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RESUMO 

 

O estágio profissionalizante é a etapa do plano de estudos do Mestrado Integrado 

em Ciências Farmacêuticas que encerra um período de formação académica, 

permitindo ao futuro profissional de saúde sedimentar e colocar em prática todos os 

conhecimentos, essencialmente teóricos, que foram sendo adquiridos ao longo do seu 

percurso. Esta é a oportunidade também de obter novas competências ao contactar 

diretamente com a realidade profissional e com os desafios que diariamente vão 

surgindo. 

O presente relatório sintetiza os quatro meses de Estágio Profissionalizante em 

Farmácia Comunitária que realizei na Farmácia Central de Gaia no âmbito da unidade 

curricular de Estágio do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. Este encontra-

se, então, dividido em duas principais partes onde relato os aspetos mais importantes 

deste breve percurso. 

A primeira parte faz referência ao funcionamento da farmácia e das atividades por 

mim desenvolvidas durante o estágio, estando descritos também os serviços prestados 

à comunidade, o papel do farmacêutico na dispensa de fármacos e de outros produtos 

de saúde, bem como outros aspetos do ato farmacêutico que considero relevantes. 

Na segunda parte, encontram-se desenvolvidos os temas por mim abordados ao 

longo do estágio e que entendi terem pertinência no contexto em que a Farmácia Central 

de Gaia se insere, subordinados aos temas “Medicamentos Genéricos: equivalentes de 

confiança” e “Preparação Individualizada da Medicação”.  
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INTRODUÇÃO 

 

No âmbito da Unidade Curricular de Estágio, realizei a minha formação 

profissionalizante na Farmácia Central de Gaia (FCG), tendo esta decorrido entre os 

meses de dezembro de 2018 e abril de 2019, sob a orientação da Dr.ª Daniela Pedrosa 

Oliveira. 

Apesar de breve, vejo este período como uma fase de crescimento tanto  

profissional como pessoal. A nível profissional, este revelou ser um período 

importantíssimo na consolidação dos conteúdos teóricos abordados durante o meu 

percurso académico, bem como de aquisição de conhecimento prático que só é possível 

com o exercício do ato farmacêutico. Esta proximidade com a realidade profissional e 

com a comunidade permitiu também o desenvolvimento de aptidões pessoais 

relevantes para o desempenho das funções enquanto futura profissional de saúde. 

Na Tabela 1., estão apresentadas as tarefas que fui desenvolvendo durante este 

período de quatro meses, na FCG.  

Atividades desenvolvidas Dez Jan Fev Mar Abr 

Receção de Encomendas      

Armazenamento de Produtos      

Verificação de Existências e Validades      

Atendimento ao 

Público 

Acompanhamento      

Autónomo      

Realização de Encomendas Instantâneas 

e/ou Manuais 
     

Determinação de Parâmetros 

Fisiológicos e Bioquímicos 
     

Fecho 

Caixa      

Mês      

Conferência de Receituário      

Tema I – Medicamentos Genéricos: 

equivalentes de confiança 
     

Tema II – Preparação Individual da 

Medicação 
     

Tabela 1. Cronograma das principais atividades e projetos desenvolvidos durante o estágio 
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PARTE I – FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

1. Farmácia Central de Gaia: Espaço e Funcionamento 

1.1. Localização Geográfica e Horário de Funcionamento 

A FCG encontra-se situada na Rua Álvares Cabral, em Vila Nova de Gaia, uma 

rua pedonal bastante movimentada e que confere à FCG uma localização privilegiada, 

não só por se  situar nas imediações de edifícios de habitação e de várias 

infraestruturas, como a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, o Centro Hospitalar de 

Vila Nova de Gaia/Espinho (Unidade 2), um posto da Cruz Vermelha, clínicas dentárias 

e um laboratório de análises, mas também por um fácil acesso favorecido pela 

proximidade a transportes públicos. 

Quanto ao horário de funcionamento, são respeitados os requisitos legais 

dispostos no Decreto-Lei n.º 172/2012, de 1 de agosto, e na Portaria n.º 277/2012, de 

12 de setembro, relativamente ao horário de funcionamento das farmácias de oficina e 

do seu período mínimo de funcionamento, encontrando-se a FCG aberta de segunda a 

sexta-feira, das 8 às 20h e, aos sábados e domingos, das 9 às 18h e das 10 às 18h, 

respetivamente [1, 2]. 

A Farmácia realiza ainda turnos de serviço permanente, conforme a escala emitida 

pela Associação Nacional de Farmácias (ANF) e a Administração Regional de Saúde 

(ARS), encontrando-se, nessas situações, em funcionamento ininterrupto desde as 9h 

desse dia até às 9h do dia seguinte [3]. 

 

1.2. Recursos Humanos 

A gestão dos recursos humanos visa garantir segurança e qualidade nos serviços 

prestados, o que só possível através da avaliação das necessidades da Farmácia e 

contando com profissionais dinâmicos e ativos capazes de prestarem cuidados de 

saúde de excelência. No caso da FCG, esta conta com a colaboração de um quadro 

farmacêutico composto pela Diretora Técnica (DT), Dr.ª Daniela Oliveira, e pela 

farmacêutica adjunta, Dr.ª Isabel Varejão. A equipa é ainda composta por um quadro 

não farmacêutico constituído por quatro técnicas de farmácia, Raquel Santos, Carina 

Carvalho, Maria João Couto e Ana Beatriz Coutinho. Todas as colaboradoras 

encontram-se devidamente identificadas por meio de um cartão que, para além do 

nome, inclui também o título profissional, exercendo também funções determinadas, o 

que contribui para o bom funcionamento da Farmácia. Esta equipa conta ainda com a 

colaboração de uma auxiliar de limpeza, a D. Lígia Lages. 
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A FCG cumpre, desta forma, os requisitos estipulados pelo Decreto-Lei n.º 

171/2012, de 1 de agosto, onde se estabelece o regime jurídico das farmácias de oficina, 

dispondo estas de pelo menos um DT auxiliado por um outro farmacêutico, bem como 

técnicos de farmácia e/ou outro pessoal devidamente habilitado [4]. 

 

1.3. Perfil dos Utentes 

A FCG apresenta uma grande heterogeneidade no perfil dos seus utentes, seja 

no que respeita a idade, abrangendo as várias faixas etárias, bem como perfis 

socioeconómicos. Assim e devido à sua localização privilegiada, quem recorre a esta 

são, maioritariamente, utentes que habitam nas imediações da Farmácia, funcionários 

da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia ou utentes provenientes de consultas do 

hospital, centros de saúde e/ou das clínicas situadas nas proximidades e que, 

ocasionalmente, transitam naquela via. 

Com uma existência que já conta com várias décadas, a FCG possui um extenso 

número de utentes fidelizados, que se dirigem a esta Farmácia para aviar a sua 

medicação, mesmo quando um determinado produto não se encontra disponível em 

stock no momento, optando por encomendar e aguardar pelo mesmo em alternativa a 

dirigirem-se a outras farmácias. O facto de a equipa de colaboradores receber os 

utentes sempre com dedicação e de forma paciente constrói um ambiente familiar que 

contribuí para a que estes considerem a FCG como a “sua Farmácia”. Aliada às 

características anteriormente mencionadas, a FCG possui também uma política de 

descontos nos diversos produtos, o que contribui para uma maior fidelização dos 

utentes. 

Este ambiente facilitou a minha inserção na equipa e permitiu que, rapidamente, 

passasse a acompanhar o atendimento dos utentes e, posteriormente, realizar o mesmo 

de forma autónoma, permitindo-me desenvolver novas capacidades que só é possível 

com a prática. 

 

1.4. Instalações e Equipamentos 

A FCG obedece aos requisitos dispostos na legislação portuguesa em vigor, bem 

como nas Boas Práticas Farmacêuticas de Farmácia Comunitária, no que concerne ao 

os espaços físicos interno e externo da mesma, apresentando o vocábulo “Farmácia” e 

o símbolo “cruz verde”, assim como o horário de funcionamento e as escalas de turnos 

das farmácias do município no espaço exterior [4-7]. 

Quanto ao espaço interior, a FCG apresenta um amplo espaço devidamente 

iluminado e climatizado que permite a realização de todas as funções vitais de uma 

Farmácia. A área de atendimento é a primeira zona que o utente contacta quando entra 
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na FCG e onde, para além de cinco postos adequadamente equipados e destinados ao 

atendimento ao público, realizam-se ainda medições de peso e altura, bem como 

determinação do Índice de Massa Corporal e pressão arterial, através da balança e do 

tensiómetro, respetivamente, que se apresentam também neste local. Neste espaço 

estão ainda descritos, de modo visível, o nome da DT, os serviços farmacêuticos 

prestados pela Farmácia e os preços praticados. 

É também na área de atendimento que se encontram expostos os produtos de 

venda livre. Enquanto nos lineares localizados atrás dos balcões de atendimento estão 

dispostos essencialmente Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) e 

medicamentos de uso veterinário, nos restantes lineares e gôndola podem encontrar-se 

outros produtos como dispositivos médicos, produtos de puericultura e Produtos 

Cosméticos e de Higiene Corporal (PCHC), cuja rotação varia conforme a sazonalidade 

e as campanhas em vigor na Farmácia. Para facilitar o atendimento, tornando-o mais 

rápido, alguns medicamentos com maior rotatividade apresentam-se armazenados no 

móvel situado também atrás dos balcões de atendimento. 

Anexos à sala de atendimento, situam-se um pequeno espaço fechado para 

armazenamento das reservas pagas e material perecível, bem como um gabinete de 

atendimento personalizado que, por estar fisicamente separado da zona de 

atendimento, permite que se efetuem atendimentos com maior privacidade, conforto e 

confidencialidade, possibilitando ainda a prestação de alguns serviços como a 

determinação de parâmetros bioquímicos (colesterol total, triglicerídeos e glicemia) ou 

a realização de testes de gravidez. 

Imediatamente após a área de atendimento, localiza-se a zona de preparação de 

encomendas e armazenamento, nos armários com gavetas deslizantes, dos 

Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM), suplementos alimentares, produtos 

de uso externo e capilar e dispositivos médicos, por ordem alfabética e de acordo com 

a tipologia. Este espaço possibilita também um trabalho complementar ao serviço de 

balcão, encontrando-se equipado com computador, fotocopiadora e impressora que 

auxiliam os colaboradores nas suas funções. 

Adjacente a este local, situa-se o gabinete administrativo, bem como as 

instalações sanitárias, ambos antecedendo o local designado para a receção de 

encomendas, realização de devoluções, verificação e atualização de validades e stock 

e etiquetagem. É neste espaço também onde se conserva toda a documentação 

referente a faturas de encomendas, notas de crédito e notas devolução, e onde se 

armazenam os medicamentos e produtos que, devido a um elevado número de 

existências, não podem ser colocados nas gavetas deslizantes. Neste espaço, 
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encontra-se também o local onde se dispõem as reservas não pagas, bem como um 

frigorífico para armazenamento de fármacos e produtos que necessitem de refrigeração. 

A zona mais profunda do espaço físico da FCG compreende o armazém, local 

onde são conservados os produtos com menor rotatividade de stock e/ou de maior 

volume, desde dispositivos médicos, artigos de puericultura ou produtos dispensados 

com maior frequência noutros períodos do ano, como os protetores solares, e ainda o 

laboratório de preparação de manipulados. 

O edifício onde a FCG está sediada possui ainda outros dois andares superiores 

utilizados para a prestação de serviços, nomeadamente, de sessões de nutrição e 

podologia, encontrando-se providos de instalações adequadas. 

 

1.5. Recursos Informáticos 

Os aparelhos informáticos utilizados pela FCG estão equipados com o sistema 

informático (SI) Sifarma 2000® da Glint, software que apresenta diversas 

funcionalidades inerentes e essenciais à gestão de uma Farmácia. Esta ferramenta 

permite tanto efetuar como rececionar encomendas, realizar e regularizar devoluções, 

apresentando também a capacidade de organizar, de forma automática, todo o 

receituário, quer digital quer manual, auxiliando o processo de faturação. Para além 

disso, facilita a gestão dos stocks dos vários produtos e dos seus prazos de validade, 

bem como disponibiliza a informação relativa à compra e venda dos mesmos. 

O Sifarma 2000® possibilita ainda a realização de um atendimento seguro e de 

qualidade, uma vez que a sua base de dados disponibiliza informação científica relativa 

aos produtos a serem dispensados, permitindo ainda a criação de fichas individuais para 

cada utente e acesso ao histórico de compras dos mesmos, potenciando um 

acompanhamento adequado. 

Este SI apresenta ainda a vantagem de possuir um sistema de verificação dos 

produtos no ato da dispensa que obriga a que todos os produtos solicitados sejam 

submetidos a verificação antes do término da venda, o que reduz erros inerentes à 

condição humana, como por exemplo a troca de dosagem ou forma farmacêutica (FF), 

tornando o atendimento num ato mais seguro. 

 

1.6. Divulgação e Estratégia de Marketing 

Para além da exposição no espaço físico da Farmácia, a FCG utiliza também as 

redes sociais para divulgar não só campanhas promocionais, mas também lançamentos 

de  novos produtos disponíveis no estabelecimento. As redes sociais, além de 

fornecerem informações relativas aos serviços prestados, bem como localização, 
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horário de funcionamento e os contactos da FCG, permitem ainda a difusão de 

informação relevante na promoção e educação para a saúde da população. 

Esta estratégia vem de encontro à necessidade que as Farmácias enfrentam em 

se adaptarem à realidade atual, optando por desenvolver formas de chegar a todos os 

tipos de utentes e promover a sua fidelização. Assim, todas as campanhas promocionais 

a decorrer na FCG são promovidas na sua página de Facebook, para além de 

divulgação no próprio espaço físico da Farmácia. 

 

2. Gestão da Farmácia Central de Gaia 

A gestão de uma Farmácia é um compromisso desafiante que obriga o 

farmacêutico a prestar um serviço de qualidade, dispensando de forma segura e racional 

os produtos e medicamentos, sem descurar da sustentabilidade económica da sua 

atividade. Assim, torna-se necessário desenvolver e implementar estratégias de gestão 

eficazes que, ao mesmo tempo, permitam fazer face às necessidades dos utentes e 

garantir a rentabilidade económica da Farmácia enquanto empresa. 

 

2.1. Processamento de Encomendas e Fornecedores 

Na FCG são realizadas vários tipos de encomendas como forma de garantir a 

existência e disponibilidade dos produtos e/ou medicamentos, sendo estas designadas 

de encomendas diárias, diretas, manuais, instantâneas ou por via verde. 

As encomendas diárias, realizadas todos os dias ao fim da manhã e ao fim da 

tarde, são geradas automaticamente pelo SI em vigor na Farmácia, tendo em conta os 

stocks disponíveis dos diversos produtos e aquilo que está definido nos seus níveis de 

stock. Uma vez gerada, esta encomenda é analisada pela profissional responsável e 

ajustada de acordo com as necessidades da Farmácia, tendo em conta diversos fatores 

como os níveis de stock e a média de vendas mensal de cada produto, as condições 

comerciais de cada fornecedor e altura do mês, sendo que o início do mês implica 

sempre a encomenda de produtos em maior quantidade. 

A FCG realiza encomendas diretas quando pretende efetuar uma encomenda 

de um grande volume de produtos com grande rotatividade de stock, sendo estas 

realizadas diretamente aos laboratórios/marcas e permitindo à Farmácia usufruir de 

vantajosas condições comerciais, como descontos e bonificações, negociadas entre a 

DT e os diversos representantes das marcas. Estas encomendas permitem ainda à 

Farmácia aderir a campanhas promocionais. 

As encomendas instantâneas e manuais são efetuadas quando um 

determinado produto não se encontra disponível na Farmácia para dispensa e se torna 

necessário proceder à sua encomenda através da plataforma B2B do próprio SI, através 
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dos gadgets dos fornecedores com quem a FCG colabora ou através de contacto 

telefónico com os mesmos. Estas são ferramentas úteis, já que permitem informar o 

utente quando o produto estará disponível na Farmácia. As encomendas manuais são 

criadas manualmente no SI. No caso de se tratar de um produto esgotado nos diversos 

fornecedores, dependendo do produto que se trata, existe ainda a possibilidade de ser 

solicitado diretamente ao laboratório através do SI, sendo assim realizada uma 

encomenda instantânea diretamente ao laboratório. 

Existe ainda uma outra ferramenta, alternativa às encomendas instantâneas, que 

possibilita realizar um pedido de encomenda ao distribuidor de produtos com baixa 

disponibilidade e cuja exportação/distribuição intracomunitária está sujeita a notificação 

prévia ao INFARMED (Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P.), 

tendo como base uma receita médica válida. Este processo trata-se de uma via 

excecional de aquisição de medicamentos e apenas pode ser realizado para 

medicamentos abrangidos pelo “Projeto Via-Verde do Medicamento” (LOVENOX® 

(Sanofi– Produtos Farmacêuticos, Lda.), INNOHEP® (LEO Pharmaceutical Products Ltd 

A/S), SYMBICORT® (AstraZeneca Produtos Farmacêuticos Lda.), ATROVENT® 

Unidose (Boehringer Ingelheim Pharma KG), por exemplo), em vigor no território 

nacional desde 15 de fevereiro de 2015 [8]. 

Durante o período de estágio tive a oportunidade de realizar tanto encomendas 

manuais como instantâneas, bem como acompanhar a realização das encomendas 

diárias. 

A escolha dos fornecedores tem em conta uma série de fatores, desde boas 

margens comerciais, bonificações favoráveis, boas condições de pagamento, bem 

como a possibilidade de devolução de produtos ou até mesmo a qualidade e rapidez do 

serviço prestado, entre outros. Assim, os principais distribuidores grossistas com quem 

a FCG colabora são a OCP Portugal e a Cooprofar, sendo a primeira o fornecedor 

preferencial. Enquanto à OCP Portugal realizam-se essencialmente as encomendas de 

MSRM e de alguns MNSRM (maioritariamente OTC’s),  à Cooprofar são efetuadas 

encomendas maioritariamente de MNSRM, PCHC, suplementos alimentares e 

dispositivos médicos, salvo exceções em que o primeiro distribuidor ofereça melhores 

condições comerciais. 

 

2.2. Gestão de Stocks 

Idealmente, o utente teria sempre disponível o produto desejado no momento em 

que o pretende adquirir. Sendo este cenário por vezes impraticável, torna-se necessário 

estabelecer e manter um equilíbrio financeiro que permita à Farmácia possuir um stock 

capaz de colmatar as necessidades dos utentes, sem que este se torne num 
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investimento sem retorno, ou seja, é fundamental a realização de uma gestão 

responsável dos stocks. 

O SI presta, assim, um valioso auxílio neste processo, já que possibilita a consulta 

do histórico de compras e vendas de cada produto a partir da sua “Ficha de Produto” e 

permite estabelecer um stock mínimo e máximo adequado, sendo que um maior número 

de vendas implica um stock máximo mais elevado. Os níveis de stocks são ajustados, 

no mínimo, no início de cada mês aquando da encomenda diária, verificando-se a média 

de vendas de determinado produto no mês anterior, ou diariamente, pelo que estes 

acabam por acompanhar a sazonalidade dos produtos. 

Contudo, e apesar de o SI obrigar à verificação e confirmação de cada um dos 

produtos no ato de dispensa, por vezes verificam-se discrepâncias entre o stock 

informático e o stock físico, devido a erros cometidos na receção dos produtos, na sua 

dispensa ou relativas a produtos catalogados como quebras de stock, isto é, produtos 

que atingiram o prazo de validade (PV) e que, portanto, a sua comercialização não é 

permitida. Estes tipos de situações devem ser regularizadas com a maior brevidade 

possível. 

Para além desta medida, anualmente, a FCG realiza um inventário de todos os 

produtos disponíveis na Farmácia, de forma a retificar os stocks, identificando e 

corrigindo qualquer incongruência detetada [9]. 

 

2.3. Receção e Verificação de Encomendas 

A FCG recebe as encomendas realizadas aos seus distribuidores grossistas 

geralmente três vezes por dia (uma da  parte da manhã, uma da ao início da tarde e 

uma última ao final da tarde), sendo estas depositadas na zona designada para a sua 

receção. Cada contentor de cada encomenda, vulgarmente chamado de “banheira”, 

encontra-se devidamente identificado quer com o nome do respetivo fornecedor quer 

com o nome da Farmácia. Assim que cada encomenda chega, os contentores são 

abertos e verificam-se as faturas a que cada um corresponde, separando os produtos. 

