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Resumo 

 

O presente relatório tem como objetivo descrever o meu estágio curricular na Farmácia Vitória 

no âmbito do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. Encontra-se dividido em duas partes 

separadas pelo tipo de conteúdo abordado em cada uma respetivamente. Na primeira parte, é retratado 

o normal funcionamento de uma farmácia, referenciando pontos essenciais à gestão de uma farmácia 

comunitária e aspetos fulcrais da atividade de um farmacêutico comunitário. Quanto à segunda parte, 

é nos exigido no seguimento do estágio, a criação e aplicação de projetos e atividades que, a nosso 

ver, poderão favorecer a farmácia e os seus utentes. Desta forma, ao longo deste período coloquei-me 

à prova e, procurei desenvolver projetos que, por um lado, me fossem desafiantes e que, por outro, 

demonstrassem a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos e experiências vivenciadas durante 

este período. Desta forma, os três projetos elaborados foram idealizados com base na realidade 

socioeconómica do meio em que a farmácia se insere, valorizando o espetro alargado de ação de um 

farmacêutico e garantindo que a aplicação prática dos mesmos apresentava vantagens ao normal 

funcionamento da farmácia. 

Por fim, e embora o estágio em farmácia comunitária seja de curta duração, estes meses são 

essenciais na transição de estudante a profissional de saúde. Com todos os conhecimentos adquiridos 

ao longo deste período, fica também a consciência que nos falta muito por aprender, mas sempre 

cientes que a etapa que se está prestes a iniciar será a mais desafiante e gratificante. 
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Parte I - Descrição das atividades desenvolvidas na farmácia  

 

1. Farmácia Vitória  

 

1.1. Localização, enquadramento e caracterização dos utentes  

A Farmácia Vitória, fundada em 1944, cuja instalação foi autorizada em 8 de abril de 1944 

situava-se originalmente na Rua de São Roque da Lameira nº 756. Em 30 de maio de 1988, transferiu-

se para a Rua São Roque da Lameira, n.º 704, onde permanece até à atualidade.  

De acordo com a sua posição geográfica, a farmácia localiza-se no seio de um conjunto de 

vários bairros sociais, tais como o Bairro do Cerco do Porto, o Bairro de São Roque da Lameira e o 

Bairro de Contumil. Tendo em conta o contexto socioeconómico desta zona, a população é constituída 

maioritariamente por uma classe social com baixos rendimentos económicos, sendo que muitos dos 

utentes assíduos desta farmácia vivem com o Rendimento Social de Inserção (RSI). Como tal, o espetro 

de utentes frequentadores desta farmácia passa por uma população mais idosa, negligenciada tanto a 

nível monetário como a nível social. Com elevada taxa de iliteracia, a falta de educação em Saúde 

revela-se uma problemática bastante pertinente, tendo a farmácia e os farmacêuticos um papel 

preponderante na educação e promoção para a Saúde no seio desta comunidade. Conscientes desta 

realidade, a maioria dos clientes são fidelizados da farmácia, depositando grande confiança no 

atendimento prestado pelo staff. 

Durante o período de estágio, tive oportunidade, desde o primeiro dia, de contactar 

pessoalmente com os utentes, constatando logo o contexto socioeconómico em que a farmácia se 

encontra inserida. Assim sendo, ao longo dos três meses de estágio deparei-me com várias situações 

que me deram oportunidade de aplicar todo o conhecimento adquirido durante os 5 anos do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF) e de desenvolver as minhas competências como 

profissional de saúde em duas vertentes, a social e a académica. 

 

1.2. Recursos Humanos e Horário de Funcionamento  

Segundo o artigo n.º 57.º- A da 7.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 307/2007, o Decreto-Lei n.º 

75/20161, as farmácias cujo valor de faturação ao Serviço Nacional de Saúde, (SNS) seja igual ou 

inferior a 60 % do valor da faturação média anual por farmácia ao SNS, no ano civil anterior 1 podem 

beneficiar de algumas exceções, tais como a redução de horário de funcionamento e dispensa da 

obrigatoriedade do segundo farmacêutico. Embora a Farmácia Vitória se encontre abrangida por este 

regime excecional, a equipa técnica é constituída por dois farmacêuticos, o Dr. Rui Manuel Romero, 

Diretor Técnico, e o Dr. Luís Soares, farmacêutico adjunto que, por motivos de saúde, se encontrava 

de baixa durante os 3 meses do meu estágio; o quadro não farmacêutico é constituído por uma técnica 

de farmácia, a Sra. Dona Maria José e uma auxiliar de limpeza. Por último, falta mencionar a outra 

estagiária da farmácia, Daniela Monteiro, também estudante de 5.º do MICF da Faculdade de Farmácia 

da Universidade do Porto (FFUP). 

