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Resumo 

 

O estágio curricular do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas engloba uma 

componente prática na farmácia comunitária, sendo esta de extrema importância para o futuro 

farmacêutico. A farmácia comunitária assume um papel fulcral no que diz respeito à saúde da 

população, uma vez que é a primeira linha de contacto com o utente e à qual este recorre em caso 

de caso de necessidade de aconselhamento ou dúvida. O farmacêutico é o especialista do 

medicamento e, por isso, é detentor de um conhecimento aprofundado acerca do medicamento, 

sendo responsável pela manutenção do bem-estar da população e promoção da saúde.  

Tive a oportunidade de estagiar no Laboratório Militar de Produtos Químicos e 

Farmacêuticos– sucursal do Porto, por um período de quatro meses (entre o dia 15 de janeiro 2019 

e o dia 15 de maio 2019).  Neste documento encontram-se descritas as atividades e tarefas por 

mim elaboradas ao longo deste período. Este relatório encontra-se dividido em duas partes: a 

primeira diz respeito não só à organização da farmácia, mas também inclui comentários de 

carácter pessoal sobre cada tópico abordado; na segunda parte do relatório encontram-se descritos 

os dois projetos por mim realizados no âmbito do estágio.  

Os temas abordados neste relatório vão ao encontro das necessidades dos utentes do ponto de 

dispensa de medicamentos da Sucursal do Porto do Laboratório Militar de Produtos Químicos e 

Farmacêuticos, vulgarmente designada por farmácia militar do Porto. O primeiro tema relaciona-

se intimamente com a literacia da população, no que diz respeito aos medicamentos genéricos, 

tendo como objetivo avaliar e promover o conhecimento da população, através da realização de 

um inquérito simples e entrega de um panfleto explicativo. O segundo tema que escolhi reflete a 

urgência de sensibilizar a comunidade portuguesa para a problemática do consumo excessivo de 

antibióticos e para as resistências que daí advêm. Para isso, realizei um estudo do consumo mensal 

de antibióticos, nos meses de fevereiro, março e abril, pelos utentes da farmácia militar do Porto, 

identificando as classes de antibióticos mais frequentemente prescritas pelos médicos. Para além 

disso, aquando da dispensa de antibióticos ao balcão, adequava o aconselhamento na direção da 

educação do doente acerca da responsabilidade do uso dos mesmos e a importância de tomar estes 

medicamentos sempre à mesma hora, não falhar as tomas e a entregar os comprimidos para o 

ValorMed, caso não os tivesse tomado.  
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Parte I  
 

1. Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos 
 

O Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos (LMPQF), herdeiro da Farmácia 

Central do Exército, fundada em 1918, é um Estabelecimento Fabril do Exército. O LMPQF está 

sediado em Lisboa, de acordo com o Decreto nº 3864, de 16 de fevereiro de 1918, onde se encontra 

também decretada a criação das sucursais do Porto e de Coimbra. A necessidade da sua criação surgiu 

devido à falta de apoio farmacêutico organizado e centralizado que dificultava bastante as ações 

sanitárias nas frentes de combate durante a I Guerra Mundial, na Flandres [1]. 

Portugal passou então a dispor de uma estrutura física militar ligada à área da farmácia adaptada 

ao conhecimento científico e evolução prática das Ciências Farmacêuticas. O LMPQF pôde ser 

reconhecido ao longo da sua história devido a alguns factos de exímia importância, de entre os quais 

se destacam não só a capacidade técnico-científica dos seus laboratórios, que foi a base da elaboração 

da IV Farmacopeia Portuguesa (1ª ed. 1936 e 2ª ed. 1946), mas também a capacidade de reposta em 

situações de crise ou emergência nacional, como foi o caso da preparação de Oseltamivir, durante a 

problemática da gripe A em 2009 [1]. 

Atualmente, os Serviços Industriais do LMPQF são ainda responsáveis pelo fabrico de 

medicamentos de interesse para as Forças Armadas e outros com interesse a nível nacional, como a 

metadona, pasta de cocaína, vaselina esterilizada, solução de clorohexidina, pó e pomada 

antimicóticos, entre outros[1]. 

O LMPQF conta com sete sucursais: a sucursal do Lumiar, Oeiras e da Sede (em Lisboa), 

sucursal de Santa Margarida, Sucursal de Évora, sucursal de Coimbra e sucursal do Porto. Estas 

estruturas são responsáveis pela prestação de serviços de saúde e cuidados farmacêuticos aos 

militares e seus familiares, encontrando-se sob a tutela do Ministério da Defesa. A missão desta 

estrutura militar consiste em garantir apoio logístico à aquisição, produção e distribuição de 

medicamentos e outro material de consumo sanitário; constituição de reservas estratégicas para 

situações de emergência, prestação de serviços analíticos de cariz sanitário; formação de quadros 

militares no ramo farmacêutico; apoio farmacêutico aos militares e seus familiares em medicamentos 

e análises clínicas [2]. 

Apesar da farmácia militar estar sujeita a regras e regulamentos internos às Forças Armadas, o 

ato de dispensa farmacêutica está sujeito às mesmas normas e orientações característicos da profissão 

farmacêutica. 
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1.1.Sucursal do Porto 

 

O Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos, sucursal do Porto (LMPQFsP), 

situa-se na Avenida da Boavista, dentro do perímetro militar do Hospital das Forças Armadas – Polo 

do Porto (HFAR/PP). O horário do funcionamento cumpre as necessidades das Forças Armadas.  

O Chefe da Sucursal, o Dr. Paulo Cruz, Major Farmacêutico, é responsável pelo comando e 

coordenação da equipa de trabalho, constituída por mais duas farmacêuticas, a Dra. Rita China 

Pereira, diretora técnica, e a Dra. Isabel Moreira, duas ajudantes técnicas de farmácia, duas 

assistentes técnicas e duas assistentes operacionais. O armazém do LMPQF, também sobre a chefia 

do Dr. Paulo Cruz, conta com uma equipa constituída por um assistente técnico, um encarregado 

operacional e um assistente operacional.  

A estrutura física do LMPQFsP encontra-se distribuída por dois pisos:  

 O piso inferior contém os espaços físicos onde decorrem o circuito do medicamento e o 

aconselhamento farmacêutico, bem como o armazém. A farmácia militar conta com uma 

área ampla, composta por uma zona de espera, organizada com um sistema de senhas e 

cadeiras, onde os utentes aguardam a sua vez; um balção com três postos de atendimento; 

uma balança para determinação do peso corporal; expositores destinados a produtos de 

cosmética, produtos sazonais (medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM)), 

suplementos alimentares e um frigorífico destinado a medicação que necessita de 

conservação pelo frio. As determinações de parâmetros bioquímicos (tensão arterial, 

colesterol, triglicerídeos e glicemia) são realizadas no gabinete de acompanhamento 

farmacêutico.   

 O piso superior conta com uma área que se destina a trabalho administrativo e respetivos 

gabinetes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Equipa de trabalho do LMPQFsP. 
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2. Circuito do medicamento 
 

O circuito do medicamento na farmácia comunitária é constituído por diversas etapas, 

nomeadamente a seleção, a aquisição, o armazenamento, e a dispensa dos medicamentos, tendo 

sempre em atenção a gestão de todo o circuito. É de extrema importância a realização de um controlo 

de todo este processo por parte do farmacêutico, como forma de garantir a segurança dos utentes da 

farmácia.  

 As Boas Praticas para a farmácia comunitária, segundo a Ordem dos Farmacêuticos (OF), 

sugerem que “o principal objetivo da farmácia comunitária é a cedência de medicamentos em 

condições que possam minimizar os riscos do uso dos medicamentos e que permitam a avaliação dos 

resultados clínicos dos medicamentos de modo a que possa ser reduzida a elevada morbi-mortalidade 

associada aos medicamentos. “. É neste âmbito que o farmacêutico pode ter um papel fulcral em todo 

o circuito[3]. De modo a facilitar todo o processo o LMPQFsP recorre a um programa informático 

simples e intuitivo, que facilita as tarefas diárias da farmácia militar e vai de encontro à legislação 

em vigor [4]. 

 

2.1.Seleção 

 

Na farmácia podem encontrar-se diversos tipos de medicamentos e produtos farmacêuticos 

adequados às necessidades dos utentes. Os produtos mais frequentemente dispensados e em maior 

quantidade são os de uso humano, dentro dos quais podem encontrar-se os medicamentos sujeitos a 

receita médica (MSRM), os MNSRM, os medicamentos e produtos homeopáticos, os suplementos 

alimentares, os dispositivos médicos, os produtos de dermocosmética, os artigos de puericultura e os 

produtos de higiene pessoal. Existem também medicamentos e produtos de uso veterinário, que 

geralmente não se encontram em stock na farmácia militar devido à pouca procura por parte dos 

utentes, sendo, por isso, encomendados ao fornecedor quando necessário.  

A seleção dos produtos em stock na farmácia é feita de acordo com o perfil de utente mais 

frequente. Habitualmente a farmácia militar recebe utentes com mais de 60 anos de idade, cuja 

medicação é de cariz crónico. Patologias como a hipertensão arterial, diabetes, doenças coronárias, 

dislipidemias, doenças do foro psiquiátricas, doenças reumatismais e doenças do foro urológico são 

as mais comuns. Deste modo, os grupos farmacoterapêuticos selecionados com maior frequência são 

anti-hipertensores, antidiabéticos, medicamentos do aparelho cardiovascular, antidislipidémicos, 

medicamentos indicados para o sistema nervoso central (SNC), medicamentos do aparelho 

locomotor e medicamentos do aparelho urinário.  
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2.2. Aquisição 

 

O controlo e gestão de stocks de medicamentos são da responsabilidade do farmacêutico, 

que deve garantir a existência de stock de medicamentos e outros produtos de saúde na farmácia por 

forma a suprimir as necessidades dos doentes. A aquisição de produtos farmacêuticos e 

medicamentos pode ser feita diretamente ao laboratório da indústria farmacêutica ou através de 

intermediários, como distribuidores grossistas e armazenistas.  

No LMPQFsP as encomendas são realizadas a fornecedores grossistas duas vezes por dia, 

uma de manhã e outra no final do dia, de acordo com os stocks mínimo e máximo definidos para 

cada produto, sendo esta realizada de modo automático através do sistema informático, via modem. 

Aquando da aquisição de produtos e medicamentos específicos existem outras formas de encomenda, 

nomeadamente através do telefone ou via gadget ao fornecedor. Nos casos de rutura de stock ou em 

algumas situações específicas realiza-se uma encomenda ao Armazém Logístico Central do LMPQF 

ou a outras sucursais. 

No decorrer do estágio tive a oportunidade de realizar encomendas de medicamentos e 

produtos específicos durante o atendimento no balcão, tanto via gadget como por telefone. A 

ferramenta gadget é bastante vantajosa por permitir verificar a existência do produto no fornecedor 

(disponível, rateado ou esgotado) durante o processo de aconselhamento e atendimento, permitindo 

realizar de imediato a sua encomenda.  

  

2.3.Receção 

 

A receção e verificação das encomendas diárias é uma tarefa de extrema importância na rotina 

do LMPQFsP e garante o seu bom funcionamento. Esta tarefa é realizada duas vezes por dia, uma de 

manhã e a outra à tarde, antes do encerramento da farmácia militar.  

As encomendas chegam à farmácia militar acondicionadas em recipientes específicos, de acordo 

com o tipo de produto, geralmente em contentores de plástico isolados que garantem as condições 

necessárias para o transporte dos medicamentos e produtos farmacêuticos do armazenista até à 

farmácia. Existem recipientes específicos (contentores térmicos) para os medicamentos que 

necessitam de conservação por frio, o que garante as condições ideais de temperatura durante o seu 

transporte. Dentro dos contentores constam ainda as faturas respetivas à encomenda pedida, onde 

pode encontrar-se o número da encomenda, a data, o fornecedor, a identificação dos produtos, as 

quantidades pedidas e enviadas, o valor unitário de cada produto, o IVA, o preço de venda à farmácia 

(P.V.F). 

 Após a chegada da encomenda inicia-se o processo de verificação dos parâmetros 

anteriormente indicados, o prazo de validade e o estado de conservação de todos os produtos 

recebidos. Nesta fase, os medicamentos de conservação por frio são prioritários, sendo os primeiros 
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a ser registados para garantir o seu rápido armazenamento no frigorífico. Os estupefacientes e 

psicotrópicos vêm separados fisicamente do resto dos produtos, sempre acompanhados da 

documentação legalmente exigida.  

 Seguidamente, procede-se ao registo informático de toda a informação adquirida, garantindo 

a atualização do stock e da validade de todos os produtos e medicamentos. A faturação que vem 

acompanhada da encomenda é posteriormente arquivada até ser enviada para a Sede, em Lisboa. No 

caso de troca, engano ou envio de produtos danificados, estes são devolvidos ao fornecedor.  

 Durante o período de estágio tive a oportunidade de realizar várias receções de 

encomendas, tendo sempre em mente a importância desta tarefa, pois um erro neste processo pode 

influenciar não só o stock mas também o preço do medicamento ou produto farmacêutico. A receção 

de encomendas pode ser, na minha opinião, assumida como um pilar para a aprendizagem do futuro 

farmacêutico nos primeiros passos do conhecimento acerca do medicamento e dos respetivos 

laboratórios, pelo contacto direto com os seus nomes comerciais.  

 

2.4. Armazenamento 

 

A qualidade dos medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos pode ser afetada 

pela falta de um procedimento adequado de armazenamento dos mesmos, no contexto da farmácia. 

É essencial a existência de um planeamento adequado da armazenagem e um procedimento de 

distribuição bem definido para que, por exemplo, a limpeza das superfícies não afete a qualidade dos 

produtos[3]. 

“As condições de iluminação, temperatura, humidade e ventilação das zonas de armazenamento 

devem respeitar as exigências específicas dos medicamentos, de outros produtos farmacêuticos, 

químicos, matérias-primas e materiais de embalagem.”. As condições anteriormente mencionadas 

devem ser verificadas e retificadas periodicamente [3]. 

No LMPQFsP, o armazenamento segue o sistema de rotação de stock FEFO (First expired, First 

out) e as condições de temperatura (<25ºC) e humidade (<60%) são registadas diariamente, 

garantindo que as condições ideais de conservação dos medicamentos são as adequadas e se 

encontram em conformidade com o Decreto-lei nº 307/2007, de 31 de agosto [5]. O armazenamento 

dos medicamentos que não necessitam de condições especiais de armazenamento é feito de acordo 

com os grupos farmacoterapêuticos do Prontuário Terapêutico, conjugados com a via de 

administração e forma farmacêutica, pelo que as prateleiras se encontram divididas pelas várias 

famílias de medicamentos. Cada gaveta encontra-se organizada por ordem alfabética de substância 

ativa e por ordem crescente do número de unidades contidas no acondicionamento secundário. Os 

suplementos alimentares encontram-se organizados por ordem alfabética do nome comercial, à parte 

dos medicamentos. Por outro lado, os produtos cosméticos, os produtos de higiene corporal e os 
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dispositivos médicos, são organizados da forma mais conveniente, separados por marca, laboratório, 

sazonalidade, ordem alfabética, entre outros critérios que podem ser tidos em consideração. 

 No decorrer do estágio foi uma das tarefas mais úteis que realizei, na medida em que contribuiu 

para o contacto direto com o medicamento, por vezes desvalorizado, mas na minha opinião essencial 

para a máxima correlação entre o conhecimento científico académico e o medicamento. O processo 

de armazenamento tornou possível a realização da ponte entre a marca comercial, o design da caixa 

e o medicamento, proporcionando destreza e agilidade durante o aconselhamento ao balcão.  

 

2.5.Dispensa de medicamentos e produtos farmacêuticos 

 

“A cedência de medicamentos é o 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 correto uso dos medicamentos. Na cedência de medicamentos o 

farmacêutico avalia a medicação dispensada, com o objetivo de identificar e resolver problemas 

relacionados com os medicamentos (PRM), protegendo o doente de possíveis resultados negativos 

associados à medicação” [3]. 

A cedência de medicamentos na farmácia comunitária é a melhor forma que o farmacêutico tem 

de acrescentar valor à profissão farmacêutica. O ato de dispensa de medicamentos é o último, e 

muitas vezes o único, contacto que o utente tem com um profissional de saúde completo, no que diz 

respeito ao conhecimento sobre o medicamento, forma de administração e reações adversas do 

mesmo e é nesse sentido que o farmacêutico deve valorizar, cada vez mais, esta etapa do circuito do 

medicamento.  

No LMPQFsP, a cedência de medicamentos é uma atividade farmacêutica muito valorizada 

pelos utentes, que cada vez mais procuram auxílio, aconselhamento e acompanhamento no que 

concerne à sua medicação diária e esporádica. A fusão do conhecimento científico e da inteligência 

emocional do farmacêutico fazem com que o utente se sinta predisposto a expor todas as dúvidas 

remanescentes acerca da prescrição médica, com a certeza de obter não só informação desmistificada, 

mas também um momento de compreensão e um ombro amigo em quem confiar.  

Durante todo o estágio confesso que esta foi sem dúvida a minha atividade preferida. O 

desafio constante aliado à satisfação do “tenha o resto de um bom dia! “com um sorriso na cara e 

o sentido de dever cumprido foi muito gratificante enquanto aprendiz da atividade farmacêutica. O 

conhecimento adquirido foi constante e acredito que continuará a ser, pelo que o pilar desta 

atividade, na minha opinião, é a constante atualização.  
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2.5.1. Regimes de comparticipação  

 

O sistema de comparticipação de medicamentos português tem como principal objetivo 

garantir a equidade de acesso ao medicamento, acrescentando valor para todos os cidadãos. A 

intenção assenta no direito à saúde por todos os cidadãos, independentemente do seu poder 

económico. O Decreto-Lei n.º48-A/2010, de 13 de maio, prevê a comparticipação de medicamentos 

através de um regime geral e um regime especial que se aplica a situações específicas abrangendo 

certas patologias ou grupos de doentes[6, 7]. 

A comparticipação do Estado sobre o preço dos medicamentos de venda ao público encontra-

se dividida em quatro escalões: escalão A (90%), escalão B (69%), escalão C (37%), escalão D (15%) 

e podem variar consoante a indicação terapêutica do medicamento prescrito, das entidades que o 

prescrevem e ainda com o consumo acrescido para doentes com determinadas patologias[6]. Os 

grupos e subgrupos farmacoterapêuticos comparticipáveis estão presentes na Portaria n.º 195-D/2015 

de 30 de junho [8]. 

Anteriormente referiu-se que existem ainda regimes de comparticipação específicos para 

certas patologias, como é o caso da Esclerose Múltipla, que se encontra ao abrigo da Portaria n.º 

330/2016 de 20 de dezembro, Despacho nº 7468/2015, de 7 de julho[9, 10]. 

 Em Portugal existem vários subsistemas de saúde e, de entre eles, apenas os beneficiários de 

Assistência na Doença aos Militares (ADM), Assistência na Doença aos Militares da Guarda 

(ADMG), Polícia de Segurança Pública (SAD/PSP) e ADSE (se funcionários das Forças Armadas 

ou familiares de titulares dos subsistemas já mencionados) podem aceder aos pontos de dispensa de 

medicamentos do LMPQF e, por isso, também aos serviços farmacêuticos ali prestados. 

Para além dos regimes de comparticipação anteriormente referidos, recorrem ainda ao 

LMPQF os Deficientes das Forças Armadas (DFA) que se encontram ao abrigo da Portaria n.º 

1034/2009 de 11 de setembro. Os DFA são militares ou ex-militares cujo estado de incapacidade, 

doença permanente ou acidente resultante dos serviços militares prestados que, por esse motivo, 

tendo direito a que as suas despesas em cuidados de saúde sejam suportadas pela ADM[11]. 