Neste documento consta a identificação do fornecedor e a identificação da 

Farmácia, para além do número da fatura/encomenda e uma listagem de todos os 

produtos, organizados por ordem alfabética, tendo em conta o nome comercial ou 

denominação comum internacional (DCI), que foram solicitados ao fornecedor. Para 

cada produto está indicado também o respetivo código nacional de produto (CNP), a 

FF, a dosagem, a quantidade de embalagens pedidas e aquelas que efetivamente foram 

disponibilizadas, o preço de venda à Farmácia (PVF), o preço de venda ao público 

(PVP), descontos ou bónus atribuídos. Para além de toda esta informação, constam 

ainda os valores total da fatura e do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) e os 
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produtos que estão em falta na encomenda, apresentando uma justificação para cada 

um deles. 

Para se proceder à receção propriamente dita dos produtos é necessário 

selecionar a encomenda a dar entrada entre aquelas que se apresentam no SI, inserindo 

o número da fatura a que corresponde e o valor faturado, seguindo-se a verificação 

individual dos produtos através da leitura ótica do código de barras ou por inserção 

manual do CNP, obviamente dando prioridade aos produtos termolábeis que 

rapidamente são colocados no frigorífico. Durante este processo vão sendo conferidos, 

à medida que os diversos produtos são inseridos, a quantidade e integridade das 

embalagens dos mesmos, bem como a sua validade e se estão associados a algum tipo 

de bonificação. A par desta verificação deve-se confirmar também a integridade dos 

dispositivos de segurança, isto é, “dispositivos que permitem aos fabricantes e 

distribuidores e aos profissionais de saúde que dispensam medicamentos verificar a 

autenticidade do medicamento e identificar cada embalagem”, conforme se encontra 

descrito no Decreto-Lei n.º 26/2018, de 24 de abril, que altera o regime jurídico dos 

medicamentos de uso humano [10]. 

Após a receção de todos os produtos, confere-se se a quantidade total de 

embalagens inseridas no sistema correspondem à quantidade total de embalagens que 

foram faturadas. De seguida, procede-se à correção do PVF de todos os produtos, 

efetuando pequenos acertos na margem da Farmácia ou no PVP dos produtos de venda 

livre, se necessário.  

O PVP dos MSRM é estipulado pela Direção-Geral das Atividades Económicas, 

encontrando-se previamente marcado nas embalagens antes de entrar na Farmácia. No 

caso dos MNSRM, o seu preço é determinado por cada Farmácia, tendo em conta o 

PVF, a margem de comercialização aplicada pela Farmácia e o IVA correspondente.  

Depois de efetuar todas estas pequenas tarefas, deve haver correspondência 

entre o valor faturado e o total gerado pelo SI, pelo que a entrada da encomenda pode 

ser terminada e solicita-se a impressão das etiquetas dos produtos de venda livre, 

contendo estas a designação do produto, o CNP, o PVP e o IVA a que o produto está 

sujeito, conforme o que se encontra estabelecido pela legislação portuguesa [13]. 

Terminada a receção de uma encomenda, o Sifarma 2000® informa de quais os 

produtos que foram encomendados, mas cuja receção não se verificou, tratando-se 

maioritariamente de produtos em estado esgotado e que são sinalizados como tal. 

Automaticamente estes produtos são transferidos para a encomenda de produtos 

esgotados e esta informação é devidamente notificada ao INFARMED. 

Depois de uma encomenda ser rececionada e conferida, o operador que efetuou 

este processo deve assinar a versão original da respetiva fatura e colocar no tabuleiro 
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das faturas, consoante o distribuidor a que pertencem, para posteriormente ser 

arquivada. 

Durante esta tarefa, vai sendo verificada a existência de produtos previamente 

reservados pelos utentes, sendo estes separados da restante encomenda e guardados, 

conforme se tratem de produtos já pagos ou não. No caso de existir alguma 

inconformidade, esta deve ser de imediato comunicada ao fornecedor. 

A receção e verificação de encomendas foi a primeira atividade que foi solicitada 

a desempenhar na FCG e que fui realizando ao longo de todo o período de estágio. Este 

contacto direto com os medicamentos e os produtos de saúde permitiu reconhecer com 

maior facilidade quais os MSRM e os MNSRM, os suplementos alimentares e outros 

produtos de venda livre, estabelecer associações entre os medicamentos de marca e 

os respetivos produtos identificados pela DCI, as diversas FF existentes e quais os 

produtos que apresentam maior rotatividade. Assim, esta tarefa demonstrou ser de 

grande importância e utilidade, principalmente durante o atendimento. 

 

2.4. Armazenamento 

A integridade dos medicamentos só pode ser assegurada, na Farmácia, mediante 

a adoção de medidas que promovam a conservação dos mesmos em condições de 

temperatura, humidade, ventilação e luminosidade adequadas e descritas nas Boas 

Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária. Por essa razão, a FCG está 

equipada com termohigrómetros que realizam diariamente registos automáticos da 

temperatura e humidade em três locais distintos: armazém, zona de receção das 

encomendas e gabinete de atendimento. Estes locais devem encontrar-se à 

temperatura ambiente (preferencialmente entre 15˚ e 25ºC), não excedendo os 60% de 

humidade [7]. O frigorífico encontra-se também instalado com um termómetro que 

permite conservar os medicamentos e produtos de frio (como, por exemplo, insulinas, 

algumas vacinas, medicamentos hormonais, colírios, entre outros) a uma temperatura 

adequada e compreendida no intervalo entre 2˚ e 8ºC. 

Para além dessas medidas, é essencial armazenar os diferentes produtos nos 

locais corretos de modo a facilitar o processo de atendimento e de gestão de stocks, 

não descurando da verificação dos prazos de validade dos mesmos. Assim, a FCG 

aplica a máxima First Expired, First Out (FEFO), de modo a que os produtos com PV 

mais próximo de expiração sejam dispensados primeiro. Aplica-se ainda a regra First In, 

First Out (FIFO), pelo que são disponibilizados primeiro os produtos que, por 

apresentarem o mesmo PV ou não o apresentarem de todo, existem em stock na 

Farmácia há mais tempo. Desta forma, é possível realizar um controlo mais rigoroso 
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não só dos stocks, mas também dos PV, evitando situações indesejáveis de devolução 

de produtos ou impossibilidade de dispensa de medicamentos e produtos de saúde. 

Os produtos de venda livre encontram-se, na sua maioria, na zona de atendimento 

ao público, expostos nos diversos lineares, podendo estar associados a campanhas 

promocionais ou a vendas sazonais. Na área de espera, podem-se encontrar produtos 

de puericultura, higiene oral, ortopedia e podologia, dermocosmética e alguns 

suplementos alimentares de forma a facilitar o acesso aos utentes. Outros produtos 

como MNSRM, contracetivos orais, lancetas e tiras para a controlo da glicemia, 

medicamentos de uso veterinário e alguns dispositivos médicos (como artigos de penso 

ou tampões de isolamento acústico), bem como FF semissólidas de uso externo 

(cremes, pomadas e pastas) encontram-se expostos ou organizados imediatamente 

atrás dos balcões de atendimento, como forma de facilitar o acesso a estes produtos, 

tornando o atendimento mais rápido. Por essa mesma razão, medicamentos de maior 

rotatividade, como ASPIRINA GR®, 100mg (Bayer Portugal, Lda.) ou as diversas FF e 

dosagens de BEN-U-RON® (Bene Farmacêutica, Lda.), encontra-se armazenados nas 

gavetas do armário imediatamente atrás dos balcões. 

Na sua maioria, os MSRM encontram-se organizados, em gavetas deslizantes, 

por ordem alfabética e modo de administração, quer se tratem de medicamentos de 

marca ou medicamentos genéricos (MG), encontrando-se estes últimos organizados 

consoante a DCI e a FF do mesmo. Nestes armários podemos encontrar, então, 

comprimidos e cápsulas, bem como ampolas injetáveis, medicamentos destinados a 

patologias do trato respiratório e soluções e suspensões orais. Existem ainda outros 

gavetões onde se depositam os produtos de aplicação tópica ou uso capilar, em 

saquetas, supositórios e enemas, suplementos alimentares, gotas oftálmicas e 

auriculares, assim como gotas orais, produtos ginecológicos, desinfetantes externos, 

produtos de higiene oral e alguns dispositivos médicos, como material de penso, 

seringas (com e sem agulha) ou artigos para algaliados. 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, por pertencerem a uma classe 

de medicamentos controlada, são armazenados numa gaveta não identificada e 

destinada exclusivamente para a reserva destes produtos. 

Os produtos de venda livre e medicamentos excedentes, por não ser possível a 

sua exposição ou armazenamento nas gavetas, são organizados na zona do back office 

por ordem alfabética, aguardando que possam ser colocados nos locais de mais fácil 

acesso designados. Os restantes produtos, por se tratarem de produtos sazonais, de 

grandes dimensões ou com menor rotatividade, como é o caso de alguns dispositivos 

médicos (artigos de penso e material para ostomizados) e ortopédicos (ortóteses, cintas 
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pós-cirúrgicas ou pós-parto) ou para autodiagnóstico (aparelhos para medição e 

controlo da glicemia), encontram-se guardados no armazém da Farmácia. 

Esta tarefa, após a conferência e receção, foi uma das primeiras atividades que 

realizei durante o período de estágio na FCG e que demonstrou ser de grande utilidade 

na vertente do atendimento, uma vez que uma identificação rápida da localização dos 

produtos permite realizar um atendimento mais eficiente e em menor tempo. 

 

2.5. Controlo dos Prazos de Validade 

O controlo dos PV é uma tarefa importantíssima, já que permite reduzir os 

prejuízos financeiros para a Farmácia, bem como evitar e prevenir situações de 

dispensa de medicamentos ou outros produtos cujo prazo tenha sido ultrapassado ou 

esteja prestes a expirar, casos em que a sua comercialização é enterdita como está 

disposto no Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto [5]. 

Para que tal não se verifique, na FCG o controlo dos PV inicia-se aquando da 

receção das encomendas, sendo estes também conferidos mensalmente. Assim, e com 

recurso ao Sifarma 2000®, são emitidas listagens no início de cada mês relativas a 

todos os produtos cuja caducidade registada se verificará no prazo de dois meses, 

período máximo admitido pelos fornecedores para a realização devoluções de produtos 

com PV próximos do término. Assim, são verificados não só os PV, mas também os 

stocks de todos os produtos que constem nessa listagem, sendo recolhidos todos 

aqueles que apresentarem um PV a expirar dentro do período indicado e registados os 

PV reais de produtos que apresentem uma caducidade superior, sendo estes últimos 

corrigidos através do auxílio do SI. 

No caso dos produtos recolhidos, é possível que ocorram dois cenários distintos 

conforme o fornecedor em causa aceite ou não a devolução. Caso a devolução dos 

mesmos ao fornecedor seja possível, são emitidas notas de crédito relativas a esses 

mesmos produtos ou, alternativamente, é possível realizar a troca do produto, sendo 

este um cenário comum para os medicamentos ainda dentro do PV. Quando o 

fornecedor em causa não aceita devoluções, os produtos transformam-se em prejuízo 

para a Farmácia, uma vez que a sua dispensa/comercialização deixará de ser permitida, 

sendo esses artigos classificados como “quebras de stock”, o que ocorre de modo mais 

frequente para alguns PCHC. 

Esta foi mais uma das tarefas que tive a oportunidade de desempenhar ao longo 

dos últimos três meses de estágio, pelo que pude verificar a importância da sua correta 

realização, uma vez que um eventual erro pode significar a impossibilitação de venda 

de um produto por expiração do prazo de validade e, consequentemente, um prejuízo 

para a Farmácia. 
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2.6. Devoluções 

As devoluções são procedimentos frequentes na Farmácia, tendo como base 

motivos distintos, como a aproximação ou expiração do PV, a receção de produtos que 

não foram encomendados ou foram enviados em quantidade incorreta, erro no pedido 

de um determinado produto, artigos cuja embalagem (primária ou secundária) se 

encontra danificada ou ainda situações de produtos específicos encomendados a 

pedido de utentes que acabam por desistir da aquisição dos mesmos. Podem ainda ser 

motivadas por circulares de suspensão de comercialização, isto é, pedidos de recolha 

de produtos/lotes cuja comercialização se encontra suspensa por ordem do INFARMED 

ou do detentor da Autorização de Introdução no Mercado (AIM), produtos cujo PVP 

marcado não se encontra ativo, entre outros. 

As devoluções são efetuadas através do SI, de forma a retirar o produto do stock 

informático da Farmácia, sendo necessária a emissão de uma nota de devolução onde 

se indica o horário a partir do qual o transporte pode ser efetuado, identificando o 

fornecedor/laboratório a quem se destina a devolução e ainda os produtos a serem 

devolvidos, bem como  a quantidade a devolver, o motivo da devolução e a identificação 

das faturas das respetivas encomendas. Essa mesma nota de devolução é impressa 

em triplicado, devendo todas as cópias serem carimbadas e rubricadas pelo operador 

que procede à devolução. No momento da recolha, apenas original e duplicado são  

enviados, juntamente com o(s) produto(s), e o triplicado, após ser rubricado pelo 

transportador, é arquivado na Farmácia onde aguarda a respetiva regularização. 

Algumas dessas devoluções devem ser precedidas de reclamações efetuadas 

diretamente ao distribuidor, nomeadamente quando se tratam de produtos cujas 

embalagens se encontram evidentemente danificadas, produtos faturados e não 

enviados e que, por isso, se aguarda a emissão de uma nota de crédito ou o envio do 

mesmo, ou ainda produtos enviados que não foram solicitados. 

Após receção do produto, o pedido de devolução é analisado pelo fornecedor, 

podendo este tanto aceitar como recusar esse mesmo pedido. Caso seja aceite, o 

fornecedor procede à substituição do produto em causa ou emite uma nota de crédito 

no valor do artigo devolvido. No caso de uma rejeição, o produto é novamente enviado 

para a Farmácia, sendo colocado novamente em stock, podendo o produto transformar-

se em prejuízo se não se encontrar em condições de ser comercializado, acabando por 

ser catalogado como uma quebra de stock. 

Só após estes procedimentos é possível realizar, então, a regularização das 

devoluções efetuadas, tarefa realizada através dos Sifarma 2000® e que depende da 

decisão do fornecedor, sendo emitido um documento comprovativo da regularização de 
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uma determinada devolução que é posteriormente arquivado, juntamente com a 

respetiva nota de devolução. 

É necessário ter em conta que cada fornecedor estabelece um período específico 

de tempo em que é possível realizar uma devolução após receção de um produto, 

período esse que deve ser respeitado de modo a evitar a rejeição da devolução do 

mesmo e, consequentemente, prejuízos para a Farmácia. 

Durante o período de estágio, foi-me possível realizar várias vezes devoluções de 

produtos, estando a maioria relacionadas com erros no pedido ou aproximação do PV. 

Realizei ainda algumas reclamações relativas a produtos faturados que não foram 

enviados ou produtos enviados que não foram solicitados, tendo também efetuado 

regularizações de notas de crédito concedidas à FCG. 

 

2.7. Reservas 

Uma vez que é impraticável que a Farmácia possua stocks de todos os produtos 

disponíveis no mercado ou um elevado número de stock de determinado produto, por 

vezes é necessário proceder-se à encomenda e/ou reserva do mesmo para satisfazer 

as necessidades dos utentes. A maioria destes procedimentos são realizados aquando 

do atendimento e recorrendo ao SI, munido de ferramentas que permitem criar reservas 

e, antes mesmo de realizar a encomenda do produto, verificar se este se encontra 

disponível nos diversos fornecedores da FCG. As ferramentas Gadget dos distribuidores 

com quem a FCG trabalha permitem ainda verificar o PVF a ser cobrado à Farmácia, 

possibilitando a escolha daquele que oferece melhores condições comerciais. 

Aquando da receção das diversas encomendas, o operador deve estar atento aos 

produtos encomendados que se encontram associados a reservas, separando os 

mesmos e, posteriormente, proceder à sua organização, mediante se tratem de reservas 

pagas ou não pagas. Os produtos reservados e que já se encontrem pagos são 

colocados, juntamente com o respetivo talão de reserva, por ordem alfabética no anexo 

que se encontra próximo da zona de atendimento, enquanto as reservas não pagas são 

colocadas em local próprio na zona de receção das encomendas. 

 

3. Receituário 

O principal objetivo do contacto com o utente é garantir que os medicamentos e/ou 

produtos são dispensados de forma segura, fornecendo ao utente toda a informação 

necessária para minimizar os riscos associados à sua utilização e maximizar a eficácia  

e adesão à terapêutica. A dispensa é maioritariamente realizada através de receitas 

médicas, meio imprescindível para a disponibilização de MSRM e que serve como o elo 
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de ligação entre o médico prescritor, o utente ao qual a terapêutica é dirigida e o 

farmacêutico. 

Uma das principais fontes de faturação da Farmácia provém, então,  do 

receituário, pelo que é de extrema importância que esta componente da atividade 

farmacêutica seja realizada corretamente, uma vez que erros no aviamento ou 

conferência das receitas colocam em causa o retorno das comparticipações, quer por 

parte do Estado Português quer por outros subsistemas de saúde. 

Desde o início do meu período de estágio na FCG fui incentivada por toda a equipa 

a acompanhar os diversos atendimentos ao público, pelo que pude observar a 

conferência e validação das prescrições e o ato de dispensa de medicamentos, sendo 

que, a partir da segunda semana de estágio, iniciei o atendimento dos utentes de forma 

acompanhada e, em pouco tempo, a realização do atendimento ao público de forma 

autónoma, incluindo a receção e validação das prescrições. 

Foram várias as dificuldades e dúvidas com que me deparai durante a realização 

destas tarefas, em especial no início do meu período de estágio, mas que sempre foram 

sendo pacientemente esclarecidas pela equipa da FCG. O contacto com o público desde 

o início do estágio permitiu-me adquirir as competências de comunicação essenciais 

para transmitir a informação de forma clara e percetível aos utentes, bem como colocar 

em prática todo o conhecimento adquirido quer durante o meu percurso académico quer 

durante o próprio estágio em si. 

 

3.1. Receita Médica 

A legislação nacional, estabelecida pelo Despacho n.º 2935-B/2016, de 24 de 

fevereiro, determina a prescrição medica obrigatória e exclusiva em todo o território 

nacional sob a forma de receita eletrónica desmaterializada, vulgarmente denominada 

por “receita sem papel” [14]. Contudo, mediante algumas ressalvas, é ainda permitida a 

prescrição manual, pelo que, atualmente, encontram-se em vigor três modelos distintos 

de receitas médicas: as receitas manuais, as receitas eletrónicas materializadas e as 

receitas eletrónicas desmaterializadas [15]. 

Em qualquer um destes modelos, a prescrição do medicamento deve incluir a DCI 

da substância ativa, seguida da dosagem, FF, apresentação, posologia e o número de 

embalagens. Pode ainda, excecionalmente, incluir-se a denominação comercial do 

medicamento prescrito, quer por marca quer através da indicação do titular da AIM, 

quando se trata de um medicamento sem um outro similar ou através da apresentação 

de uma justificação técnica [9]. 
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3.1.1. Receita Eletrónica 

A prescrição eletrónica foi instituída no sentido de se promover o uso racional dos 

medicamentos, focando-se também na possibilidade da escolha farmacológica ser 

efetuada pelo utente, podendo este tipo de receita médica apresentar-se tanto sob a 

forma desmaterializada como sob a forma materializada, esta última ocorrendo caso a 

prescrição seja impressa [16].  

As receitas eletrónicas desmaterializadas permitem a prescrição de 

medicamentos e produtos de saúde para tratamentos de duração variável. Deste modo, 

para terapêuticas de curta ou média duração, cada linha de prescrição apenas pode 

conter um produto/medicamento até um máximo de 2 embalagens por linha, possuindo 

as receitas com este tipo de terapêuticas uma validade de apenas 30 dias, a partir da 

data de prescrição. Para tratamentos de duração superior, cada linha de prescrição de 

pode passar a conter até 6 embalagens de cada medicamento, passando este tipo de 

receitas a ter uma validade de 6 meses, também a partir da data de prescrição das 

mesmas [15,16]. Já para medicamentos cuja apresentação se encontra sob a forma de 

unidose, é possível a prescrição de até 4 embalagens desse mesmo medicamento ou 

12 embalagens, no caso de tratamentos de longa duração [16]. 