Relativamente ao horário de funcionamento, a farmácia contempla um horário semanal total de 

54 horas, ultrapassando o limite mínimo de 44 horas semanais definido pela Portaria n.º 277/2012, de 
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12 de setembro 2. Como tal, a farmácia encontra-se aberta de segunda a sexta-feira, desde as 9h da 

manhã às 13h e das 14h às 20h, aos sábados, das 9h às 13h, e cumpre as escalas de turno conforme 

a legislação. 

 

1.3. Instalações 

Em 2007, a farmácia sofreu obras de remodelação dando origem às instalações presentes, 

encontrando-se, deste modo, de acordo com o Manual de Boas Práticas Farmacêuticas para a 

Farmácia Comunitária (BPF)3, nomeadamente com a norma geral sobre as infraestruturas e 

equipamentos. Para além disso, obedece também à legislação em vigor que define as áreas mínimas 

e espaços obrigatórios, possuindo zona de atendimento ao público, armazém, laboratório e instalações 

sanitárias.  

A farmácia está identificada na sua fachada exterior por uma cruz verde iluminada sempre que 

se encontra em serviço1. O acesso exterior dá-se por duas entradas, como demonstrado no Anexo 1. 

Sendo que uma das entradas possui degraus, existe uma outra porta com rampa, facilitando a 

passagem de pessoas com mobilidade condicionada e a criação de um percurso alternativo acessível 

aos balcões de atendimento. 

Com apenas um piso e um ambiente acolhedor e familiar, a Farmácia Vitória é constituída por 

uma zona de atendimento ao público, gabinete médico, zona de receção de mercadorias, armazém, 

laboratório, gabinete de Direção Técnica e instalações sanitárias. 

Na zona de atendimento ao público encontram-se dispostas algumas informações relevantes 

no relacionamento com os utentes1, nomeadamente o nome do Diretor Técnico; o horário de 

atendimento; as escalas de turnos das farmácias dos municípios; os serviços farmacêuticos prestados 

e respetivos preços; a existência de livro de reclamações; os dísticos de atendimento prioritário e da 

existência de sistema de vigilância. É composta por 4 balcões de atendimento, organizados em pares 

(sendo um deles apenas usado como reforço em horas de maior afluência); uma balança que avalia o 

estudo da massa corporal, altura e cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC); duas cadeiras que 

permitem o descanso de alguns utentes que esperam pelo seu atendimento ou para a entrada do 

gabinete médico; o postigo destinado ao atendimento durante o turno de serviço; uma área de 

expositores, de fácil acesso aos utentes, com oferta de uma variadíssima gama de diferentes tipos de 

produtos, como  de dermocosmética, puericultura, ortopedia e dietética, estimulando ao seu consumo 

devido ao fácil acesso.   

Cada balcão de atendimento está equipado com um computador, um leitor ótico, uma 

impressora e uma caixa registadora. Na retaguarda, fora do alcance dos utentes e organizados por 

indicação terapêutica, encontram-se expostos produtos sazonais, multivitamínicos, produtos de higiene 

oral, íntima, de foro veterinário e medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM). Existem 

também armários com gavetas, de fácil acesso à equipa técnica, onde produtos com elevada 

rotatividade se encontram armazenados de forma a permitir um atendimento mais rápido, eficiente e 

personalizado, conseguindo, assim, reunir todas as opções disponíveis para o utente. 

O gabinete médico é utilizado na prestação de serviços farmacêuticos ou em casos em que é 

necessário um atendimento mais privado. Possui uma balança para pesar recém-nascidos, uma 
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secretária, uma maca para a administração de injetáveis e vacinas não contidas no plano nacional de 

vacinação e, por último, vários aparelhos necessários à medição de parâmetros bioquímicos 

abrangidos pelos serviços realizados pela farmácia, a saber: o tensíometro de braço; o 

esfigmomanómetro anaeróide; medidores de glicémia, de triglicerídeos e de colesterol. 

A zona de armazenamento dos medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) é comum à 

zona de receção de encomendas, facilitando o processo de segregação dos mesmos e o atendimento 

aos utentes. Nesta zona realiza-se a receção e verificação de todas as encomendas e devoluções 

através de um computador equipado com o sistema Sifarma2000®. Neste local encontram-se também 

arquivadas todas as faturas de encomenda, notas de crédito/devolução e vários dossiês que compilam 

a documentação necessária à atividade da farmácia.  