 

2.5.2. Medicamentos sujeitos a receita médica  

 

Os MSRM são medicamentos que requerem a apresentação de uma receita médica no ato da sua 

dispensa, uma vez que podem constituir um risco para a saúde do doente, devendo preencher uma 

das seguintes condições: “ a) Possam constituir, direta ou indiretamente, um risco, mesmo quando 

usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica; b) Sejam com 

frequência utilizados em quantidade considerável para fins diferentes daquele a que se destinam, se 

daí puder resultar qualquer risco, direto ou indireto, para a saúde; c) Contenham substâncias, ou 
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preparações à base dessas substâncias, cuja catividade e ou efeitos secundários seja indispensável 

aprofundar; d) Sejam prescritos pelo médico para serem administrados por via parentérica.” [12]. 

 

2.5.2.1. Estupefacientes e Psicotrópicos  

 

“Uma substância psicotrópica é qualquer substância medicamentosa que atua sobre o psiquismo, 

sem distinção entre os seus efeitos estimulantes e depressivos. Por outro lado, um estupefaciente 

pode ser classificado como uma substância que, geralmente, provoca habituação e cujos efeitos são 

a supressão da dor e alterações do sistema nervoso, tendo consequências nocivas para a saúde tanto 

a nível físico como mental.”[13]. 

Os estupefacientes e psicotrópicos encontram-se regulamentados no Decreto-Lei n. º15/93, de 

22 de janeiro, de forma a impedir o seu abuso e comercialização ilícita que podem resultar em efeitos 

nocivos para o utente[14]. No entanto, são substâncias que podem trazer muitos benefícios 

terapêuticos em diversas doenças, desde que utilizadas da forma correta. 

A dispensa deste tipo de medicamentos é tarefa exclusiva do farmacêutico e está sujeita a 

apresentação de receita médica e da documentação de identificação do adquirente, sendo emitido um 

“Documento do Psicotrópico” (em duplicado) que deverá ser arquivado e mantido durante 3 anos. 

 Durante o estágio, por diversas vezes, tive a oportunidade de realizar esta tarefa de forma 

autónoma tendo sempre em mente a responsabilidade deste ato. É muito importante que o estagiário 

possa ter contacto com este tipo de medicamentos, para aprender a forma exata de proceder 

aquando da sua dispensa. Cada vez mais devemos estar cientes da seriedade associada aos 

psicotrópicos e estupefacientes e garantir que o utente é apropriadamente informado a respeito do 

medicamento que vai utilizar.  

 

2.5.2.2. Prescrição de medicamentos 

 

A prescrição de medicamentos é feita por Denominação Comum Internacional (DCI) e permite 

centrar a prescrição médica na escolha farmacológica, o que contribui para uma utilização mais 

racional dos medicamentos. A legislação aplicada a este ato médico foi alterada para promover a 

desmaterialização de todo o circuito, que se inicia com a prescrição e termina com a cedência 

farmacêutica do medicamento. Esta legislação permite evitar erros associados à dispensa e agilizar 

todo o processo. Deste modo, a prescrição de medicamentos e outras tecnologias de saúde 

comparticipadas tem de ser efetuada através meios eletrónicos, com exceção das situações 

legalmente previstas[15]. 

 Existem duas modalidades de prescrição eletrónica: 
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a) Prescrição eletrónica desmaterializada 

A prescrição eletrónica desmaterializada, ou seja, sem papel, é acessível e interpretada pelos 

aparelhos eletrónicos. No momento da prescrição os softwares validam e registam a receita de 

medicamentos no sistema central de prescrições (também denominado de BDNP – Base de Dados 

Nacional de Prescrições) [15].  

 

b) Prescrição eletrónica materializada  

A prescrição eletrónica materializada é impressa e pode apenas ocorrer em modo online. Assim, 

no momento de prescrição, os softwares têm de validar e registar a receita de medicamentos no 

sistema central de prescrições, antes da sua emissão em papel [15].  

 

c) Prescrição manual 

A prescrição manual é apenas permitida em situações excecionais, de acordo com a legislação 

em vigor e tem uma validade de 30 dias. Nas situações anteriormente mencionadas, o prescritor deve 

indicar com uma cruz, no canto superior direito da receita, o motivo da exceção pelo qual optou pela 

prescrição manual, que pode ser uma das seguintes: a) Falência informática; b) Inadaptação 

fundamentada do prescritor, previamente confirmada e validada anualmente pela respetiva Ordem 

Profissional; c) Prescrição no domicílio; d) Até 40 receitas/mês. É importante ressalvar que a exceção 

da alínea c) não pode ser usada no caso de prescrições efetuadas em lares de idosos [15]. 

As receitas manuais, para serem válidas e aceites na farmácia comunitária, devem ser 

devidamente preenchidas com a correta identificação do utente (nome, n.º de beneficiário do Sistema 

Nacional de Saúde (SNS)), do prescritor (vinheta e assinatura), do local de prescrição (vinheta e 

carimbo) e ainda com a data correta [15].  

Durante o estágio, o contacto com qualquer uma destas receitas foi constante. O perfil de utentes 

mais frequente na farmácia faz com que as receitas materializadas sejam as preferidas no 

LMPQFsP, que conferem uma maior segurança para aqueles que ainda não se familiarizaram com 

as novas tecnologias. O contacto com as receitas manuais também foi constante, sendo a exceção a) 

a que mais vezes notei ser a causa da sua escolha. Confesso que no início do estágio sentia alguma 

insegurança quando me deparava com este tipo de receitas, pela árdua interpretação que tinha de 

fazer das caligrafias. Reconheço por isso a importância da receita eletrónica como sendo uma 

grande mais-valia para todos, na medida em que permite a ocorrência menos frequente de erros.  

 

2.5.2.3. Conferência e entrega de receituário  

 

A conferência do receituário é uma tarefa de extrema importância, que tem como objetivo detetar 

erros de aviamento. A verificação do receituário no LMPQFsP ocorre em dois momentos distintos: 
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o primeiro momento de verificação acontece durante o atendimento, permitindo identificar em 

primeira instância alguns erros que possam existir e onde se verifica que está tudo em conformidade 

com a prescrição; e o segundo momento ocorre, geralmente, no final do turno manhã e da tarde, 

aquando da organização do receituário por entidade e lote, sendo cada lote constituído por um 

máximo de 30 receitas [16]. 

No final de cada mês é feita a emissão do respetivo verbete de identificação do lote e emitidas 

as faturas às entidades, que são organizados e enviados para os serviços centrais do LMPQF, em 

Lisboa. Esta tarefa assume a designação comum de “fecho do mês” e seguem os procedimentos legais 

em vigor, para que o valor das comparticipações seja pago à farmácia militar.  

A conferência do receituário, durante o período do estágio, foi uma constante e deu-me boas 

ferramentas para identificar rapidamente alguns erros comuns nas prescrições manuais, como a 

falta de assinatura do prescritor ou até mesmo erros na data. Esta tarefa é também importante para 

o contacto próximo com os vários subsistemas de saúde e os vários tipos de receituário.  

 

2.5.3. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

 

Os MNSRM são os que não preencham qualquer das condições anteriormente indicadas acerca 

dos MSRM. Estes medicamentos não são comparticipáveis, salvo alguns casos excecionais, 

devidamente justificados por razões e saúde pública. No caso das exceções, os MNSRM, quando 

comparticipados, ficam sujeitos ao regime dos preços estabelecidos para os MSRM, estando este 

fixado por portaria conjunta dos Ministros da Saúde e do Comércio e Turismo[15]. 

O mercado de MNSRM, em Portugal, foi liberalizado em 2005, sendo autorizada a sua venda 

fora das farmácias, em locais autorizados pelo INFARMED e estabelecido um regime de preços 

livre. Contudo, MNSRM de dispensa exclusiva em farmácia, abrangidos pela Deliberação nº 

24/CD/2014, 26 de fevereiro, embora possam ser comercializados sem receita médica, a sua venda 

está sujeita à intervenção farmacêutica e a protocolos de dispensa[12, 17]. 

O homem, em todas as épocas da sua existência, sempre procurou obter ou produzir e utilizar 

uma diversidade de recursos terapêuticos que efetivassem o alívio dos sintomas e o tratamento de 

doenças, necessidade que deu origem ao conceito de automedicação. Esta procura começou por 

recorrer a plantas medicinais, remédios caseiros, preparados galénicos e, posteriormente, a 

especialidades farmacêuticas. A automedicação engloba todos os tipos de medicamentos, incluindo 

os sujeitos a receita médica. A definição apresentada pelo  Grupo de Consenso sobre Automedicação, 

que consta no Despacho n.º 17 690/2007, de 10 de agosto, é a seguinte: «a utilização de 

Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) de forma responsável, sempre que se 

destine ao alívio e tratamento de queixas de saúde passageiras e sem gravidade, com a assistência ou 

aconselhamento opcional de um profissional de saúde»[18]. 
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A problemática da automedicação deve-se, sobretudo, ao fácil acesso a informação sobre saúde 

que, quando mal interpretada e aliada á facilidade de obtenção dos medicamentos, pode resultar num 

grave problema de saúde pública. Neste sentido, a indicação farmacêutica pode ser a chave, não só 

para reduzir PRM, mas também para a escolha do medicamento certo, para a pessoa certa, o que 

acrescenta valor ao farmacêutico.  

O aconselhamento de MNSRM foi, sem dúvida, uma das tarefas mais desafiantes e exigentes no 

decorrer do estágio. A necessidade de o utente recorrer à automedicação para tratar afeções 

menores é constante, o que torna o aconselhamento farmacêutico um ato cada vez mais fulcral no 

quotidiano do farmacêutico. As questões práticas do dia-a-dia fortaleceram o meu conhecimento e 

contribuíram para que, na maioria dos dias, o final do estágio significasse chegar a casa e ter a 

necessidade de ler sobre assuntos que ainda dominava menos bem. Penso que tudo isto foi deveras 

produtivo para que se consolidassem diversos aspetos teóricos que aprendemos ao longo do curso, 

conferindo-lhes uma aplicação muito prática e imprescindível para a nossa profissão.  

 

2.5.4. Dispositivos médicos  

 

Os dispositivos médicos (DM) podem ser definidos como “Qualquer instrumento, aparelho, 

equipamento, software, material ou artigo utilizado isoladamente ou combinado, incluindo o 

software destinado pelo seu fabricante a ser utilizado especificamente para fins de diagnóstico ou 

terapêutico e que seja necessário para o bom funcionamento do dispositivo médico, cujo principal 

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

metabólicos, embora a sua função possa ser apoiada por esses meios, destinado pelo fabricante a ser 

utilizado em seres humanos para fins de: diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação 

de uma doença; diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou uma 

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

conceção”. A distinção entre dispositivo médico e medicamento reside no facto de os primeiros 

atingirem os seus fins através de mecanismos que não traduzem ações farmacológicas, metabólicas 

ou imunológicas[15]. 

 Os DM, no LMPQF, são frequentemente dispensados atendendo ao perfil de utente da 

farmácia militar. Geralmente, são os deficientes das forças armadas que necessitam mais deste tipo 

de produtos e em maior quantidade, uma vez que são dispensados de forma gratuita, mediante a 

apresentação de receita médica e se abrangidos pela legislação que lhes confere esse direito. Os DM 

que mais frequentemente são procurados pelos utentes são produtos ortopédicos, canadianas, 

próteses auditivas, resguardos, fraldas e pensos, luvas, sacos de ostomia, entre outros. Na farmácia 

militar também se encontram DM destinados ao autodiagnóstico, como medidores da pressão 

arterial, bastante solicitados pelos utentes.  
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No HFAR/PP existe um serviço de estomatologia e medicina dentária que trabalha em estrita 

colaboração com a farmácia militar, para disponibilizar aos utentes os DM necessários à sua 

reabilitação oral, como sejam próteses dentárias e implantes.  

A dispensa de DM durante o estágio foi constante, uma vez que os utentes necessitam deste tipo 

de produtos em grande quantidade. Para mim foi importante perceber que os utentes mais idosos 

apresentam uma necessidade em larga escala deste tipo de produtos, o quem me levou a refletir 

acerca das condições socioeconómicas desta faixa etária. Por outro lado, a dispensa das próteses e 

dos implantes dentários foi também um desafio, por ser uma área com a qual não contactamos de 

todo durante o curso.  

 

2.5.5. Medicamentos Manipulados 

 

De acordo com o disposto na Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho, um medicamento 

manipulado é todo aquele que, sendo fórmula magistral ou preparado oficinal, é preparado e 

dispensado por um farmacêutico [19]. 

O LMPQF é uma estrutura com capacidade de produzir medicamentos manipulados, como 

vitamina A composta, pasta de cocaína, petidina ou morfina. A pasta de cocaína é um exemplo de 

um medicamento manipulado em que o LMPQF é único produtor em todo o país. 

Durante o período do meu estágio não tive a oportunidade de realizar manipulação de 

medicamentos, uma vez que nesta sucursal raramente são produzidos. Considero que a preparação 

de manipulados é uma tarefa de bastante importância para o farmacêutico, apresentando-se como 

uma valência adicional à dispensa. 

 

2.5.6. Outros Produtos 

 

No LMPQFsP também são dispensados produtos cosméticos e de higiene corporal, suplementos 

alimentares e alimentação especial, com frequência. Os produtos desta categoria disponíveis na 

farmácia militar não possuem um stock muito elevado, uma vez que na maioria das vezes os utentes 

apresentam necessidades muito específicas. Por este motivo, no caso da inexistência do produto, este 

é encomendado ao fornecedor e entregue ao utente na tarde do próprio dia ou na manhã do dia 

seguinte. Os suplementos alimentares preferencialmente dispensados são multivitamínicos ou 

indicados para a redução da fadiga física e mental.  

Diversas foram as vezes em que dispensei este tipo de produtos aos utentes do LMPQFsP. A 

aprendizagem nesta área foi muito importante, pois ao longo do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas são raras as vezes que contactamos com as várias marcas comerciais dos produtos 

dermocosméticos ou aprendemos a aconselhar suplementos alimentares. O HFAR/PP possui ainda 

um serviço de dermatologia que muitas vezes recomendava produtos específicos para o tratamento 
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de doenças dermatológicas, acerca das quais também tive a oportunidade de me debruçar. Os 

produtos de alimentação especial que dispensei, na maioria das vezes, eram destinados a utentes 

mais idosos com necessidades de nutrições especificas.  

 

3. Cuidados farmacêuticos 
 

O conceito de Cuidados Farmacêuticos refere-se a um “conjunto de atitudes, comportamentos, 

compromissos, inquietudes, valores éticos, funções, conhecimentos, responsabilidades e aptidões na 

prestação da farmacoterapia, com o objetivo de atingir resultados terapêuticos concretos em saúde e 

na qualidade de vida do doente” (Declaração de Tóquio, Segunda reunião da OMS sobre o papel do 

farmacêutico, 1993). 

Os cuidados farmacêuticos pressupõem que o foco da atuação do farmacêutico seja o doente e a 

sua saúde. O farmacêutico deve atender aos doentes, às suas necessidades e expectativas. Para que 

isto seja possível, o farmacêutico deve adquirir e desenvolver não só conhecimentos mas também 

atitudes que contribuam para que o doente possa usufruir da melhor saúde possível, resultante do uso 

adequado e responsável do medicamento. Como especialista do medicamento, o farmacêutico deve 

adotar uma filosofia da prática profissional que contribua para que seja possível alcançar ao máximo 

os resultados esperados da farmacoterapia, com o mínimo de reações adversas ao medicamento. 

Todos estes fatores permitem diminuir a farmacoterapia desnecessária para o doente, aumentar a 

efetividade dos tratamentos, minimizar as reações adversas e toxicidade, evitar custos associados a 

consultas de urgência ou hospitalizações, diminuir o número de consultas médicas, facilitar e 

melhorar a relação com o doente. 

Em suma, os cuidados farmacêuticos são indispensáveis para melhorar a adesão à terapêutica 

por parte do doente, representando um impacto positivo no sistema de saúde.  

 

3.1.Prestação de serviços 

 

O LMPQFsP está equipado com um Gabinete de Aconselhamento Farmacêutico onde é 

possível realizar a prestação de serviços de saúde, como a medição de parâmetros bioquímicos e 

fisiológicos dos utentes. Este espaço é também útil para situações que requerem alguma privacidade.  

Os utentes da farmácia militar podem então realizar a medição de três parâmetros 

bioquímicos, através da análise de sangue capilar, nomeadamente o colesterol, a glicemia e os 

triglicerídeos, tendo um custo associado. Por outro lado, a determinação da tensão arterial sistólica e 

diastólica (e frequência cardíaca) é um serviço oferecido aos utentes gratuitamente, por forma a 

promover o controlo da hipertensão arterial. Estes serviços são bastante frequentes e sempre 

realizados pelo farmacêutico (ou estagiário). 
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No decorrer do estágio esta foi uma das atividades que mais realizei. A parte prática, aliada 

à interpretação dos resultados, foi bastante útil para aconselhar o utente acerca de patologias como 

a diabetes, a hipertensão arterial e as dislipidemias, tentando, sempre que possível, alertar para a 

importância de um estilo de vida saudável. 

 

4. Formação 
 

No LMPQFsP a formação que recebi foi contínua e bastante útil para a minha aprendizagem 

enquanto futura farmacêutica. Os desafios do dia-a-dia proporcionaram o aparecimento de questões 

práticas e teóricas acerca das quais recebia sempre informações sobre a forma de mini-formação. 

Inicialmente os temas mais abordados era acerca dos MNSRM, focando a sua utilização 

farmacoterapêutica, posologias e mecanismos de ação. Estas abordagens mais intimistas acerca desta 

temática facilitaram a assimilação de conhecimentos, permitindo que o interesse pelo saber fosse 

contínuo. No final do estágio, aquando do início das estações mais quentes, as formações incidiram 

mais nas temáticas relacionadas com a proteção solar: como escolher o protetor solar mais indicado 

para o utente; precauções a ter com o sol; tipos de creme corporal e facial mais indicados para 

aplicação nesta época do ano. Todas estas informações foram bastante importantes para a minha 

formação e contribuíram para o meu enriquecimento profissional e pessoal.   

 

4.1.Atividades desenvolvidas no estágio 

 

Na tabela abaixo encontra-se descrito o cronograma detalhado das tarefas quotidianas por mim 

realizadas no LMPQFsP no decorrer do estágio.  

 

Tabela 1. Cronograma das atividades por mim realizadas durante os meses de janeiro a maio de 2019 no LMPQFsP. 

´ Mês 

Atividades/ tarefas Janeiro Fevereiro Março Abril Maio 

Apresentação das instalações e recursos humanos    
    

Apresentação do LMPQF, a sua história e missão   
    

Verificação de existências e validades           

Armazenamento dos produtos rececionados            

Acompanhamento do atendimento ao público 
 

        

Determinação de parâmetros bioquímicos            

Receção de encomendas  
 

        

Atendimento ao público  
 

        

Conferência de receitas  
 

        

Seleção de medicamentos e produtos farmacêuticos 

(“gadget”)  
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Acompanhamento do "fecho do mês"  
  

    
 

Desenvolvimento do Tema 1  
 

        

Desenvolvimento do Tema 2 
 

      
 

 

 

4.2. Outras Atividades 

 

No final do estágio curricular tive a oportunidade de visitar as instalações da sede o LMPQF, 

em Lisboa. No edifício podem encontrar-se quase todos os ramos da farmácia: assuntos 

regulamentares, farmácia comunitária, indústria farmacêutica, análises clínicas, análises de água, 

análises toxicológicas, produção de antídotos, etc.. 