Apesar de ser obrigatório que a prescrição médica seja realizada identificando o 

medicamento pela DCI da substância ativa, existem determinadas exceções que 

possibilitam a prescrição de medicamentos de marca, desde que sejam apresentadas 

as respetivas justificações técnicas de forma inequívoca, onde se expressa claramente 

o porquê de o utente não poder exercer o seu direito de opção. Assim, para além de 

situações de prescrição de medicamentos de marca sem similar ou MG similar, um 

medicamento de marca pode ser prescrito se este apresentar uma margem ou índice 

terapêutico estreito (constando “Exceção a) do n.º 3 do art. 6.º” na respetiva linha de 

prescrição), suspeita de reação adversa, previamente reportada ao INFARMED, a um 

medicamento com a mesma substância ativa identificado por outra denominação 

comercial (constando “Exceção b) do n.º 3 do art. 6.º” na respetiva linha de prescrição) 

ou continuidade de um tratamento de duração superior a 28 dias (constando “Exceção 

c) do n.º 3 do art. 6.º” na respetiva linha de prescrição). Nesta última exceção, o utente 

tem o direito de optar por um medicamento equivalente ao prescrito se esse possuir um 

PVP inferior [16]. 

Através deste tipo de prescrição, é fornecido ao utente, por cada receita médica, 

um código de acesso/dispensa específico, bem como um código de direito de opção, 

permitindo que a dispensa e validação seja automaticamente realizada através do 

Sifarma 2000® e mediante a escolha farmacológica realizada pelo utente. 
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Uma das vantagens deste modelo, para além de tornar mais simples e célere o 

processo de dispensa, prende-se na diminuição de possíveis erros já que, com a 

inserção do código de dispensa, o SI identifica automaticamente o medicamento que foi 

prescrito ao utente e não permite que seja aviada medicação que não corresponda 

àquela que foi prescrita. De modo a reduzir dificuldades no acesso ao conteúdo da 

receita eletrónica, o utente tem o direito de solicitar uma guia de tratamento em papel, 

contendo os códigos necessários de dispensa e de direito de opção. Esta guia torna-se 

também essencial no controlo do número de embalagens já aviadas, uma vez que este 

modelo de prescrição permite que o utente adquira a medicação conforme a sua 

necessidade, podendo fazê-lo a qualquer altura e em qualquer Farmácia, desde que 

dentro do prazo de validade. 

As receitas eletrónicas podem ainda ser materializadas, se a prescrição médica, 

gerada por meio de um SI, for  impressa, pelo que apresentam uma validade de apenas 

30 dias. Neste tipo de receitas, assim como nas receitas manuais, podem ser prescritos 

um número máximo de 4 medicamentos ou produtos de saúde distintos, com um limite 

de 2 embalagens por cada linha de prescrição e um total de 4 embalagens por receita 

[15]. Caso sejam prescritos medicamentos apresentados sob a forma de embalagem 

unitária, prevê-se a prescrição de até 4 embalagens do mesmo medicamento [16]. 

Tratamentos de longa duração podem ser prescritos através de receitas 

eletrónicas materializadas também, desde que estas apresentem até 3 vias, 

devidamente identificadas quando impressas, e adquirindo uma validade de até 6 meses 

[15, 16]. 

 

3.1.2. Receita Manual 

Ao abrigo da Portaria n.º 224/2015, de 27 de julho, no artigo 8.º está previsto que 

a prescrição de medicamentos possa ser, excecionalmente, efetuada por via manual 

mediante a apresentação da devida justificação. Estes casos excecionais contemplam 

situações de falência do SI, inadaptação do prescritor, prescrição ao domicílio ou outras 

situações até um máximo de 40 receitas médicas por mês, devendo o prescritor 

assinalar a situação aplicável em local próprio [15]. 

Este tipo de receitas médicas possuem um modelo de prescrição em tudo 

semelhante às receitas eletrónicas materializadas. Ambos os modelos apresentam uma 

validade de 30 dias apenas, a partir da data em que ocorre a prescrição, sendo que as 

receitas manuais não devem conter rasuras, caligrafias diferentes ou ser preenchidas a 

lápis, já que o incumprimento de qualquer um destes parâmetros inviabiliza a dispensa 

de medicamentos a partir dessa mesma receita [15]. 
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Para este tipo de modelo de prescrição médica, não são admitidas mais do que 

apenas uma via por cada receita manual [15]. 

Após aviamento da receita e, consequentemente, dispensa da medicação, é 

solicitado ao utente a assinatura do comprovativo, impresso no verso da receita manual 

ou de prescrições eletrónicas materializadas, onde se encontra indicada a medicação 

que o utente adquiriu e que foi submetida a comparticipação, bem como uma declaração 

onde o utente atesta que o seu direito de opção foi exercido [17]. 

 

3.2. Receção e Validação da Prescrição Médica 

Em qualquer um dos modelos de receita médica, aquando da receção da 

prescrição, o operador deve verificar a presença de alguns elementos fundamentais 

para a comparticipação, desde o número da receita, nome e número de utente, bem 

como o local de prescrição e o respetivo código e identificação do médico prescritor, 

contendo o número da cédula profissional e, caso seja aplicável, a especialidade. 

Quando extensível, é ainda importante verificar a entidade financeira responsável e 

número de beneficiário ou ainda se a receita possui referência ao regime especial de 

comparticipação de medicamentos [15]. 

Além destes aspetos, as receitas eletrónicas materializadas devem ainda 

apresentar a DCI da substância ativa ou, se aplicável, a denominação comercial do 

medicamento, a respetiva dosagem, FF, apresentação/dimensão da embalagem e a 

quantidade (número de embalagens) prescritas. Este formato de receita médica deve 

ainda conter, caso se verifique ser necessário e assinaladas em local próprio, as 

exceções que impedem o direito de opção do utente. Tanto quanto possível, cada linha 

de prescrição deve apresentar ainda um Código Nacional de Prescrição Eletrónica de 

Medicamentos (CNPEM) ou outro código identificador de produto. É também 

imprescindível que este modelo de receita apresente a data da prescrição, bem como 

uma assinatura autógrafa do prescritor [15]. 

A validação de receitas eletrónicas desmaterializadas, para além dos aspetos 

comuns para todos os modelos de receita médica e as semelhanças com as receitas 

eletrónicas materializadas, depende ainda da inclusão da hora a que foi submetida a 

prescrição, da presença de linhas de prescrição inequivocamente identificadas com 

recurso a numeração, o tipo de medicamento ou produto de saúde e o respetivo período 

de validade [15]. 

As receitas manuais, por sua vez, devem apresentar, para além dos elementos 

comuns, a identificação do médico prescritor e respetiva vinheta  (nome, número da 

cédula, especialidade e contacto telefónico, se possível), podendo apresentar ainda o 

local de prescrição. É obrigatório apresentar a justificação técnica em local próprio, 
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identificando a exceção nos termos do n.º 1 do artigo 8.º da Portaria n.º 224/2015, de 

27 de julho, que estabelece o regime jurídico a que obedecem as regras de prescrição 

e dispensa de medicamentos e produtos de saúde e define as obrigações de informação 

a prestar aos utentes. Este modelo é obrigatório encontrar-se datado e rubricado pelo 

prescritor para que possa ser validado. Neste tipo de receitas prende-se a necessidade 

de o profissional de saúde ser capaz de reconhecer o tipo de comparticipação a aplicar 

em caso de regime de comparticipação especial, bem como identificar o(s) 

medicamento(s) prescrito(s), a posologia, dosagem e quantidade prescritas, sendo que, 

quando estas últimas não se encontram especificadas, deve ser dispensada a 

embalagem de menor apresentação disponível e/ou a de dosagem inferior [14, 15]. 

Só após a verificação do diversos elementos em cada um dos respetivos modelos 

pode a prescrição médica ser validada. Esta tarefa requer, assim, o maior sentido de 

responsabilidade e atenção já que, caso algum dos elementos acima referidos estiver 

incorreto ou ausente, é posto em causa o reembolso da comparticipação efetuada pelo 

Serviço Nacional de Saúde (SNS) ou por outro organismo de comparticipação, 

acabando a Farmácia por adquirir prejuízo financeiro.  

 

3.3. Regimes de Comparticipação 

O Decreto-Lei n.º 19/2014, de 5 de fevereiro estabelece a comparticipação de 

medicamentos pelo SNS, significando que parte do PVP de um medicamento acaba por 

ser custeado pelo Governo de Portugal e, obviamente, o restante valor é pago pelo 

adquirente [18, 19]. As normas e enquadramento legal nacional permitem, assim, a 

comparticipação de medicamentos pelo SNS através de dois regimes distintos: o regime 

geral e o regime especial [20]. 

A maioria da população portuguesa é abrangida pelo regime geral de 

comparticipação, pelo que cabe ao Estado Português, através do SNS, custear parte do 

PVP dos medicamentos que são adquiridos e de acordo com escalões previamente 

determinados: escalão A – 90% do PVP dos medicamentos; escalão B – 69% do PVP 

dos medicamentos; escalão C – 37% do PVP dos medicamentos; escalão D – 15% do 

PVP dos medicamentos. Estes escalões de comparticipação vão variar conforme as 

indicações terapêuticas e utilização dos medicamentos, as entidades que os 

prescrevem e o consumo acrescido para doentes que sofram de patologias específicas 

[21]. 

Apesar do SNS ser a principal entidade de comparticipação de medicamentos, 

existem outros organismos, nomeadamente seguros de saúde privados ou regimes de 

seguros de saúde especiais para determinadas profissões, que colaboram na 

comparticipação dos medicamentos. Nestes casos, a percentagem de comparticipação 
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varia de acordo com a política de cada entidade, tendo contactado, durante o meu 

estágio na FCG, com a Caixa Geral de Depósitos, o Serviço de Assistência Médico-

Social (SAMS) do Sindicato dos Bancários do Norte e do Sindicato Nacional dos 

Quadros e Técnicos Bancários, Médis/CTT, entre outros. Neste tipo de 

comparticipações e para efeitos legais, o utente deve apresentar, aquando da dispensa 

de medicamentos, um cartão válido de beneficiário da respetiva entidade, sendo 

necessária a assinatura autógrafa do utente no verso das receitas manuais ou 

eletrónicas materializadas ou do documento emitido após dispensa de receitas 

eletrónicas desmaterializadas, bem como datado, carimbado e rubricado pelo operador 

que procedeu ao aviamento. 

O regime especial de comparticipação, por sua vez, encerra em si dois tipos de 

comparticipação: em função dos beneficiários e em função das patologias ou grupos 

especiais de utentes, como é o caso de alguns pensionistas [22]. Caso o utente seja 

abrangido por um regime especial de comparticipação, na receita médica deve constar, 

junto dos dados do utente, a sigla “R” ou a sigla “O”, mediante se trate de um pensionista 

abrangido pelo regime especial de comparticipação ou se destine a um utente abrangido 

pelo regime especial de comparticipação em função da patologia, respetivamente. 

Para os utentes pensionistas abrangidos por este regime, verifica-se um aumento 

da comparticipação dos medicamentos pelo Estado Português em cerca de 5% para 

medicamentos integrados no escalão A e de 15% para medicamentos integrados nos 

restantes escalões B,C e D [21]. 

O regime especial de comparticipação em função das patologias abrange utentes 

que apresentem patologia específicas, nomeadamente Paramiloidose, Lúpus, Psoríase 

ou Dor Crónica moderada a forte oncológica ou não oncológica, etc. As condições de 

acesso à medicação comparticipada pelo SNS por parte dos utentes com estas 

patologias são definidas através de despachos relativos a cada patologia em particular, 

pelo que as receitas médicas devem vir acompanhadas desses mesmos despachos, em 

local apropriado, para que a respetiva comparticipação possa ser efetuada [21]. 

Além de medicamentos, o SNS comparticipa ainda produtos de saúde como os 

que são destinados à automonitorização da Diabetes mellitus, sendo as tiras-teste 

(reagentes) comparticipadas em 85% do PVP e as agulhas, seringas e lancetas em 

100% do PVP [23].  

As câmaras expansoras podem também ser comparticipadas em 80% do seu 

PVP, desde que este não exceda os 28€, sendo a comparticipação limitada a uma 

câmara expansora por utente [24]. Para doentes ostomizados e com incontinência ou 

retenção urinária, os dispositivos médicos são também comparticipados em 100% do 
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PVP, devendo encontrar-se definidos na respetiva receita médica a marca e modelo de 

dispositivos. [25,26] 

Alguns medicamentos específicos possuem programas de comparticipação que 

não se inserem em nenhum dos regimes anteriormente mencionados, pois são 

comparticipados através de programas de apoio especiais emitidos pelos próprios 

laboratórios, sendo exemplo disso medicamentos como BETMIGA® (Astellas Farma, 

Lda.), VESOMNI® (Astellas Farma, Lda.) ou SAXENDA® (Novo Nordisk, Comércio 

Produtos Farmacêuticos, Lda.). 

 

3.4. Faturação e Conferência do Receituário 

Para que se verifique o reembolso de todas as comparticipações efetuadas pela 

Farmácia durante um determinado mês, torna-se necessário conferir o receituário antes 

de ser enviado, no final do mês, para as entidades responsáveis pelas 

comparticipações, o que permite verificar possíveis erros que tenham ocorrido aquando 

da dispensa e possibilitar a sua correção. Caso se verifique alguma inconformidade, a 

receita que possui a irregularidade será devolvida à Farmácia com indicação do motivo 

da devolução e permitindo que o erro seja corrigido, caso contrário a Farmácia não pode 

reaver o montante da comparticipação relativo a essa mesma prescrição médica. 

Assim, na FCG, todos os dias as receitas manuais e eletrónicas materializadas 

dispensadas são conferidas por duas pessoas distintas, de modo a assegurar que todos 

os requisitos são cumpridos e a receita está válida para reembolso do respetivo valor 

de comparticipação. Neste processo de verificação, confirma-se o número da receita 

(que deve coincidir com o número impresso no verso da prescrição), os medicamentos 

dispensados (que devem estar em conformidade com o que foi prescrito, conferindo-se 

dosagens, FF, apresentação e quantidades prescritas), o regime de comparticipação 

aplicado, as exceções e portarias corretamente assinaladas, que tanto receita como 

comprovativo de dispensa se encontram devidamente datados, rubricados e 

carimbados. 

Quanto às receitas eletrónicas desmaterializadas, caso a comparticipação tenha 

sido realizada pelo SNS, os dados relativos a cada comparticipação são 

automaticamente validados e enviados através do Sifarma 2000®. Se a 

comparticipação de uma prescrição deste modelo for efetuada por outras entidades 

complementares, são enviados os  documentos comprovativos emitidos após a 

dispensa, devidamente datados, carimbados e rubricados. 

À medida que vão sendo conferidas, as prescrições são separadas em função dos 

organismos de comparticipação e por ordem crescente do número de lote, sendo cada 

lote composto por um número máximo de 30 receitas. Quando se completa um lote, um 
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terceiro profissional imprime o documento identificativo do respetivo lote (Verbete de 

Identificação do Lote) a partir do SI, verifica uma última vez todas as receitas desse 

mesmo lote, carimbando e rubricando o respetivo documento. Cada lote é mantido no 

arquivo correspondente, aguardando o final do mês. 

No último dia de cada mês, é realizada a faturação e, consequentemente, o fecho 

dos lotes de todas as receitas médicas dispensadas durante o respetivo mês. As 

comparticipações realizadas pelo SNS são enviadas, até ao dia 10 do mês seguinte, 

para o Centro de Conferências de Faturas (CCF),  com os Verbetes de Identificação de 

Lote envolvendo os respetivos lotes de receitas, um Resumo de Lotes, enviando-se 

também a Guia da Fatura – carimbada, datada e rubricada. A Nota de crédito/débito é 

automaticamente enviada para a ARS através do SI, sendo o restante enviado através 

dos CTT, deslocando-se o serviço à Farmácia para levantar toda esta documentação, 

que entrega diretamente ao destinatário. As comparticipações por outros organismos 

são, por sua vez, enviadas, por meio de correio registado, para a ANF, fazendo-se 

acompanhar cada lote correspondente a um organismo pelo respetivo Verbete, pelo 

Resumo de Lotes e Fatura, estes últimos impressos em triplicado. Existem algumas 

exceções em que a entidade que efetua a comparticipação apenas requer o envio da 

Fatura, pelo que não é necessário proceder ao envio de qualquer outro tipo de 

documentação. 

Deve ainda ser impresso o Mapa Comprovativo de Entrega, em duplicado, sendo 

este adicionado ao conjunto de documentos já mencionados. A partir daqui, cabe à ANF 

fazer chegar às entidades as receitas, bem como uma cópia de toda a documentação 

enviada. 

Durante o meu período de estágio na FCG, pude colaborar inúmeras vezes na 

conferência do receituário, maioritariamente aquando da dispensa de medicamentos e 

produtos de saúde, pelo que verifiquei a elevada importância de atempadamente 

identificar inconformidades nos diversos modelos de prescrição médica. Tive ainda a 

oportunidade de assistir e participar no fecho de lotes de receitas, bem como no 

processo de fecho do mês e faturação. 

 

4. Dispensa e Aconselhamento Farmacêutico 

A dispensa de medicamentos corresponde ao “ato profissional em que o 

farmacêutico, após avaliação da medicação, cede medicamentos ou substâncias 

medicamentosas aos doentes mediante prescrição médica ou em regime de 

automedicação ou indicação farmacêutica, acompanhada de toda a informação 

indispensável para o uso correto dos medicamentos” [7]. Esta é mais uma das 

importantes tarefas realizadas pelo farmacêutico que permitem o aconselhamento de 
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medicamentos e outros produtos de saúde, por meio do estabelecimento de um contacto 

mais próximo com os utentes, devendo ser realizada de forma consciente e responsável 

como forma de garantir a prestação de um serviço de qualidade. 

A dispensa de medicamentos é também umas das tarefas que acrescenta maior 

visibilidade ao ato farmacêutico e, sendo o farmacêutico o último profissional a contactar 

com o utente antes da dispensa de um  medicamento, é fundamental que este 

profissional seja capaz de transmitir toda a informação necessária para reforçar o uso 

correto da medicação instituída (indicação terapêutica, posologia, modo de 

administração, precauções, efeitos adversos mais comuns ou condições de 

conservação, por exemplo), esclarecendo todas as dúvidas do utente e, assim, 

promover a adesão à terapêutica e o uso racional dos medicamentos [7]. 

Quanto à dispensa de medicamentos ao público, estes podem ser classificados 

como MSRM ou MNSRM [9]. Desde 9 de fevereiro de 2019, com a entrada em vigor do 

Regulamento Delegado (UE) 2016/161 da Comissão, de 2 outubro de 2015 e do 

Decreto-Lei n.º 26/2018, de 24 de abril, foi estabelecido um sistema de verificação da 

autenticidade e integridade de todos os medicamentos dotados de dispositivos de 

segurança, verificação essa que deve ser realizada em toda a extensão do ciclo de vida 

do medicamento. A partir destas medidas de segurança pretende-se impedir a 

introdução de medicamentos falsificados na cadeia de abastecimento legal, através da 

colocação de dispositivos de segurança compostos por um identificador único e de um 

dispositivo de prevenção de adulterações na embalagem de todos os MSRM (com 

exceção dos que se encontram discriminados no Anexo I do Regulamento Delegado 

(UE) 2016/161 da Comissão, de 2 outubro de 2015) e de apenas alguns MNSRM 

(mencionados no Anexo II do mesmo Regulamento Delegado). O identificador único é 

constituído por uma sequência de caracteres resultante da combinação do código do 

produto, devendo essa sequência ser única para uma determinada embalagem de um 

medicamento [10] [12]. 

Assim, torna-se obrigatório que, no momento de dispensa do medicamento ao 

público, o identificador único de um determinado medicamento seja desativado, de 

modo a que outra embalagem com o mesmo identificador e que, portanto, se trate de 

uma falsificação não seja verificada com êxito [10] [12]. 

A par do atendimento, esta foi uma das tarefas que rapidamente iniciei a 

desempenhar na FCG, uma atividade que demonstrou ser um desafio e que me permitiu 

desenvolver várias competências em simultâneo, a componente científica implícita 

nesta tarefa, que obviamente permitiu sedimentar os conhecimentos adquiridos durante 

o percurso académico, bem como competências sociais, económicas e de comunicação 
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que, com crescente confiança e autonomia, contribuíram para a adequação da minha 

atitude mediante cada atendimento. 

 

4.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Segundo o Estatuto do Medicamento (Decreto-Lei n.º176/2006, de 30 de agosto) 

e as consequentes alterações (Decreto-Lei n.º 20/2013, de 14 de fevereiro), a 

classificação de MSRM abrange todos os medicamentos que constituem um risco, direto 

ou indireto, para a saúde, caso sejam utilizados sem vigilância médica; que sejam 

usados frequentemente em quantidades consideráveis para fins distintos daqueles a 

que originalmente se designam, podendo daí resultar um risco para a saúde; que 

contenham substâncias cuja atividade ou efeitos secundários devem ser estudados e 

aprofundados; ou ainda que se destinem a ser administrados por via parentérica [9] [27]. 

A maioria destes medicamentos são exclusivamente vendidos na Farmácia e 

possuem um PVP fixo previamente marcado na embalagem de acondicionamento 

secundário, necessitando obrigatoriamente da apresentação de receita médica para que 

possam ser dispensados [7][9]. 