Os MSRM estão colocados num armário com gavetas deslizantes organizados por ordem 

alfabética e por forma farmacêutica. Os medicamentos de marca estão por ordem alfabética de nome 

comercial e os medicamentos genéricos (MG) pela denominação comum internacional (DCI). O espaço 

inclui, ainda, um frigorífico equipado com um termómetro interior e termo-higrómetro que mantém 

medicamentos de frio com temperaturas entre 2º-8ºC, e demais equipamentos, como fotocopiadora, 

impressora, fax e telefones. Por fim, no corredor, junto às instalações sanitárias, existe um armário 

onde são armazenados excedentes. 

O laboratório, local onde são preparados os medicamentos manipulados e reconstituídas as 

fórmulas orais líquidas, está equipado com um sistema de exaustão que permite a eliminação de fumos 

e gases, um local de lavagem com água corrente e todo o material de laboratório obrigatório à 

preparação, acondicionamento e controlo de medicamentos manipulados 4 .Como tal, na parede estão 

afixadas as normas básicas de higiene do pessoal, e nos armários encontra-se toda a documentação 

necessária à preparação dos manipulados: a Ficha de Preparação dos Manipulados, o Boletim de 

Análise das Matérias Primas e o Formulário Galénico Português5. 

Por fim, o gabinete da direção técnica é o local onde está compilada toda a bibliografia presente 

na farmácia, atribuindo especial relevância à bibliografia obrigatória que consta do Anexo II da 

Deliberação n.º 414/2007, de 29 de outubro do Conselho Diretivo do INFARMED6,ou seja, as últimas 

edições da  Farmacopeia Portuguesa IX  e do Prontuário Terapêutico. Existem também alguns livros 

disponíveis para consulta dos farmacêuticos, de forma, a melhorar e a atualizar o conhecimento 

científico, garantindo a prestação do melhor atendimento possível.  

 

2. Gestão em Farmácia Comunitária 

 

2.1. Sistema Informático 
A entrada num novo milénio trouxe consigo muitos desafios. Com a evolução da tecnologia, a 

promoção da Saúde e prestação de cuidados torna-se progressivamente mais relevante numa 

sociedade cada vez mais envelhecida e polimedicada. A par desta evolução encontram-se as 

farmácias, sendo em muitas zonas geográficas do nosso país, a única infraestrutura de saúde a que 

os cidadãos têm acesso. Desta forma, cada vez mais se torna imprescindível a existência de um 

sistema informático (SI) que facilite a prestação de cuidados de saúde de qualidade a todos os utentes. 
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A Farmácia Vitória pertence ao grupo das Farmácias Portuguesas da Associação Nacional de 

Farmácias (ANF) e, como tal, o sistema informático utilizado é o Sifarma2000®, criado pela Global 

Intelligent Technologies (Glintt) encontrando-se instalado em todos os computadores do espaço.  

Este sistema foi concebido como uma ferramenta de gestão diária e de atendimento das 

farmácias comunitárias, mapeando o circuito dos produtos desde a sua chegada à farmácia até à 

respetiva saída.  No seu leque de funcionalidades, está incluída a criação e receção de encomendas 

diretamente aos fornecedores, gestão e controlo de stocks definindo parâmetros, como, por exemplo, 

valores mínimos e máximos do stock, controlos de prazos de validade e inventário dos produtos.  

 Para cada produto é criada uma ficha com vários separadores organizados conforme o tipo de 

informação a que se pretende aceder. Um dos separadores é particularmente pertinente no 

atendimento ao utente, pois permite o rápido acesso a informações científicas de onde constam as 

indicações terapêuticas, a composição qualitativa e quantitativa das substâncias, as contraindicações, 

as reações adversas, as doses e a posologia. Desta forma, o farmacêutico otimiza o seu atendimento. 

Para além do Sifarma 2000®, a Farmácia Vitória dispõe, nos balcões de atendimento, do novo 

módulo de atendimento do Sifarma, sendo este bastante mais apelativo tanto a nível de design gráfico 

como de funcionamento. Com uma apresentação mais intuitiva e novas funcionalidades, durante 3 

meses tive a possibilidade de trabalhar diariamente com este módulo e constatar, consequentemente, 

pelo uso simultâneo dos dois programas, os seus pontos fortes e fracos por comparação ao 

Sifarma2000®. 