A visita foi acompanhada pelo Tenente-Coronel João Carmo, subdiretor do LMPQF, que fez 

um enquadramento de toda a missão do LMPQF, durante a explicação dos vários serviços. Ver de 

perto aquilo que se faz nesta instituição é muito gratificante, pois apesar de todas as dificuldades, 

continua a fazer a diferença naquela que é a saúde dos portugueses. Posso dizer que esta foi, sem 

dúvida, uma oportunidade privilegiada que tive e que me fez ver de perto a aplicação prática da 

maioria dos conceitos que aprendemos ao longo do curso.  
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Parte II 
 

Tema 1: O que pensam os utentes do LMPQF dos Medicamentos 

Genéricos? 

 

1. Enquadramento  

 

“Um medicamento genérico é um medicamento com a mesma substância activa, forma 

farmacêutica e dosagem e com a mesma indicação terapêutica que o medicamento original, de marca, 

que serviu de referência.” [20]. 

Os medicamentos genéricos (MG) são distinguíveis dos medicamentos originais ou de marca 

através da sigla (MG) que se encontra na embalagem exterior do medicamento. A prescrição de MG 

é feita pela DCI das substâncias ativas, seguida da dosagem e forma farmacêutica, sendo que o 

médico pode acrescentar o nome do respetivo titular da autorização de introdução no mercado (AIM) 

ou marca [20]. 

A utilização de MG em todo o mundo está a aumentar exponencialmente a fim de reduzir os 

custos associados aos cuidados de saúde, aumentando o seu acesso a toda a população. O tratamento 

de muitos doentes é possível devido ao aparecimento dos MG, particularmente em países em 

desenvolvimento [21]. Atualmente, o uso de MG representa mais de metade do volume total de 

produtos farmacêuticos utilizados em todo o mundo, mas apenas cerca de 18% do valor total do 

mercado farmacêutico. Estas proporções são variáveis entre países e regiões, mas o consumo de MG 

é consistentemente superior aos inovadores na maioria dos países [22].  

Estima-se uma redução de 40% no gasto nacional com medicamentos se a sua utilização 

fosse máxima em cada país [22]. Estas reduções de custo permitem o tratamento de mais doentes 

com o mesmo valor monetário em saúde, e ainda que se canalizem os fundos para investir em 

tratamentos inovadores. Por outro lado, o aparecimento de genéricos contribui para que exista uma 

pressão descendente sob o preço dos medicamentos de referência [23]. O desenvolvimento de 

medicamentos inovadores é também favorecido com o crescimento sucessivo dos MG devido à 

elevada concorrência [23]. 

O conceito de MG, apesar de não ser recente, ainda não foi desmistificado pela maioria da 

população portuguesa, a qual desconfia da sua eficácia, equivalência e segurança. No quotidiano do 

LMPQF notei que a faixa etária mais envelhecida é aquela cujo conhecimento sobre este assunto é 

mais limitado, o que, acredito, também se verifique nas outras farmácias comunitárias. A falta de 

informação, aliada à desconfiança, faz com que os utentes optem por não adquirir o MG em 

detrimento do original, motivo pelo qual dediquei parte do meu tempo a tentar colmatar esta lacuna. 

O meu principal objetivo com o desenvolvimento deste tema foi arranjar ferramentas para que os 
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utentes do LMPQF fossem capazes de realizar as suas próprias escolhas, mas que estas fossem 

baseadas em informação científica acessível e fiável.  

A existência de várias alternativas genéricas de um medicamento também pode ser 

interpretada como um desafio para os doentes e para os profissionais de saúde. No caso dos utentes 

mais idosos e polimedicados, a alteração do medicamento original pelo genérico pode resultar na 

confusão da medicação por alteração na forma, cor e sabor do medicamento [21]. Cabe aos 

profissionais de saúde especializados, nomeadamente ao farmacêutico, prestar todo o auxílio aos 

seus utentes para que estes possam usufruir devidamente da sua medicação. 

 

1.1.Qualidade, segurança e eficácia de MG 

 
De acordo com o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, a AIM de medicamentos 

genéricos está sujeita às mesmas disposições legais dos outros medicamentos [12]. No caso dos MG 

não é necessária a apresentação de ensaios pré-clínicos e clínicos se for demonstrada a 

bioequivalência baseada em estudos de biodisponibilidade, ou quando estes não forem adequados, 

for demonstrada equivalência terapêutica através de estudos de farmacologia clínica apropriados, ou 

outros solicitados pelo INFARMED [12, 20]. 

Os MG, assim como os medicamentos originais, estão sujeitos à autorização da Agência 

Europeia do Medicamento (EMA) ou pelas autoridades nacionais de saúde (p. ex. INFARMED) para 

poderem ser comercializados na união europeia. A aprovação por estas entidades é concedida quando 

o fabricante prova através de um estudo de bioequivalência que os parâmetros farmacocinéticos são 

comparáveis aos do original, e ainda que a composição do genérico é equivalente à do original no 

que respeita à segurança e qualidade [24].  

 

1.2.Vantagens dos MG 

 

As substâncias ativas dos MG já se encontram no mercado há vários anos, sendo que, por 

esse motivo, apresentam maior garantia de efetividade e permitem um melhor conhecimento do 

respetivo perfil de segurança. Estes medicamentos apresentam a mesma segurança e eficácia que os 

medicamentos originais, garantida pela bioequivalência demonstrada através dos estudos de 

biodisponibilidade (Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto) [12, 20]. São fabricados na mesma 

forma farmacêutica e igual dosagem caso não exista grupo homogéneo, sendo o seu preço 20 a 35% 

inferior aos medicamentos de referência, o que constitui uma vantagem económica para os utentes. 

Por outro lado, permite uma melhor gestão dos recursos disponíveis para o SNS. Quando existe grupo 

homogéneo, o preço de venda ao público é igual ou inferior ao preço de referência desse grupo [20]. 

Adicionalmente, a prescrição por DCI ou por nome genérico traduz-se numa prescrição 

baseada no conhecimento científico, sendo, por isso, mais racional. Por outro lado, obtenção de AIM 
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é um processo mais rápido, uma vez que dispensa a presentação de relatórios dos peritos acerca 

ensaios farmacológicos, toxicológicos e clínicos e pré-clínicos (Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de 

agosto), o que simplifica todo o processo [12, 20]. 

Todas as vantagens anteriormente apresentadas podem resumir-se ao menor preço de custo 

dos MG relativamente aos medicamentos originais mantendo a mesma qualidade, eficácia e 

segurança que os últimos [20].  

 

2. Objetivos 

 

- Avaliar a opinião dos utentes da farmácia militar acerca dos MG no período entre 01 de fevereiro 

e 15 de maio de 2019; 

- Promover a literacia e o pensamento critico da população.  

 

3. Métodos 

 

- Realização de inquéritos (Anexo 1) aos utentes sobre a sua opinião acerca dos MG; 

- Entrega de um panfleto informativo (Anexo 2, Anexo 3) após a realização do inquérito aliada a 

uma conversa de esclarecimento com o utente; 

 

4. Resultados 

 

Os dados do inquérito realizado no LMPQFsP, durante o período de fevereiro a maio, encontram-

se nas figuras abaixo apresentadas. As percentagens apresentadas são relativas as respostas de 88 

utentes da farmácia militar que se mostraram disponíveis a colaborar com o inquérito. A análise das 

respostas obtidas à primeira pergunta (Figura 2) indicam que cerca de 66% dos utentes opta por 

adquirir MG enquanto que 34% prefere o medicamento original. 
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 O conhecimento do conceito de MG é fulcral para que o utente compreenda as escolhas que 

faz aquando da aquisição da sua medicação. Quando se avaliaram as respostas à segunda pergunta 

do inquérito (Figura 3), apenas 36 utentes, correspondente a cerca de 41% dos inquiridos, 

demonstraram conhecer o conceito correto, 28% afirma que o MG é de menor qualidade, o que 

justifica a diminuição de preço, e 31% dos utentes não sabe a diferença entre um MG e um 

medicamento original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A opinião acerca da razão pela qual o preço dos MG é inferior ao dos medicamentos originais 

é muito divergente entre os utentes da farmácia militar. As respostas à terceira pergunta (Figura 4) 

demonstraram que mais de metade dos utentes, cerca de 52,3%, pensa que os MG são de marca 

branca, descrendo na sua qualidade; 43,2% dos utentes parece conhecer a verdadeira razão pela qual 

Figura 2. Preferência dos utentes do LMPQF entre medicamento original ou MG expressa em percentagem. 

Figura 3. Percentagens relativas às respostas dos utentes do LMPQF acerca do conceito de MG. 
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os MG são mais económicos que os originais, e 4,5 % afirma haver uma falta de controlo das 

substâncias utilizadas para o fabrico destes medicamentos.   

 

 

Figura 4. Opinião dos utentes do LMPQF em percentagem relativamente à razão pela qual os MG são mais económicos. 

 

A qualidade, segurança e eficácia de um medicamento são características essências para o utente 

na hora da escolha da sua medicação. Quando inquiridos sobre estas propriedades dos MG (Figura 

5), 59,1 % dos utentes afirma confiar nos MG enquanto medicamentos seguros, eficazes e de 

qualidade, contrariamente a 40,9% dos utentes que parece descrer dos MG considerando-os de menor 

qualidade.  

 

Figura 5. Parecer dos utentes do LMPQF sobre a qualidade e eficácia dos MG expressa em percentagem. 
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5. Discussão e Conclusão 

 

Os MG estão sujeitos aos mesmos requisitos exigidos para os medicamentos de referência e são 

devidamente controlados pelas entidades competentes. O crescente envelhecimento da população 

portuguesa aumenta de forma indireta os custos associados à saúde e os encargos com medicamentos 

por parte do SNS. Neste sentido, os MG apresentam uma alternativa aos medicamentos de referência, 

permitindo que os custos sejam reduzidos, possibilitando a acessibilidade de todos os utentes aos 

cuidados de saúde [3, 23].  

Os resultados dos inquéritos realizados demonstraram que, de um modo geral, os utentes da 

farmácia militar têm um parecer positivo relativamente ao uso de MG. Embora exista uma grande 

abundância de utentes que revela desconhecer o conceito de MG, esta lacuna pode ser colmatada 

através da educação dos mesmos aquando do aconselhamento farmacêutico. Foram escassos os 

utentes da farmácia militar que apresentaram preocupações relativas ao controlo das substâncias 

utilizadas no fabrico dos MG, parecer bastante positivo que demonstra confiança nas entidades 

reguladoras do medicamento. Embora a maioria dos utentes acredite que os MG são medicamentos 

ditos de “marca branca”, reparei que grande parte destes referia preferir estes medicamentos pelo 

custo, afirmando ainda confiança na sua qualidade. Relativamente à qualidade, segurança e eficácia 

dos MG, 59,1 % dos utentes respondeu afirmativamente à questão colocada, dado bastante positivo 

acerca dos mesmos.  

A utilização de medicamentos genéricos está a evoluir de forma crescente. A subida de 1,2 pontos 

percentuais na quota de mercado de MG parece relacionar-se com a maior sensibilização da 

população acerca dos mesmos, tendo esta atingido um valor de foi de 48,2% no primeiro trimestre 

de 2018, de acordo com o comunicado de imprensa publicado pelo INFARMED (Anexo 4) [25]. 

Estes dados vão de encontro aos resultados obtidos no inquérito realizado aos utentes, onde a maioria 

refere adquirir MG.   

O outro objetivo do meu trabalho incidiu na educação da população aquando do aconselhamento 

farmacêutico ao balcão. Durante esta tarefa, notei que a maioria dos utentes considerava que os 

medicamentos, de um modo geral, apresentavam um preço elevado. Por outro lado, os mesmos 

utentes referiam apresentar dúvidas relativamente aos preços bastante inferiores praticados pelas 

indústrias dos genéricos, razão pela qual muitas vezes optavam pelo medicamento de referência. 

Concluí que existia um paradigma relativamente ao valor económico de tudo aquilo que se adquire: 

“se é barato, então não presta”, salientando ainda que a perceção dos utentes acerca dos MG 

influencia as suas escolhas no momento da aquisição da medicação [26].  
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Tema 2: Problemática do uso excessivo de antimicrobianos e as suas 

resistências. 

 

1. Enquadramento 

 

As doenças infeciosas são uma das causas mais problemáticas de morbilidade e mortalidade 

em todo o mundo [27, 28]. A capacidade de os microrganismos causarem infeção deve-se a um 

equilíbrio entre o tamanho do inóculo, a virulência, e a adaptação das defesas do hospedeiro. Apesar 

da habilidade da terapêutica antimicrobiana para aumentar as defesas normais do hospedeiro e 

controlar a infeção, erros de prescrição são comuns, nomeadamente através do uso de terapêutica 

empírica sub-ótima, terapia de combinação inapropriada, erros de dosagem e duração, entre outros 

[28, 29]. 

Antes do aparecimento dos antimicrobianos, as doenças de cariz infecioso eram geralmente 

mortais. A descoberta dos antibióticos e a sua utilização no tratamento de doenças infeciosas 

constituiu um dos maiores avanços da medicina no séc. XX e permitiu que o panorama deste tipo de 

doenças se alterasse completamente [30].  

A problemática das resistências aos antimicrobianos é um tema cada vez mais veemente a 

ser tratado, não só pela necessidade de consciencialização da população, mas também pela urgência 

de se encontrarem novos antibióticos. Por outro lado, a resistência aos antibióticos apresenta-se como 

uma ameaça de saúde pública, pelo que o seu uso tem de ser racionalizado [30].  

Ao longo do primeiro mês do estágio senti que havia um consumo abundante desta classe 

terapêutica na farmácia militar, razão pela qual decidi abordar esta temática que considero de 

tamanha importância. 

 

1.1. Agentes antimicrobianos 

 

Os antibióticos podem definir-se como compostos naturais produzidos por microrganismos, cujo 

efeito é a inibição do crescimento microbiano ou que têm efeito microbicida. Os antibióticos podem 

ser produzidos através síntese química, como o caso das sulfonamidas, ou podem ser de origem 

semissintética, quando são produzidos através da modificação de um composto natural. Nos dias de 

hoje, a maioria dos antibióticos são derivados semissintéticos.  

 

1.1.1. Penicilinas 

  
As penicilinas desempenham um papel importante no tratamento de infeções bacterianas e foram 

os primeiros antibióticos utilizados na prática clínica. Normalmente, as penicilinas podem ser 
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divididas em 5 grupos consoante o seu espetro de atividade: penicilinas naturais (benzilpenicilinas), 

aminopenicilinas, isoxazolilpenicilinas ou penicilinas resistentes às penicilinases, penicilinas anti-

pseudomonas ou de largo espetro e amidinopenicilinas [31]. 

No que diz respeito à sua classificação, as penicilinas podem inserir-se no grande grupo dos beta-

lactâmicos e atuam por inibição da síntese da parede bacteriana e ativação do seu sistema autolítico 

endógeno, exercendo, deste modo, a sua ação bactericida [31]. 

Caracterizam-se por possuírem uma boa difusão para todos os tecidos excetuando o da próstata, 

olho e SNC (meninges não inflamadas). A sua excreção é efetuada a nível renal, razão pela qual 

doentes com insuficiência renal (IR) grave a moderada devem sofrer ajustes na posologia aquando 

do tratamento com antibióticos desta classe [31]. 

  

1.1.2. Cefalosporinas 

  
As cefalosporinas, tal como as penicilinas, são antibióticos beta-lactâmicos, sendo o seu 

mecanismo de ação a inibição da síntese da parede bacteriana [31]. 

Apresentam uma boa difusão nos diversos tecidos do organismo, sendo excretados, na sua 

maioria, por via renal. Deste modo, à semelhança do que acontece nas penicilinas, a posologia no 

tratamento de doentes com IR moderada a grave deve ser ajustada [31]. 

Em geral, as cefalosporinas são ativas contra bactérias gram-positivo, gram-negativo e alguns 

anaeróbios, embora existam diferenças no espetro de ação e no grau de atividade bactericida entre as 

várias cefalosporinas. A correta utilização desta classe de antibióticos implica um conhecimento 

aprofundado sobre as características anteriormente mencionadas [31]. 

Atualmente, as cefalosporinas podem ser classificadas em 4 classes – 1ª, 2ª, 3ª e 4ª gerações - de 

acordo com o seu espetro de atividade. As cefalosporinas de 1ª geração são essencialmente ativas 

contra bactérias gram-positivo e a sua atividade contra algumas gram-negativo é limitada. Quanto 

mais se avança na geração da cefalosporinas maior a sua atividade contra gram-negativos, sendo as 

de 4ª geração as mais ativas, mas perde-se alguma ação contra as gram-positivos. As cefamicinas e 

carbacefemes encontram-se habitualmente classificados como pertencentes ao grupo das 

cefalosporinas dada a sua grande semelhança farmacológica [31]. 

 

1.1.3. Monobactamos 

 
Os monobactamos são antibióticos beta-lactâmicos monocíclicos que atuam por inibição da 

síntese da parede bacteriana, e o aztreonam é o único representante disponível desta classe. É ativo 

unicamente contra bactérias aeróbias gram-negativo, e o seu espetro de ação contra Pseudomonas 

aeruginosa é variável. A Klebsiella pneumoniae e a P. aeruginosa sintetizam lactamases beta 

capazes de inativar o aztreonam. No que diz respeito à P. aeruginosa, este é mais ativo que as 

penicilinas mas menos ativo que a ceftazidima e o imipenem [31]. 
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O perfil de reações adversas é semelhante ao dos outros antibióticos beta-lâctamicos 

encontrando-se descrita hipersensibilidade cruzada parcial. Uma vez que não apresenta ototoxicidade 

nem nefrotoxicidade pode ser uma alternativa viável aos aminoglicosídeos no tratamento de afeções 

causadas por gram-negativos. O uso deste antibiótico em doentes com IR requer um ajuste 

posológico à semelhança do que acontece nas penicilinas e cefalosporinas [31].  

  

1.1.4. Carbapenemes 

  
Os carbapenemes – imipenem, meropenem e ertapenem – pertencem ao grupo dos antibióticos 

beta-lactâmicos e apresentam um espetro de ação bastante amplo, sendo resistentes à maioria das 

lactamases beta e ativos contra gram-negativos, gram-positivos e anaeróbios. No entanto, a P. 

aeruginosa apresenta uma suscetibilidade variável e os estafilococos resistentes à metilciclina 

geralmente não são suscetíveis. O meropenemo é um pouco menos ativo que o imipenem contra os 

gram-positivos. As reações adversas verificadas nos carbapenemes são semelhantes às verificadas 

nos antibióticos beta-lactâmicos. O imipenem é, no entanto, suscetível de induzir toxicidade renal 

com maior frequência [31]. 

  

1.1.5. Associações de penicilinas com inibidores das lactamases beta 

  
         A associação de penicilinas e inibidores das lactamases beta é bastante vantajosa na medida 

em que permite alargar o espetro de ação dos antimicrobianos uma vez que as lactamases beta 

produzidas por algumas estirpes bacterianas, responsáveis pela inibição de certos antimicrobianos, 

deixarão de ser produzidas. A P. aeruginosa continua a ter uma sensibilidade limitada uma vez que 

a sua resistência a estes antibióticos se deve, na sua maioria, a alterações na permeabilidade da 

membrana e não à produção de lactamases beta. 

         O ácido clavulânico, o sulbactam e o tazobactam são os três principais inibidores de 

lactamases beta utilizados na clínica, e a sua associação às penicilinas são particularmente vantajosas 

aquando do tratamento de infeções polimicrobianas [31]. 

