados pela CFT ou não justificados pelo médico através de 

deliberações existentes (Anexo 27).  

 Assistimos à emissão das listas de unidose, as quais auxiliam os técnicos na 

preparação dos carros que seguem para cada serviço. 

 Validamos, sob supervisão do Farmacêutico, as requisições de 

estupefacientes e de hemoderivados. Na sala restrita a Farmacêuticos, procedemos 

ao aviamento dos estupefacientes em caixas de seladas e realizamos o débito dos 

mesmos, via GHAF.  

 No decorrer de uma dúvida de um médico sobre qual corticosteróide a usar 

numa determinada condição/doença, foi-nos sugerida a pesquisa sobre este tema. A 

pesquisa, não só, sobre as diferentes formas farmacêuticas e para que 

condição/doença se adequavam, como também na distinção das diferentes classes 

de potência. Apresentamos duas classificações, Americana e Europeia, dando 

exemplos de substâncias ativas e marcas para cada classe. (Anexo 28).  

4. Investigação e desenvolvimento 

4.1. Ensaios clínicos 

Segundo a Lei nº 21/2014, de 16 de Abril, um ensaio clínico consiste em 

“qualquer investigação conduzida no ser humano, destinada a descobrir ou a 

verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou outros efeitos farmacodinâmicos de 

um ou mais medicamentos experimentais, ou a identificar os efeitos indesejáveis de 
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um ou mais medicamentos experimentais, ou a analisar a absorção, a distribuição, o 

metabolismo e a eliminação de um ou mais medicamentos experimentais, a fim de 

apurar a respetiva segurança ou eficácia”.[32]  

É importante que o ensaio consiga um número significativo de participantes 

para que haja representatividade.[33] 

A execução do ensaio só é possível após autorização da Comissão de Ética 

de Investigação Clinica (CEIC) e aprovação da autoridade regulamentar, o 

INFARMED e da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD).  

A CEIC assegura a proteção dos direitos, segurança e bem-estar dos 

participantes nos estudos clínicos. Um dos direitos dos participantes é o 

consentimento informado, onde há uma vontade expressa de participar. A decisão é 

tomada livremente por uma pessoa dotada de capacidade ou, na falta dela, pelo seu 

representante legal, após ter sido informado da natureza, alcance, consequências e 

dos riscos do estudo, bem como da possibilidade de se retirar deste .[34] 

Após assinatura do contrato financeiro pelo Conselho de Administração do 

Hospital, dá-se o contacto do promotor ou investigador responsável pelo ensaio com 

os serviços farmacêuticos para a visita de início. Depois disso, ocorrem as visitas de 

qualificação e monitorização.[34] 

O sucesso do ensaio depende, em grande parte, da cooperação que tem que 

existir entre médicos, farmacêuticos, doentes e promotores. Os promotores são, 

muitas vezes, laboratórios farmacêuticos que pretendem a autorização de 

introdução no mercado (AIM) e, por isso, necessitam de avaliar a segurança e 

eficácia dos novos medicamentos. O farmacêutico coordenador dos ensaios é 

responsável por garantir a gestão das amostras. 

Idealmente, os doentes seguem as orientações definidas pelo médico 

investigador. Estão previstas consultas periódicas onde são realizados exames 

intermédios, bem como exames de monitorização para garantir a segurança do 

medicamento.[33] 

A documentação essencial deve estar arquivada no centro de ensaio, 

durante os 5 anos posteriores à conclusão do ensaio, segundo o artigo 20º do 

Decreto de Lei nº 102/2007. No entanto, muitos promotores exigem 15 anos, como 

referido nas Boas Práticas Clínicas.  

4.2. Circuito do medicamento experimental 

O circuito do medicamento experimental inclui a receção, armazenamento, 

preparação, dispensa, recolha e devolução ou destruição do medicamento.[35] 
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É importante consultar o manual de procedimentos dos “Ensaios Clínicos”. 

Este pretende assegurar a otimização do circuito do medicamento experimental a 

nível intra-hospitalar. E Consiste na normalização de procedimentos de receção, 

acondicionamento, dispensa, manipulação, segurança, informação ao doente, re-

etiquetagem e devolução/destruição, de acordo com as Boas Práticas Clínicas.   

 Durante a receção é verificada a encomenda através da Packing List e pode 

ser realizado, por exemplo, o controlo de temperatura, caso este seja exigido. É, 

também, verificada a correta etiquetagem do medicamento, o estado de 

conservação das amostras, PV, número de lote, envio de certificados de análise, 

nome e morada do produtor. 

  A receção, dispensa e devolução requerem o preenchimento de formulários 

de inventário. Estes permitem o controlo do stock e a rastreabilidade do 

medicamento do ensaio.  