Nas novas funcionalidades inclui-se o acesso ao histórico de consumo do utente, com a 

possibilidade de pesquisa de medicamentos ou produtos específicos, a informação do médico prescritor 

e data de última compra; oferece, adicionalmente, a possibilidade de compilar o historial médico do 

utente, promovendo um acompanhamento mais personalizado e o estabelecimento de um vínculo entre 

o farmacêutico e o utente, realçando o papel cada vez mais preponderante desta profissão na 

comunidade. 

 A par com a Diretiva dos Medicamentos Falsificados (DMO)7, este novo Sifarma possui um 

passo de verificação, antes do término do atendimento, que permite encerrar o circuito do 

medicamento. A criação de um sistema de segurança, na embalagem dos medicamentos, que atesta 

a sua autenticidade, permite rastrear todo o percurso do medicamento na cadeia de abastecimento e 

assegura a segurança no seu uso por parte do utente7. 

Por fim, o Backoffice possibilita a criação de campanhas e respetiva avaliação do seu 

progresso, isto é, permite visualizar dados como o número de pessoas abrangidas e o incremento de 

vendas, informações que se revelam bastante úteis para o feedback da equipa. É também possível 

dinamizar o atendimento, pois este Sifarma possui alertas que informam o profissional de saúde 

relativamente a campanhas promocionais que se encontrem ativas na farmácia e que, conforme o 

historial de vendas do utente, lhe possam ser relevantes. 

Relativamente às desvantagens deste software, para além de ainda não se encontrar 

totalmente operacional, o que exige por parte do profissional de saúde alguma flexibilidade e paciência 

ao ter de executar, simultaneamente, operações nos dois sistemas durante o atendimento, as falhas 
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de comunicação são frequentes e inerentes ao facto de a ligação ao Cartão Saúda e à Administração 

Regional do Norte (ARS) ser estabelecida via internet móvel.   

  
2.2. Aquisição e Armazenamento de Medicamentos e Produtos de Saúde 

 
2.2.1. Fornecedores e Critérios de Aquisição 

A aquisição de Medicamentos e Produtos de Saúde (MPS) está definida nos termos do Artigo 

n.º 34 do Decreto-Lei n.º 75/2016, de 8 de novembro, sétima alteração ao Decreto-Lei n.º307/2007, de 

31 de agosto 1 afirmando que o pedido de encomenda apenas pode ser efetuado a fabricantes e 

distribuidores grossistas autorizados pelo INFARMED. Os fabricantes são definidos como os 

laboratórios, os quais se fazem representar por delegados em reuniões com a direção técnica de forma 

a expor os seus produtos. 

A farmácia seleciona os seus fornecedores com base nos seus critérios de aquisição, sendo 

que existem dois tipos de condicionantes que influenciam a escolha do mesmo; embora possuam 

semelhante relevância, esta varia conforme o contexto da aquisição de determinado MPS. 

Fatores diretamente dependentes da gestão da farmácia estão limitados pela capacidade de 

investimento da mesma e, consequentemente, pelo histórico de compras e de vendas, pela 

sazonalidade, pelos níveis de stock máximo e mínimo e pelas condições de armazenamento. Por outro 

lado, os fatores extrínsecos aplicam-se aos fornecedores propriamente ditos, sendo que são escolhidos 

em função do tipo de preços praticados (condições e facilidade de pagamento, descontos e 

bonificações), do tempo de entrega, do cumprimento de datas e horas de entrega, da diversidade de 

produtos disponíveis, da facilidade de devoluções e da capacidade de reação rápida em caso de 

dificuldade. Cada tipo de fornecedor escolhido apresenta vantagens e desvantagens. Os laboratórios 

praticam preços mais baixos, porém exigem quantidades mínimas. Por outro lado, os distribuidores 

grossistas não exigem quantidades mínimas (o que permite à farmácia uma gestão mais minuciosa do 

stock), contudo praticam preços de venda mais elevados. Acresce referir que não há um limite máximo 

no número de encomendas diárias, sendo ainda possível realizar encomendas instantâneas e via-

verde. 

Os fornecedores mais utilizados pela Farmácia Vitória são a Alliance HealthCare®, realizando-

se, por norma, duas encomendas durante o dia, e a Plural®, a que se recorre esporadicamente. É de 

especial relevância mencionar que a Farmácia Vitória pertence ao grupo de compras Health Porto. 