  

1.1.6. Cloranfenicol e tetraciclinas 

  
O cloranfenicol é um antibiótico de largo espetro que apresenta uma toxicidade hematológica 

significativa pelo que o seu uso na clínica deve ser bem avaliado. A sua utilização deve ser restringida 

ao tratamento de infeções graves causadas por Haemophilus influenzae e na febre tifoide quando se 

esgotaram as outras alternativas terapêuticas ou estas estão contraindicadas [31]. 

As tetraciclinas são também antibióticos de largo espetro, mas cujo espetro terapêutico tem 

vindo a diminuir progressivamente devido ao aparecimento de resistências. No entanto, continuam a 

ser fármacos de 1ª escolha para o tratamento de infeções causadas por Chlamydia, Rickettsia 

(incluindo febre Q), Brucella e Borelia burgdorferi (doença de Lyme) [31]. 
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         A tetraciclina de eleição é, geralmente, a doxiciclina, graças ao seu perfil de reações adversas 

e características toxicocinéticas [31]. 

  

1.1.7. Aminoglicosídeos 

  
         Os aminoglicosídeos são antibióticos bactericidas ativos contra a maioria das bactérias 

aeróbias – incluindo a P. aeruginosa [31]. 

         O papel que desempenham na clínica é bastante relevante no que respeita às infeções 

nosocomiais graves. A estreptomicina é ativa contra o Mycobacterium tuberculosis e também contra 

alguns enterococos resistentes à gentamicina, sendo utilizada (via intramuscular) em associação com 

a penicilina G (efeito sinérgico) no tratamento de endocardites causadas por estas estirpes 

bacterianas. Não são absorvidos por via per os sendo sempre administrados via IM ou IV quando se 

pretende obter um efeito sistémico. A neomicina administrada via oral é útil quando se pretende 

diminuir a flora microbiana intestinal, por exemplo na preparação de intervenções cirúrgicas e 

encefalopatias hepáticas [31]. 

         A eliminação dos aminoglicosídeos é realizada através da via renal sendo, por isso, 

necessário um ajuste da posologia em doentes com IR. A margem terapêutica destes fármacos é 

estreita, tornando necessária a monotorização das suas concentrações séricas durante o tratamento 

[31].  

 

1.1.8. Macrólidos 

 

Os macrólidos são antibióticos que atuam através da inibição da síntese proteica, atuando como 

bactericidas se utilizados em doses altas. São ativos contra inúmeros cocos e bacilos gram-positivo, 

atuando contra alguns cocos e bacilos gram-negativo, como por exemplo Haemophilus influenzae. 

Por outro lado, Enterobactereacea e P. aeruginosa são resistentes. Nas infeções causadas por 

estreptococos e enterococos os macrólidos podem apresentar-se como alternativa terapêutica às 

penicilinas, assim como nas infeções respiratórias por Haemophilus influenzae, Mycoplasma 

pneumoniae, Legionella pneumophila (primeira escolha) e infeções devidas a espiroquetas. 

Exemplos de antibióticos pertencentes a esta subclasse são a azitromicina, a claritromicina e a 

eritromicina.  

 

1.1.9. Sulfonamidas e suas associações 

 

Os primeiros antimicrobianos utilizados na prática clínica foram as sulfonamidas. A sua utilidade 

terapêutica é cada vez mais limitada não só devido ao aparecimento de estirpes resistentes, mas 

também pela sua toxicidade significativa. Por forma a ultrapassar a problemática da resistência 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | LMPQF 

26 

 

utilizam-se associações a outros antimicrobianos, obtendo-se um efeito de sinergia. O cotrimoxazol, 

associação do sulfametoxazol com o trimetoprim, é a mais utilizada [31]. 

 

1.1.10. Quinolonas 

 

As quinolonas são antimicrobianos estruturalmente relacionados com o ácido nalidíxico. O 

mecanismo de ação destes antibióticos resulta da inibição da girase do acido desoxirribonucleico 

(ADN), enzima essencial à replicação e transcrição de ADN bacteriano, daí a sua atividade 

bactericida. Apresentam um largo espetro de ação, abrangendo muitos gram-positivo e gram-

negativo incluindo estafilococos resistentes à meticilina e P. aeruginosa. De todas as quinolonas 

existentes, a ciprofloxacina é aquela que apresenta maior atividade contra P. aeruginosa. A 

norfloxacina é mais útil no tratamento de infeções urinárias, apesar de ter menos biodisponibilidade. 

Demonstram boa difusão tecidular e um perfil de reações adversas bastante favorável [31].  

A utilidade terapêutica de algumas das novas quinolonas pode ser diminuída pela 

hepatotoxicidade e cardiotoxicidade significativas, assim como a fotossensibilidade que causam. A 

utilização excessiva das quinolonas levou ao aparecimento de uma percentagem significativa de 

estirpes resistentes [31].  

 

1.1.11. Outros antimicrobianos 

 

O grupo dos outros antimicrobianos é um grupo heterogéneo de antibióticos cujos mecanismos 

de ação são distintos e apresentam indicações terapêuticas específicas [31].  

A vancomicina e a teicoplanina são glicopeptídeos utilizados no tratamento de infeções causadas 

por gram-positivos, sendo a primeira o fármaco de referência quando de tratam de infeções graves 

por Staphylococcus aureus resistentes à meticilina [31].  

A linezolida pertencente à classe das oxazolidinonas, é ativa contra microrganismos resistentes 

à meticilina, incluindo o S. aureus e o Enterococcus faecium. Pode ser administrado por via oral, o 

que o torna uma possível alternativa à vancomicina com vista à diminuição do período de 

internamento hospitalar [31]. 

 A daptomicina é o primeiro agente antimicrobiano de uma noca classe, lipopéptidos cíclicos, 

produzido por Streptomyces roseosporus, cujo espetro de ação são as bactérias gram-positivo, 

incluindo os S. aureus resistentes à meticilina [31, 32]. 

A colistina, comercializada sob a forma de colistimetato de sódio, é ativa unicamente contra 

bactérias gram-negativo, sendo bastante útil em meio hospitalar para o tratamento de gram-negativos 

multirresistentes, como é p caso da P. aeruginosa e Acinetobacter spp [31]. 

O ácido fusídico utilizado em dermatologia e oftalmologia, também se integra nesta classe. 
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1.1.12. Antituberculosos 

 

Os fármacos antituberculosos ou antibacilares utilizados no tratamento da tuberculose e de 

algumas outras micobacterioses incluem a isoniazida, o etambutol, a rifampicina, a pirazinamida e a 

estreptomicina, vulgarmente designados por antibacilares primários. A isoniazida, por ser muito 

eficaz, deve ser incluída em qualquer regime terapêutico da tuberculose, excetuando nos casos em 

que existam contra-indicações específicas. O mesmo acontece com a rifampicina. A pirazinamida é 

ativa apenas contra o Mycobacterium tuberculosis na fase de divisão ativa no interior da célula. O 

etambutol é útil sempre que existe suspeita de estirpes resistentes. A estreptomicina possui 

ototoxicidade, motivo pelo qual é cada vez menos utilizada. A capreomicina, etionamida, ácido 

aminossalicílico e cicloserina são considerados fármacos de 2ª linha, pelo que só são utilizados em 

caso de resistência aos fármacos de 1ª linha. O ácido aminossalicílico ou para-aminosalicílico é 

altamente específico e ativo apenas contra o Mycobacterium tuberculosis [31].  

 

1.1.13. Antilepróticos 

 

A dapsona é ainda considerada como um fármaco essencial ao tratamento da lepra. O 

desenvolvimento de resistências levou a Organização Mundial de Saúde (OMS) a publicar 

recomendações específicas no sentido de minimizar este problema, sendo a rifampicina e a 

clofazimina os fármacos antilepróticos a utilizar em associação com a dapsona. A etionamida só 

deverá ser utilizada se não existir alternativa terapêutica porque induz hepatotoxicidade significativa. 

 

1.2. Resistência aos antibióticos 

 

A resistência aos antibióticos constitui uma ameaça para a saúde pública à escala mundial e 

contribui para o aumento da morbilidade e mortalidade suja consequência é a diminuição da 

qualidade de vida e aumento dos custos associados à saúde [32]. A resistência antimicrobiana é a 

capacidade que um microrganismo tem de resistir à ação de um ou mais agentes antimicrobianos 

[29]. 

 

1.2.1. Tipos de resistências 

 

A resistência aos antibióticos pode ser classificada como natural/intrínseca ou adquirida. 

Patógenos não cobertos pelo espectro habitual de um antibiótico são chamados 

naturalmente/intrinsecamente resistentes (ex. 25% dos Streptococcus pneumoniae são naturalmente 

resistentes aos macrólidos).[29] A resistência adquirida envolve alterações genéticas nos 

microrganismos e verifica-se quando um microrganismo suscetível passa a ser resistente a um 

determinado antibiótico (ex. Haemophilus influenzae resistente à ampicilina) [29, 32]. 
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Os microrganismos podem utilizar os mecanismos de ação individualmente ou em associações, 

por forma a impedir a ação dos antibióticos, nomeadamente, alteração do local de ação do antibiótico; 

diminuição da concentração intracelular do antibiótico, bloqueando a sua entrada através da 

impermeabilização celular, ou exportando o antibiótico, através de bombas de efluxo; inativação do 

antibiótico, geralmente, através de ação enzimática [32]. As bactérias podem adquirir vários 

mecanismos de resistência e, portanto, tornam-se resistentes a vários agentes antimicrobianos, o que 

é particularmente problemático, pois pode limitar severamente as alternativas de tratamento 

disponíveis.[29]  

 

1.2.2. Resistência antimicrobiana na Europa em 2017 

 

Apesar da consciencialização política da resistência antimicrobiana como uma ameaça à saúde 

pública, continuam a verificar-se altos níveis de resistência na União Europeia (UE) para várias 

combinações de grupos de bactérias e antimicrobianos. As variações entre os vários países também 

indicam a possibilidade de reduções significativas na resistência antimicrobiana em muitos países, 

através do fortalecimento das melhores práticas clínicas atuais. A situação de resistência 

antimicrobiana na Europa apresenta grandes variações entre espécies bacterianas, grupo 

antimicrobiano e região geográfica [33].  

Bactérias como a Escherichia coli e K. pneumoniae, a resistência combinada a múltiplos 

antimicrobianos foi frequente, e a produção de lactamases beta de espectro alargado (ESBL) foi 

comum. As percentagens de resistência foram, quase sempre, superiores para K. pneumoniae 

relativamente à E. coli. No caso da E. coli, houve um pequeno aumento, mas significativo, da 

percentagem média ponderada pela população para resistência a cefalosporinas de terceira geração 

de 14,2%, em 2014, para 14,9%, em 2017. Por outro lado, não se observaram tendências 

significativas para as percentagens médias de resistência ponderadas pela população de K. 

pneumoniae [33].  

A resistência da E. coli aos carbapenemes foi rara, enquanto que no caso da K. pneumoniae vários 

países relataram percentagens de resistência a carbapenemes acima de 10%. A resistência aos 

carbapenemes também foi comum em espécies de P. aeruginosa e Acinetobacter spp., e em 

percentagens mais altas comparativamente com a K. pneumoniae. Para as quatro bactérias gram-

negativo, os países que relataram as percentagens mais altas de resistência a carbapenemes também 

estavam entre os países que relataram as maiores percentagens de resistência para outros grupos 

antimicrobianos [33]. 

Para o S. pneumoniae, a situação de resistência pareceu estável entre 2014 e 2017, mas com 

grandes variações entre países. A não suscetibilidade a macrólidos foi, na maioria dos países, mais 

frequente que a não suscetibilidade à penicilina [33]. 
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O declínio na percentagem de isolados de S. aureus resistentes à meticilina (MRSA), 

reportados em anos anteriores, continuou em 2017. A percentagem média de MRSA ponderada pela 

população da União Europeia e Espaço Económico Europeu (UE/EEE) diminuiu significativamente 

de 19,6%, em 2014, para 16,9%, em 2017, com tendências decrescentes semelhantes relatadas em 

mais de um quarto dos países. No entanto, o MRSA continua a ser um agente patogénico importante 

na UE/EEE, uma vez que os níveis de MRSA ainda continuam altos em vários países, e a resistência 

combinada a outros grupos antimicrobianos é comum [33]. 

Relativamente aos enterococos, a tendência crescente de E. faecium resistente à vancomicina 

é preocupante. A percentagem média ponderada pela população da UE/EEE aumentou 

significativamente de 10,4%, em 2014, para 14,9%, em 2017, e as tendências crescentes 

correspondentes foram observadas em cerca de um terço dos países [33]. 

 

1.2.3. Resistências aos antimicrobianos em Portugal 2014-2017 

 

Os dados apresentados são relativos ao relatório anual de 2018, referente ao ano 2017,  realizado 

pela Direção Geral da Saúde (DGS) com foco nos microrganismos considerados pelo Centro Europeu 

de Prevenção e Controlo de Doenças, nomeadamente, E. coli, K. pneumoniae, P. aeruginosa, 

Espécies de Acinetobacter, S. pneumoniae, S. aureus e Espécies de Enterococcus [34]. 

 

1.2.3.1. Eschericia coli 

 

A resistência da E. coli aos agentes antimicrobianos relaciona-se intimamente com o facto de 

terem desenvolvido resistência às fluoroquinolonas e aos carbapenemes, bem como a sua capacidade 

de produzir ESBL, existindo casos reportados na Europa de bactérias multirresistentes [34, 35]. 

Durante o período de 2014 a 2017 o número de isolados invasivos de E. coli diminuiu de forma 

estatisticamente significativa. Por outro lado, verificou-se um aumento no número de isolados 

invasivos resistentes aos carbapenemes. Observou-se ainda uma redução na resistência combinada 

de isolados invasivos durante o estudo [34].  

 

1.2.3.2. Klebsiella pneumoniae 

 

A K. pneumoniae revelou, recentemente, um aumento exponencial de resistência aos beta-

lactâmicos (através da produção ESBL) e aos carbapenemes, com produção de carbapenemases, de 

fácil transmissão. Este aumento pode também relacionar-se com a baixa sensibilidade às 

cefalosporinas, fluoroquinolonas e aminoglicosídeos [34, 35]. 
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O aumento da percentagem de isolados invasivos de K. pneumoniae resistentes aos vários grupos 

de antimicrobianos entre 2014 e 2017 é preocupante, observando-se que a resistência aos 

cabapenemos foi aquela em que se verificou o maior aumento [34]. 

 

1.2.3.3. Pseudomonas aeruginosa 

 

A P. aeruginosa é intrinsecamente resistente à maioria dos antibióticos, e, por isso, as infeções 

por este agente patogénico são tratadas habitualmente com fluoroquinolonas, aminoglicosídeos, 

polimixinas e alguns beta-lactâmicos [34, 35] 

Observou-se uma redução significativa na percentagem de isolados invasivos de P. aeruginosa 

resistentes a todos grupos de antimicrobianos estudados no período entre 2014 e 2017, excetuando 

da resistência às fluoroquinolonas, onde não se verificou uma variação significativa [34].  

 

1.2.3.4. Espécies de Acinetobacter 

 

As espécies de Acinetetobacter caracterizam-se pela escassez de agentes antimicrobianos aos 

quais são suscetíveis, daí a importância do estudo das suas resistências [35]. Entre 2014 e 2017 

constatou-se que a percentagem de isolados invasivos de espécies de Acinetobacter resistentes aos 

vários grupos de antimicrobianos estudados diminui, sendo a maior redução observável na resistência 

combinada às fluoroquinolonas, aminoglicosídeos e carbapenemos [34]. 

 

1.2.3.5. Streptococcus pneumoniae 

 

Os S. pneumoniae podem apresentar resistência à penicilina e outros beta-lactâmicos. As 

infeções por microrganismos de resistência intermédia à penicilina podem tratadas aumentado a dose 

da mesma. A percentagem de isolados invasivos de S. pneumoniae entre 2014 e 2017 não sofreu 

variações significativas [34]. 

 

1.2.3.6. Staphylococcus aureus 

 

Os S. aureus adquiriram resistência à meticilina e a outros beta-lactâmicos, daí a importância do 

estudo do seu perfil de resistência aos antimicrobianos [34, 35]. A percentagem de isolados invasivos 

de S. aureus com resistência à meticilina reduziu de forma significativa entre 2014 e 2017 [35]. 

 

1.2.3.7. Espécies de Enterococcus 

 

A problemática da resistência aos antimicrobianos das Espécies de Enterococcus deve-se à sua 

resistência aos glicopéptidos e à redução da eficácia da associação com beta-lactâmicos ou com 
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aminoglicosídeos [34, 35]. A percentagem de isolados invasivos de Enterococcus faecalis e de E. 

faecium com resistência à vancomicina ou com resistência elevada à gentamicina sofreu reduções 

significativas entre 2014 e 2017 [34].  

 

2. Objetivos 

 

- Avaliar o perfil de consumo de antimicrobianos dos utentes da farmácia militar; 

- Avaliar a preferência dos utentes da farmácia militar por medicamentos de referência ou 

medicamentos genéricos; 

- Averiguar os encargos para o SNS com as comparticipações dos antimicrobianos; 

- Calcular a diferença no valor de encargo do SNS se os utentes preferissem o genérico mais barato 

em vez do medicamento original.  

 

3. Métodos 

 

- Recolha de dados nos registos de consumo de medicamentos pertencentes à classe dos 

antimicrobianos da base de dados do sistema informático do LMPQFsP, dos meses de fevereiro, 

março e abril. 

- Análise estatística dos dados recolhidos. 

 

4. Resultados 

 

Os dados de consumo de medicamentos pertencentes à classe dos antimicrobianos pelos utentes 

da farmácia militar nos meses de fevereiro a abril de 2019 (Anexo 5) demonstraram que durante este 

período foram dispensadas 367 embalagens das diversas classes de antimicrobianos.  