Durante o meu período de estágio, pude experienciar situações em que os utentes 

procuravam a dispensa de MSRM sem apresentação de prescrição médica, ocorrendo 

isto com maior frequência para medicamentos contendo benzodiazepinas e para 

antibióticos. De forma adequada, tentei sempre elucidar o utente, informando-o que é 

imprescindível a apresentação de receita médica para que se possa proceder à 

dispensa de MSRM, mesmo que o medicamento não seja abrangido pelo regime de 

comparticipação nacional. 

 

4.1.1. Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 

São classificadas como substâncias estupefacientes ou psicotrópicas aquelas 

substâncias contidas nas tabelas I e II do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, e no 

n.º 1 do artigo 86.º do Decreto-Regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro, que, devido 

às suas características farmacocinéticas, atuam no Sistema Nervoso Central, 

provocando estimulação ou depressão do mesmo, sendo, por isso, capazes de causar 

dependência física e/ou psíquica. Essas características podem levar ao uso abusivo 

deste tipo de substâncias, bem como ao tráfico ilícito das mesmas, pelo que se verifica 

a necessidade de controlar de forma rigorosa e específica todos os procedimentos 

envolvendo estas substâncias, inclusive os processos de dispensa de medicamentos 

que as contenham [28] [29]. 
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Deste modo, a dispensa de medicamentos contendo substâncias estupefacientes 

ou psicotrópicas só pode ser realizada mediante a apresentação de uma receita médica 

válida. No caso das receitas manuais e receitas eletrónicas materializadas, este tipo de 

medicamentos devem ser prescritos isoladamente, não podendo estas prescrições 

conter outros medicamentos ou produtos de saúde. A receita eletrónica materializada 

deve ainda identificar que é do tipo “RE” (prescrição de psicotrópicos e estupefacientes 

sujeitos a controlo), enquanto, na receita eletrónica desmaterializada, a linha de 

prescrição deve identificar que é do tipo “LE” (linha de prescrição de psicotrópicos e 

estupefacientes sujeitos a controlo) [16] [20]. 

A aquisição dos medicamentos não tem de ser realizada pelo utente a quem se 

destina a prescrição, embora seja obrigatória a apresentação do documento de 

identificação do adquirente. Deste modo, durante a dispensa de um medicamento 

estupefaciente ou psicotrópico, devem ser registados em SI elementos identificativos do 

doente (nome e morada) e do adquirente (nome; morada; data de nascimento; número 

e data de validade do documento de identificação utilizado) e nome do médico prescritor 

[20]. 

Após a dispensa da medicação, é emitido um documento comprovativo da 

dispensa do medicamento, com todos os dados acima referidos e que deve ser mantido 

em arquivo na Farmácia durante três anos, por ordem de aviamento, juntamente com 

uma cópia da receita, no caso de prescrições manuais ou eletrónicas materializadas 

[20]. Os dados registados pela Farmácia são comunicados à Base de Dados Nacional 

de Prescrições, sendo o controlo destes medicamentos realizado informaticamente. As 

cópias das receitas manuais, por sua vez, devem ser digitalizadas e enviadas ao 

INFARMED até ao dia 8 do mês seguinte à dispensa, acompanhadas de um documento 

onde conste o registo de saídas de todos os medicamentos estupefacientes ou 

psicotrópicos dispensados [20]. 

Anualmente, a Farmácia deve ainda enviar ao INFARMED o respetivo Balanço de 

Entradas e Saídas de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, bem como das 

benzodiazepinas. 

 

4.1.2. Medicamentos Genéricos 

Um MG consiste num medicamento cujo princípio ativo, FF, dosagem e indicação 

terapêutica são similares às características do medicamento de marca que lhe serviu de 

referência, tendo sido a sua bioequivalência demonstrada em ensaios de 

biodisponibilidade apropriados. Deste modo, são garantidas a qualidade, segurança e 

eficácia do mesmo [9] [30]. Os MG são identificados por meio das DCI das substâncias 
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ativas, seguidas do nome do titular da AIM, dosagem e FF, devendo ainda conter a sigla 

“MG” num formato padronizado a fim de permitir a sua identificação inequívoca [9]. 

De acordo com o disposto na legislação nacional, cada Farmácia deve ter 

disponível para dispensa no mínimo três MG pertencentes ao mesmo grupo 

homogéneo. Estes medicamentos devem ainda estar inseridos no grupo de 

medicamentos que apresentam os cinco valores de PVP mais baixos do mercado para 

esse determinado grupo homogéneo [9] [31].  

É importante que, no ato da dispensa, o profissional de saúde informe o utente da 

existência de medicamentos bioequivalentes com um PVP inferior aos de marca 

correspondentes, pelo que a escolha farmacológica é um direito a ser exercido pelo 

utente [9]. 

 

4.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Os medicamentos que não preencham as condições para que sejam incluídos nos 

MSRM correspondem, então, a medicamentos cuja dispensa não necessita da 

apresentação de uma receita médica, pelo que são denominados de MNSRM [9] [27]. 

Desde 2005, com a aprovação do Decreto-Lei n.º 134/2005, de 16 de agosto, a dispensa 

de MNSRM deixou de ser realizada exclusivamente na Farmácia, pelo que a sua 

aquisição passou a ser possível também em locais que cumpram os requisitos legais e 

regulamentares [32]. No entanto, certos MNSRM, por resultado da reclassificação de 

um MSRM atendendo ao perfil de segurança ou às indicações terapêuticas, continuam 

a ser de dispensa exclusiva em Farmácia [9]. 

Geralmente, os MNSRM não são comparticipáveis, pelo que estão sujeitos a um 

regime de preços livres e, por isso, não possuem um PVP fixo. No entanto, existem 

alguns casos excecionais previstos na legislação que define o regime de 

comparticipação do Estado no preço dos medicamentos, pelo que estes medicamentos, 

apesar de não sujeitos a prescrição médica, possuem um PVP definido, verificando-se 

a sua comparticipação apenas quando dispensados na Farmácia [27] [32] [33]. 

Este tipo de medicamentos é usualmente dispensado em Farmácia Comunitária 

mediante apresentação de prescrição médica, em regimes de automedicação, em que 

o utente decide estabelecer um tratamento medicamentoso por iniciativa própria, ou por 

indicação farmacêutica, sendo o farmacêutico responsável por selecionar um MNSRM 

ou, eventualmente, um tratamento não farmacológico com o objetivo de avaliar ou 

resolver um problema de saúde que se considera ter um carácter não grave, 

autolimitado, de curta duração e sem relação com manifestações clínicas de outros 

problemas de saúde do doente. Em qualquer uma das situações o farmacêutico deve 

ser capaz de avaliar a situação referida pelo utente (quais os sintomas e persistência 
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dos mesmos, se já tomou outra medicação para resolução dos sintomas, etc.) para, 

posteriormente, indicar a utilização ou não do medicamento solicitado [7]. 

A função do farmacêutico é relevante nas situações de automedicação, uma vez 

que estas podem constituir problemas graves de saúde pública. Assim, o farmacêutico 

deve garantir um aconselhamento apropriado ao utente, transmitindo toda a informação 

indispensável ao uso adequado e responsável do medicamento, não esquecendo de 

complementar o atendimento com medidas não farmacológicas apropriadas. No caso 

de o medicamento solicitado não ser o adequado para o problema relatado, o 

farmacêutico apenas deve aconselhar um outro MNSRM mais indicado caso se verifique 

essa necessidade, bem como as devidas medidas não farmacológicas, sendo, por 

vezes, necessário aconselhar o utente a consultar a opinião médica (por exemplo, se 

os sintomas estão associados a uma patologia grave) [7]. 

Foram várias as situações durante o meu estágio em que tive a possibilidade de 

aconselhar MNSRM a utentes que procuravam uma solução para problemas pontuais. 

Esta mostrou ser uma tarefa muito desafiante e de grande responsabilidade que, 

inicialmente, senti alguma dificuldade em realizar por possuir um conhecimento pouco 

alargado dos vários MNSRM disponíveis. No início do meu percurso, o auxílio de toda 

a equipa da FCG foi fundamental para que pudesse executar esta tarefa de forma 

adequada e confiante, pelo que procurei sempre esclarecer todas as minhas dúvidas. O 

apoio que senti e o conhecimento adquirido permitiu-me evoluir de forma positiva ao 

longo do meu período de estágio, passando a realizar o atendimento, dispensa e 

aconselhamento de forma autónoma. 

 

4.3. Produtos Cosméticos ou de Higiene Corporal 

Entende-se por PCHC um produto que contenha qualquer substância ou 

preparação destinada a ser colocada em contacto com diversas partes do corpo humano 

(epiderme, sistema piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos) ou com 

os dentes e as mucosas bucais, tendo o objetivo, exclusivo ou principal, de os limpar, 

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

corporais [34]. 

A FCG possui uma vasta gama de PCHC de várias marcas e com diversas 

finalidades, desde cuidados cosméticos mais básicos, até produtos específicos para 

determinadas patologias ou condições dermatológicas. Assim, a FCG dispõe de 

produtos adequados para hidratação do corpo e mãos, para a higiene corporal e íntima, 

adaptados aos diferentes tipos de pele e destinados a serem utilizados em diferentes 

afeções dermatológicas (acne, rosácea, atopia, hiperpigmentação, psoríase, 
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envelhecimento cutâneo), em tratamentos capilares (caspa, alopecia, seborreia) ou para 

higiene oral. 

O aconselhamento deste tipo de produtos foi um verdadeiro desafio para mim, 

uma vez que esta é uma área que pouco contactei durante a minha formação 

académica. No entanto, tive a oportunidade de presenciar algumas formações relativas 

a esta temática, o que, aliado à investigação pessoal e ao valioso auxílio prestado pelas 

colegas na FCG, contribuiu para aumentar o meu conhecimento sobre as diversas 

marcas e gamas de produtos deste tipo disponíveis para dispensa e, 

consequentemente, aprimorar a minha abordagem a estes produtos durante o 

aconselhamento. 

4.4. Medicamentos de Uso Veterinário 

Os medicamentos veterinários são caracterizados por possuírem substâncias ou 

associação de substâncias curativas ou preventivas de doenças ou dos seus sintomas 

em animais ou que possam ser utilizadas ou administradas no animal com vista a 

permitir um diagnóstico ou restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas [35]. 

Na FCG, os produtos veterinários que tive a oportunidade de dispensar foram, na 

sua maioria, desparasitantes externos e internos, bem como anticoncecionais. Sendo 

esta uma área praticamente inexplorada durante todo o percurso de MICF, o meu 

conhecimento era também muito limitado. O contacto prático com estes produtos 

permitiu-me aprofundar os meus conhecimentos nesta área, uma vez que, para realizar 

um aconselhamento adequado, era necessário informar-me dos diversos aspetos 

inerentes à utilização destes produtos, como indicações terapêuticas, modo de 

administração e posologia, tendo sido o apoio dos elementos da equipa da FCG também 

muito importante. 

 

4.5. Medicamentos Manipulados 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 95/2004, de 22 de abril, entende-se por 

medicamento manipulado qualquer fórmula magistral ou preparado oficial efetuado e 

dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico, sendo a primeira preparada 

segundo uma receita médica onde se encontra especificado o doente a quem o 

medicamento se destina e o segundo é preparado consoante as indicações de uma 

farmacopeia ou de um formulário, destinando-se a ser dispensado diretamente aos 

utentes assistidos pela Farmácia [36]. Assim, é da responsabilidade do farmacêutico 

garantir que todo o processo de preparação de um medicamento manipulado é realizado 

segundo critérios de segurança e qualidade, bem como de acordo com as boas práticas 

que constam na Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho, que aprova as boas práticas a 

observar na preparação de medicamentos manipulados em farmácia de oficina e 
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hospitalar [37]. Para tal, a Farmácia deve possuir local e equipamento mínimo 

obrigatório necessário para a preparação dos diferentes medicamentos manipulados, 

bem como acondicionamento e controlo dos mesmos [38]. Quanto ao PVP deste tipo de 

produtos, este deve ser calculado tendo em conta o valor dos honorários da preparação, 

o custo das matérias-primas utilizadas, bem como dos materiais de embalagem [39]. 

No caso particular da FCG, apesar de possuir um laboratório que cumpre com os 

requisitos estipulados pela legislação nacional, esta não realiza a preparação de 

medicamentos manipulados, uma vez que a procura por parte dos utentes é muito 

reduzida. Por esse motivo, quando é solicitado um medicamento manipulado, a FCG 

encomenda a preparação à Farmácia Barreiros. 

4.6. Outros Produtos de Saúde 

Para além dos produtos até agora referidos, a FCG disponibiliza ainda uma vasta 

variedade de outros produtos, como suplementos alimentares, dispositivos médicos, 

produtos fitoterapêuticos e homeopáticos, de puericultura ou dietéticos para 

alimentação especial. 

Os suplementos alimentares são geralmente procurados pelos utentes no sentido 

de melhorar aspetos relacionados com determinadas condições, sendo que a sua 

procura, cada vez mais pronunciada, está geralmente associada a cuidados dietéticos, 

para colmatar a fadiga física e intelectual, para prevenção de infeções urinárias, entre 

várias outras utilidades. 

Os dispositivos médicos são frequentemente procurados na FCG, nomeadamente 

material ortopédico, ótico, material para ostomizados, artigos de penso, testes de 

gravidez ou meias de compressão, por exemplo. 

Muitos dos produtos referidos são comercializados também noutros locais 

autorizados, contudo os utentes preferem deslocar-se até à Farmácia para adquiri-los, 

uma vez que neste local obtêm a opinião de um profissional de saúde com 

conhecimentos suficientes para prestar um aconselhamento personalizado e 

transmitindo toda a informação necessária para que o utente possa utilizar os diversos 

produtos de forma adequada. 

Durante o meu período de estágio tive a oportunidade de dispensar vários 

produtos deste género, sempre com o auxílio da equipa da FCG nos casos em que 

sentia mais dificuldade no aconselhamento de um produto. 

 

5. Serviços Prestados pela FCG 

A Farmácia, para além de um ponto de dispensa de medicamentos e outros 

produtos de saúde, é também um local procurado pela população pela prestação de 

outros serviços de saúde. O farmacêutico atua, assim, no acompanhamento, prevenção, 
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deteção, apoio e cuidado dos utentes, promovendo a saúde e bem-estar dos mesmos. 

A Farmácia pode, desta forma, prestar serviços à população, desde que estes se cinjam 

à atividade farmacêutica, respeitando as competências atribuídas a outros profissionais 

de saúde [5] [7] [40]. 

Os serviços disponíveis na FCG compreendem, então, a determinação de 

parâmetros fisiológicos (peso, altura e índice de massa corporal, bem como pressão 

arterial) e bioquímicos (glicemia capilar, colesterol total e triglicerídeos), administração 

de injetáveis e vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação e realização de 

testes de gravidez. A FCG disponibiliza ainda sessões de nutrição e podologia com 

profissionais especializados e colabora em programas de educação para a saúde. 

Obviamente, a implementação de todos estes serviços na Farmácia Comunitária 

traduz-se num aumento da proximidade com a comunidade onde esta se insere, 

permitindo a realização de aconselhamentos práticos e, assim, a promoção e 

manutenção da saúde da população. À realização destes serviços estão associados 

custos ajustados e adequados à prestação de cada uma deles. 

Durante o período de estágio, frequentemente prestei serviços de determinação 

de parâmetros bioquímicos e fisiológicos, auxiliando os utentes na compreensão dos 

valores obtidos e identificação de comportamentos que pudessem ser alterados de 

modo a promover melhorias e/ou manutenção do estado de saúde, tendo também 

prestado aconselhamento não farmacológico nos casos em que este se justificava. 

 

5.1. Pressão Arterial 

A Pressão Arterial é o parâmetro fisiológico mais frequentemente determinado na 

FCG, possuindo esta um tensiómetro automático na zona de atendimento onde se 

realizam, então, as determinações. Estas são realizadas num ambiente acolhedor e só 

após um período de relaxamento de pelo menos cinco minutos, encontrando-se o utente 

sentado. Idealmente, deve ser evitada a ingestão de estimulantes ou consumo de 

tabaco pelo menos uma hora antes da determinação, mas este é um parâmetro que 

ultrapassa o farmacêutico e que nem sempre se verifica. 

Assim, considera-se estar presente um episódio de hipertensão arterial quando o 

utente apresenta valores de pressão arterial sistólica iguais ou superiores a 140 mmHg 

e de pressão arterial diastólica iguais ou superiores a 90 mmHg [41]. 

A maioria dos utentes que procura este serviço são doentes hipertensos que 

efetuam um controlo regular da pressão arterial ou utentes que procuram uma resposta 

mais concreta para uma situação de mal-estar ocasional. 

Este foi o parâmetro em que mais prestei auxílio aos utentes da FCG, não só na 

determinação em si, mas também na leitura e interpretação dos valores obtidos. Várias 
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foram as situações em que os doentes hipertensos, inclusivamente medicados, 

apresentavam valores acima dos valores limite de referência, tendo frisado a 

importância da realização de alterações no estilo de vida, do cumprimento da 

terapêutica instituída e aconselhado visitar o seu médico no sentido de discutir e rever 

a mesma.  

 

5.2. Glicemia Capilar, Colesterol Total e Triglicerídeos 

A determinação dos parâmetros bioquímicos é realizada por punção capilar, 

existindo para cada um deles um aparelho de medição próprio, assim como tiras 

específicas para cada parâmetro. 

Estes parâmetros são frequentemente realizados por utentes que possuem 

patologias já previamente diagnosticadas e que procuram os serviços farmacêuticos 

para efetuarem controlos regulares destes mesmos parâmetros. 

Quando o utente apresenta valores acima dos valores de referência, este deve 

ser informado das importantes medidas não farmacológicas a adotar e que muitas vezes 

passam por alterações no estilo de vida, no sentido de reverter ou, pelo menos, controlar 

a patologia. Caso um utente sem patologia auto-reportada obtenha valores acima 

daqueles que servem de referência, este deve ser alertado para a relevância de 

consultar o seu médico, principalmente se os valores se apresentarem elevados de 

forma persistente. 

Por esse motivo, é relevante ter sempre presentes os valores limite de referência 

para cada um dos parâmetros bioquímicos determindados em contexto de Farmácia 

Comunitária, de modo a facilitar a orientação do doente face aos valores que são 

obtidos. Assim, os valores limite de referência estabelecidos, para indivíduos saudáveis, 

são: 

• para a glicemia capilar, inferior a 126 mg/dL em jejum [42]; 

• para o colesterol total, inferior a 190 mg/dL em jejum de pelo menos 12 horas 

[43]; 

• para os triglicerídeos, inferior a 150 mg/dL em jejum de pelo menos 12 horas 

[43]. 

 

5.3. Administração de Injetáveis e Vacinas 

A administração de injetáveis e vacinas não incluídas no Plano Nacional de 

Vacinação é um dos serviços de promoção de saúde prestados pela FCG, sendo 

necessário que se realizem registos dos dados correspondentes a cada administração, 

nomeadamente o nome do utente e data de nascimento, nome da vacina, lote e via de 

administração e a identificação profissional do operador que a administrou [44, 45]. 
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Este serviço apenas é realizado na FCG mediante apresentação de uma receita 

médica contendo o fármaco a administrar, podendo o utente ter adquirido essa 

medicação quer na FCG ou previamente noutra Farmácia. 

 

5.4. Sessões de Nutrição e Podologia 

A FCG dispõe de sessões de nutrição onde se promove a intervenção nutricional 

individualizada e adequada a cada utente que procura este serviço, não só no sentido 

de auxiliar o mesmo na perda de peso, mas também de adaptar a dieta ao estilo de vida 

e patologias que o benificiário possa apresentar. 

Para além deste serviço, a FCG disponibiliza também sessões de podologia com 

acompanhamento de um profissional devidamente qualificado. 

 

5.5. Programas de Educação para a Saúde 

A FCG preocupa-se com o risco ambiental e para a saúde que os resíduos de 

medicamentos possam apresentar e, por esse motivo, colabora com a sociedade sem 

fins lucrativos VALORMED na gestão dos mesmos, garantindo deste modo a reciclagem 

dos materiais de embalagem e de acondicionamento e incineração segura dos restantes 

resíduos [46]. 

Os utentes têm, assim, a possibilidade de entregar da sua Farmácia as 

embalagens vazias e/ou medicamentos fora de uso (mesmo que ainda dentro do PV) 

sem qualquer custo adicional, sendo estes colocados num contentor próprio. Quando 

completos, estes contentores, que contêm um código de identificação rastreável, são 

selados e é dada saída do mesmo do stock da Farmácia, sendo posteriormente 

recolhidos pelo armazenista responsável [47, 48]. 