Durante o meu período de estágio contactei, tanto através do SI como por via telefónica, com 

várias distribuidoras, realizando e rececionando várias encomendas dos distribuidores 

supramencionados e adicionalmente de outros, como, por exemplo, a Maciel e Ferreira Lda® e a 

Rangel Logistic Solution® permitindo-me adquirir bastante experiência nesta área. 

 

2.2.2. Gestão de stocks 

Uma correta gestão de stocks define a sustentabilidade financeira e económica de uma 

farmácia e, consequentemente, o seu sucesso.  

No caso da Farmácia Vitória, a maioria dos clientes pertence a estratos sociais mais 

desfavorecidos e, como tal, a generalidade dos MPS vendidos na farmácia são produtos de receituário, 
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ou seja, MSRM. É importante referir o facto de as farmácias serem obrigadas por lei a possuir, no 

mínimo, três medicamentos com a mesma substância ativa, forma farmacêutica e dosagem, de entre 

os que correspondem aos cinco preços mais baixos de cada grupo homogéneo8. 

Para garantir a sobrevivência da farmácia, o SI adquire extrema importância, pois através do 

Sifarma2000® é possível controlar todas as entradas e saídas de produtos, analisar as médias mensais 

e as flutuações de vendas, e ainda estabelecer um stock máximo e mínimo reajustável para cada 

produto. Contudo, é necessário ter em consideração outros fatores, nomeadamente a disponibilidade 

financeira da farmácia, o preço dos produtos no fornecedor, a sua sazonalidade, a rotatividade, e, 

também, os prazos de validade. 

Paralelamente à gestão de stocks efetuada informaticamente, é necessária uma verificação 

periódica dos níveis de stock físicos e reais, assim como dos prazos de validade. Durante os 3 meses 

de estágio deparei-me com discrepância entre stocks reais e informáticos. Este tipo de erros são de 

natureza humana, e podem ocorrer durante entrada de encomendas, realização de reservas, dispensa 

de produtos, armazenamento incorreto ou até mesmo furtos. Perante este tipo de situações, 

prontamente procedi à alteração dos níveis de stock ou alteração dos prazos de validade, de forma a 

assegurar uma correta gestão de stocks. 

 

2.3. Encomendas  
 
2.3.1. Realização de Encomendas  

De acordo com a descrição prévia, a Farmácia Vitória realiza a maior parte das suas 

encomendas aos distribuidores grossistas (Alliance HealthCare® e Plural®). Ao possuir mais do que 

um fornecedor, a farmácia diminui a probabilidade de rutura de stock e assegura uma resposta mais 

ampla, rápida e eficiente ao utente. 

Através do Sifarma2000® é possível realizar vários tipos de encomendas consoante as 

necessidades in loco da farmácia: encomenda automática; manual; instantânea e via verde. 

A encomenda automática é gerada pelo Sifarma introduzindo, durante um dia normal de 

funcionamento, na nota de encomenda, os produtos que atingem o stock mínimo pré-definido pela 

equipa da farmácia (este é baseado na análise do histórico de vendas do MPS). Esta encomenda é 

definida como a diária de uma farmácia, e, ao fim do dia, poderá ser enviada automaticamente com 

base nas vendas realizadas. Habitualmente, este é o tipo de encomenda diária efetuada nas farmácias, 

de forma a rentabilizar o dia de trabalho não discriminado a necessidade de ser revista por algum 

colaborador eliminando, acrescentando ou alterando a quantidade a pedir de certos MPS.  

Devido a constrangimentos financeiros, na Farmácia Vitória a encomenda diária não é 

automática, mas sim manual. Assim sendo, durante os atendimentos, os colaboradores vão colocando 

na nota de encomenda os MPS que necessitam de reposição no stock, ou alguma carência esporádica 

e casual que seja necessário suprir a determinado utente. Geralmente, são efetuadas duas 

encomendas diárias, uma ao fim da manhã e outra ao fim da tarde. O processo é finalizado pelo Diretor 

Técnico, o responsável pela revisão e aprovação da encomenda. Ao longo deste período tive a 

oportunidade de presenciar e participar nesta gestão. Sabendo que esta farmácia se encontrava num 

período de restrição económica e o espetro de clientes que possui, observei o tipo de decisões 
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necessárias a tomar. A definição de prioridades em Saúde não deveria ser necessário, porém existem 

realidades em que se torna imperativo este tipo de gestão, de forma a assegurar a sobrevivência da 

farmácia. Embora os estudantes estejam preparados e qualificados para trabalhar numa qualquer 

farmácia, eu considerei uma mais valia presenciar este tipo de situações, retirando valiosas lições de 

microgestão em tempos de dificuldade. 