No mês de fevereiro foram dispensadas 133 embalagens de medicamentos antimicrobianos 

(Figura 6). Observa-se que classe mais dispensada é a das associações de penicilinas e inibidores de 

lactamases beta (39 embalagens), seguindo-se as quinolonas (25 embalagens), e os macrólidos (22 

embalagens). Os antibacterianos de uso cutâneo também são bastante dispensados (16 embalagens), 

sendo que foram ainda cedidas 5 embalagens de aminopenicilinas e 4 embalagens de medicamentos 

pertencentes à subclasse do cloranfenicol e tetraciclinas. Das subclasses das cefalosporinas de 2ª 

geração, isoxazolilpenicilinas, produtos para aplicação no ouvido e sulfonamidas e suas associações 

foram cedidas 2 caixas de medicamentos pertencentes a cada subclasse. A classe com menor número 

de embalagens cedida no mês de fevereiro foi a das cefalosporinas de 3ª geração (1 embalagem).  
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 No mês de março (Figura 7) foram dispensadas 122 embalagens, menos 11 que no mês 

anterior. Em semelhança ao mês de fevereiro a subclasse das associações de penicilinas e inibidores 

de lactamases beta foi a mais dispensada (44 embalagens). Foram ainda cedidas 24 embalagens de 

macrólidos, 14 embalagens de antimicrobianos (uso cutâneo), 12 embalagens de quinolonas, 11 

embalagens de outros antibacterianos e 6 embalagens de aminopenicilinas, 3 embalagens de 

sulfonamidas e suas associações, e 2 embalagens de produtos para aplicação no ouvido. As 

subclasses menos dispensadas no mês de março foram as dos anti-infeciosos e antissépticos urinários, 

cefalosporinas de 2ª e 3ª geração e isoxazolilpenicilinas, com apenas uma embalagem.  
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Figura 7.Medicamentos pertencentes à classe dos antimicrobianos dispensados no mês de março em 

função do nº de embalagens dispensadas. 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

n
º 

d
e 

em
b

al
ag

en
s 

d
is

p
en

sa
d

as

Classes de antimicrobianos

Antimicrobianos dispensados no mês de fevereiro

Figura 6. Medicamentos pertencentes à classe dos antimicrobianos dispensados no mês de fevereiro em 

função do nº de embalagens dispensadas. 
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Em abril foram cedidas 108 embalagens (Figura 8), novamente, em número inferior 

comparativamente ao mês anterior. Embora as associações de penicilinas e inibidores de lactamases 

beta continuem a ser a subclasse mais extensamente dispensada (27 embalagens), neste mês 

verificou-se um aumento na cedência de quinolonas (23 embalagens). No que diz respeito ás outras 

subclasses de antimicrobianos foram dispensadas 17 embalagens de antibacterianos (uso cutâneo), 

16 embalagens de macrólidos, 13 embalagens de outros antibacterianos, 4 embalagens de 

cefalosporinas de 2ª geração, 2 embalagens de aminopenicilinas, 2 embalagens de cloranfenicol e 

tetraciclinas. As subclasses menos dispensadas, com apenas e 1 embalagem, foram as dos anti-

infeciosos e antissépticos urinários, sulfonamidas e suas associações, isoxazolilpenicilinas e produtos 

para aplicação no ouvido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise dos dados segundo uma perspetiva trimestral permite uma visão mais realista 

daquelas que são as alternativas antimicrobianas dispensadas aos utentes da farmácia militar. Nos 

três meses em que decorreu o estudo, o número de embalagens vendidas de medicamentos de 

referência (218 embalagens) foi superior ao número de embalagens de MG (145 embalagens) (Figura 

9), correspondentes a percentagens de dispensa de 60% e 40%, respetivamente. 
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Figura 8.Medicamentos pertencentes à classe dos antimicrobianos dispensados no mês de abril em função 

do nº de embalagens dispensadas. 
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 Atendendo às subclasses de antimicrobianos vendidas (Figura 10), quando distintas entre 

medicamentos de referência e MG, verifica-se que as quinolonas são a subclasse com predominância 

de dispensa de MG, sendo que a subclasse das sulfonamidas e suas associações foi a única cuja 

dispensa foi exclusivamente de MG. Os produtos de aplicação no ouvido, as subclasses de 

cloranfenicol e tetraciclinas, as cefalosporinas de 2ª e 3ª geração, os anti-infeciosos e antissépticos 

urinários e os antibacterianos de uso externo foram aqueles cujas vendas foram unicamente de 

medicamentos de referência.  

 A realização de um estudo trimestral permite perceber que as associações de penicilinas com 

inibidores das lactamases beta é a subclasse mais prescrita pelos médicos uma vez que corresponde 

aquela com maior número de vendas. Seguem-se as quinolonas e os macrólidos, respetivamente. As 

subclasses menos vendidas são as cefalosporinas de 3ª geração, as isoxazolilpenicilinas e os produtos 

de aplicação no ouvido.  
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Figura 9. Medicamentos de referência vs. Medicamentos genéricos dispensados nos meses de 

fevereiro, março e abril de 2019. 

Figura 10. Embalagens de antimicrobianos dispensadas no trimestre do estudo distribuídas em 

medicamentos de referência e MG. 
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 O cálculo estimado da soma das comparticipações ao encargo do SNS (Figura 11) reflete a 

importância da promoção do uso de MG. Este cálculo baseou-se na comparação do valor da 

comparticipação de cada medicamento original dispensado na farmácia militar nos meses de 

fevereiro, março e abril de 2019, com o valor da comparticipação do genérico mais barato 

correspondente (Anexo 6) [36]. Este cálculo não considerou os casos em que o médico prescreve por 

nome comercial ou do titular. A análise do gráfico circular abaixo permite verificar que os encargos 

com os medicamentos de referência foram de 802,30€, enquanto que no caso dos MG foram de 

490,80€.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Discussão e conclusão 

 

O uso excessivo de medicamentos antimicrobianos a nível mundial é preocupante, não só pelo 

aparecimento de novas resistências aos antibióticos disponíveis para tratar doenças causadas por 

microrganismos, mas também pela urgência de se encontrarem novos antibióticos [37]. Dentro do 

grupo dos anti-infeciosos os Antibióticos constituem o subgrupo terapêutico mais consumido do, 

correspondendo em 2014 a 70,5% do total dos anti-infeciosos utilizados em Portugal Continental, 

em meio ambulatório e hospitalar [38]. Por este motivo, é de extrema importância a vigilância 

epidemiológica das resistências aos antimicrobianos, e proceder de acordo com a Norma 004/2013, 

de agosto de 2013, da DGS [37, 39]. 

A utilização generalizada de antibióticos contribui para a disseminação de genes de resistência 

que conferem vantagens adaptativas a espécies menos suscetíveis, e para a alteração do microbioma 

individual. Deste modo, é essencial que a prescrição de antimicrobianos seja racional para que se 

maximize a sua eficácia terapêutica [40]. 

€802,30 

€490,80 

Valor comparticipado para medicamentos de referência

Valor comparticipado para MG

Figura 11. Encargo para o SNS com a comparticipação de medicamentos antimicrobianos nos 

meses de fevereiro, março e abril de 2019 na farmácia militar. 
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A análise dos consumos de antimicrobianos mensal (Figura 6, Figura 7,e Figura 8) foi relevante 

para perceber que existem diferenças de mês a mês entre as dispensas das várias classes. O número 

de embalagens dispensadas diminuiu tanto de fevereiro para março como de março para abril. Apesar 

de não existir uma correlação direta entre a alteração da suscetibilidade dos hospedeiros aos agentes 

infeciosos com as variações sazonais, seria interessante aprofundar este estudo nesse sentido [41]. O 

consumo de antibióticos tem diminuído tendencialmente, dado que se tem verificado deste 2016. 

Entre janeiro e abril de 2017 foram dispensadas menos 143663 (4,8%) embalagens de antibióticos 

em ambulatório que no mesmo período em 2016. O mesmo se verificou nas quinolonas, que são 

antibióticos associados a um elevado número de resistências, o que é bastante favorável [42].   

A observação dos dados obtidos a partir de uma perspetiva trimestral, comparativamente a uma 

visão mensal, é mais vantajosa quando se pretende retirar ilações sobre o consumo de 

antimicrobianos de uma determinada população. Deste modo, realizarei uma abordagem trimestral 

ao invés de uma mensal.  

Aquando da dispensa de MSRM ao balcão da farmácia militar, e durante o período em realizei 

os inquéritos aos utentes acerca de MG, foi percetível que a maioria dos utentes apresentava alguma 

relutância na escolha de MG quando se tratavam de antibióticos. Por esse motivo, decidi 

interrelacionar ambos os projetos, e foi visível que 60% dos utentes optaram pelo medicamento de 

referência e apenas 40% optou por adquirir MG (Figura 9). Comparando os dados obtidos no 

inquérito (Figura 2) com os dados do consumo de antimicrobianos verifica-se que estes são 

contraditórios, uma vez que a maioria dos utentes afirma optar pelo MG mas observa-se que a maior 

parte adquire medicamentos antimicrobianos de referência.  

O gráfico dos consumos de antimicrobianos nos 3 meses do estudo (Figura 10) permite 

perceber que as classes pertencentes aos MSRM mais dispensadas são as das associações de 

penicilinas com inibidores das lactamases beta, das quinolonas, e dos macrólidos, respetivamente. 

Os dados apresentados pelo INFARMED acerca da utilização de antibióticos em ambulatório em 

Portugal entre 2011 e 2014 demostraram que o subgrupo mais utilizado é o das associações de 

penicilinas com inibidores das lactamases beta, seguindo-se as penicilina, o das quinolonas, e o dos 

macrólidos, o que se se assemelha aos dados obtidos acerca dos utentes da farmácia militar, com 

exceção das penicilinas [38]. Apesar do uso de antibióticos em Portugal tenha vindo a diminuir é 

importante manter em mente que o nível de resistências é cada vez mais preocupante, nomeadamente 

com a subclasse das quinolonas.  

Em 2018, a despesa do SNS com medicamentos foi de 1.255 milhões de euros, e a despesa 

do utente de 711 milhões de euros [43]. Embora os medicamentos antimicrobianos não sejam os mais 

dispendiosos para o SNS calculei os encargos para o SNS com antimicrobianos na farmácia militar 

no trimestre do estudo (Figura 11), obtendo o valor de 802,30€. Se todos os utentes tivessem optado 
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pelo MG mais barato em detrimento do medicamento de referência o estado pouparia 311,5€, que 

poderiam ser aproveitados para permitir, por exemplo, o tratamento de mais utentes.  

 A sensibilização e educação da população para a redução do uso de antibióticos é crucial 

para o seu uso correto. É essencial que haja uma preocupação da população, não só em Portugal, mas 

também a nível Mundial, com as resistências dos microrganismos aos antibióticos, por se tratar de 

um problema cada vez mais grave. O empenho para retardar o aparecimento e a propagação das 

resistências deve incidir na sua vigilância, na educação dos prescritores, na promoção da investigação 

e na prevenção da resistência através do combate e prevenção da infeção [37]. 

 

 

Considerações finais 
 

 O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas contribui ativamente pata a formação de 

farmacêuticos com valor acrescentado capazes de fazer a diferença na saúde de todos os cidadãos. É 

importante reconhecer que as valências adquiridas pelos seus alunos são bastante positivas no seu 

percurso profissional e pessoal.  

 A verdade é que no fim destes 5 anos sinto que estou pronta para integrar o conjunto de bons 

profissionais que existem no nosso país e tentar utilizar da melhor forma as capacidades 

diferenciadoras que adquiri neste percurso. Acredito que o poder de ser farmacêutico não está no 

“vender caixinhas” mas sim em ser o profundo conhecedor daquilo que é o medicamento, 

desmistificando todos os seus pormenores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | LMPQF 

38 

 

Bibliografia 
 

1. História do LMPQF.   https://www.exercito.pt/. [Consultado a 21/02/2019]. 

2. Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos. https://pt.wikipedia.org/. 

[Consultado a 17/02/2019]. 

3. Farmacêuticos, O.d. Boas Práticas Farmacêuticas para a farmácia comunitária (BPF) 

Conselho Nacional da Qualidade. Acessível em: https://www.ordemfarmaceuticos.pt.  

4. Programa SPharma. Acessível em: http://www.sier.pt/services/softreis/ [Consultado a 

26/02/2019]. 

5. Ministério da Saúde. Decreto-Lei n.º 307/2007 de 31 de Agosto. Diário da República n.º 

168/2007, Série I de 2007-08-31. . 

6. SNS. Regime de Comparticipação de Medicamentos. Acessível em: http://diretiva.min-

saude.pt/. [Consultado a 18/04/2019]. 

7. Ministério da Saúde. Decreto-Lei n.º 48-A/2010 de 13 de Maio. Diário da República n.º 

93/2010, 1º Suplemento, Série I de 2010-05-13. . 

8. Ministério da Saúde. Portaria n.º 195-D/2015 de 30 de junho. Diário da República n.º 

125/2015, 1º Suplemento, Série I de 2015-06-30. . 

9. SNS. Comparticipação de Medicamentos - Subsistemas. Acessível em: http://www.sg.min-

saude.pt/. [Consultado a 23/04/2019]. 

10. Saúde. Portaria n.º 330/2016 de 20 de dezembro. Diário da República n.º 242/2016, Série I 

de 2016-12-20. . 

11. Ministérios das Finanças e da Administração Pública e da Defesa Nacional. Portaria n.º 

1034/2009 de 11 de Setembro. Diário da República n.º 177/2009, Série I de 2009-09-11. . 

12. Ministério da Saúde. Decreto-Lei n.º 176/2006 de 30 de Agosto. Diário da República n.º 

167/2006, Série I de 2006-08-30. 

13. Jacinto, A. and S. Oliveira-Martins, Substâncias psicoativas: problemática, estudo da 

legislação atual e da sua adequação face à realidade. Revista Portuguesa De 

Farmacoterapia, 2015. 7(2): p. 110-116. 

14. Ministério da Justiça. Decreto-Lei n.º 15/93 de 22 de Janeiro. Diário da República n.º 

18/1993, Série I-A de 1993-01-22.  

15. Normas relativas à prescrição de medicamentos e produtos de saúde. Acessível em:   

http://www.infarmed.pt/. [Consultado a 02/05/2019]. 

16. ACSS – Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. Manual de Relacionamento das 

Farmácias com o Centro de Conferência de Faturas do SNS, 2015. . 

17. Infarmed Deliberação nº 1/CD/2015 , de 8 de janeiro. Acessível em: www.infarmed.pt/. 

[Consultado a 27/03/2019]. 

https://www.exercito.pt/
https://www.ordemfarmaceuticos.pt/
http://www.sg.min-saude.pt/
http://www.sg.min-saude.pt/
http://www.infarmed.pt/
www.infarmed.pt/


Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | LMPQF 

39 

 

18. Cruz, P.S., M. Caramona, and M.P. Guerreiro, Uma reflexão sobre a automedicação e 

medicamentos não sujeitos a receita médica em Portugal. Revista Portuguesa de 

Farmacoterapia, 2015. 7: p. 83-90. 

19. Ministério da Saúde. Portaria n.º 594/2004 de 2 de Junho.  Diário da República n.º 

129/2004, Série I-B de 2004-06-02. . 

20. Medicamentos Genéricos. Acessível em: http://www.infarmed.pt. [Consultado a 

18/05/2019]. 

21. Toverud, E.-L., K. Hartmann, and H. Håkonsen, A Systematic Review of Physicians’ and 

Pharmacists’ Perspectives on Generic Drug Use: What are the Global Challenges? Applied 

Health Economics and Health Policy, 2015. 13(1): p. 35-45. 

22. Alfonso-Cristancho, R., et al., Definition and Classification of Generic Drugs Across the 

World. Applied Health Economics and Health Policy, 2015. 13(1): p. 5-11. 

23. Minas, R. (2014). Regulamentação Farmacêutica na garantia da qualidade, eficácia e 

segurança dos medicamentos genéricos. Ordem dos Farm, 52. 

24. Quem verifica a qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos genéricos?   Acessível 

em: https://www.zentiva.pt/. [Consultado a 11/05/2019]. 

25. INFARMED. Quota de genéricos atinge 48,2% em 2018. Acessível em: 

http://www.infarmed.pt/. [Consultado a 12/04/2019]. 

26. Howard, J.N., et al., Influencers of generic drug utilization: A systematic review. Research 

in social & administrative pharmacy : RSAP, 2018. 14(7): p. 619-627. 

27. World Health Organization. (2015). Global action plan on antimicrobial resistance. World 

Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/193736. 

28. Martinez, J.L. and F. Baquero, Emergence and spread of antibiotic resistance: setting a 

parameter space. Ups J Med Sci, 2014. 119(2): p. 68-77. 

29. Cunha, B.A., Antibiotic Essentials. 2012, Jones & Bartlett Learning. p. 778. 

30. Sousa, J.C.d., Antibióticos Anti-bacterianos. 2001. 

31. Infarmed, I. and P. Terapêutico, 11º Edição. Lisboa: Autoridade Nacional do Medicamento 

e Produtos de Saúde IP, 2013. 

32. Barroso, H., A. Meliço-Silvestre, and N. Taveira, Microbiologia Médica 2014. 551. 

33. Control, E.C.f.D.P.a. Surveillance of antimicrobial resistance in Europe 2017.   Acessivel 

em: https://ecdc.europa.eu/. [Consultado a 8/05/2019]. 

34. DGS, Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistências aos 

Antimicrobianos. Infeções e Resistências aos Antimicrobianos. Relatório Anual do 

Programa Prioritário 2018. Acessível em: www.dgs.pt/. 

35. European Centre for Disease Prevention and Control. Surveillance of antimicrobial 

resistance in Europe 2016. Annual Report of the European Antimicrobial Resistance 

Surveillance Network (EARS-Net). Stockholm: ECDC; 2017. 

https://www.zentiva.pt/
https://apps.who.int/iris/handle/10665/193736
www.dgs.pt/


Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | LMPQF 

40 

 

36. INFARMED. Guia dos Genéricos e Preços de Referência. Acessível em: 

http://www.infarmed.pt/. [Consultado a 03/05/2019]. 

37. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DAS RESISTÊNCIAS AOS ANTIMICROBIANOS.   

Acessível em: http://www2.insa.pt/. [Consultado a 20/05/2019]. 

38. Infarmed, I., Utilização de Antibióticos em Portugal em meio ambulatório e em meio 

hospitalar. 2014: p. 23. 

39. Vigilância Epidemiológica das Resistências aos Antimicrobianos. DGS Norma 004/2013. . 

40. Ponce, P., et al., Manual de terapêutica médica. MANUAL de TERAPÊUTICA MÉDICA, 

2017: p. 589-602. 

41. Dowell, S.F., Seasonal variation in host susceptibility and cycles of certain infectious 

diseases. Emerging infectious diseases, 2001. 7(3): p. 369. 

42. INFARMed, I. Redução do consumo de antibióticos. Acessível em: 

http://www.infarmed.pt/. [Consultado a 23/05/2019]. 

43. Infarmed, I., MEIO AMBULATÓRIO. MONITORIZAÇÃO DO CONSUMO DE 

MEDICAMENTOS. 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www2.insa.pt/
http://www.infarmed.pt/


Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | LMPQF 

41 

 

Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1. Inquérito realizado aos utentes da farmácia militar sobre MG. 
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Anexo 2. Parte frontal do panfleto explicativo acerca de MG entregue aos utentes da 

farmácia militar. 

Anexo 3. Verso do panfleto explicativo acerca de MG entregue aos utentes da 

farmácia militar. 
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Anexo 4. Comunicado de imprensa do INFARMED acerca da quota de genéricos em 

2018. 
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Anexo 5. Análise estatística dos medicamentos antimicrobianos dispensados. 