Os distribuidores, por sua vez, retêm os contentores estanques até posterior 

transporte para um Centro de Triagem onde os resíduos são separados, classificados e 

tratados de forma adequada. 

Pude constatar, durante o meu estágio, que os utentes da FCG estão efetivamente 

sensibilizados com esta iniciativa e participam ativamente na mesma, dirigindo-se 

muitas vezes à Farmácia com o intuito único de entregar as embalagens vazias de 

medicamentos e/ou medicamentos fora de uso. Foi-me, assim, possível várias vezes 

realizar os procedimentos necessários de selagem e entrega do contentor VALORMED. 
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6. Formações 

Dado que o conhecimento científico não é algo estanque, mas que se encontra 

em constante desenvolvimento, é de extrema importância que qualquer profissional de 

saúde se encontre a par da sua evolução, nomeadamente o farmacêutico. Só através 

da constante procura por atualização dos seus conhecimentos podem estes 

profissionais fornecer um acompanhamento e aconselhamento adequados aos utentes. 

Assim e como forma de complementar a minha formação contínua, tive a 

oportunidade de participar em diversas formações (Tabela 2.), o que permitiu aumentar 

o meu conhecimento sobre aspetos que não tinham ainda sido abordados durante o 

meu percurso académico e a aplicação dos mesmos nos diversos aconselhamentos. No 

Anexo I, podem ser consultados os certificados de participação de algumas das 

formações que tive a oportunidade de presenciar. 
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Tema Organização Data 

Farmacovigilância e Notificação 

Espontânea de Reações Adversas 

a Medicamentos 

Unidade de 

Farmacovigilância 

do Porto 

22 de fevereiro 

19:00 – 20:00 

Curso Geral Klorane Pierre Fabre 
26 de fevereiro 

09:30 – 17:00 

Uriage: 1º Curso Uriage Uriage 
28 de fevereiro 

09:00 – 13:30 

Academia Skinceuticals L’Oreal 
7 de março 

09:30 .- 13:00 

Nutrição e o Cancro 
Escola de Pós-Graduação 

em Saúde e Gestão 

12 de março 

21:00 – 23:00 

Curso Geral Avène Pierre Fabre 
14 de março 

09:30 – 17:00 

CHC (cuidado geral) Pierre Fabre 
15 de março 

09:30 – 14:00 

Formação Interna Absorvit e Advancis Farmodiética 19 de março 

Formação Interna Guronsan®, 

Aloclair®, AloBaby® 

e Procto-Glyvenol® 

Jaba Recordati 20 de março 

Curso Geral ISDIN ISDIN 
26 de março 

09:30 – 16:00 

A-Derma: proteção solar e novidades Pierre Fabre 
27 de março 

14:30 – 16:00 

Ducray: cuidado capilar e pele – Verão Pierre Fabre 
28 de março 

09:30 – 11:00 

Tabela 2. Formações em que participei durante o estágio 
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PARTE II – PROJETOS DESENVOLVIDOS DURANTE O ESTÁGIO 

 

TEMA I - Medicamentos Genéricos: equivalentes de confiança 

1. Contextualização 

Uma das tarefas que rapidamente iniciei a desempenhar na FCG foi a de 

atendimento, pelo que pude perceber desde cedo que, apesar de toda a informação já 

disponível, muitos dos utentes apresentam dúvidas sobre o que são MG, o que resulta 

numa certa resistência  à possibilidade de os adquirirem. Muitas dessas dúvidas residem 

no facto de os utentes não se encontrarem informados sobre este tipo de medicamentos 

(o que são, quais as principais diferenças entre estes e os de marca). Apesar de toda a 

informação disponível referente aos MG e das campanhas interventivas promovidas 

pelo INFARMED, os utentes parecem desconhecer o facto de que o preço dos MG é 

inferior ao preço dos respetivos medicamentos de marca e das vantagens da utilização 

de MG. 

Uma outra dúvida frequente de que me apercebi durante os atendimentos 

relaciona-se com os novos modelos de prescrição médica, as receitas eletrónicas 

desmaterializadas. A partir deste modelo, o utente tem a possibilidade de exercer o seu 

direito de opção, podendo escolher adquirir medicamentos de marca ou MG uma vez 

que estes se encontram prescritos por meio da DCI das substâncias ativas, sendo que 

em muitas ocasiões o adquirente desconhecia esse seu direito e também não percebia 

o porquê de, quando a prescrição continha um medicamento de marca, não existir a 

possibilidade de escolher um MG. 

Para além disso, o utente também não tem presente o facto de que o preço de 

referência que se encontra, por vezes, indicado na prescrição médica, estar sujeito a 

revisões trimestrais e que, por esse motivo, os valores das taxas de comparticipação 

também podem ser alterados. Fui frequentemente questionada, principalmente por 

utentes a realizar terapêuticas prolongadas e/ou crónicas, o porquê de o valor a pagar 

pelo medicamento ter mudado desde a última vez que veio à farmácia. 

Considerando a Farmácia como um espaço de saúde de alto relevo para o 

desenvolvimento de intervenções de sensibilização da população e, consequentemente, 

promoção de saúde e bem-estar, decidi realizar o meu primeiro projeto na FCG no 

sentido de desmistificar o uso de MG, disponibilizando aos utentes a informação 

essencial para que estes pudessem realizar o direito de opção farmacológica de forma 

mais consciente e informada. 
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2. Introdução 

O processo de criação de novos medicamentos pode resultar na obtenção de 

fármacos inovadores relativamente a uma determinada classe terapêutica ou o produto 

do aperfeiçoamento de medicamentos ou tratamentos já existentes, pelo que se trata 

de um processo bastante longo e que se estende por vários anos, implicando 

investimentos significativos por parte da indústria farmacêutica [49]. 

Como forma de recuperar os investimentos realizados na fase de investigação, 

nas despesas de produção e distribuição, assim como futuros investimentos no 

desenvolvimento de novos produtos, os medicamentos inovadores beneficiam da 

proteção instituída por patentes e certificados complementares de proteção [50, 51]. Isto 

significa que o titular da patente tem os seus direitos de proteção de dados e 

produtividade industrial assegurados, pelo que o medicamento em causa é produzindo 

de forma exclusiva durante o período de vigência dos mesmos [50]. Só após 

transposição dos períodos de exclusividade de dados e exclusividade de mercado, 

podem os  medicamentos em tudo similares ao inovador serem comercializados, isto 

depois de obterem aprovação da AIM, preços e comparticipações [9] [50]. 

Finalizado o período de vigência das patentes, está aberto o caminho para que 

surjam medicamentos a um preço de custo significativamente mais baixo em relação ao 

medicamento original, já que não incorporam custos relacionados com investigação e 

desenvolvimento. A este tipo de medicamentos dá-se o nome de Medicamentos 

Genéricos (MG) [52]. 

 

3. Medicamento Genérico 

De acordo com o Estatuto do Medicamento (Decreto-Lei n.º176/2006, de 30 de 

agosto), um MG é definido como um “medicamento com a mesma composição 

qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma FF e cuja bioequivalência com 

o medicamento de referência haja sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade 

apropriados. Um MG trata-se, assim, de um medicamento similar ou equivalente a um 

medicamento inovador que já se encontra autorizado, com base em resultados obtidos 

em ensaios farmacêuticos pré-clínicos e clínicos, e em comercialização durante um 

longo período de tempo. Por esse motivo, o MG vai apresentar qualidade, segurança e 

eficácia semelhantes ao medicamento inovador que lhe serviu de referência [9]. 

Como disposto no Artigo 19º. do Decreto-Lei n.º176/2006, de 30 de agosto, os MG 

só podem ser comercializados 10 anos após a autorização inicial do medicamento 

inovador. Contudo, se nos primeiros 8 anos o titular da AIM do medicamento de 

referência obteve autorização para uma ou mais indicações terapêuticas novas e que 

demonstrem benefício clínico relevante relativamente às terapêuticas existentes até ao 
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momento, um MG deste medicamento de marca só poderá ser comercializado 11 anos 

após a autorização inicial obtida pelo medicamento inovador (Figura 1.) [51]. 

 

3.1. Autorização de Introdução no Mercado 

A nível europeu, qualquer medicamento que se pretenda ser comercializado, 

independentemente de se tratar de um MG ou de um medicamento inovador, apenas 

podem entrar para o mercado após aprovação pelas entidades reguladoras 

responsáveis [9]. Este processo pode ocorrer tanto a nível nacional como comunitário, 

dependendo da via através do qual o pedido foi realizado [54]. 

Para qualquer um dos procedimentos, é essencial que o pedido de AIM seja 

apresentado com suporte de documentação onde, de acordo com a legislação em vigor, 

esteja assegurada a qualidade, segurança e eficácia do medicamento a introduzir no 

mercado. Este pedido é posteriormente submetido a avaliação pelas Autoridades de 

Saúde competentes (o INFARMED, I.P. a nível nacional ou a Agência Europeia do 

Medicamento (EMA) a nível europeu) [9]. 

No caso particular dos MG e de acordo com a legislação vigente, o requerente do 

pedido de AIM não tem a necessidade de apresentar os resultados obtidos em ensaios 

pré-clínicos e clínicos, desde que seja demostrado que o medicamento se trata de um 

genérico de um medicamento de marca autorizado, há pelo menos 8 anos, num dos 

Estados Membros ou na Comunidade [9]. Este tipo de informações, por norma fora do 

alcance do domínio público, encontram-se incluídas no dossier de AIM do medicamento 

de referência, pelo que estas autorizações estão intimamente relacionadas com a 

autorização do medicamento inovador [9]. 

 

Figura 1. Diagrama representativo do processo de obtenção de novos medicamentos, período 

de exclusividade de dados e de mercado do medicamento inovador e introdução de MG no 

mercado (adaptado de Medicamentos Genéricos Máxima Confiança [54] e Myths, questions, 

facts about generic drugs in the EU [55]) 
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3.2. Qualidade, Segurança e Eficácia 

O aspeto físico de um MG, dependendo da escolha do produtor, pode variar 

relativamente ao medicamento de marca, pelo que pode apresentar diferenças quanto 

à forma, tamanho ou mesmo cor. Contudo, porque apresentam a mesma composição 

qualitativa e quantitativa, em termos de princípio ativo, que o medicamento de marca 

correspondente, são garantidas a qualidade, segurança e eficácia do MG [50] [54]. 

Estes princípios não devem ser influenciados negativamente nem pelo processo 

de produção nem pelos excipientes utilizados, garantindo uma permuta segura aquando 

da substituição do medicamento inovador pelo genérico [55, 56]. 

Na submissão de um pedido de autorização de um MG devem constar dados 

relativos a estudos de bioequivalência apropriados com o medicamento que serviu de 

referência, com o objetivo de inferir a segurança e eficácia do MG [9]. Deste modo, é 

necessário que sejam demonstrados estudos comprovativos da biodisponibilidade do 

medicamento em causa, através dos quais se definem a quantidade e velocidade a que 

a substância ativa que  é absorvida pelo organismo, tornando-se disponível para atuar 

no local alvo [55]. Assim, os valores de bioequivalência obtidos entre um determinado 

MG e o seu medicamento de referência devem encontrar-se  dentro do intervalo 

convencional aceitável de 80,00% a 125,00% [57]. Os processos de demonstração de 

bioequivalência encontram-se regulamentados tanto a nível nacional como a nível 

comunitário e são sujeitos a aprovação pelas Agências do Medicamento de cada Estado 

Membro ou pela EMA, respetivamente [9] [50] [54]. 

Tanto os medicamentos de marca originais como os MG são produzidos de acordo 

com as Boas Práticas de Fabrico, em instalações contendo certificações 

regulamentares validadas pelas agências europeias reguladoras, pelo que a produção 

de medicamentos resulta num processo extremamente controlado por meio de 

avaliações dos dados de produção e inspeções periodicamente realizadas [58-60]. Os 

titulares da AIM têm, assim, a obrigação legal de notificar as autoridades de resultados 

obtidos fora das especificações ou de qualquer outra questão relativa ao processo de 

produção, assegurando-se, assim, a qualidade dos medicamentos disponíveis no 

mercado, independentemente de se tratarem de genéricos ou medicamentos 

inovadores [9] [59]. 

Apesar de os MG serem constituídos por substâncias ativas cujos efeitos e perfis 

de segurança já se encontram bem definidos e documentados, é necessário avaliar a 

segurança durante todo o ciclo de vida do medicamento [58] [60]. Assim, o 

enquadramento legal obriga as empresas de medicamentos, quer detentoras de 

medicamentos inovadores quer de MG, a seguir o mesmo conjunto de condições 

regulamentares relativas à Farmacovigilância, pelo que cabe a cada empresa 
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implementar um sistema adequado e assegurar que as autoridades competentes são 

notificadas de todas as informações que possam comprometer a relação risco-benefício 

do uso do medicamento [58]. 

Os MG cumprem, assim, as mesmas normas no que concerne o processo de 

desenvolvimento e aprovação, fabrico, controlo de qualidade e condições de 

fornecimento aplicadas aos medicamentos de marca, pelo que, no mercado, apenas 

estão disponíveis medicamentos de comprovada qualidade. Pôr em causa a qualidade 

dos MG é também duvidar da qualidade de todos os medicamentos disponíveis no 

mercado Europeu. 

 

4. Posição no Mercado Nacional 

Em Portugal, os MG apresentavam, até ao ano 2000, quotas de mercado pouco 

significativas (inferiores a 0,5%), apesar de todos os esforços e medidas adotadas para 

a introdução deste grupo de medicamentos no mercado nacional [61]. 

Só a partir dessa altura foram desenvolvidas intervenções dirigidas ao público em 

geral, aos profissionais de saúde e à indústria farmacêutica no sentido de impulsionar o 

mercado dos MG. Entre essas medidas, destacam-se algumas como o Programa 

Integrado de Promoção de Genéricos, aumentos das taxas de comparticipação, a 

obrigatoriedade da prescrição por DCI de substâncias ativas com MG autorizados e o 

direito do utente optar por uma farmacoterapia com base em MG, criação de um Sistema 

de Preços de Referência que favorece a utilização de MG, campanhas informativas 

dirigidas a utentes e profissionais de saúde ou ainda a simplificação de processos de 

obtenção de AIM [61]. 

Assim, desde a última década, tem-se vindo a verificar um crescimento muito 

significativo das quotas de mercado dos MG em Portugal, pelo que, no primeiro trimestre 

de 2018, registou-se uma quota de mercado em unidades de 48,2%, segundo dados 

publicados pelo IMFARMED, I.P. [62]. A autoridade nacional do medicamento atribui 

este aumento positivo a uma “maior sensibilização para a utilização destes 

medicamentos, que têm a mesma eficácia, segurança e qualidade que os 

medicamentos originais” [62]. 

 

5. Importância dos Medicamentos Genéricos 

A utilização de MG mostra-se vantajosa em diversos aspetos, tendo como 

finalidade contribuir para a sustentabilidade do SNS e garantir o acesso aos 

medicamentos por parte de todos os cidadãos, pelo que já são várias as medidas 

implementadas para o incentivo à sua utilização, algumas delas mencionadas 

anteriormente. 
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Por apresentarem preços de custo inferiores aos dos medicamentos de marca, os 

MG apresentam evidentes vantagens económicas, tanto para os utentes como para o 

SNS. A entrada de um genérico no mercado dos medicamentos exerce uma pressão 

descendente sobre os preços dos medicamentos de referência, possibilitando a redução 

das despesas com medicamentos [63]. 

Para o utente é uma opção de escolha que garante o acesso a terapêuticas mais 

económicas, nomeadamente em casos em que o doente sofre de patologias crónicas, 

podendo ainda potenciar a adesão à terapêutica [63, 64]. Para além disso, com o 

aumento das taxas de comparticipação, a percentagem do preço de custo suportada 

pelos consumidores vai ser mais reduzida [64]. Assim, é assegurada a equidade social 

no acesso aos medicamentos, possibilitando a aquisição dos mesmos por parte de 

qualquer cidadão, independentemente da sua posição social [52] [65].  

Quanto ao SNS, a escolha de um MG implica uma diminuição das despesas em 

Saúde por parte do Estado Português, pelo que se compreende as constantes medidas 

que são implementadas com o objetivo de promover não só o uso de MG, mas também 

o uso responsável dos medicamentos em geral, para além das ações no sentido de 

facilitar a entrada de novos MG no mercado [63] [65]. 

As poupanças resultantes do consumo de genéricos possibilitam a canalização de 

recursos para outras áreas, nomeadamente o financiamento de tratamentos inovadores 

que, por norma, são mais dispendiosos. No caso das empresas, possibilita a aplicação 

dos recursos na melhoria dos produtos (melhoria da qualidade ou diminuição do custo) 

ou na investigação de novos tratamentos [55]. 

 

6. Sistema de Preços de Referência 

Os MG estão inseridos num Sistema de Preços de Referência, instaurado com o 

objetivo de equilibrar os preços dos medicamentos comparticipados e através do qual é 

definido um valor máximo sobre o qual incide a comparticipação do Estado, dentro de 

cada grupo homogéneo, ou seja, dentro do conjunto de medicamentos com a mesma 

composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, dosagem e via de 

administração, com a mesma FF ou FF equivalentes, no qual se inclua pelo menos um 

medicamento genérico existente no mercado [66, 67]. 

Assim, para cada grupo homogéneo, o preço de referência é calculado a partir da 

média dos cinco PVP mais baixos existentes no mercado. No caso de a média dos cinco 

PVP mais baixos no mercado ser superior ao preço do medicamento genérico mais caro 

que integra um determinado grupo homogéneo, o preço de referência passa a 

corresponder ao preço deste último [66]. 
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Por norma, as listas de grupos homogéneos são publicadas trimestralmente, 

sendo os preços de referência também atualizados, com a mesma frequência, pelo 

Conselho Diretivo do INFARMED, I.P., pelo que isso pode implicar também alterações 

nas taxas de comparticipação [66]. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, cada Farmácia deve 

ter em stock e disponível para venda no mínimo três medicamentos do mesmo grupo 

homogéneo  dentro dos cinco mais económicos [9]. Se o utente pretender adquirir um 

medicamento mais dispendioso dentro de um grupo homogéneo, pode fazê-lo, estando 

desta forma a exercer o seu direito de opção. No caso de os medicamentos não estarem 

disponíveis para serem dispensados de imediato, a Farmácia têm 12 horas para o fazer, 

a não ser que o medicamento se encontre esgotado e a sua aquisição seja, assim, 

impossibilitada por questões que ultrapassam a Farmácia [54]. 

 

7. Intervenção na Farmácia Central de Gaia 

Porque considero a Farmácia como um local propício para a promoção da 

educação da população para a saúde e bem-estar, achei pertinente a elaboração de um 

panfleto onde resumisse as principais questões relacionadas com os MG, bem como 

informação relevante relativa à prescrição de medicamentos, preços de referência e 

dispensa dos mesmos (Anexo II). 

Em muitos casos, a escolha de medicamentos mais dispendiosos ocorria por 

dúvida na real qualidade, eficácia e segurança dos MG. Contudo, quando alguma 

questão era levantada no âmbito deste tema, o utente era esclarecido, tendo a 

possibilidade de ler o panfleto elaborado e de o levar consigo, resultando várias vezes 

na mudança de opinião e escolha de um MG. 

Na minha opinião esta ação foi bastante positiva, uma vez que tive a oportunidade 

de, primeiramente, informar-me e preparar-me para o esclarecimento de dúvidas 

frequentemente colocadas aos profissionais farmacêuticos aquando do atendimento, e 

também gratificante por poder contribuir para a desmistificação associada ao uso dos 

MG e do funcionamento dos novos modelos de receita eletrónica desmaterializada. 

Senti que esta é uma área de intervenção farmacêutica com bastante recetividade e 

através da qual tive a possibilidade de contribuir positivamente para a educação na 

saúde dos utentes da FCG. 
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TEMA II – Preparação Individualizada da Medicação 

1. Contextualização 

Apesar da grande heterogeneidade no perfil de utentes, uma parte significativa da 

população procura os serviços da FCG no sentido de aviar a medicação habitual para o 

tratamento de múltiplas morbilidades, sendo que uma fração destes utentes apresentam 

ainda idades avançadas, pelo que o cumprimento de regimes terapêuticos extensos 

e/ou complexos pode-se tornar uma tarefa árdua. 

Estes aspetos não só dificultam a adesão de doentes polimedicados à terapêutica, 

mas impedem a obtenção de resultados positivos no controlo das patologias que o 

utente apresenta e, consequentemente, melhorias do estado de saúde e qualidade de 

vida do mesmo. 