As encomendas mensais requerem uma análise meticulosa e uma gestão cuidadosa e, mais 

uma vez, o SI é um instrumento auxiliador neste processo, selecionando automaticamente os produtos 

que atingiram o stock mínimo e permitindo analisar os produtos com maior consumo, preços e possíveis 

campanhas promocionais. 

De referir, ainda, as encomendas instantâneas e as via-verde, efetuadas especificamente para 

produtos isolados, porém com fins diferentes. As encomendas instantâneas são efetuadas em tempo 

real e diretamente ao fornecedor, ou seja, num atendimento em que não haja stock de determinado 

produto, é possível encomendar uma quantidade específica do MPS de que o utente necessita. Se a 

encomenda for efetuada, em primeiro lugar, surge um marcador colorido no ecrã indicando a 

disponibilidade do produto: se estiver disponível, verde; se não estiver disponível, vermelho; se vier de 

um armazém diferente do habitual (como Coimbra ou Lisboa), azul. Conforme o tipo de disponibilidade 

que surge no ecrã, é também indicado o dia e hora de chegada do produto à farmácia, o que possibilita 

informar disso o utente. As encomendas via verde resultam de um protocolo estabelecido entre a 

Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED) e as Associações 

Profissionais do Setor do Medicamento (APIFARMA), com o objetivo de melhorar o acesso a 

medicamentos pertencentes à lista de medicamentos cuja exportação/distribuição intracomunitária é 

sujeita a notificação prévia ao INFARMED 9.Iniciado em 2015, o projeto via verde do Medicamento 

(VVM) define-se como um mecanismo excecional de abastecimento do mercado10, com o intuito de 

colmatar falhas de medicamentos rateados, sendo, neste caso, as entidades responsáveis pela 

disponibilização do medicamento os Laboratórios, através de stock residente nos fornecedores. O 

prazo máximo de entrega após a encomenda pela VVM é de 12 horas10. 

 

2.3.2. Reservas 

Uma das funcionalidades incluída no Sifarma® é a possibilidade de realização de reservas. 

Ocasionalmente, o utente necessita de um MPS que, por algum motivo, a farmácia não tem em stock. 

Desta forma, é possível encomendar especificamente para o utente o produto desejado, indicando uma 

previsão do seu momento de chegada durante o atendimento, quer seja por uma encomenda diária 

demarcada especificamente numa das colunas da nota de encomenda com o símbolo R, ou através de 

encomenda instantânea. Findo o atendimento, o utente recebe um talão com o produto encomendado, 

o seu nome e o preço final do produto. No fim do comprovativo de reserva está indicado se o utente 

pagou ou não o MPS encomendado (existem então duas modalidades de reserva - paga e não paga - 

sendo o utente responsável pela modalidade pela qual prefere optar) e um código de barras que 

economiza o atendimento ao facilitar a pesquisa de informações sobre a reserva em específico. Por 

fim, conforme o tipo de reserva feita (paga ou não paga) os produtos, quando rececionados, são 

segregados para os locais pré-designados. Regularmente ocorre uma revisão dos produtos reservados 
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não levantados, de modo a que estes possam ser reaproveitados no stock normal da farmácia ou 

devolvidos ao fornecedor. 

No decorrer do estágio tive a oportunidade de realizar ambas as modalidades de reservas, no 

Sifarma2000® e no novo módulo de atendimento. Empiricamente, revelou-se muito mais fácil realizá-

las a partir do novo módulo. 

 

2.3.3. Receção e Conferência de Encomendas 

Tal como mencionado previamente, a farmácia recebe normalmente duas encomendas durante 

o dia, uma às 10h e uma às 15h. Embora seja possível realizar encomendas a vários fornecedores, o 

processo de receção das mesmas é bastante semelhante; este serviço exige um elevado sentido de 

responsabilidade do colaborador pela sua validação e verificação.   