Produto Classificação Genérico 

 

Fevereiro Março Abril 
Total 

dispensado 

Preço 

Unitário 

Preço 

trimestral 
Comparticipação 

Valor 

comparticipado 

em 3 meses 

Actidox 100 

mg 16 cp 

Cloranfenicol e 

tetraciclinas 
Não 

 

2 2 2 6 4,82 28,92 69% 19,95 

Amoxicilina + 

Ácido 

Clavulânico 

Generis 875 + 

125 mg  

Associações de 

penicilinas com 

inibidores das 

lactamases beta 

Sim 

 

0 4 6 10 5,95 59,5 69% 41,06 

Amoxicilina 

Generis 1000 

mg 16 cp 

Aminopenicilinas Sim 

 

2 4 0 6 3,85 23,1 69% 15,94 

Amoxicilina 

Sandoz 1000 

mg 16 cp disp 

Aminopenicilinas Sim 

 

0 0 1 1 3,85 3,85 69% 2,66 

Amoxicilina + 

Ácido 

Clavulânico 

Sandoz 500 + 

125 mg 

Associações de 

penicilinas com 

inibidores das 

lactamases beta 

Sim 

 

1 0 1 2 3,85 7,7 69% 5,31 

Amoxicilina + 

Ácido 

Clavulânico 

Sandoz 875 + 

125 mg 

Associações de 

penicilinas com 

inibidores das 

lactamases beta 

Sim 

 

15 15 8 38 5,95 226,1 69% 156,01 

Augmentim 

Duo 875 + 

125 mg 16 cp 

Associações de 

penicilinas com 

inibidores das 

lactamases beta 

Não 

 

10 12 5 27 6,34 171,18 69% 118,11 

Azitromicina 

Atral 500 mg 

3 cp 

Macrólidos Sim 

 

0 0 1 1 4,84 4,84 69% 3,34 

Azitromicina 

Basi 500 mg 3 

cp 

Macrólidos Sim 

 

5 2 4 11 4,6 50,6 69% 34,91 

Azitromicina 

Generis 500 

mg 3cp 

Macrólidos Sim 

 

3 0 0 3 4,84 14,52 69% 10,02 

Azitromicina 

GP 500 mg 

2cp  

Macrólidos Sim 

 

0 1 0 1 3,85 3,85 69% 2,66 

Cipamox 1000 

mg 16 cp 
Aminopenicilinas Não 

 

0 2 0 2 4,82 9,64 69% 6,65 

Ciprofloxacina 

Basi 500 mg 

16 cp 

Quinolonas Sim 

 

2 2 6 10 8,5 85 69% 58,65 

Ciprofloxacina 

Farmoz 250 

mg 8 cp 

Quinolonas Sim 

 

0 0 1 1 4,34 4,34 69% 2,99 

Ciprofloxacina 

Generis 750 

mg 16 cp 

Quinolonas Sim 

 

0 1 0 1 16,55 16,55 69% 11,42 

Ciprofloxacina 

Labesfal 500 

mg 8 cp 

Quinolonas Sim 

 

0 1 0 1 5,16 5,16 69% 3,56 

Ciproxina 500 

mg 16 cp 
Quinolonas Não 

 

6 0 3 9 20,09 180,81 69% 124,76 

Clamoxyl 

1000 mg 16 cp 
Aminopenicilinas Não 

 

3 0 1 4 5,4 21,6 69% 14,90 

Claritromicina 

Farmoz 500 

mg 6 cp LM 

Macrólidos Não   

 

0 1 0 1 6,68 6,68 69% 4,61 
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Claritromicina 

Generis 500 

mg 10 cp 

Macrólidos Sim 

 

1 0 2 3 9,27 27,81 69% 19,19 

Claritromicina 

Tetrafarma 

500 mg 16 cp 

Macrólidos Sim 

 

0 1 0 1 11,74 11,74 69% 8,10 

Clavamox DT 

825 +  125 mg 

16 cp 

Associações de 

penicilinas com 

inibidores das 

lactamases beta 

Não 

 

13 13 7 33 6,34 209,22 69% 144,36 

Cotrimoxazol 

Ratiopharm 

800 + 160 mg 

Sulfonamidas e suas 

associações 
Sim 

 

2 3 1 6 3,84 23,04 69% 15,90 

Efracea 40 mg 

28 cap LM 

Cloranfenicol e 

tetraciclinas 
Não   

 

1 0 0 1 22,96 22,96 0% 0,00 

Flagyl 250 mg 

40 cp 

Outros 

antibacterianos 
Não 

 

0 1 1 2 4,48 8,96 37% 3,32 

Floxapen 500 

mg 24 cap 
Isoxazolilpenicilinas Não 

 

1 1 0 2 11,86 23,72 69% 16,37 

Flucloxacilina 

Azevedos 500 

mg 24 cap 

Isoxazolilpenicilinas Sim 

 

0 0 1 1 5,33 5,33 69% 3,68 

Flucloxacilina 

Folxil 500 mg 

24 cap 

Isoxazolilpenicilinas Sim 

 

1 0 0 1 5,56 5,56 69% 3,84 

Fosfomicina 

Generis 2000 

mg 2 saq 

Outros 

antibacterianos 
Sim 

 

1 0 0 1 4,43 4,43 69% 3,06 

Fosfomicina 

ToLife 3000 

mg 2 saq 

Outros 

antibacterianos 
Sim 

 

1 1 1 3 5,72 17,16 69% 11,84 

Fucidine 

creme 15 g 

Antibacterianos 

(uso cutâneo) 
Não 

 

10 7 14 31 4,95 153,45 0% 0,00 

Fucidine 

pomada 15 g 

Antibacterianos 

(uso cutâneo) 
Não 

 

2 4 2 8 4,82 38,56 0% 0,00 

Furadantina 

MC 100 mg 

50 cap 

Anti-infeciosos e 

antissépticos 

urinários 

Não 

 

6 1 1 8 9,76 78,08 69% 53,88 

Infloc 2% 

creme 15 g 

Antibacterianos 

(uso cutâneo) 
Não 

 

4 3 1 8 4,82 38,56 0% 0,00 

Klacid 250 mg 

16 cp 
Macrólidos Não 

 

0 1 0 1 6,39 6,39 69% 4,41 

Klacid 500 mg 

16 cp 
Macrólidos Não 

 

1 0 0 1 13,41 13,41 69% 9,25 

Klacid OD 

500 mg 10 cp 
Macrólidos Não 

 

1 6 1 8 12,93 103,44 69% 71,37 

Klacid OD 

500 mg 6 cp 
Macrólidos Não 

 

1 3 1 5 8,19 40,95 69% 28,26 

Levofloxacina 

Aristo 500 mg 

10 cp 

Quinolonas Sim 

 

5 1 4 10 5,82 58,2 69% 40,16 

Levofloxacina 

Farmoz 500 

mg 7 cp 

Quinolonas Sim 

 

3 2 0 5 5,48 27,4 69% 18,91 

Levofloxacina 

Loxadin 250 

mg 7 cp  

Quinolonas Sim 

 

1 0 0 1 4,58 4,58 69% 3,16 
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Levofloxacina 

Loxadin 500 

mg 10 cp  

Quinolonas Sim 

 

8 3 6 17 8,34 141,78 69% 97,83 

Minocin 100 

mg 16 cp 

 Cloranfenicol e 

tetraciclinas 
Não 

 

1 0 0 1 9,15 9,15 69% 6,31 

Monuril 3 g 1 

saq 

Outros 

antibacterianos 
Não 

 

1 1 3 5 4,82 24,1 69% 16,63 

Monuril 3 g 2 

saq 

Outros 

antibacterianos 
Não 

 

3 6 4 13 8,35 108,55 69% 74,90 

Ottoflox 3 

mg/ml gotas 

auriculares 

Produtos para 

aplicação no ouvido 
Não 

 

2 2 1 5 4,96 24,8 0% 0,00 

Pylera 140 mg 

+ 125 mg 120 

cap 

Outros 

antibacterianos 
Não 

 

1 2 0 3 54,95 164,85 0% 0,00 

Rovamycine 

500 mg 16 cp 
Macrólidos Não 

 

2 2 1 5 4,96 24,8 69% 17,11 

Tricef 400 mg 

8 cp 

Cefalosporinas de 

3ª. geração 
Não 

 

1 1 0 2 17,29 34,58 69% 23,86 

Unidrox 600 

mg 10 mg 
Quinolonas Não 

 

0 0 3 3 26,18 78,54 69% 54,19 

Uroflox 400 

mg 16 cp 
Quinolonas Não 

 

0 2 0 2 4,82 9,64 69% 6,65 

Xifaxan 200 

mg 12 cp 

Outros 

antibacterianos 
Não 

 

0 0 4 4 7,97 31,88 37% 11,80 

Zithromax 2 g 

granulado LP 
Macrólidos Não 

 

1 0 0 1 9,4 9,4 0% 0,00 

Zithromax 500 

mg 3 cp 
Macrólidos Não 

 

7 7 6 20 5,27 105,4 69% 72,73 

Zoref 500 mg 

16 cp 

Cefalosporinas de 

2ª. geração 
Não 

 

2 1 4 7 13,34 93,38 69% 64,43 

   

 

        

  TOTAL 

 

133,0 122,0 108,0 363,0  2707,7  1543,0 

  MÉDIA 

 

2,4 2,2 2,0 6,6  49,2  28,1 

  DESVIO 

PADRÃO 

 

3,3 3,2 2,7 8,4  57,4  38,1 
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Anexo 6. Despesa do SNS com medicamentos antimicrobianos na farmácia militar 

entre fevereiro e março de 2019. 

Produto Classificação 
Fevere

iro 

Mar

ço 
Abril 

Total 

dispens

ado 

Preço 

Unitá

rio 

Preço 

trimest

ral 

Comparticip

ação 

Valor 

compartici

pado 

Preço 

unitá

rio do 

MG 

mais 

barat

o 

Preço 

trimestr

al2 

Valor 

comparticip

ado3 

Augmenti

m Duo 

875 + 125 

mg 16 cp 

Associações de 

penicilinas 

com inibidores 

das lactamases 

beta 

10 12 5 27 6,34 171,18 69% 118,11 4,35 117,45 81,04 

Cipamox 

1000 mg 

16 cp 

Aminopenicili

nas 
0 2 0 2 4,82 9,64 69% 6,65 3,85 7,7 5,31 

Ciproxina 

500 mg 16 

cp 

Quinolonas 6 0 3 9 20,09 180,81 69% 124,76 8,5 76,5 52,79 

Clamoxyl 

1000 mg 

16 cp 

Aminopenicili

nas 
3 0 1 4 5,4 21,6 69% 14,90 3,85 15,4 10,63 

Claritromi

cina 

Farmoz 

500 mg 6 

cp LM 

Macrólidos 0 1 0 1 6,68 6,68 69% 4,61 4,26 4,26 2,94 

Clavamox 

DT 825 +  

125 mg 16 

cp 

Associações de 

penicilinas 

com inibidores 

das lactamases 

beta 

13 13 7 33 6,34 209,22 69% 144,36 4,35 143,55 99,05 

Floxapen 

500 mg 24 

cap 

Isoxazolilpenic

ilinas 
1 1 0 2 11,86 23,72 69% 16,37 5,28 10,56 7,29 

Klacid 

250 mg 16 

cp 

Macrólidos 0 1 0 1 6,39 6,39 69% 4,41 4,78 4,78 3,30 

Klacid 

500 mg 16 

cp 

Macrólidos 1 0 0 1 13,41 13,41 69% 9,25 8,91 8,91 6,15 

Klacid 

OD 500 

mg 10 cp 

Macrólidos 1 6 1 8 12,93 103,44 69% 71,37 6,68 53,44 36,87 

Klacid 

OD 500 

mg 6 cp 

Macrólidos 1 3 1 5 8,19 40,95 69% 28,26 4,26 21,3 14,70 

Monuril 3 

g 1 saq 

Outros 

antibacterianos 
1 1 3 5 4,82 24,1 69% 16,63 3,62 18,1 12,49 

Monuril 3 

g 2 saq 

Outros 

antibacterianos 
3 6 4 13 8,35 108,55 69% 74,90 5,43 70,59 48,71 

Tricef 400 

mg 8 cp 

Cefalosporinas 

de 3ª. geração 
1 1 0 2 17,29 34,58 69% 23,86 7,71 15,42 10,64 

Uroflox 

400 mg 16 

cp 

Quinolonas 0 2 0 2 4,82 9,64 69% 6,65 3,85 7,7 5,31 

Zithromax 

500 mg 3 

cp 

Macrólidos 7 7 6 20 5,27 105,4 69% 72,73 4,6 92 63,48 
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Zoref 500 

mg 16 cp 

Cefalosporinas 

de 2ª. geração 
2 1 4 7 13,34 93,38 69% 64,43 6,23 43,61 30,09 

             

    TOT

AL 
142  1162,7  802,3  711,3 490,8 
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  “(…) O sonho é ver as formas invisíveis 

Da distância imprecisa, e, com sensíveis 

Movimentos da esperança e da vontade, 

Buscar na linha fria do horizonte 

A árvore, a praia, a flor, a ave, a fonte – 

Os beijos merecidos da Verdade.” 

 

- Fernando Pessoa- 
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Resumo 

 
O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas contempla a realização de um estágio em 

Farmácia Hospitalar que promove a aplicação prática dos conhecimentos teóricos adquiridos no 

decorrer do mesmo.  

Os hospitais são estruturas de prestação de cuidados de saúde especializados onde a presença 

de Farmacêuticos é indispensável ao seu bom funcionamento. O Farmacêutico hospitalar insere-se 

numa vasta equipa multidisciplinar, sendo o responsável pela aquisição e boa gestão dos 

medicamentos. Para além disso, o Farmacêutico hospitalar intervém ativamente na preparação de 

formulações e dispensa individualizada da medicação; validação de prescrições; distribuição, 

farmacovigilância e farmacocinética, entre outras.  

O presente relatório tem como objetivo descrever de forma sucinta o funcionamento dos 

Serviços Farmacêuticos do Hospital de São Bernardo, onde tive o prazer de estagiar no período de 3 

de junho a 31 de julho. 
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TSDT – Técnico superior de diagnostico e terapêutica 

UHD – Unidade de Hospitalização Domiciliaria  
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1. Introdução 

 
O estágio curricular nos Serviços Farmacêuticos (SF) do Hospital de São Bernardo (HSB), 

em Setúbal, foi um desafio bastante pedagógico enquanto estudante de último ano do MICF. No 

decorrer do curso, são poucas as oportunidades que temos de contactar com a realidade da farmácia 

hospitalar, sendo que o estágio me permitiu ter uma visão mais intimista de como tudo se processa 

neste ramo.  

 Em anexo (Anexo 1) encontra-se o cronograma de todos os serviços da farmácia hospitalar 

que percorri durante os 2 meses de estágio.  

Os fundamentos teóricos sobre o funcionamento da Farmácia Hospitalar do HSB utilizados 

ao longo do relatório de estágio foram essencialmente baseados no Manual de Boas Práticas de 

Farmácia Hospitalar. 

 

2. Hospital de São Bernardo 

  
  O HSB, inserido no centro hospitalar de Setúbal (CHS), está localizado no centro da cidade 

de Setúbal e apresenta-se como uma estrutura de prestação de cuidados de saúde. Tem como missão 

a promoção da saúde a todos os cidadãos, prestando tratamento especializado, tendo sempre como 

pilar o respeito pela dignidade do doente, valorizando sempre o desenvolvimento profissional dos 

seus colaboradores [1].  

As principais atribuições desta instituição são a prestação de cuidados de saúde 

humanizados, de qualidade e em tempo oportuno; o aumento da eficácia e eficiência, num quadro de 

equilíbrio económico e financeiro sustentável; o desenvolvimento de áreas de diferenciação e de 

referência no cuidado do doente, reabilitação, convalescença e paliativos; a implementação de 

programas de prestação de cuidados de saúde em ambulatório e ao domicílio, para minimizar o 

impacto da hospitalização e a promoção da investigação e da formação profissional [1]. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Hospital de São Bernardo. 
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3. Serviços Farmacêuticos Hospitalares 

 
Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares, constituem uma estrutura imprescindível dos 

cuidados de saúde dispensados em meio hospitalar. Os SF têm por objetivo o conjunto de atividades 

farmacêuticas, exercidas em organismos hospitalares ou serviços a ele ligados que podem assumir a 

designação de “atividade de Farmácia Hospitalar” [2].Os Serviços Farmacêuticos do CHS, têm  como 

principal competência assegurar a terapêutica medicamentosa aos doentes, com a máxima  qualidade, 

eficácia e segurança , integrando as equipas de cuidados de saúde e promovendo ações de 

investigação científica e de ensino [2]. designação de “atividade de Farmácia Hospitalar” [2].Estes  

Serviços  encontram-se certificados de acordo com a norma NP EN ISSO 9001:2015, tendo assumido 

em sintonia com as orientações estratégicas de ação definidas pelo Ministério da Saúde, uma politica 

de Qualidade que tem por base a melhoria contínua, com o compromisso de promover uma prestação 

de cuidados de saúde humanizados e de elevada qualidade, orientada para a obtenção de ganhos em 

saúde e centrada na criação de valor para o utente. 

No HSB os SF integram, diversas comissões e grupos de trabalho do hospital, como 

Comissão Farmácia e Terapêutica(CFT), Comissão Ética (CE), Comissão de Qualidade, entre outros, 

e constituem um elemento muito importante no circuito de ensaios clínicos. O papel do Farmacêutico 

é fundamental para o bom funcionamento dos SF, sendo este o responsável pela avaliação e 

autorização e controlo do uso de fármacos [2].   

A equipa de trabalho de trabalho dos SF do HSB é composta por 11 farmacêuticas dentre as 

quais a Diretora Técnica (Dra. Isabel Chaves), 12 Técnicos Superiores de Diagnostico e Terapêutica 

(TSDT), 2 Assistentes Técnicos (AT) e 7 Assistentes Operacionais (AO). 

  

4. Seleção e Gestão de medicamentos, produtos farmacêuticos e 

dispositivos médicos 

 
A gestão de medicamentos garante o bom uso e dispensa dos mesmos em perfeitas condições 

aos doentes do hospital, sendo da responsabilidade dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares. A 

seleção e gestão de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos faz parte do 

domínio laboral do Farmacêutico [2]. O controlo das existências dos medicamentos nos serviços 

farmacêuticos do HSB é efetuado pelo uma vez por ano, com exceção de alguns medicamentos cuja 

contagem é feita com uma frequência superior (mensal), como por exemplo citotóxicos e circuitos 

especiais, (estupefacientes/ psicotrópicos / hemoderivados). 
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4.1.Seleção de Medicamentos e Outros Produtos Farmacêuticos 

 
A seleção de medicamentos no HSB tem por base o Formulário Hospitalar Nacional de 

Medicamentos (FHNM) e as necessidades terapêuticas dos doentes do hospital. Os medicamentos 

incluídos na adenda ao FHNM são selecionados pela Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) 

segundo critérios baseados nas necessidades terapêuticas dos doentes, na melhoria da qualidade de 

vida destes e em critérios fármaco-económicos. que sejam devidamente autorizados pelo conselho 

de administração (CA). O Farmacêutico Hospitalar deve garantir aos doentes os medicamentos, 

produtos farmacêuticos e dispositivos médicos de melhor qualidade e ao mais baixo custo, que se 

encarrega também da sua aquisição conjuntamente com o Serviço de Aprovisionamento (SA).  

Assim, aquando da aquisição, o Farmacêutico responsável acede ao “Catálogo do Instituto 

de Gestão Informática e Financeira da Saúde (IGIF)” e a outros catálogos eletrónicos de consulta. O 

suporte documental das aquisições deve ser devidamente arquivado, durante o período exigido pela 

legislação. 

 

4.2.Aquisição de medicamentos e outros produtos farmacêuticos 

 
A aquisição de medicamentos e outros produtos farmacêuticos é executada no modulo da 

aplicação informática, através da criação de um pedido de compra, que não é mais que uma previsão 

do volume necessário para o período considerado. Posteriormente o SA emite uma nota de 

encomenda, previamente baseado num concurso anual. Sempre que há necessidade de aquisição de 

Nos últimos meses do ano civil anterior iniciam-se as previsões anuais através do lançamento de 

concursos. Estes seguem para o SA, que dá inicio a todo o processo logístico, após um Pedido de 

Abertura de Concurso para que se possa proceder à aquisição dos produtos. A compra de produtos 

está dependente da Comissão de Escolha, e os critérios de seleção são definidos pelo Farmacêutico. 

Entre estes destacam-se: a Autorização Introdução no Mercado (AIM), a licença de fabrico, as 

condições de armazenamento, a qualidade do fornecedor e do produto, e o preço mais baixo. O 

pedido é depois enviado ao CA que se encarrega de aprovar a compra, bem como decidir o tipo de 

procedimento de compra envolvido.  

 

4.3.Medicamentos sujeitos a pedido de Autorização de Utilização Especial  

  
 Os medicamentos que não existem em Portugal, não apresentando AIM mas trazem 

vantagens para o doente podem ser adquiridas em meio hospitalar medicante a autorização do 

instituto da farmácia e do medicamento (INFARMED). As condições estabelecidas para a aquisição 

destes medicamentos está descrita no Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de agosto, no artigo nº 92: 

medicamentos imprescindíveis à prevenção, diagnóstico ou tratamento, mediante justificação 
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clínica; medicamentos necessários para impedir a propagação de agentes patogénicos,  agentes 

químicos, ou de radiação nuclear; e medicamentos que sejam adquiridos excecionalmente por um 

SC para serem dispensados a um doente específico [3]. 