No sentido de auxiliar os doentes idosos e/ou polimedicados que procuram os 

serviços da FCG, decidi realizar o meu segundo e último projeto sobre a possível 

implementação de um serviço de Preparação Individualizada da Medicação (PIM) que 

possibilitasse o cumprimento, de forma mais simples e fácil, da terapêutica instituída 

para cada utente. 

      

2. Introdução 

Nas últimas década, a longevidade da população portuguesa tem vindo a 

aumentar, resultando não só no crescimento significativo do número de idosos, como 

também o aumento da probabilidade de se desenvolverem múltiplas morbilidades, 

frequentemente associadas a regimes de polimedicação [68, 69]. É habitual verificar-se 

a instituição de regimes terapêuticos complexos que, nas idades mais avançadas, 

podem contribuir para a não adesão à terapêutica, comportamento que condiciona 

diretamente a eficiência da terapêutica e o controlo da(s) patologia(s), incorrendo-se por 

vezes a mudanças desnecessárias da farmacoterapia instituída [70]. Assim, a não 

adesão à terapêutica não só pode agravar o estado de saúde de um doente como 

também pode acarretar aumentos em despesas de saúde para o utente e para o SNS, 

sendo que algumas destas situações poderiam ser evitadas por meio de um 

acompanhamento e monitorização apropriados por parte dos profissionais de saúde, 

nomeadamente do farmacêutico [68]. 

A não adesão à terapêutica é definida por diversas razões, sendo habitualmente 

classificada como intencional e não intencional [71, 72]. Enquanto na primeira, o 

paciente toma a decisão consciente de não iniciar, cessar ou de modificar o tratamento, 

tendo conhecimento dos benefícios e riscos associados, na não adesão não intencional, 

o paciente, apesar de ter a intenção de aderir às recomendações dadas pelo profissional 
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de saúde, não o consegue fazer por variadas razões. Entre essas razões encontra-se o 

esquecimento ou a falta de compreensão sobre o modo correto de administrar a 

medicação [73]. Dependendo desta caracterização, vários são os serviços de promoção 

à adesão terapêutica que podem ser desenvolvidos em ambiente farmacêutico, sendo 

também fundamental identificar as causas para que os serviços se adaptem às reais 

necessidades do utente [74]. 

Assim, a não adesão não intencional pode ser minimizada por meio do recurso à 

Preparação Individualizada da Medicação (PIM) [74]. 

 

3. Preparação Individualizada da Medicação 

A PIM trata-se de um serviço farmacêutico de dispensa personalizada de 

medicamentos em quantidade individualizada, por meio da organização de FF sólidas, 

para uso oral, num dispositivo apropriado e de acordo com a posologia prescrita. Este 

serviço pressupõe, salvo algumas exceções, retirar o medicamento do seu 

acondicionamento primário e tem como objetivo, para além do aumento da adesão à 

terapêutica por parte do utente, o uso racional do medicamento por evitar desperdício 

de recursos e, consequentemente, conferir vantagens económicas para o utente e para 

o SNS decorrentes da solicitação do serviço [73] [75]. 

Por norma, verifica-se a necessidade de conjugar a PIM com outros serviços, no 

sentido de maximizar o efeito da terapêutica instituída, nomeadamente com a medição 

de parâmetros biológicos e bioquímicos, revisão da farmacoterapia e aconselhamento 

farmacêutico, estando associada a um custo monetário e que fica ao encargo do utente 

[74] [76]. 

De acordo com o panorama legal nacional, através da Portaria n.º 1429/2007, de 

2 de Novembro, que define os serviços farmacêuticos que podem ser prestados pelas 

Farmácias, o serviço de PIM enquadra-se num regime de pós-venda, pelo que, por 

indicação de um profissional de saúde ou pela vontade expressa do utente ou de um 

cuidador, o utente que adquire a sua farmacoterapia na Farmácia cede essa mesma 

medicação para que possa ser reembalada em dispositivos adequados à PIM [77]. 

 

3.1. Público Alvo 

A PIM está indicada no auxílio de utentes idosos e/ou polimedicados, cujas 

terapêuticas não sofram alterações por longos períodos de tempo e que não possuam 

um comprometimento total das funções cognitivas ou cujo tratamento esteja a cargo de 

um cuidador [78]. Para além disso, este serviço pode ser indicado a utentes que 

apresentem dificuldades no manuseamento dos medicamentos (por limitações físicas, 

limitações cognitivas, não adesão à terapêutica não intencional, pouca autonomia), 
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utentes polimedicados ou com regimes terapêuticos complexos, pelo que é incorreto 

afirmar que apenas se destina a utentes numa faixa etária avançada [73] [79]. 

 

3.2. Dispositivos de Dispensa 

Os dispositivos utilizados na PIM podem apresentar diversos formatos, todos eles 

necessitando de ser submetidos a processos de selagem (manuais ou automáticos). O 

tipo de acondicionamento secundário implementado é da responsabilidade da 

Farmácia, devendo assegurar proteção mecânica, estanquicidade e proteção da luz, de 

forma a preservar a qualidade, integridade e propriedades farmacológicas do 

medicamento [75]. 

Essencialmente, existem três principais tipos de dispositivos que podem ser 

adotados [73]: 

• Blister com tamanho e forma diversificados; 

• Sistema automático de dispensa, sob a forma de fitas que permitem a inclusão 

da medicação em alvéolos selados e individualizados por horário da toma da 

medicação; 

• Sistema dispensador com múltiplos compartimentos, podendo ser 

reutilizável ou descartado após utilização. 

Na PIM é sempre recomendado o uso de dispositivos descartáveis, uma vez que 

os sistemas reutilizáveis implicam procedimentos adicionais de limpeza dos mesmos 

como forma de evitar alterações da estabilidade da medicação devido ao uso habitual 

[80]. Este serviço deve ainda incluir um sistema de etiquetagem com toda a informação 

relevante (nome do utente, prazo até o qual o dispositivo deve ser utilizado, horário e 

indicações relativas às tomas, etc.) sob a forma escrita ou de pictogramas referente ao 

uso dos medicamentos, servindo como um guia terapêutico com a finalidade assistir o 

utente na administração correta dos medicamentos e, consequentemente, promover a 

adesão à terapêutica, mais facilmente avaliada com recurso a dispositivos descartáveis 

[73] [75] [80]. 

O período de utilização de um dispositivo é determinado pela terapêutica que nele 

se encontra incluída, sendo mais frequentemente utilizados sistemas com duração 

semanal, mas havendo a possibilidade de assumir outros tipos de formato (duração 

quinzenal ou mensal), devendo o período estar inequivocamente registado de forma 

visível no próprio dispositivo [73]. 
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3.3. Formas Farmacêuticas 

Na implementação da PIM, apenas é permitido a utilização de FF unitárias sólidas 

e destinadas à administração por via oral, sendo abrangidos por este serviço 

medicamentos com características físico-químicas e atividades farmacêuticas lhes que 

permitam manter a estabilidade no dispositivo de dispensa, durante o período previsto 

de utilização [73]. 

Desta forma, este procedimento não é aplicável a FF que não possam ser 

acondicionadas no sistema dispensador (preparações líquidas, medicamentos 

homeopáticos ou que requerem conservação no frio, medicamentos sensíveis à luz) ou 

com indicação de condições particulares de estabilidade e conservação do 

medicamento [73] [81]. Também não é possível o acondicionamento nestes sistemas 

de formas dispersíveis, orodispersíveis, efervescentes, bucais ou sublinguais, 

liofilizados orais, pastilhas e pastilhas moles, pelo que a sua dispensa é feita na 

embalagem original, ainda que entregue conjuntamente com o dispensador e 

devidamente mencionado no guia terapêutico [82, 83]. 

 

3.4. Procedimento 

Todo o processo de PIM é antecedido por uma Avaliação Farmacêutica 

constituída por duas principais etapas: uma entrevista inicial com o utente que permita 

a recolha de informação relevante para avaliação da terapêutica instituída (dados 

pessoais, dados referentes ao esquema terapêutico, recolha do consentimento 

informado e da medicação), seguida da revisão da medicação, isto é, da análise da 

medicação do utente com o intuito de evitar situações de omissão ou duplicação da 

medicação ou ainda toma de doses incorretas [73] [84]. Só posteriormente se procede 

à preparação, acondicionamento, rotulagem e verificação do processo de PIM, devendo 

estes procedimentos serem efetuados num local da Farmácia concebido e com as 

características adequadas para tal [75]. 

A PIM, de acordo com as normas publicadas pela Ordem dos Farmacêuticos, deve 

ser realizada por um só profissional de farmácia com formação e competência técnica 

adequadas para a realização da tarefas relacionadas com este serviço, sendo essa 

função estabelecida pelo(a) DT [73] [75]. Assim, é recomendada a existência de dois 

farmacêuticos com funções definidas na realização do serviço de PIM: um farmacêutico 

responsável (procede à recolha e revisão da informação farmacoterapêutica do utente, 

à preparação do dispositivo e verificação primária do processo) e um farmacêutico 

supervisor (responsável pela dupla verificação no final do processo). No caso de 

Farmácias que disponham apenas de um farmacêutico, é sugerido que este seja o 

responsável pela recolha e revisão da informação farmacoterapêutica, bem como pela 
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verificação final do processo, podendo a preparação do dispositivo ser efetuada por um 

técnico ou ajudante de Farmácia com aptidões para tal [73]. 

Deste modo, a verificação deve ser realizada por meio de um sistema de dupla 

verificação, sendo a confirmação final realizada imediatamente após o fecho do 

dispositivo e, obrigatoriamente, por um farmacêutico não envolvido na preparação do 

sistema de dispensa. Devem ainda ser retificadas as informações contidas em ambos 

os lados das etiquetas, referindo-se a parte da frente à medicação não contida no 

dispositivo e o verso à medicação incluída no sistema de dispensa, ambas devem estar 

em conformidade com a ficha do utente [73]. 

A Farmácia deve ainda implementar um sistema (de preferência informatizado) 

que permita a gestão de stocks dos medicamentos para dispensa em quantidade 

individualizada, pelo que é pertinente que as embalagens em utilização para a PIM 

devam estar armazenadas em local próprio separado dos restantes medicamentos, 

devidamente separadas, diferenciadas e identificadas [73]. 

A entrega do dispositivo de PIM deve efetuar-se num dia e hora previamente 

agendados, uma vez que esta deve ser realizada diretamente ao utente ou cuidador, de 

forma a possibilitar o esclarecimento de como é realizada a utilização do sistema de 

dispensa. A aquisição deste serviço pressupõe a necessidade de preenchimento de 

uma declaração de consentimento informado por parte do requerente, onde este 

reconhece o serviço que lhe está a ser prestado pela Farmácia e assume que a 

medicação é para uso próprio e não de outrem. Consta ainda na declaração, o 

comprometimento, por parte da Farmácia, a prestar este serviço ao requerente, 

respeitando todas as normas propostas para a sua execução e mantendo a 

confidencialidade de dados do utente [73]. 

No caso de utentes que pretendam dar continuidade ao serviço, é da 

responsabilidade deste informar o farmacêutico responsável de alguma alteração no 

seu plano terapêutico, sendo solicitado que, quando aplicável, o dispositivo anterior seja 

entregue na Farmácia. Isto permite registar o total de medicamentos que foram 

devolvidos no sistema de PIM que, quando comparado com o número total de 

medicamentos dispensados, possibilita avaliar, por meio de cálculo, a adesão do doente 

à terapêutica [73]. 

 

4. Intervenção na Farmácia Central de Gaia 

Durante os atendimentos realizados ao longo do meu período de estágio, pude 

verificar que uma porção significativa dos utentes habituais que procuram os serviços 

da FCG pertencem a uma faixa etária avançada, sendo que muitos deles realizam 

regimes de polimedicação, mais ou menos extensos, podendo implicar algum grau de 
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complexidade. Alguns destes utentes evidenciavam ainda dificuldades na gestão da 

terapêutica que lhes foi instituída, pelas mais variadas razões, deste limitações físicas 

a perda das funcionalidades cognitivas, plano terapêutico complexo ou dificuldades 

financeiras. 

Estas dificuldades demonstradas podem conduzir a um mau controlo das 

patologias apresentadas pelo doente, o que impede a obtenção de resultados positivos 

e satisfatórios e, consequentemente, melhorias do estado de saúde e qualidade de vida 

do mesmo. 

Posto isto, propus à Dra. Daniela Oliveira desenvolver um questionário (Anexo III) 

relativo ao tema da PIM, no sentido de recolher dados e sondar a opinião dos utentes 

da FCG relacionada com a possível implementação deste tipo de serviço na Farmácia, 

tendo como objetivo último auxiliar os utentes que reconheçam ter dificuldades no 

cumprimento da sua terapêutica a fazê-lo de forma mais fácil e simples. 

 

4.1. Metodologia 

O questionário por mim desenvolvido, adaptado de um outro realizado no âmbito 

do estudo intitulado Willingness to pay (vontade para pagar) por um serviço de 

preparação individualizada da medicação (PIM) [85], foi aplicado a utentes com várias 

co-morbilidades cujo plano terapêutico incluísse mais do que três medicamentos com 

indicações terapêuticas distintas ou cuidadores de utentes com estas características, 

tendo sido preenchido durante os atendimentos na FCG, de forma a garantir um maior 

número de respostas sem viés. Enquanto uns inquiridos conseguiam responder ao 

questionário de forma autónoma, noutros casos foi necessário auxiliar o preenchimento 

do mesmo, considerando que este apresentava uma linguagem acessível. 

 

4.2. Resultados e Discussão 

A aplicação dos questionários mostrou ser uma tarefa nem sempre fácil de 

executar. Por um lado, nem todos os utentes solicitados se mostravam disponíveis para 

colaborar e, por outro, a aplicação do questionário tornou-se impraticável quando a 

Farmácia se apresentava repleta de utentes que procuram auxílio e atendimento 

rápidos. Deste modo, o número de questionários respondidos não alcançou as 

espectativas, pelo que apenas foram inquiridos 8 utentes, maioritariamente do sexo 

feminino (n=5; 62,5%), e com idades compreendidas entre os 62 e os 90 anos. 

Os inquiridos referiram possuir entre duas e seis co-morbilidades, sendo as mais 

frequentemente mencionadas hipertensão arterial (n=7; 87,5%), diabetes (n=6; 75%) e 

hipercolesterolemia (n=6; 75%), como se encontra representado na Figura 2.. É 
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importante referir que não foram auto-reportadas outras doenças para além das que se 

encontravam mencionadas no questionário. 

 

Quando questionados se sentem dificuldade no cumprimento da terapêutica 

(Figura 3.), 62,5% dos inquiridos (n=5) admitiram ter dificuldades, apresentando como 

principais motivos esquecimento (n=5; 100%), limitação física (n=2; 40%) e terapêutica 

crónica com muita medicação (n=2; 40%), como se pode verificar na Figura 4.. É 

relevante referir que um dos inquiridos não admitiu sentir dificuldades no cumprimento 

da terapêutica instituída, uma vez que essa é uma tarefa da responsabilidade de um 

cuidador. 

 

 

Figura 2. Doenças crónicas auto-reportadas pelos inquiridos  

Figura 3. Número de indivíduos que admitem sentir dificuldade no cumprimento da 

terapêutica instituída 
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Assim, a maioria dos utentes inquiridos considerou que o serviço de PIM seria útil 

para si (n=5; 62,5%), embora desconhecesse alguém, familiar ou conhecido, que 

pudesse beneficiar da PIM (n=6; 75%) (Figura 5.). 

O dispositivo escolhido pela generalidade dos utentes como o mais fácil de utilizar 

seria o sistema dispensador com múltiplos compartimentos, vulgarmente denominado 

de “caixa compartimentada” (n=5; 62,5%) (Figura 6.), sendo este um serviço que a 

maioria dos inquiridos estaria disposto a pagar (n=6; 75%) (Figura 7.) e apontando como 

valor mais justo entre 1 a 5 € por mês (n=3; 50%) (Figura 8.). Dois dos utentes inquiridos 

optaram por não responder a esta última questão por não serem capazes de percecionar 

qual seria o valor mais justo a pagar por um serviço deste tipo. 
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Como se observa na Figura 9., entre os utentes que percecionam este serviço 

como útil (n=5; 62,5%), uma maior proporção demonstrou-se disponível para pagar pelo 
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3; 37,5%

Dispositivo mais adequado

Caixas compartimentadas
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Blisters descartáveis

Figura 6. Dispositivo mais adequado, na opinião dos inquiridos, a ser utilizado no serviço de 

PIM 
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serviço (n=4; 50%) e, entre os que não percecionam este serviço como útil (n=3; 37,5%), 

parece verificar-se o mesmo tipo de observação (n=2; 25,0%). 

As razões que justificam a indisponibilidade em pagar pelo serviço não foram 

registadas, embora um dos utentes tenha referido que, por motivos financeiros, 

provavelmente não poderia suportar o custo do serviço. 

Para a adequação do custo do serviço a um valor que simultaneamente os utentes 

estejam dispostos a pagar e demonstre ser rentável para a Farmácia, é necessário ter 

em conta outros aspetos igualmente importantes como, por exemplo, a estimativa dos 

custos implicados na requisição de serviços farmacêuticos, quer diretos quer indiretos. 

Os custos diretos da PIM estão, então, associados ao valor do dispositivo/ sistema 

de dispensa utilizado e dos materiais perecíveis usados na preparação. Aquando da 

aplicação do questionário, contactei três empresas distintas de distribuição de materiais 

e softwear informático para a PIM. No entanto, apenas uma dessas empresas se 

mostrou disponível para me facultar os dados solicitados. De acordo com esses dados 

fornecidos, a soma dos valores do dispositivo utilizado na PIM (no caso de um blister de 

tamanho standard (quatro tomas diárias para os sete dias da semana) - 0,61€ a unidade) 

e das luvas utilizadas para a sua preparação (0,08€) perfazem um total de 2,76€ por 

mês. Contudo, para além dos custos diretos, o valor atribuído ao serviço deve ainda ter 

em conta custos indiretos, como o tempo despendido pelos colaboradores, em função 

da sua remuneração mensal, na entrevista inicial, na revisão da medicação, na 

preparação e verificação da PIM. Deste modo, a disponibilidade demostrada para pagar 

um valor de até 5€ por mês provavelmente apenas é viável se forem excluídos os 

restantes custos indiretos associados à PIM. 

 

4; 50,0%

1; 12,5%

2; 25,0%

1; 12,5%

Utilidade do serviço vs. Disponibilidade para pagar

Sim/Sim

Sim/Não

Não/Sim

Não/Não

Figura 9. Relação entre a perceção da utilidade do serviço de PIM e a disponibilidade para 

pagar pelo mesmo 
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4.3. Conclusão 

A PIM é um serviço que potencia a requisição de outros, tal como a revisão da 

medicação. Este tipo de serviços farmacêuticos merecem destaque na Farmácia 

Comunitária, uma vez que possuem grande capacidade de intervenção em áreas 

problemáticas da saúde, como o uso irracional dos medicamentos ou a não adesão à 

terapêutica. Deste modo, permitem maximizar a adesão do utente à terapêutica, 

sensibilizando-o para o uso racional dos medicamentos e traduzindo-se na diminuição 

das despesas de saúde tanto para o utente como para o SNS. 

Este projeto tinha, então, como principal objetivo inferir sobre a potencial 

viabilidade da implementação da PIM na FCG. Os resultados obtidos a partir do 

questionário realizado apontam para a existência de interesse no serviço, uma vez que 

este é maioritariamente classificado como útil, independentemente de ser aplicável ao 

inquirido, estando os utentes, geralmente, disponíveis para pagar pelo serviço de PIM, 

ainda que os valores indicados sejam reduzidos. Esses mesmos resultados indicam 

ainda que o dispositivo escolhido pela generalidade dos utentes como o mais fácil de 

utilizar seria o sistema dispensador com múltiplos compartimentos. 

Uma vez que a amostra de inquiridos é muito reduzida e, por isso, os resultados 

obtidos não possuem representatividade significativa, seria fundamental proceder à 

recolha de um maior número de dados relativos à opinião dos utentes face a este 

serviço. Tal permitiria retificar se realmente este é um serviço pelo qual os utentes da 

FCG demonstram interesse em adquirir e qual o valor que consideram adequado pagar, 

analisando se esse seria um montante praticável para a Farmácia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dia 10 de Abril dei por terminado o meu Estágio Curricular na FCG, um período 

que serviu para mim como uma ponte entre a vida académica e a vida profissional, 

estando implícita a aquisição e desenvolvimento de competências básicas. 

O farmacêutico é mais do que um simples “dispensador de medicamentos”, este 

profissional de saúde é responsável pela cedência dos medicamentos e produtos de 

saúde, indicação e revisão da terapêutica, por incentivar os utentes para o uso racional 

do medicamento, pela promoção e educação para a saúde, bem como pelo seguimento 

farmacoterapêutico e assegurar a farmacovigilância adequada. Para além do imenso 

conhecimento que possui, o farmacêutico tem de ser capaz de desempenhar outras 

tarefas e desenvolver competências que ultrapassam a área da saúde, passando muitas 

vezes por saber ouvir o utente e dedicar-lhe algum tempo e atenção, nomeadamente 

aos mais idosos. 