Os MPS encomendados encontram-se distribuídos por diversos contentores, específicos 

consoante o fornecedor utilizado. Todos possuem um código interno que permite a sua localização e 

chegam acompanhados da respetiva fatura (original e duplicado) ou guia de remessa, caso não tenham 

sido faturados. Estes documentos são essenciais à receção da encomenda, pois contêm informações 

como a identificação do fornecedor, o destino da encomenda, a identificação dos produtos faturados, o 

respetivo código nacional português (CNP), o nome do produto, indicação das quantidades pedidas e 

enviadas, o preço de venda à farmácia (PVF), o preço de venda ao público (PVP) (exceto para produtos 

de venda livre), o preço de venda autorizado (PVA), o imposto de valor acrescentado (IVA) e, por fim, 

o valor final. Caso haja produtos em falta, estes surgem referenciados no final da encomenda, 

acompanhados da devida justificação.  

 Em primeiro lugar, antes de rececionar a encomenda, é necessário armazenar os produtos 

termossensíveis. Estes são de fácil identificação, pois vêm acondicionados em contentores térmicos 

refrigerados. De seguida, confirma-se se a encomenda foi realizada através do SI (automática), dado 

que, encomendas efetuadas por via telefónica requerem a criação prévia de uma encomenda manual 

enviada através da modalidade papel para o menu de Receção de Encomendas. 

Quanto à receção da encomenda propriamente dita acede-se ao menu destinado a esta tarefa 

no SI, seleciona-se a encomenda pretendida e identifica-se o número da fatura ou da guia de remessa, 

seguido do valor total. Posteriormente, existem duas formas de processar a encomenda no sistema. 

Idealmente, o operador procede à leitura ótica de todos os produtos, verificando em simultâneo o prazo 

de validade (PV) e o PVP. Porém, o modo automático é o mais frequentemente utilizado. Nesta 

modalidade, o sistema gera automaticamente a lista de produtos encomendados, mas não prescinde 

da verificação posterior, através da fatura, conferindo se a quantidade pedida corresponde à 

encomendada, os prazos de validade (atualizados caso o stock esteja a zero) e o PVF. 

Comparativamente, nos produtos de venda livre, após a inserção do PVF no sistema, é necessário 

indicar a margem de lucro que se pretende obter, e ajustar o PVP conforme a política da farmácia. 

Após a verificação descrita no parágrafo anterior, procede-se à confirmação do número de 

produtos e embalagens totais, e se o preço de custo corresponde ao descrito na fatura. O colaborador 

responsável pela receção da encomenda assina a fatura, a qual é posteriormente arquivada. Os 

produtos em falta são compilados numa lista gerada automaticamente pelo Sifarma, sendo possível 
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transferir o pedido para outro fornecedor ou adicionar à encomenda diária e, para além disso, notificar 

o INFARMED.  

A receção de encomenda com Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos é acompanhada 

por uma requisição específica que se encontra em duplicado. Esta é assinada, datada e carimbada 

pelo responsável e pelo fornecedor, sendo posteriormente arquivada por ambas as entidades durante 

três anos. 

Esta etapa é fundamental para um atendimento farmacêutico mais célere e focado no paciente. 

De facto, é importante salientar que é através deste processo que nós, enquanto estagiários, 

conseguimos memorizar os respetivos locais de armazenamento e os vários nomes comerciais de 

diferentes substâncias, para além das várias opções terapêuticas e alternativas disponíveis na 

farmácia.  

 

2.3.4. Armazenamento, controlo do prazo de validade e devoluções 

O armazenamento dos diversos MPS está organizado de acordo com os locais pré-definidos, 

assegurando uma correta harmonização do ambiente de trabalho na farmácia.   

Mesmo possuindo diferentes características, estes são sempre acondicionados respeitando o 

princípio FEFO “First expired, first out” ou FIFO ‘’first in, first out’’, em que os medicamentos que 

possuem um prazo de validade (PV) menor se encontram à frente dos restantes, de forma a evitar a 

devolução ou a inutilização dos mesmos. Não obstante, em alturas de menor movimento, são 

impressas listagens a partir do Sifarma com todos os MPS da farmácia com prazos de validade mais 

curtos e estes mesmos, em primeira instância, são colocados atrás do balcão de atendimento, como 

estratégia de marketing, promovendo o seu escoamento. Posteriormente, se não forem vendidos, são 

segregados para uma zona específica na área de receção de encomendas, de forma a emitir notas de 

devolução aos fornecedores.  