 Anteriormente, a autorização de utilização excecional (AUE) era atribuída ao medicamento 

depois do FH preencher um impresso, e permaneceria em vigor no ano civil seguinte. Em regra, os 

requerentes deveriam apresentar no mês de setembro um pedido único de AUE por medicamento. A 

partir de janeiro de 2019 o INFARMED declarou na circular informativa nº 174/CD/100.20.200 

(Anexo 2) que a AUE concedida passa a vigorar durante 3 anos consecutivo pelo que o requerente 

deve solicitar a quantidade adequada ao novo período [4]. A submissão de pedidos para um doente 

específico deverá ser efetuada no módulo "Autorização para doente específico" do portal SIATS. 

 

5. Distribuição de medicamentos 

 
A distribuição de medicamentos tem como principais objetivos garantir o cumprimento da 

prescrição; racionalizar a distribuição dos medicamentos; garantir a administração correta do 

medicamento; diminuir os erros relacionados com a medicação (administração de medicamentos não 

prescritos, troca da via de administração, erros de doses, etc.); monitorizar a terapêutica; reduzir o 

tempo de enfermaria dedicado às tarefas administrativas e manipulação dos medicamentos e 

racionalizar os custos com a terapêutica [2]. 

  

5.1.Distribuição Individual Diária em Dose Unitária  

 

A distribuição de medicamentos em sistema de dose unitária permite aumentar a segurança 

no circuito do medicamento através de um conhecimento do perfil farmacoterapêutico dos doentes 

mais aprofundado. Outros objetivos deste tipo de distribuição incluem a diminuição do risco de 

interações, uma melhor racionalização da terapêutica, aumentar o tempo que os enfermeiros dispõem 

para a prestação de cuidados de saúde e a redução dos desperdícios [2]. 

A funcionalidade deste sistema está dependente da existência de uma distribuição diária de 

medicamentos, em dose individual unitária, para um período de 24 horas.  A prescrição da medicação 

feita em suporte de papel ou on-line é validada pelo Farmacêutico, e só posteriormente, se preparam 

os medicamentos a distribuir. A preparação dos medicamentos a distribuir no HSB é feita de modo 

semiautomático uma vez que reduz a possibilidade de ocorrência de erros, reduz o tempo despendido 

com esta tarefa e permite racionalizar os diversos stocks nas unidades de distribuição. Em situações 

que impossibilitem o uso deste método, a preparação dos medicamentos a distribuir é feita de modo 

totalmente manual. O equipamento utilizado é o KARDEX (Figura 3). No caso do HSB, a medicação 

para o fim-de-semana é distribuída para 72h.  
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 Após a validação farmacêutica, a informação é enviada para o KARDEX e o técnico 

superior de diagnóstico e terapêutica (TSDT) responsável dá início à preparação das cassetes, por 

ordem de serviço.  

Posteriormente à análise e resolução de todas as dúvidas que possam existir, a prescrição é 

validada pelo Farmacêutico responsável pelo serviço. Durante o dia, e conforme as alterações às 

prescrições realizadas pelos médicos, o Farmacêutico responsável avalia e valida estas alterações que 

são transpostas para um novo mapa sendo posteriormente alteradas manualmente pelos TSDT. 

Quando terminada a preparação das cassetes estas são enviadas para os serviços respetivos num 

horário acordado entre este e os SF. O transporte é feito por um AO de acordo com o procedimento 

específico, assinando o formulário de entrega que acompanha o transporte das cassetes. Aquando da 

entrega das cassetes do dia correspondente o AO recolhe as cassetes do dia anterior. As cassetes da 

distribuição individual em dose unitária (DIDU) diária (Figura 2)  da véspera que chegam aos SF 

trazem, muitas vezes, medicamentos que não foram utilizados, os quais devem ser devolvidos no 

sistema informático (SI), por doente. Quando o quadro de TSDT afetos à DIDU não se encontre na 

sua totalidade a devolução é feita por serviço e por data. 

 

 

 

5.2.Distribuição tradicional 

  
 A distribuição tradicional de medicamentos em ambiente hospitalar é utilizada em pedidos 

por requisição pontual ou semanal em serviços cujo perfil não é definido. Quando este sistema de 

distribuição é aplicável, os serviços dispõem de um stock de medicamentos e/ou produtos 

farmacêuticos controlado pela equipa de enfermagem nos serviços clínicos, ou TSDT dos serviços 

não clínicos, ou outros profissionais de acordo com o serviço requisitante. Sempre que necessário, 

os profissionais retiram do stock os medicamentos ou produtos de saúde a utilizar [2].  

Figura 3. KARDEX de frio. Figura 2. Sistemas de medicação para DIDDU. 
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 Em dias pré-definidos com os SF, de acordo com a escala semanal de distribuição tradicional 

acordada ou em situações pontuais, o profissional responsável pelos stocks requisita aos SF os 

medicamentos ou produtos de saúde necessários, preenchendo o pedido de reposição no SI ou em 

impresso próprio. O pedido é posteriormente enviado pelo AO do serviço ou via SI. De seguida o 

pedido é rececionado por um Farmacêutico ou TSDT, que analisa e fornece os medicamentos ou 

produtos farmacêuticos, registando as quantidades fornecidas.  

Quando o stock dos SF não permite suprimir as necessidades de reposição, esta informação 

é comunicada ao Farmacêutico responsável pela área da gestão para que este proceda à aquisição do 

medicamento ou produto farmacêutico.  

  

5.3.Reposição por níveis 

 
Neste sistema de distribuição de medicamentos, os Farmacêuticos, enfermeiros e médicos 

dos respetivos serviços clínicos definem em conjunto um stock nivelado de medicamentos através 

do qual se realiza a reposição. O nível definido baseia-se nos consumos do serviço bem como nas 

suas características, e é introduzido no SI, procedendo à sua atualização no caso de ser efetuada 

alguma alteração. A reposição dos níveis é sempre feita de acordo com a periodicidade previamente 

definida. O pedido dos medicamentos a serem repostos é efetuado pelo enfermeiro do serviço, sendo 

posteriormente avaliado por um Farmacêutico e fornecido  por um TSDT [2].  

  

5.4.Reposição de níveis por Sistema EKANBAM 

 
A distribuição de medicamentos segundo o sistema EKANBAM pressupõe a existência de 

armários próprios no serviço onde é utilizado. Os armários são constituídos por gavetas organizadas 

por forma farmacêutica e ordem alfabética do nome do genérico, identificadas com um código de 

barras, o que permite o fácil acesso da equipa de enfermagem à medicação. O sistema de EKANBAM 

pressupõe que cada medicamento tenha um nível estabelecido que deve ser atualizado, em tempo 

útil, pelo enfermeiro responsável, que regista a quantidade retirada do stock e envia o picking via SI 

para os SF. O stock informático do armazém avançado do serviço deve ser também atualizado nesta 

altura.  

O stock é reposto no período consoante a periodicidade acordada entre o serviço e os SF. No 

dia de reposição, o enfermeiro responsável deve atualizar o picking, se necessário, até às 10h, uma 

vez que após essa hora as alterações podem não ser integradas nas necessidades de reposição 

descarregadas pelos SF. Depois da receção do pedido de reposição, o TSDT dos SF prepara os 

medicamentos e os produtos farmacêuticos necessários para sucumbir às necessidades dos serviços. 

O fornecimento dos medicamentos para reposição fica registado em documento próprio a partir do 

qual se procede à atualização do stock dos SF no SI.  
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Após a preparação de toda a medicação a fornecer, AO dos SF transporta a medicação em 

contentor fechado devidamente identificada com o nome do serviço, de acordo com o procedimento 

de transporte para os serviços.  

 

 

5.5.Distribuição Ambulatório 

 
A dispensa de medicamentos a doentes em regime ambulatório é da responsabilidade dos 

Serviços Farmacêuticos Hospitalares e permite que o doente realize a terapêutica medicamentosa em 

ambiente familiar, fora do hospital, mantendo o controlo da sua patologia através do 

acompanhamento médico durante as consultas. A vigilância e controlo são necessários para proteção 

do doente, não só devido às características do tipo de patologia, mas também crucial para a 

salvaguarda dos efeitos tóxicos causados pelos fármacos utilizados. A dispensa exclusiva a nível 

hospitalar pressupõe que a medicação seja comparticipada a 100% pelo que é dever do Farmacêutico 

educar a população para o correto uso dos medicamentos e assegurar uma boa adesão à terapêutica.  

A dispensa de medicamentos em regime de ambulatório no HSB é realizada nos SF, que se 

localizam no piso -1, facilitando o acesso dos doentes. O local físico onde ocorre a dispensa em 

ambulatório é constituído por uma sala de espera de fácil acesso ao exterior, com sistema de senhas, 

onde os doentes aguardam a sua vez para serem atendidos; e uma sala interior, separada da anterior 

pelo balcão de atendimento, onde se encontram armazenados os medicamentos. 

Os requisitos para a correta dispensa dos medicamentos em ambulatório estão contemplados 

em normas e orientações nacionais. Para que o Farmacêutico possa realizar a dispensa de um 

medicamento este tem de ser previamente requisitado pelo médico, acompanhado obrigatoriamente 

por uma prescrição eletrónica. Existem algumas exceções em que isto não acontece, como é o caso 

dos medicamentos contemplados pela Portaria nº 38/2017, 48/2016 e 198/2016.  

Aquando da dispensa, o Farmacêutico responsável verifica a identificação do doente ou do 

cuidador através da apresentação do cartão de cidadão ou do B.I, sem o qual não poderá ser realizada. 

Existe sempre uma verificação da prescrição, confirmando que o medicamento prescrito é de 

dispensa hospitalar. O Farmacêutico valida a prescrição relativamente aos aspetos farmacêuticos e 

farmacológicos, adequação da medicação ao doente (seleção do fármaco, dosagem, posologia, 

duração do tratamento e via de administração), duplicação de fármacos, interações, contraindicações 

e quantidade prescrita. Caso surja alguma dúvida contacta o médico prescritor.  

Após a avaliação da prescrição e completo esclarecimento do doente, de acordo com o 

Despacho nº 13382/2012, de 12 de outubro e a Circular Normativa nº 01/CD/2012, de 30 de 

novembro do INFARMED, este deve assinar um termo de responsabilidade (Anexo 3) aquando da 

primeira cedência sob o qual se compromete com as condições de utilização da medicação que vai 

utilizar. Na primeira dispensa o doente pode ainda declarar cuidadores que estejam autorizados a 
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realizar o levantamento da sua medicação, através do preenchimento da declaração de cuidadores 

(Anexo 4).  

Aquando da cedência da medicação o doente ou o cuidador deverá assinar o registo de 

cedência de medicação onde consta o número do processo interno do doente, o nome do doente ou 

do cuidador, e o número do B.I.  O Farmacêutico deve confirmar sempre o medicamento, a 

embalagem, o rótulo e o prazo de validade, que deve ser compatível com a utilização, durante o ato 

da dispensa. Os medicamentos de conservação por frio devem ser acompanhados por um 

termoacumulador de forma a garantir a manutenção da temperatura.  

A medicação deve ser dispensada, sempre que possível, para períodos não inferiores a 30 

dias, excetuando os medicamentos pertencentes à classe dos antirretrovirais, cuja dispensa pode ser 

feita para um período de 90 dias, ou até à consulta (caso o período seja inferior a 90 dias), segundo 

a legislação em vigor. Na eventualidade do doente necessitar de terapêutica para um período superior 

ao permitido deve enviar uma solicitação por escrito ao CA do hospital. O Farmacêutico deve 

registrar sempre o lote cedido para que o medicamento seja facilmente rastreável.  

O sistema informático do serviço de ambulatório do HSB permite a consulta do historial 

terapêutico dos medicamentos dispensados, que é bastante útil não só para monitorizar as dispensas 

realizadas mas também para que o Farmacêutico consiga ter uma perceção acerca da adesão à 

terapêutica do doente. Esta ferramenta confere ao Farmacêutico a capacidade de identificar e 

trabalhar os problemas de adesão à terapêutica.  

O Farmacêutico hospitalar assume um papel vital na dispensa de medicação em ambulatório. 

O conhecimento científico aliado à capacidade de desmistificar informações relativas às patologias 

frequentemente observadas em ambiente hospitalar confere ao Farmacêutico a capacidade de 

dissolver e eliminar todas as dúvidas que os doentes possam ter, garantindo que estes são pessoas 

bem informadas sobre a sua condição de saúde no momento em que saem do hospital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Balcão de atendimento em ambulatório. Figura 4. Sala de espera. 
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6. Ensaios Clínicos  

 
Segundo a Lei nº. 46/2004, de 19/08; um ensaio clínico ou ensaio (ECS), é qualquer 

investigação conduzida no ser humano, destinada a descobrir ou a verificar os efeitos clínicos, 

farmacológicos ou outros efeitos farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos experimentais, ou 

a identificar os efeitos indesejáveis de um ou mais medicamentos experimentais, ou a analisar a 

absorção, a distribuição, o metabolismo e a eliminação de um ou mais medicamentos experimentais, 

a fim de apurar a respetiva segurança ou eficácia [5]. O INFARMED autoriza a realização deste tipo 

de estudos, monitorizando a segurança da utilização dos medicamentos experimentais, e garantindo 

o acompanhamento e controlo dos mesmos de acordo com a legislação aplicável [2]. 

Para que um ECS se possa iniciar está sujeito a aprovação pela comissão de ética para a 

investigação clínica (CEIC), pelo INFARMED, e pela comissão nacional de proteção de dados 

(CNPD), sendo posteriormente submetido ao CA, para aprovação. Após aprovação um ECS no HSB, 

o promotor do ensaio contacta o diretor técnico dos SF definindo uma visita aos SF onde se definem 

todas as condições e características do ensaio. As visitas podem ser realizadas sempre que necessárias 

de modo a garantir o bom funcionamento dos ECS.  

O circuito do medicamento nos ECS compreende seis etapas: receção, armazenamento, 

dispensa, devolução, reconciliação e destruição. Todo o circuito é rigorosamente controlado pelo 

Farmacêutico responsável que arquiva devidamente todos os documentos emitidos. A primeira etapa 

do circuito inicia-se quando o promotor envia o medicamento experimental (ME) acompanhado da 

respetiva guia de remessa e identificação do Farmacêutico responsável (FR) para os SF. O FR 

receciona o ME avaliado as condições de conservação durante o transporte e a integridade das 

embalagens registando a validação na guia de remessa. Por comparação com o documento recebido 

o FR confere o ME recebido relativamente ao lote, data de validade etc. Em alguns casos o ME vem 

Figura 6. Armário de armazenamento 

de medicamentos em regime 

ambulatório. 
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acompanhado de um data logger que monitoriza a temperatura durante o transporte, assegurando as 

boas condições de conservação do produto. Finalizada a receção, o ME é armazenado em local 

devidamente identificado, de acesso restrito e segregado dos outros medicamentos. Os medicamentos 

termo lábeis não armazenados em frigorífico, devidamente separados e identificados. Aquando a 

dispensa, a pessoa designada desloca-se aos SF, com o formulário de prescrição que é posteriormente 

avaliado pelo FR. O FR informa então o doente acerca do modo de administração e possíveis reações 

adversas. No caso de ser necessário manipular o medicamento, este deve cumprir todos os critérios 

regulados pelo procedimento da unidade de preparação de estéreis.  

A farmacovigilância dos ECS é realizada pelo Farmacêutico que deve averiguar possíveis 

reações adversas antes do fornecimento do ME e relatar ao promotor e investigador.  

O doente é inicialmente informado que deve devolver toda a medicação e caixas vazias do 

ME. A medicação recolhida é posteriormente contabilizada efetuando-se o seu registo. O 

Farmacêutico é responsável por informar o investigador sempre que a adesão à terapêutica não se 

verifique. 

Durante o estágio no HSB tive a oportunidade de contactar com a realidade dos ensaios 

clínicos. Sempre acompanhada da FR, realizei a receção de ME, o armazenamento e arquivei 

devidamente documentos como brochuras, procedimentos, correspondências, entre outros. Estas 

atividades foram bastante úteis para desmistificar a ideia, por vezes não tão correta, que tinha acerca 

dos ensaios clínicos. Ao contrário do que tinha em mente, acarretam procedimentos muito 

burocráticos, mas imperativos para o seu correto funcionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Frigorifico destinada ao armazenamento 

de ME. 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar | Centro Hospitalar de Setúbal 

11 

 

7. Circuitos especiais: hemoderivados e estupefacientes 

 

7.1.Hemoderivados  

 
A dispensa de hemoderivados ou medicamentos que contêm hemoderivados como 

excipientes, está regulamentado pelo Despacho n.º 1051/2000, de 14 de Setembro, dos Ministérios 

da Defesa Nacional e da Saúde, publicado no Diário da República, 2ª série, n.º 251 de 30 de Outubro 

de 2000. 

A receção das encomendas de hemoderivados é supervisionada por um Farmacêutico, que 

se encarrega de verificar os lotes, validades e condições de transporte, confirmando o envio do 

certificado de liberação de lote pelo INFARMED. O registo que contém os certificados de 

autorização de utilização de lote (CAUL) é atualizado pelo Farmacêutico responsável, que arquiva o 

Certificado numa pasta própria.  

A requisição, a dispensa, a administração e a devolução de hemoderivados estão sujeitos ao 

preenchimento do Modelo N.º 1804 da INCM (Anexo 5), constituído por duas folhas: a original (via 

farmácia) e o duplicado (via serviço). Aquando da requisição o Farmacêutico responsável analisa o 

pedido e preenche o Quadro C com o nome de distribuição, o nome do hemoderivado fornecido e a 

respetiva dose, a quantidade, o lote, o laboratório fornecedor e o número do certificado de liberação 

de lote atribuído pelo INFARMED. O medicamento dispensado é devidamente identificado com o 

nome do doente e o serviço onde se encontra, a data da prescrição, e as condições de armazenamento. 

A farmácia atribui um número sequencial de distribuição que é registado em formulário 

próprio. O documento original do modelo 1804 é arquivado nos SF, e o duplicado do impresso é 

enviado para o serviço juntamente com o medicamento. Após a dispensa do medicamento, efetua-se 

a sua saída no SI, registando o lote e a quantidade fornecida. As doses de medicamento que não são 

utilizadas no serviço são devolvidas aos SF. 

 

7.2.Estupefacientes e psicotrópicos 

 
Os estupefacientes e psicotrópicos estão sujeitos a legislação especial (Decreto-Lei n.º 15/93 

de 22 de Janeiro, que estabelece o “Regime jurídico do tráfico e consumo de estupefacientes e 

psicotrópicos”, Lei n.º 45/96 de 22 de Janeiro, que altera o Decreto-Lei n.º 15/93, o Decreto 

Regulamentar.º 61/94 de 3 de Setembro e a Portaria n.º 981/98 de 8 de Junho sobre “Execução das 

medidas de controlo de estupefacientes e psicotrópicos”) [6]. 

  A legislação para a aquisição de substâncias psicotrópicas, estupefacientes e benzodiazepinas 

obriga a que a nota de encomenda se faça acompanhar do Anexo VII, do Decreto-Lei nº 15/93, 

(Anexo 6) distribuído pelo Instituto Nacional da Casa da Moeda (INCM) devidamente preenchido, 
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assinado e com o nº da cédula profissional do responsável técnico dos SF, bem como o carimbo do 

serviço [6]. O original do modelo é devolvido aos SF aquando da entrega da encomenda com a 

assinatura do Diretor Técnico do laboratório fornecedor, ficando arquivado nos SF. A cada ano civil 

inicia-se uma nova numeração destes anexos de forma sequencial nos SF.  

No HSB os estupefacientes encontram-se armazenados num armário metálico 

semiautomático com acesso restrito através de password, dotado de prateleiras para permitir uma 

organização e segregação desses medicamentos. 