Uma das principais preocupações de toda a equipa da FCG foi preparar-me o 

melhor possível para que, no final deste período, fosse capaz de adequar o meu 

atendimento ao utente que se apresenta diante mim, tendo como principal objetivo a 

promoção da saúde e sendo capaz de informar o mesmo, expondo e aplicando os 

conhecimentos adquiridos durante o meu percurso académico. A minha segurança e 

capacidade de comunicação foram crescendo gradualmente, sendo que sempre pude 

contar com o acompanhamento e apoio dos profissionais da FCG para esclarecimento 

das dúvidas que foram surgindo, profissionais que sempre permitiram a realização das 

tarefas que me foram designadas de forma autónoma. A esta equipa endereço o meu 

agradecimento por terem  contribuído para o meu processo de aprendizagem e 

formação contínuos. 

     A realização dos projetos, para além de contribuir para aprofundar 

conhecimento sobre os temas escolhidos, foi concretizada com o objetivo de promover 

algum impacto na comunidade onde a FCG se insere, tendo servido também os 

interesses na Farmácia. 

     Assim, termino este período com a ideia clara de que ainda há muito para fazer 

em Farmácia Comunitária, embora com persistência e vontade de fazer a diferença se 

possam alcançar melhorias na qualidade dos cuidados de saúde prestados. 
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ANEXOS 

Anexo I. Certificados de algumas formações que presenciei durante o período de 

estágio 
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Anexo II. Panfleto informativo no âmbito do projeto “Medicamentos Genéricos: 

equivalentes de confiança” 
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Anexo III. Questionário realizado aos utentes da Farmácia Central de Gaia no âmbito 

do projeto “Preparação Individualizada da Medicação” 
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RESUMO 

 

A conclusão do percurso académico no Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas, pressupõe a realização de um estágio curricular, sendo este o último 

passo da formação académica de um estudante e que lhe permite consolidar todo o 

conhecimento adquirido durante o período que precede este momento. Tendo esse 

propósito em mente, decidi agarrar a oportunidade de contactar com uma realidade que 

me suscita interesse, pelo que o início do meu percurso de estágio curricular 

desenvolveu-se em Farmácia Hospitalar, no âmbito do programa Erasmus +. 

Durante três meses, pude integrar a equipa farmacêutica do Ospedale Riuniti Villa 

Sofia – Cervello, em Palermo, onde pude participar nas diversas atividades aí 

desenvolvidas e aperfeiçoar competências a nível da preparação e verificação de 

esquemas quimioterápicos e da dispensa de medicamentos em regime de ambulatório. 

No presente relatório consta, então, uma parte introdutória, seguida da descrição 

da organização da unidade hospitalar V. Cervello e, de forma particular, do serviço de 

Farmácia do mesmo, bem como do seu modo de funcionamento, sem esquecer a 

referência ao trabalho por mim desenvolvido durante o período de três meses de 

estágio. 
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1. INTRODUÇÃO 

O sistema nacional de saúde italiano, Servizio Sanitario Nazionale (SSN), 

instituído em 1978 com a Legge n.833, tem como base três princípios essenciais: a 

universalidade, a igualdade e a equidade. Deste modo, o SSN garante o direito 

fundamental de todos os cidadãos ao acesso, em condições de igualdade, a um sistema 

de estruturas e prestação equitativa de serviços de saúde [1]. Estão, assim, incluídas 

no SSN as estruturas públicas de saúde locais, instituições privadas com contactos com 

o SSN e hospitais, como o hospital V.Cervello que me acolheu para a realização de três 

meses do meu período de estágio. 

Fundado em 1909, o hospital Vincenzo Cervello surge com a finalidade de tratar 

doenças do trato respiratório, sendo este dirigido pelo farmacologista que deu o nome 

à instituição. Mais tarde, graças à recolha de fundos por parte da aristocracia siciliana, 

as obras realizadas na instituição permitiram que, em 1922, o hospital Vincenzo Cervello 

fosse considerado como uma referência no diagnóstico e tratamento destas doenças 

[2]. A partir de 1 de setembro de 2009, com a entrada em vigor da Legge 14 aprile 2009, 

n.5., dá-se a unificação dos hospitais V. Cervello, Villa Sofia e CTO, Casa del Sole num 

só agrupamento hospitalar, Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello [2-4]. Com esta 

reorganização, a instituição passou a ser orientada por um Direttore Generale, assistido 

por um Direttore Amministrativo e de um Direttore Sanitario. Enquanto a Direzione 

Amministrativa é responsável pelos atos administrativos e de contabilidade essenciais 

para o bom funcionamento do hospital, à Direzione Sanitaria compete supervisionar as 

atividades relativas às condições de sanitárias de cada unidade hospitalar e dos 

serviços de diagnóstico [2]. 

A unidade hospitalar V. Cervello, onde pude realizar parte do meu período de 

estágio curricular, é constituída por 8 departamentos: Dipartimento di Medicina, 

Dipartimento di Chirurgia, Dipartimento Materno-Infantile, Dipartimento di Oncologia, 

Dipartimento Cardiovasculo-Respiratorio, Dipartimento di Emergenza e Malattie Rare, 

Dipartimento di Neuroscienza ed Emergenza e o Dipartimento dei Servizi, contendo 

cada um deles diversas especialidades de saúde (Anexo I) [5]. É neste último 

departamento que se encontra inserida a Farmácia Hospitalar, local onde estagiei entre 

os meses de setembro e dezembro. 

. 
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2. UNIDADE OPERATIVA DA FARMÁCIA 

2.1. Organização e Serviços Farmacêuticos 

A Farmácia do hospital V. Cervello tem os seus serviços divididos, 

essencialmente, em dois pisos do edifício A e no edifício C deste mesmo hospital. No 

edifício A (Anexo II), o primeiro piso é constituído pelas câmaras de preparação das 

sacas de nutrição parentérica e dos fármacos antitumorais, necessários para satisfazer 

as necessidades tanto desta unidade hospitalar quanto da unidade hospitalar de Villa 

Sofia, podendo aqui também ser encontrado o local de preparação de formulações 

magistrais e galénicas e a sala de armazenamento de fármacos quimioterápicos. O piso 

rés-do-chão deste mesmo edifício dispõe, por sua vez,  de um espaço para 

armazenamento e stock da medicação, uma zona destinada à Farmácia de ambulatório 

e, portanto, à distribuição direta de fármacos e dispositivos médicos e uma área técnico-

administrativa, zona dividida em diversos espaços de trabalho onde se procede à 

validação e preparação dos esquemas quimioterápicos ou ao tratamento de aspetos de 

carácter burocrático. No edifício C localiza-se o armazém de reagentes e dispositivos 

médicos [6]. 

As funções realizadas pelos serviços farmacêuticos consistem, então [7]: 

• Distribuição de direta de medicamentos ao público, na farmácia de ambulatório, 

compreendendo a medicação para doentes crónicos e para doentes a realizar o 

primeiro ciclo de terapia, ou seja, em recuperação nos primeiros trinta dias após 

alta hospitalar: 

• Farmacovigilância de reações adversas medicamentosas (RAM); 

• Armazenamento e aprovisionamento de dispositivos médicos; 

• Preparação de formulações galénicas, sacas de nutrição parentérica e de 

formulações antitumorais; 

• Fornecimento de fármacos aos diversos serviços do hospital; 

• Participação nas comissões de ética, do bom uso do sangue, de infeções 

hospitalares, entre outras; 

• Elaboração e validação de esquemas de preparação de fármacos 

quimioterápicos e posterior verificação da preparação dos mesmos. 

 

2.2. Recursos Humanos 

Os serviços farmacêuticos do agrupamento Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, 

contam com a colaboração permanente de seis profissionais farmacêuticos, 

encontrando-se três deles a desempenhar funções ao serviço da Farmácia da unidade 

hospitalar V. Cervello. Deste modo, esta unidade hospitalar possui um diretor do serviço 
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farmacêutico que, para além da elaboração, verificação e validação de esquemas 

quimioterápicos, é responsável também por funções administrativas. Um outro 

farmacêutico é responsável pela distribuição direta de fármacos, tanto em regime de 

ambulatório como para suprimento das necessidades do hospital, sendo o último 

responsável pela preparação e validação de esquemas de nutrição parentérica. 

O serviço conta ainda com o apoio de sete enfermeiros que cujas funções passam 

pela preparação dos fármacos quimioterápicos e das sacas de nutrição parentérica com 

destino a serem administradas tanto na unidade hospitalar V. Cervello como na de Villa 

Sofia, entre outras funções. 

Os restantes colaboradores deste serviço executam tarefas relacionadas com os 

diversos aspetos administrativos que o serviço possa implicar. 

 

2.3. Gestão de Stocks 

Em qualquer unidade hospitalar, todos os recursos devem ser geridos com a 

máxima responsabilidade, de forma a proporcionar aos utentes o melhor serviço de 

saúde e prestação de cuidados possível. Assim, é de extrema importância para o bom 

funcionamento da unidade de saúde que se efetue uma correta gestão dos stocks de 

existências, nomeadamente na Farmácia Hospitalar, onde os produtos farmacêuticos, 

quer sejam medicamentos quer sejam dispositivos médicos ou de outra natureza, 

devem ser geridos de forma refletida pelos farmacêuticos responsáveis pelas diversas 

áreas, sendo necessário estar atento aos níveis de stock desses mesmos produtos. 

No caso dos medicamentos e dispositivos médicos, a sua encomenda deve ser 

realizada em programa informático próprio, especificando o produto a encomendar, a 

quantidade pretendida e a indústria farmacêutica responsável pelo fornecimento do 

mesmo. Obtém-se, assim, uma ordem de encomenda que, antes de ser enviada por fax 

à respetiva indústria que detém o contrato de fornecimento do produto, deve ser 

assinada pelo diretor do serviço farmacêutico. 

Quando a encomenda de fármacos ou dispositivos chega à unidade farmacêutica, 

o centeúdo da mesma é confirmado pelo farmacêutico, verificando se o produto 

encomendado e a quantidade se encontram conforme o pedido e se não existe nenhum 

dano visível. Apresentando conformidade, os produtos são armazenados em local 

próprio e respeitando as condições de temperatura e humidade adequadas à correta 

conservação dos mesmos, pelo que se dá especial atenção aos produtos que devem 

ser conservados a uma temperatura entre os 2˚ e os 8˚C. A reposição de stocks é 

efetuada sempre de forma a que os medicamentos comprazo de validade mais curto 

sejam dispensados primeiro. 
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2.4. Dispensa de Medicamentos 

Em Itália, a entidade nacional responsável pela regulação dos fármacos 

denomina-se Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), sendo esta um organismo público 

que atua autonomamente de acordo com critérios de custo/efetividade dos 

medicamentos e produtos de saúde, sob a direção do Ministério de Saúde e a 

supervisão do Ministério da Economia [8]. 

Na farmácia hospitalar, as atividades científicas, técnicas e administrativas são 

promovidas e coordenadas pela Società Italiana di Farmacia Ospedaliera (SIFO). A 

SIFO é uma associação cultural e científica formada por farmacêuticos hospitalares e 

serviços farmacêuticos das unidades de saúde locais. Esta organização propõe-se, por 

exemplo, ao estudo, atualização e aperfeiçoamento dos meios de produção de 

medicamentos em hospitais, sempre favorecendo uma economia mais efetiva [9]. 

Todas estas entidades são essenciais para o bom funcionamento do serviço de 

farmacêutico a nível hospitalar e também para a prestação de cuidados de saúde de 

1qualidade à população. 

De acordo com a Legge 405/2001, são distribuídos na Farmácia Hospitalar, 

através do Servizio di Distribuzione diretta farmaci, alguns tipos de fármacos, 

nomeadamente medicamentos de primeiro ciclo de terapia prescritos após alta 

hospitalar ou de uma consulta de ambulatório especializada, medicamentos de 

distribuição direta, medicamentos específicos para o tratamento continuado de 

determinadas patologias ou fármacos para o tratamento de pacientes inseridos em 

protocolos de assistência domiciliar médica [10]. 

 

2.4.1. Farmácia de Ambulatório 

O SSN classifica os medicamentos em três principais grupos de fármacos, 

dependendo do seu regime de comparticipação e dispensa ao público. Assim, os 

medicamentos inseridos na Fascia A tratam-se de medicamentos distribuídos 

gratuitamente aos utentes, pelo que são totalmente comparticipados pelo SSN. Este tipo 

de fármacos são dispensados em quantidade máxima para um período de trinta dias, 

pelo que, se a duração do tratamento for superior, o utente deve dirigir-se à Farmácia 

Comunitária para adquirir a restante medicação, ficando o custo desta ao encargo do 

utente. Os medicamentos inseridos na Fascia C, por sua vez, não são concedidos 

gratuitamente pelo SSN, sendo o seu custo suportado pelo doente e a sua distribuição 

é realizada em Farmácia Comunitária. Finalmente, os medicamentos classificados como 

Fascia H consistem em medicamentos que, devido a características farmacológicas, via 

de administração a que se destinam ou por serem fármacos inovadores, apenas são 
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dispensados em ambiente hospitalar, pelo que não se encontram disponíveis em 

Farmácia Comunitária [11]. 

Assim, para cada um dos contextos apresentados, é necessária a apresentação 

de prescrições médicas distintas para que possa ser dispensada a medicação ao utente, 

adquirindo estas a forma de File H ou File F, sendo que era necessário recolher alguns 

dados como data, número de documento identificativo e rúbrica do adquirente para que 

os medicamentos nelas contidos pudessem ser dispensados. 

Os utentes que apresentem receitas médicas do tipo File H (Figura 1) são utentes 

que, após alta hospitalar, vão iniciar o primeiro ciclo de terapia, sendo a maioria da 

medicação pertencente à Fascia A e, portanto, totalmente comparticipada pelo SSN. 

No entanto, alguns dos fármacos receitados podem constar na Fascia C, pelo que 

nestas situações o médico prescritor deve incluir em local apropriado da prescrição as 

Note AIFA. Estas indicações consistem num instrumento regulamentar destinado a 

estabelecer quais as situações em que se procede à total comparticipação de 

determinados medicamentos inseridos na Fascia C [12]. São exemplo deste grupo de 

medicamentos os fármacos inibidores da bomba de protões, como o omeprazol e o 

pantoprazol, devendo apresentar a Nota 1 ou Nota 48 no caso de se destinarem à 

prevenção de complicações graves do trato gastrointestinal superior ou ao tratamento 

de úlceras com duração superior a quatro semanas, respetivamente [13,14]. Os 

inibidores da hidroximetilglutaril-CoA redutase, como sinvastatina ou atorvastatina,  são 

também exemplo de fármacos que necessitam da indicação da respetiva Nota AIFA, 

Nota 13, para que possam ser dispensados de forma gratuita na Farmácia Hospitalar 

[15]. 

Figura 1. Exemplo de receita médica de modelo  

File H 
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Alguns fármacos, para além de necessitarem da indicação da respetiva Nota 

AIFA, necessitam ainda da apresentação de outros documentos para que essa 

medicação possa ser dispensada. São exemplo desses fármacos antibióticos injetáveis, 

como a ceftriaxona, para o tratamento de infeções graves em vários tecidos, sendo 

necessária a presença da Nota 55 na receita médica e a apresentação da Scheda per 

la prescrizione di antibiotici ad uso iniettivo (Figura 2) [16]. No caso da profilaxia de 

Trombose Venosa Profunda, são frequentemente receitados anticoagulantes injetáveis, 

como a nadroparina cálcica, a enoxaparina sódica ou o fandaparinux sódico, sendo 

imprescindível a apresentação da receita médica e de uma nota particular sob a forma 

de uma anexo denominado Allegato A (Figura 3). 

As prescrições médicas do tipo File F (Figura 4) abrangem os fármacos de 

dispensa exclusiva em hospital, tratando-se, portanto, de fármacos que necessitam de 

um maior controlo e vigilância, assegurando também um acompanhamento 

farmacêutico adequado e uma melhor adesão à terapêutica. Na sua maioria, os 

medicamentos dispensados a partir destas receitas são fármacos antineoplásicos ou 

Figura 2. Exemplo do documento Scheda 

per la prescrizione di antibiotici ad uso 

iniettivo 

Figura 3. Exemplo de um anexo Allegato A 
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antivíricos, como os que servem de tratamento a pacientes infetados pelo Vírus da 

Imunodeficiência Humana (VIH) e pelos vírus da Hepatite B ou Hepatite C. 

Os planos de distribuição seguem os mesmos módulos para qualquer uma das 

patologias a tratar, pelo que é necessária a apresentação tanto da receita médica, 

seguindo o modelo de File F, como de um plano terapêutico onde se incluam as 

informações do doente e da terapia a realizar, bem como a sua duração, de forma a que 

a AIFA possa ser notificada da terapia a ser executada e proceder à monitorização da 

mesma. 

No caso de tratamentos de infeções por VIH, a terapêutica selecionada deve ter 

em conta a condição do doente, o estado linfocitário, a carga viral que o indivíduo 

apresenta e as provas de resistência realizadas, pelo que existem diversos fármacos 

para esse efeito, como é o caso do ATRIPLA® 600 mg/200 mg/245 mg (Gilead Sciences 

S.r.l.), COMBIVIR® 150 mg/300 mg (ViiV Healthcare S.r.l.), EPIVIR® 150 mg (ViiV 

Healthcare S.r.l), ISENTRESS® 400 mg (MSD Italia S.r.l.), KALETRA® 200 mg/50 mg 

(Mylan S.p.A), KIVEXA® 600 mg/300 mg (ViiV Healthcare S.r.l), NORVIR® 100mg 

(AbbVie S.r.l.), PREZISTA®  (Janssen-Cilag SpA) e TRUVADA® 200 mg/245 mg 

(Guilead Sciences S.r.l.). 

Relativamente aos fármacos utilizados para o tratamento de infeções provocadas 

pelos vírus da Hepatite B e C, estes também se encontram sob monitorização AIFA, em 

parte devido ao custo elevado de cada embalagem de medicamento. Em termos de 

fármacos disponíveis para dispensa existem BARACLUDE® 0,5 mg (Bristol-Myers 

Squibb S.r.l.) e  VIREAD® 245 mg (Gilead Sciences S.r.l.), para o tratamento de infeções 

pelo vírus da Hepatite B, e para o tratamento de infeções pelo vírus da Hepatite C, o 

Figura 4. Exemplo de receita médica de modelo  File F 
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MAVIRET® 100 mg/40 mg (AbbVie S.r.l.) e o ZEPATIER® 50 mg/100 mg (MSD Italia 

S.r.l.). Quando tolerado pelo paciente, o médico prescritor receita ainda ribavirina, um 

inibidor da transcriptase reversa, capaz de potenciar o efeito dos outros fármacos 

utilizados na terapia. 

Dentro dos medicamentos prescritos segundo o modelo da receita File F, alguns 

podem tratar-se de fármacos referentes à Fascia A, pelo que não são dispensados 

apenas no primeiro ciclo de terapia, como é o caso dos fármacos quelantes de ferro 

utilizados para o tratamento de anemias ou talassemias EXJADE® (Novartis Farma 

S.p.A.) e FERRIPROX® (Chiesi Farmaceutici S.p.A). Também alguns anticoagulantes 

orais, como o BRILIQUE® (AstraZeneca S.p.A.) e o EFFIENT® (Daiichi Sankyo Italia 

S.p.A.), são exemplos de medicamentos inseridos na Fascia A dispensados segundo o 

modelo de receita File F. Após um evento coronário, o utente recuperado deve realizar 

o devido tratamento cuja duração é de 13 meses. Ao dirigir-se à Farmácia Hospitalar no 

sentido de aviar a sua medicação para o primeiro ciclo de terapia, o utente deve 

apresentar, para além da prescrição médica (File H), um plano terapêutico com a 

duração de um mês e de uma receita médica de modelo File F. Após esse período o 

utente deve solicitar ao médico do departamento de cardiologia a renovação do plano 

terapêutico (Figura 5), este apresentando agora uma duração de seis meses, sendo 

necessário que o utente entregue esse mesmo plano terapêutico, bem como uma nova 

receita File F, aquando da dispensa da medicação, na Farmácia Hospitalar. A unidade 

farmacêutica apenas pode disponibilizar, após o primeiro ciclo de terapia, a quantidade 

de medicação equivalente a dois meses de tratamento, sendo sempre necessária a 

apresentação de uma cópia do plano terapêutico e de uma nova receita médica File F 

para o levantamento da restante medicação. 