 O acondicionamento pode ser feito à temperatura ambiente (15-250C) ou no 

frio (2-8oC). Caso haja desvios de temperatura, estes devem ser reportados ao 

promotor e age-se de acordo com as instruções dadas por este.  

A dispensa/manipulação é realizada mediante prescrição (Anexo 29). A 

devolução ou destruição é acordada, entre promotor e serviços farmacêuticos, 

aquando da celebração do contrato financeiro.  

 É relevante referir a existência de uma Delegation Log para cada ensaio que 

consiste na lista que comporta as pessoas autorizadas a aceder à informação de um 

determinado ensaio clínico.  

4.3. Atividades realizadas  

Na semana destinada ao setor “Ensaios Clínicos”, foi-nos permitido presenciar 

visitas de início, qualificação e monitorização. Participam nestas visitas as pessoas 

que constam na Delegation Log do ensaio em causa. Presenciamos e colaboramos, 

também, em todas as etapas do circuito do medicamento experimental. Tivemos, 

ainda, a oportunidade de contribuir para a elaboração de três protocolos para 

atualização do manual de procedimentos.  

5. Cuidados Farmacêuticos 

 Os Cuidados Farmacêuticos têm como objetivos detetar possíveis interações 

farmacológicas dos medicamentos prescritos ao doente e resolver Problemas 

Relacionados com Medicamentos (PRM).O Farmacêutico deve comunicar os PRMs 

ao clínico, sugerindo medidas corretivas. Estas podem incluir a modificação do 

tratamento como, por exemplo, alteração de dose ou suspensão do fármaco.[36],[37] 
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Conclusão 

 No decorrer do nosso estágio, foi-nos permitido o contacto mais realista com 

o papel do farmacêutico na área hospitalar.  

 Conseguimos acompanhar todo o circuito do medicamento, percebendo a 

sua complexidade, e verificar a enorme responsabilidade do Farmacêutico em todas 

as etapas.  

 Foram-nos transmitidos ensinamentos não só teóricos, como também da 

prática profissional, que nos serão úteis futuramente. Resta-nos, por isso, agradecer 

a disponibilidade e paciência ao longo destes dois meses.  

 Consideramos que, para que o doente tenha os melhores cuidados de 

saúde, deve existir colaboração e respeito entre todos os profissionais. Para isso é 

fundamental que haja comunicação e organização entre a equipa multidisciplinar.  

 Muitas das vezes a farmácia hospitalar é desvalorizada, contudo é um dos 

pilares na promoção da saúde.  
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Universitário do Porto, E.P.E.. IT.SFAR.GER.057/1. 

[6] Piedade Vicente. (2014). Instrução de trabalho “Elaboração de KANBANS”. 
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[8] Magalhães A. (2014). Matriz de Processo “Programa de produção de não 
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prescrição de citotóxicos para preparação em CFLv”. Sistema da Qualidade, 
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Anexos 

Anexo 1: Organização do estágio. 

J: Joana Teixeira | M: Margarida Rodrigues | MI: Maria Inês | S: Susana Caetano  

T: Todas  
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Anexo 2: Organização dos Serviços Farmacêuticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3: Secção de armazenamento da medicação geral, de ambulatório, nutrição e 

pensos, respetivamente.  
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Anexo 4: Sala de Estupefacientes e Psicotrópicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5: Kanbans. 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6: Dossiers de registo de Empréstimos Concedidos e Obtidos, AUEs, 

Epoetinas e Enzimas. 
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Anexo 7: Ordem de Preparação de medicação não estéril.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8: Rótulo de uma preparação não estéril.  
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Anexo 9: Preparação não estéril final.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10: Ordem de preparação de bolsa de nutrição parentérica. 
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Anexo 11: Ordem de preparação de Citotóxico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12: Rótulo de Citotóxico. 
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Anexo 13: Vista para a sala branca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 14: Pyxis Medstation 

 

  

 

 

 

 

 

 

Anexo 15: Vista geral da UFA 
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Anexo 16: Prescrição de Hemoderivados. 
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Anexo 17: Declaração de autorização de levantamento da medicação pelos 

representantes. 
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Anexo 18: Poster “Legislação aplicável na dispensa de medicamentos em 

ambulatório”. 
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Anexo 19: Definições de medicamento genérico, medicamento biológico e 

medicamento biossimilar. 

 

Anexo 20: Registo de processamento e emissão de listas de unidose.  
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Anexo 21: Carro com medicação unidose para os diferentes serviços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 22: Torre – sistema de gavetas com medicação unidose A e B. 
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Anexo 23: Pharmapick 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 24: Prescrição de estupefacientes - Anexo X. 
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Anexo 25: Prescrição e requisição de antídotos. 
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Anexo 26: Requisição de material de penso. 
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Anexo 27: Justificação médica segundo deliberação específica. 
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Anexo 28: Corticosteróides Tópicos. 
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Anexo 29: Prescrição de medicamentos para ensaios clínicos. 
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