A legislação em vigor, Decreto-Lei 15/ 93 de 22 Janeiro, obriga a que a dispensa de 

estupefacientes e psicotrópicos seja realizada por um Farmacêutico após a receção do Anexo X 

(Anexo 7) nos SF [6]. As requisições que chegam sãos SF são todas validadas e fornecidas, sendo a 

sua saída dada em suporte de papel (ficha de prateleira), no momento da dispensa, e posteriormente 

no SI. No momento do fornecimento, as requisições são colocadas individualmente em sacos em 

conjunto com a medicação solicitada. Os sacos são devidamente fechados e colocados numa caixa 

de transporte selada. A distribuição deste tipo de medicamentos é feita pelo AO dos Serviços 

Farmacêuticos que se acompanha de um livro de protocolos próprio onde constam os estupefacientes 

a distribuir por serviço.  

 A receção dos estupefacientes e psicotrópicos é feita pelo enfermeiro responsável que valida 

a receção dos medicamentos, assinando livro de protocolos e a requisição. O duplicado do Anexo X 

é arquivado no serviço clínico enquanto que o original regressa à sede dos SF para ser devidamente 

arquivado. 

 As substâncias psicotrópicas e estupefacientes dispensadas são registadas nas fichas de 

prateleira. Aquando da dispensa recalcula-se a existência destes medicamentos, verificando o stock 

físico remanescente. De acordo com a Circular informativa do INFARMED, nº166/CD/100.20.200 

de 15/09/2015, trimestralmente são retirados dos SI mapas de movimentos dos estupefacientes e 

psicotrópicos e enviados ao INFARMED, através de endereço próprio. Anualmente, até 31 de 

Janeiro, devem ser enviados os mapas anuais do ano transato de estupefaciente e psicotrópicos tal 

como de todos os movimentos da benzodiazepinas. 

  

7.3.Gases medicinais 

 
Os gases medicinais, na forma pura ou em mistura, podem ser considerados medicamentos 

ou dispositivos médicos. A utilização de gases nos hospitais é muito frequente, sendo que ainda 

podem ser utilizados outros gases que não se enquadram na definição de gás medicinal, como é o 

caso do hélio. A lei em vigor para os gases e as misturas de gases para utilização em seres humanos 

(os gases medicinais) implica o cumprimento dos requisitos específicos inerentes aos medicamentos. 

O Estatuto do Medicamento exige que estes possuam um elevado padrão de qualidade, segurança e 
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eficácia, satisfazendo as exigências da Farmacopeia Portuguesa, sendo essencial que os 

procedimentos inerentes ao seu circuito se enquadrem nas boas práticas (as Good Manufacturing 

Practices – GMP e as Good Distribution Practices – GDP) [7]. 

Os gases medicinais que se enquadram na categoria de medicamento podem ser definidos 

como “gases ou mistura de gases, liquefeitos ou não, destinados a entrar em contacto direto com o 

organismo humano e desenvolvendo uma atividade em conformidade com a de um medicamento, 

designadamente pelos seus usos em terapias de inalação, anestesia, diagnóstico in vivo ou para 

conservar ou transportar órgãos, tecidos ou células destinadas a transplantes, sempre que em contacto 

com estes.” [7]. No HSB existem os seguintes gases medicinais medicamentos: oxigénio, ar 

medicinal e protóxido de azoto. 

Os gases medicinais que fazem parte dos dispositivos médicos definem-se como sendo 

“qualquer instrumento, aparelho, equipamento, material ou artigo destinado a ser usado no corpo 

humano, cujo principal efeito pretendido não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos 

ou metabólicos” [7] No HSB os gases que se enquadram nesta definição são o azoto líquido (N2), 

dióxido de carbono (CO2), o hexafluoreto de enxofre (SF6) e o octafluor propano (C3F8).  

O acondicionamento dos gases medicinais é feito em cilindros ou em reservatórios 

criogénicos. As garrafas de gás correspondem a um reservatório transportável, pressurizado, cuja 

capacidade máxima de enchimento é de 150 litros de água. Os cilindros são identificados segundo a 

norma internacional (EN 1089- 3:2004) onde consta que o corpo dos mesmos deve ser branco, 

indicando que se trata de um gás medicinal, e o topo do cilindro (ogiva) adquire a cor específica do 

gás acondicionado. No caso de se tratar de uma mistura de gases a ogiva é pintada com faixas de 

acordo com cada componente [7].  

A identificação do cilindro é feita através de uma impressão direta (marcas permanentes e 

de carácter obrigatório) e por uma etiqueta (rótulo), homologada pela empresa fornecedora, 

localizada na ogiva do cilindro. O rótulo deve conter a informação necessária para uma correta 

identificação do gás acondicionado, assim com os riscos inerentes ao mesmo de modo a evitar 

acidentes [7]. 

Os reservatórios criogénicos destinam-se a conter gases criogénicos ou liquefeitos a 

temperaturas muito baixas, sendo os gases removidos no estado líquido ou gasoso. Este tipo de 

acondicionamento pode ser fixo (depósitos ou tanques) ou móvel quando podem ser colocados em 

veículos de transporte (cisternas) [7]. 

Os gases medicinais são distribuídos através de uma rede do HSB que torna possível a 

administração aos doentes através de máscaras ou outros dispositivos médicos. A dispensa deste tipo 

de medicamentos ou dispositivos médicos está sujeita a um pedido feito pelo serviço requisitante. Os 

AO dos SF deslocam-se aos serviços para efetuar a troca dos cilindros vazios e acondicionar a garrafa 

cheia em local adequado, tendo sempre em mente a importância das medidas de segurança. A gestão 
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de todo este processo é da responsabilidade do Farmacêutico, que deve garantir o bom funcionamento 

deste circuito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

8. Produção e controlo de medicamentos  

  
A preparação de formulações nos Serviços Farmacêuticos Hospitalares (medicamentos 

manipulados), é regulado pelos Decretos-Lei n.º 90/2004, de 20 de Abril, e nº 95/2004, de 22 de 

Abril e pela 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 Hospitalar” [2, 8-10]. Deste 

modo, o Farmacêutico Hospitalar deve seguir as “Boas práticas” que constam do anexo à Portaria n.º 

594/2004 de 2 de Junho aquando da preparação de medicamentos manipulados [2, 10] 

8.1.Preparações não estéreis 

   
Após validação do pedido e atribuição do respetivo mapa de produção pelo FR, o 

Farmacêutico ou o TSDT que prepara deve registar a preparação na folha de registo de manipulação. 

O Farmacêutico ou o TSDT que efetua o preparado deve garantir a limpeza e desinfeção da área de 

trabalho bem como selecionar o material necessário à realização do preparado. A verificação das 

matérias primas a utilizar, do seu lote e prazo de validade efetuando o seu registo é um passo 

indispensável. Seguidamente efetuam-se as pesagens das substâncias, medição de volumes (sempre 

validados pelo Farmacêutico). A elaboração do preparado segue o procedimento descrito no mapa 

de produção. O acondicionamento é feito em material adequado para o efeito, de acordo com a sua 

estabilidade, posologia e duração de tratamento. Na preparação final, é colocado o rótulo onde 

constam os dados relativos ao doente, lote, data de preparação e prazo de validade. 

 

 

Figura 8. Garrafas de gás medicinal. 
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8.2.Preparações estéreis 

 
  A nível hospitalar o fabrico de preparações estéreis é feito em ambiente controlado, em áreas 

limpas, e em câmara de fluxo de ar laminar vertical e horizontal cuja entrada do pessoal e dos 

materiais é feita por antecâmaras. As áreas limpas são mantidas através de uma higienização 

convencionada, e o ar circulante tem de ser devidamente filtrado como descrito na Portaria n.º 42/92 

de 23 de Janeiro [2, 11]. Todas as operações de preparação quer dos componentes quer do produto, 

o enchimento e a esterilização têm de ser realizadas em áreas limpas e separadas. 

 As preparações estéreis são realizadas em câmara de fluxo laminar (CFL), devidamente 

limpas e ausentes de qualquer contaminação. Para garantir a assepsia todos os produtos utilizados, 

nomeadamente medicamentos, dispositivos médicos e material clínico, são desinfetados com álcool 

estéril. Os operadores devem manter uma higiene pessoal exímia e não utilizar produtos cosméticos. 

 As superfícies das salas limpas são lisas, impermeáveis, sem porosidades ou rebordos para 

impedir que se acumulem microrganismos ou impurezas que possam contaminar as preparações e 

ainda permitir uma limpeza mais eficiente e facilitada com os desinfetantes. 

A circulação de produtos para dentro e fora das áreas limpas é feita através de um transfere com 

duas portas, uma no lado interior e outra no lado exterior, cuja abertura só pode ser feita se a porta 

do lado oposto estiver fechada. O material transferido em ambos o sentido tem de ser devidamente 

desinfetado com álcool a 70%. 

A entrada dos operadores para as salas limpas realiza-se através de uma antecâmara cujo sistema 

de portas não permite que o acesso à antecâmara e à sala de preparação seja feito em simultâneo. Na 

antecâmara o técnico responsável pela manipulação e o FR pela verificação colocam a touca, 

máscara, fato e luvas, equipamento de proteção individual necessário para se proceder à 

manipulação. Estas áreas são mantidas limpas e  o ar é devidamente filtrado. 

Figura 9. Preparado para a 

mucosite. 
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Diariamente, a sala é limpa utilizando os desinfetantes adequados e cumprindo o procedimento 

em vigor. A verificação da qualidade da sala a nível microbiológico, para avaliar a técnica do 

operador da câmara, é feita através da análise de culturas de vários pontos da câmara e das dedadas 

de luva do operador. Para além disso, o HSB realiza um controlo regular da qualidade da câmara de 

fluxo lâminar vertical (CFLV) e câmara de fluxo lâminar horizontal (CFLH) com o auxílio de uma 

empresa externa certificada para o efeito, e é ainda efetuado um controlo microbiológico anual com 

o apoio do laboratório de Patologia Clínica.  

  

8.2.1. Preparação de medicamentos citotóxicos 

  
A unidade de preparação de citotóxicos no HSB é responsável pela produção de todos os 

citotóxicos necessários para satisfazer as necessidades dos doentes do hospital, sendo esta unidade 

localizada numa zona separada do resto dos SF, de acesso limitado. A unidade compreende várias 

áreas, nomeadamente, a antecâmara, que funciona como vestiário; a sala de apoio onde é efetuada a 

preparação dos tabuleiros e a libertação do lote; a antecâmara, onde se efetua a colocação do 

equipamento de proteção individual; a sala limpa onde está instalada a CFLV para a manipulação. 

As salas apresentam uma pressão diferencial entre elas, sendo a pressão da sala de preparação de 

manipulados negativa, que permite a manutenção das condições de assepsia e segurança por impedir 

o fluxo do ar potencialmente contaminado do exterior para a sala de manipulação. A equipa de 

trabalho é rotativa de forma a reduzir a exposição aos citotóxicos. 

 A preparação de citotóxicos na produção do HSB inicia-se com a entrada da prescrição 

médica, que é recebida pelo Farmacêutico através do sistema.  

O Farmacêutico procede à validação da prescrição e caso alguma coisa não esteja conforme 

ou surja alguma dúvida contacta o médico. Após esta verificação procede-se à confirmação dos dados 

da prescrição, verificação dos cálculos, da solução de diluição, respetivo volume e capacidade do 

saco imprimindo os mapas de produção diários e os rótulos para a medicação de cada doente. Há a 

salientar que todos os dados estão sujeitos à dupla verificação por um Farmacêutico. 

 Os mapas de produção e os rótulos impressos são colocados no transfere da sala de apoio, 

com CFLH para que o Farmacêutico responsável pela preparação dos tabuleiros forneça todos os 

componentes necessários à preparação dos citotóxicos, procedendo à sua desinfeção antes de os 

colocar no transfere da CFLV.  

 A manipulação de citotóxicos em CFLV no HSB é realizada por TSDT sob a verificação de 

um Farmacêutico responsável. O Farmacêutico tem como funções a desinfeção de todos os 

medicamentos e dispositivos médicos que entram na CFLV com desinfetante estéril próprio, e de os 

colocar dentro da câmara sempre com o cuidado de interferir o mínimo com o fluxo da câmara; 

conferir todo o procedimento de manipulação e os volumes medidos pelo TSDT; retirar os 

citotóxicos prontos anotando o tempo de manipulação de cada preparado. No final o preparado é 
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colocado novamente no tabuleiro e enviado para o transfere entre as duas câmaras para que o 

Farmacêutico na CFLH proceda à validação do preparado. Quando terminada a manipulação, 

inutilizam-se os remanescentes que não possuem estabilidade para serem aproveitados, em contentor 

próprio para o efeito e procede-se ao reaproveitamento daqueles cujo resumo das características do 

medicamento (RCM) o permite.  

 O preparado que se encontra em conformidade é então validado pelo Farmacêutico 

responsável, que procede também ao seu devido acondicionamento, tendo sempre atenção redobrada 

caso hajam citotóxicos que necessitam de acondicionamento especial devido à luminosidade.  

 Os preparados validados e acondicionados são transportados para os serviços respetivos pelo 

AO, segundo o procedimento estipulado, em recipiente próprio, e entregues ao responsável, que 

geralmente é um enfermeiro. Geralmente, os citotóxicos preparados são para o serviço de hospital 

dia de oncologia. O procedimento de manipulação de citotóxicos é finalizado quando o preparado é 

aceite pelo serviço e administrado ao doente.  

  

8.3.Preparação de nutrição parentérica 

 

 A malnutrição é uma síndrome muito comum em doentes hospitalizados, que tende a 

agravar-se no internamento caso o aporte nutricional não seja o adequado. A utilização de nutrição 

artificial é eficaz e segura quando aplicada devidamente. Este tipo de nutrição consiste em garantir 

o aporte de macro e micronutrientes necessários de forma qualitativa e quantitativa de modo manter 

ou melhorar o estado nutricional do doente.  

 No HSB existem bolsas de nutrição parentérica com diferentes gramagens de azoto, 

nomeadamente, bolsas de 8,6 g, 12 g, 13,5g, e 16g. Por vezes surge nos doentes a necessidade da 

administração de suplementos e oligoelementos, e quando isto acontece, estes são enviados para o 

serviço juntamente com a bolsa parentérica. O enfermeiro responsável, administra estes aditivos, que 

correm em linha no serviço.  

 Diariamente, recorre-se ao mapa por doente com bolsa parentérica para a preparação devida 

das mesmas. As bolsas são etiquetadas adequadamente com o nome do doente e do serviço onde este 

se encontra, sendo posteriormente transportadas pelo AO. 

9. Reembalagem de formas sólidas 

 
A reembalagem de especialidades farmacêuticas de forma individualizada é de extrema 

importância em ambiente hospitalar uma vez que permite o fornecimento em DIDDU na dosagem 

adequada à prescrição médica de cada doente. Um dos objetivos da reembalagem é manter a 

integridade do blister tanto quanto possível.  
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 Devem ser reembaladas todas as formas orais que não se apresentem sob a forma de blister 

ou cujo alvéolo não contenha o nome do princípio ativo, a forma farmacêutica, dosagem, via de 

administração, lote ou prazo de validade. 

 No HSB a reembalagem pode ser feita recorrendo a dois equipamentos diferentes, 

nomeadamente a BLISPACK ® (Figura 12), automático, e a AUTOPRINT ® (Figura 11), 

semiautomática. A área de reembalagem é constituída por três zonas diferentes que correspondem às 

etapas de reembalamento, nomeadamente uma zona para medicamentos para reembalar/rotular e para 

atribuição de lote; unidades em quarentena e unidades libertadas. Nesta área deve constar apenas um 

único medicamento a reembalar, e antes que se inicie um novo processo de reembalamento retiram-

se as embalagens finalizadas por forma a garantir uma linha de produção única. 

 A validade a atribuir após o reembalamento é atribuída pelo Farmacêutico ou TSDT através 

da fórmula (data de validade do laboratório - data de reembalamento) /4, devendo ser, no entanto, o 

prazo de validade atribuído inferior ou igual a 6 meses. 

 No final de cada processo de reembalamento, o Farmacêutico confere e verifica um 

reembalado de cada medicamento por forma a garantir a correta execução de todo o processo, 

impedindo que ocorram erros de lote. Os SF mantêm um arquivo que contém um reembalado (Figura 

10) anexo à caixa de origem do medicamento, organizado por dia de reembalagem e pelo tipo de 

equipamento que foi utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Comprimido de azitromicina 500 mg 

reembalado. 
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10. Unidade de hospitalização domiciliária 

 

A hospitalização domiciliária oferece ao doente uma alternativa ao internamento 

convencional uma vez que os cuidados de saúde são prestados por profissionais de saúde em casa. 

Deste modo, é possível que doentes que cumpram um conjunto de critérios clínicos, sociais e 

geográficos sejam assistidos continuamente sob a responsabilidade dos profissionais de saúde que 

constituam uma Unidade de Hospitalização Domiciliária (UHD), com a concordância do cidadão e 

da família. 

Um dos principais objetivos deste modelo de prestação de cuidados em casa é a redução das 

infeções hospitalares multirresistentes, mas também permitir uma melhor gestão das camas 

disponíveis para o tratamento de doentes agudos no Serviço Nacional de Saúde (SNS), reduzindo os 

custos de internamento. [1] 

Durante o meu período de estágio tive a oportunidade de participar na preparação da UHD 

do CHS. O enriquecimento profissional foi constante no decorrer da elaboração desta unidade. 

Realizei tarefas como a preparação das etiquetas para cada medicamento, tendo sempre o cuidado 

de escrever o nome dos medicamentos LookAlike, Sound-Alike (LASA) de acordo com a Norma º 

020/2014 da Diração Geral de Saúde (DGS) [12]; definir o nível para cada medicamento (observei 

a Dra. Raquel e a Dra. Rita) e participei no armazenamento dos medicamentos na unidade. Os 

desafios para se conseguir erguer uma nova unidade a nível hospitalar são mais frequentes que 

aquilo que imaginava, mas os trabalhos aliados à força de vontade fizeram com que fosse possível.  

 

 

Figura 12. Equipamento BLISPACK ®. 

Figura 11. Equipamento AUTOPRINT ®. 
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11. Considerações finais 

 

O Farmacêutico Hospitalar é, sem dúvida, um pilar no bom funcionamento das Instituições de 

saúde, como os hospitais, sendo um valor acrescentado para a o cuidado e manutenção de saúde dos 

doentes. O estágio em farmácia hospitalar no HSB foi bastante pedagógico, conferindo-me 

ferramentas essenciais para o meu futuro como Farmacêutica. Os conhecimentos teóricos adquiridos 

ao longo do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas aliados à componente prática do estágio 

permitem formar bons profissionais de saúde empenhados naquilo que é o foco da nossa profissão: 

o doente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Armazenamento dos 

medicamentos destinados à UHD. 

Figura 13. Exemplo de etiqueta para 

medicamentos LASA. 
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Anexo 1. Cronograma das atividades realizadas durante o estágio em farmácia hospitalar. 
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Anexo 2. Pedidos de Autorização de Utilização Excecional: Circular informativa nº 

174/CD/100.20.200. 
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Anexo 3. Termo de Responsabilidade entregue na distribuição em ambulatório. 
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Anexo 4. Declaração de Cuidadores entregue na distribuição em ambulatório. 
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Anexo 5. Ficha Modelo de Requisição de Hemoderivados “Via Farmácia” 
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Anexo 7. Requisição de Psicotrópicos e Estupefacientes: “Anexo X” 

Anexo 6. Requisição de Psicotrópicos e Estupefacientes: "Anexo 

VII, do Decreto-Lei nº 15/93 " 
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