Figura 5. Exemplo de plano terapêutico de tratamento com anticoagulantes orais renovado 
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Alguns fármacos dispensados estão sujeitos, desde 2005, ao controlo e 

monitorização pela AIFA, sendo obrigatório o seu registo, ferramenta que permite a 

gestão de gastos, de adequação da prescrição e de avaliação adequada do impacto 

económico [17]. Os registo desses fármacos (Tabela 1) no portal da AIFA fica a cargo 

do farmacêutico responsável pela farmácia de ambulatório. 

 

2.4.2. Estupefacientes 

Os medicamentos estupefacientes compreendem uma classe de fármacos sujeita 

a um controlo muito rigoroso, pelo que na unidade hospitalar V. Cervello são apenas 

dispensados exclusivamente para suprir as necessidades deste hospital, não estando 

disponíveis para distribuição em regimes de ambulatório. 

O rigoroso controlo inicia logo pela necessidade de haver um registo escrito das 

encomendas dos diversos fármacos realizadas às respetivas marcas. Os serviços 

hospitalares que solicitam este tipo de fármacos devem também efetuar o registo 

completo  e sem rasuras da entrada e saída de medicamentos, conforme o modelo 

aprovado pelo Ministero della Salute (Figura 6) [18, 19]. Cada substância ativa 

AFINITOR® 

(Novartis Farma S.p.A.) 
NPLATE® (Amgen S.r.l.) TARCEVA® (Roche S.p.A.) 

BOSULIF® ( Pfizer S.r.l.) REPATA® (Amgen S.r.l.) 
TASIGNA ® 

(Novartis Farma S.p.A.) 

ICLUSIG® 

(Incyte Biosciences 

Distribution B.V.) 

PRALUENT® (Sanofi S.p.A.) 
TEMODAL® 

(MSD Italia S.r.l.) 

IMBRUVICA® 

(Janssen-Cilag SpA) 

REVLIMID® 

(Celgene Europe B.V) 

VOTRIENT® 

(Novartis Farma S.p.A.) 

IMNOVID® 

(Celgene Europe B.V.) 

REVOLADE® 

(Novartis Farma S.p.A.) 
XALKORI® (Pfizer S.r.l.) 

IRESSA® 

(AstraZeneca S.p.A.) 

SIGNIFOR® 

(Novartis Farma S.p.A) 
XGEVA® (Amgen S.r.l.) 

JAKAVI® 

(Novartis Farma S.p.A.) 

SPRYCEL® 

(Bristol-Myers Squibb S.r.l.) 

XTANDI® 

(Astellas Pharma S.p.A.) 

GIOTRIF® 

(Boehringer Ingelheim Italia 

S.p.A) 

STIVARGA® (Bayer S.p.A.) 
ZYDELIG® 

(Gilead Sciences S.r.l.) 

NEXAVAR® (Bayer S.p.A.) SUTENT® (Pfizer S.r.l.) 
ZYTIGA® 

(Janssen-Cilag SpA) 

Tabela 1. Fármacos de registo AIFA obrigatório 
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estupefaciente possui uma página respetiva no livro de requisição destes fármacos, 

sendo necessária a apresentação de um modelo de receita próprio para o efeito (Figura 

7). Este tipo de prescrição encontra-se dividida em três partes, uma permanece no 

departamento que procedeu à requisição do fármaco, outra fica a cargo dos serviços 

farmacêuticos, sendo a última entregue aos serviços administrativos que procedem ao 

seu registo [19]. Estes registos devem ser arquivados nos respetivos serviços durante 

pelo menos dois anos. 

 

Figura 6. Capa e modelo de registo de entrada e saída de fármacos estupefacientes 

Figura 7. Modelo de receita médica para a requisição de fármacos estupefacientes 
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Os medicamentos estupefacientes devem ser armazenados em local apropriado 

e à parte dos restantes fármacos, pelo que devem ser convenientemente conservados 

em cofre fechado, pelo que todas as unidades operativas que utilizam fármacos 

estupefacientes devem possuir um cofre fechado para o efeito. 

 

2.4.3. Outros produtos 

O serviço de Farmácia da unidade hospitalar de V. Cervello disponibiliza ainda a 

dispensa de outros produtos, como saquetas contento glucose, sulfato de magnésio ou 

carvão ativado. As saquetas contendo 75 g de glucose são dispensadas para a 

realização de provas de tolerância oral à glucose, enquanto as saquetas de 15 g sulfato 

de magnésio são utilizadas devido à função purgante atribuída a esta substância. Por 

sua vez, as saquetas de carvão ativado são compostas por 30 g deste composto 

destinado a ser usado no tratamento de intoxicações. 

 

2.5. Unità Farmaci Antitumorali 

A Unità Farmaci Antitumorali (UFA) corresponde à unidade do serviço de 

Farmácia da unidade hospitalar V. Cervello responsável pela preparação e fornecimento 

dos fármacos anticancerígenos a serem administrados a pacientes oncológicos. Esta 

unidade prepara os fármacos para tratamento antitumoral não só de forma a suprir as 

necessidades dos serviços do próprio hospital, como também fornece fármacos a outras 

unidades hospitalares do agrupamento, nomeadamente à unidade hospitalar Villa Sofia, 

particularmente ao serviço de Urologia do Dipartimento di Chirirgia. 

Dentro dos serviços do hospital, a UFA presta apoio aos serviços de Ematologia 

I, Ematologia  com Unità Trapianti Midollo Osseo (UTMO), Ematologia II e Oncologia 

Medica. O primeiro serviço presta apoio aos doentes, disponibilizando tratamentos com 

vista a combater o avanço de patologias de foro hematológico, como os linfomas, 

leucemias e mielomas, enquanto a unidade de Ematologia UTMO tem como principal 

objetivo preparar o doente para transplantes medulares, com recurso a fármacos 

antineoplásicos. O serviço de Ematologia II, por sua vez, promove o diagnóstico e 

tratamento de talassemias e síndromes falcémicos. O serviço de Oncologia Medica é o 

subdepartamento com maior número de pacientes, uma vez que se propõe a tratar 

displasias de diversos órgãos, como carcinomas da mama, ovários, cólon, colorretal, 

pulmão, estômago, pâncreas, próstata, pele e fígado. 
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2.5.1. Aplicação da Legge 648/96 

A Legge 648, aprovada a 23 de dezembro de 1996, regulamenta a 

comparticipação médica por parte do SSN em conjunto com o parecer da Commissione 

Unica del Farmaco (CUF, atualmente denominada de Commissione consultiva Tecnico 

Scientifica dell’AIFA - CTS), nomeadamente de medicamentos que não possuam 

alternativa terapêutica, medicamentos inovadores não comercializados em território 

italiano, medicamentos ainda não autorizados, mas qua se encontram em ensaios 

clínicos, medicamentos utilizados numa indicação terapêutica diferente da autorizada e 

medicamentos utilizados mesmo quando existe uma alternativa terapêutica válida [20]. 

Assim, os medicamentos que obtêm um parecer favorável da CTS são incluídos 

numa lista com as respetivas indicações terapêuticas, mas para tal é necessário que se 

encontre devidamente justificada e demonstrada a sua utilização com base em estudos 

realizados pela comunidade científica nacional ou internacional [20]. Um exemplo de um 

fármaco utilizado numa indicação terapêutica diferente da autorizada é o etopósido. Este 

fármaco é usado no tratamento de carcinomas pulmonares, de vários tipos de linfomas 

e da leucemia aguda não linfoblástica. No entanto, a sua utilização pode ser também 

aplicada no tratamento de leucemias linfoides agudas e de mielomas múltiplos, 

aplicações previstas e autorizadas pela Legge 648/96 [20]. 

 

2.5.2. Preparação e Elaboração dos Esquemas Terapêuticos 

Antitumorais 

Os esquemas de prescrição de fármacos antineoplásicos são recebidos pelo 

farmacêutico via fax (prescrições destinadas a serem utilizadas pelo serviço Oncologia 

Medica) ou através do programa informático Euristic®, utilizado exclusivamente pelos 

serviços de Ematologia I e Ematologia UTMO e permite enviar ao farmacêutico aceder 

às diversas prescrições médicas. 

O passo seguinte corresponde à verificação da prescrição por meio dos 

programas Dossier® ou UFA 2012®. Através destes programas é possível realizar o 

registo não só da terapêutica instituída para cada paciente, mas também dos dados 

relativos ao doente (data de nascimento, peso altura, diagnóstico, etc.) e ao médico 

prescritor, sendo toda essa informação conservada e permitindo uma melhor 

monitorização do perfil farmacoterapêutico de cada doente. A partir do registo do 

programa UFA 2012®, é possível averiguar se a sequência de fármacos e dosagens do 

ciclo de terapia se encontram dentro dos conformes, sendo possível contactar o médico 

prescritor, pelo circuito fechado de telefone da unidade hospitalar, sempre que se 

verifique alguma incoerência no esquema terapêutico ou ocorra alguma alteração 
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relativamente à terapia que vinha a ser efetuada. Assim, confirma-se que as dosagens 

e posologia indicadas são as adequadas ao paciente em questão, calculável a partir a 

área de superfície corporal ou peso do mesmo, bem como se os fármacos prescritos 

são os recomendados para a patologia oncológica diagnosticada. Tome-se como 

exemplo o MabThera® (Roche S.p.A.) cuja dose recomendada, em associação com 

quimioterapia, em doentes não tratados previamente e em recidiva/refratários é de 375 

mg/m2 de área de superfície corporal, administrada no dia 0 do primeiro ciclo de 

tratamento, seguida de 500 mg/m2 de área de superfície corporal, administrada no dia 

1 de cada ciclo subsequente, num total de 6 ciclos. Este cálculo é efetuado pelo 

farmacêutico, porém, a dose recomendada da formulação subcutânea de MabThera® 

utilizada em doentes adultos é uma injeção com uma dose fixa de 1400 mg, 

independentemente da área de superfície corporal do doente. Este tem indicação para 

Linfoma não-Hodgkin (LNH), Leucemia Linfocítica Crónica (LLC), Artrite Reumatóide e 

Granulomatose com Poliangite e Poliangite Microscópica. [21] 

Para além desses aspetos, o farmacêutico deve confirmar ainda o veículo que 

permitirá à administração do mesmo e o volume em que o medicamento deve ser 

preparado. Os fármacos antineoplásicos devem ser diluídos conforme a bibliografia 

existente e atual de forma a garantir que se obtém a concentração adequada sem 

comprometer a estabilidade do fármaco utilizado, sendo os veículos mais utilizados soro 

fisiológico, solução de glucose a 5%. Alguns dos fármacos, porque são administrados 

pequenos volumes ou como forma de diminuir a dor aquando da administração, são 

preparados em seringa, enquanto outros são preparados em elastómero quando se 

pretende realizar uma administração contínua por longos períodos de tempo. Dentro 

dos fármacos utilizados, existem ainda aqueles que apresentam fotossensibilidade, pelo 

que devem ser protegidos da luz até ao momento da sua administração. 

Dentro dos protocolos existentes, destacam-se o FOLFOX (ácido fólico, 5-

fluorouracilo e oxaliplatino), o FOLFIRI (ácido fólico, 5-fluorouracilo e irinotecano), 

ambos utilizados no tratamento de carcinomas do cólon. Um outro protocolo 

frequentemente prescrito é o ABVD (ADRIBLASTINA® (doxorrubicina), bleomicina, 

vimblastina e dacarbazina), utilizado como primeira linha de tratamento de linfomas de 

Hodgkin [22]. 

Para que tudo isto seja possível, o farmacêutico deve recorrer aos seus 

conhecimentos sobre o medicamento, em particular as indicações terapêuticas, como 

se deve proceder a sua diluição e quais as condições de conservação do fármaco. 

Após a confirmação da terapia, obtém-se um esquema de preparação (Figura 8) 

e respetivas etiquetas com a informação relevante para identificação e preparação do(s) 

fármaco(s) e do respetivo paciente a que se destina. Cabe aos enfermeiros do serviço 
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de Farmácia da unidade hospitalar V. Cervello preparar os fármacos quimioterápicos 

conforme as indicações do esquema terapêutico e em local apropriado, a câmara 

destinada à preparação destes, trabalhando por turnos de dois colaboradores em que 

um procede à preparação dos fármacos e o outro regista os dados relativos ao lote e 

data de validade dos fármacos anticancerígenos utilizados. 

De seguida, os fármacos são conservados em sacos de segurança e é realizada 

uma última verificação pelo farmacêutico responsável, que deve assinar os respetivos 

esquemas terapêuticos. Os medicamentos são posteriormente transportados em 

recipiente secundário aprovado para o efeito para a respetiva unidade operativa onde a 

administração irá ser realizada. 

 

2.6. Unidade de Nutrição Parentérica 

A Unidade de Nutrição Parentérica é responsável pela preparação da sacas de 

nutrição utilizadas nos diversos serviços hospitalares das várias unidades hospitalares 

que compõem o agrupamento Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, prestando suporte 

nutricional a doentes que se apresentem malnutridos ou em risco de má nutrição ou cuja 

alimentação oral/enteral não seja possível, seja insuficiente ou contraindicada, 

nomeadamente pacientes que sofram de neoplasias, patologias neurológicas ou 

pacientes de idade avançada. Assim, os esquemas de preparações nutricionais variam 

Figura 8. Esquemas de preparação de fármacos anticancerígenos obtidos através dos 

programas informáticos (A) UFA 2012® e (B) Dossier® 

A B 
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de paciente para paciente, sendo formulados de acordo com a as patologias que o 

doente apresenta, os níveis de azoto, o equilíbrio hídrico, o peso e o nível de eletrólitos 

(sódio, potássio, cloro, cálcio, magnésio e fósforo), bem como consoante a terapia 

instituída para cada paciente [23]. 

A nutrição parentérica trata-se, então, de uma forma artificial de fornecimento de 

macro (proteínas, hidratos de carbono e lípidos) e micronutrientes (eletrólitos, 

oligoelementos e vitaminas) de forma adequada, tanto qualitativa como 

quantitativamente, a cada doente com o objetivo de manter ou recuperar o seu estado 

nutricional. No caso específico de pacientes com comprometimento da função renal, as 

prescrições nutricionais contêm aminoácidos essenciais simples, enquanto as 

prescrições de doentes que apresentem patologias hepáticas devem ser constituídas 

de aminoácidos ramificados. Estes pequenos aspetos têm como objetivo não 

sobrecarregar os órgãos afetados, promovendo a melhoria do seu estado funcional [23]. 

O modo de administração das preparações nutricionais é um outro aspeto que 

deve ser verificado e que é definido pela osmolaridade da mesma. Assim, se esse 

parâmetro for superior a 800 mOsm/L, a preparação deve ser administrada através de 

uma veia central e, se for inferior a 800 mOsm/L, pode ser administrada com recurso a 

um vaso periférico [23]. 

Ao farmacêutico cabe, então, a tarefa de validar esquemas de prescrições 

nutricionais, inserindo as informações da prescrição no programa informático AbaMIX® 

e verificando que não existe nenhuma incompatibilidade, bem como estabilidade da 

preparação. De seguida, é impressa um esquema contendo toda a informação 

necessária para que se proceda à preparação da respetiva saca de nutrição parentérica, 

bem como uma etiqueta identificativa do utente a que se destina e do conteúdo da saca. 

A preparação da saca em si é realizada pelos enfermeiros colaboradores do serviço de 

Farmácia da unidade hospitalar V. Cervello, sendo esta tarefa realizada numa máquina 

adequada para esse efeito e que permite o enchimento automatizado das sacas com as 

devidas preparações. Esse aparelho é constituído por dois compartimentos, um deles 

contendo os recipientes da glicose, lípidos água e aminoácidos e um outro onde se 

dispõem os recipientes dos diversos eletrólitos possíveis de serem incorporados. 
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3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Durante o meu período de estágio no serviço de Farmácia da unidade hospitalar 

V. Cervello tive a oportunidade de realizar diversas tarefas. 

Após as introduções iniciais e explicações breves de como funciona o serviço, foi-

me delegada a função de dispensa de medicação em regime de ambulatório, tarefa essa 

que inicialmente demonstrou ser árdua de realizar muito por conta da barreira 

linguística. No entanto, com o passar do tempo, fui-me adaptando às diferenças 

culturais, linguísticas e a todos os aspetos necessários cumprir para a realização 

adequada desta atividade, contando sempre com o auxílio e apoio dos colaboradores 

do serviço, em particular da Dottoressa Gemma Cipolla. 

Para além desta função, foi-me também solicitada a verificação e validação de 

esquemas de quimioterapia para que os fármacos antitumorais pudessem ser 

preparados corretamente e adequados ao paciente e patologia em questão, tendo 

trabalhado nos programas informáticos Dossier®, Euristic® e UFA 2012®. Para a 

realização desta tarefa pude contar com o imprescindível apoio do Dottore Igor Aleo e 

de todos os enfermeiros que trabalham neste serviço. 

Apesar de ser realizado no serviço de farmácia da unidade hospitalar, não tive a 

oportunidade de verificar e validar esquemas de nutrição parentérica, nem de colaborar 

na preparação das respetivas sacas. Por esse motivo, as atividades por mim 

desenvolvidas neste período cingiram-se às áreas de distribuição direta de fármacos em 

regime de ambulatório e de verificação e validação de esquemas de quimioterapia, 

tendo sentido um certo distanciamento entre o serviço da farmácia e os restantes 

departamentos.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao abrigo do programa Erasmus +, tive a oportunidade de desenvolver não só 

competências como futura profissional farmacêutica como também sociais, uma vez que 

estive inserida numa sociedade diferente e em contacto com uma língua e cultura 

diferentes. Este foi um período de grande adaptação, aprendizagem e crescimento 

pessoal, um período de aquisição de competências e noções práticas através do 

exercício da profissão, bem como a superação de barreiras que certamente se tornarão 

úteis enquanto futura profissional. 

Esta experiência permitiu ainda perceber no que realmente consiste a atividade 

profissional de farmacêutico hospitalar através da oportunidade de integrar a equipa de 

profissionais da Farmácia da unidade hospitalar V. Cervello, bem como traçar alguns 

paralelismos e verificar quais as diferenças relativamente à forma como a profissão 

farmacêutica é exercida em Portugal e Itália. 

Concluo, assim, que esta é uma atividade profissional de extrema importância, 

não só pela prestação de cuidados de saúde de qualidade, mas também no que se 

refere a uma gestão adequada dos recursos. 
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ANEXOS 

 

Anexo I. Organização, por departamentos, das especialidades de saúde que se podem 

encontrar na unidade hospitalar V. Cervello 

 

  

D
e

p
a

rt
a

m
e

n
to

s
 n

a
 u

n
id

a
d

e
 h

o
s

p
it

a
la

r 
V

. 
C

e
rv

e
ll

o

Dipartimento di Medicina

Gastroenteroligia, Malattie Infettive e 

Tropicali, Malattie Infiammatorie Croniche 

dell'Intestino, Medicina Interna II, 

Nefrologia e dialsi

Dipartimento di Chirurgia
Chirurgia Generale e Oncologica, 

Chirurgia Oncologica in Senologia

Dipartimento Materno-Infantile

Chirurgia Pediatrica, Neonatalogia, 

Ortopedia Pediatrica, Ostetricia e 

Ginecologia, Pediatria, Pronto Soccorso 

Pediatrico ed Accetazione con O.B.I.

Dipartimento di Oncologia

Anatomia Patologica, Ematologia ad 

Indirizzo Oncologico, Malattie Endocrine 

del Ricambio e della Nutrizione, 

Oncologia, UTMO

Dipartimento

Cardiovasculo-Respiratorio

Cardiologia, Chirurgia Toracica, 

Pneumologia 1 e 2

Dipartimento di

Emergenza e Malattie Rare

Centro Qualità e Rischio Chimico, 

Genetica Clinica com Centro Down, 

Medicina Transfusionale e dei Trapianti

Dipartimento di Neuroscienza ed 

Emergenza con Trauma Center

Anestesia e Rianimazione II V. Cervello, 

MCAU V. Cervello

Dipartimento dei Servizi Farmacia, Patologia Clinica
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Anexo II. Planta da Farmácia da unidade hospitalar V. Cervello 

 

A – Gabinetes administrativos e de verificação e validação de protocolos 

quimioterápicos 

B – Zona de distribuição direta de fármacos 

C – Gabinetes administrativos 

D – Gabinete da farmacêutica responsável pela validação de esquemas de nutrição 

parentérica 

E – Gabinete da direção da Farmácia Hospitalar 

F – Sala de enfermagem 

G – Armazém dos medicamentos de distribuição em regime de ambulatório 

H – Câmaras de preparação das formulações galénicas, sacas de nutrição parentérica 

e formulações de fármacos anticancerígenos 
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