As notas de devolução elaboradas a partir do menu de Gestão de Devoluções do Sifarma2000® 

necessitam de informações como o nome do fornecedor, a identificação dos produtos devolvidos e o 

motivo da devolução, visto que, para além do prazo de validade há certas inconformidades dignas de 

devolução, tais como: embalagens danificadas, produtos trocados, produtos faturados mas não 

encomendados ou pedidos por engano, desistências de clientes, ou até mesmo produtos com recolha 

exigida pelo INFARMED ou pela entidade detentora da Autorização de Introdução no Mercado (AIM), 

através de circulares de suspensão de comercialização. Aquando da devolução, são impressos três 

exemplares, dois dos quais acompanham os produtos a devolver e um terceiro que é carimbado pelo 

distribuidor, ficando arquivado na farmácia até regularização. Caso o fornecedor aceite o produto a ser 

devolvido, este emite uma nota de crédito que necessita de ser inserida no SI através da Regularização 

de Devoluções. Caso as devoluções não sejam aceites pelo fornecedor, os produtos são abatidos como 

quebras de stock dando prejuízo direto à farmácia. 

Ao longo dos três meses de estágio, tive oportunidade de realizar a verificação de prazos de 

validade e acertos de stock. Adicionalmente, emiti notas de devolução de certos produtos aos 

respetivos fornecedores, e tive também a chance de os abater como quebras de stock. 
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3. Dispensa de Medicamentos e Produtos de Saúde  

O código deontológico da Ordem dos Farmacêuticos11 identifica o farmacêutico como um 

agente de saúde, e coloca, no centro do exercício da sua atividade, o doente. 

O principal veículo responsável pela cura do doente é o medicamento, sendo este uma das 

principais áreas de intervenção do farmacêutico. Como tal, é necessário ter bem ciente o elevado grau 

de responsabilidade que esta profissão encerra e os deveres na prática desta mesma11. 

A primeira e principal responsabilidade do farmacêutico é para com a saúde e o bem-estar do 

doente e do cidadão em geral e, com este objetivo em mente, o farmacêutico deve manter atualizadas 

as suas capacidades técnicas e científicas11. Assim sendo, aquando da dispensa de MPS, o 

farmacêutico deve assegurar que o doente recebe a informação correta sobre a sua utilização, que 

este entende a sua necessidade e finalidade, a sua posologia, a forma farmacêutica e modo de 

administração, bem como alguns cuidados a ter. Para além disso, o farmacêutico deve adotar uma 

postura crítica, tendo sempre como prioridade a saúde do utente, pois, de acordo com o Manual de 

Boas Práticas para Farmácia Comunitária3, no ato da dispensa é sempre necessário avaliar 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 

medicação11. 

O farmacêutico, enquanto agente prestador de cuidados de saúde primários, é o principal 

defensor e promotor do uso responsável do medicamento, salientando os benefícios e riscos 

associados à sua toma. O diálogo com o utente e o ato da dispensa permite o estabelecimento de uma 

relação de confiança utente-farmacêutico, aumentando, deste modo, a probabilidade de adesão à 

terapêutica a longo prazo. 

Tendo consciência do elevado sentido de responsabilidade envolvida na prática deste ato, 

iniciei desde o meu primeiro dia de estágio a dispensa de diversos MPS. 

 

3.1. Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) 

Segundo o Estatuto do Medicamento12, está sujeito a apresentação de receita médica um 

medicamento que satisfaça uma das seguintes  condições a seguir mencionadas: possa constituir um 

risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, mesmo quando usado para o fim a que se 

destina, caso seja utilizado sem vigilância médica ou quando seja utilizado com frequência em 

quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se destina; contenha substâncias ou 

preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou reações adversas seja indispensável 

aprofundar e, por fim, os que se destinem a ser administrados por via parentérica. Contudo, os MSRM 

podem ainda ser classificados de acordo com o tipo de receita em que se inserem, isto é, como 

medicamentos de receita médica renovável; medicamentos de receita médica especial e medicamentos 

de receita médica restrita, de utilização reservada a certos meios especializados. Este tópico será 

abordado no ponto seguinte. 
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3.1.1. Prescrição médica: eletrónica e manual 

Atualmente, a prescrição de medicamentos é efetuada por via eletrónica, porém, em casos 

excecionais que serão abordados posteriormente, é feita por via manual. A prescrição inclui todos os 

medicamentos de uso humano, nomeadamente os MSRM, abrangendo também medicamentos 

manipulados e medicamentos contendo estupefacientes ou substâncias psicotrópicas , tal como  

tecnologias de saúde comparticipadas pelo Estado dos quais constam, por exemplo, os equipamentos 

necessários ao controlo da Diabetes Mellitus8. 

 A prescrição eletrónica de receitas pode ser realizada de duas formas: a materializada, em 

que se pressupõe a impressão da receita resultante da prescrição efetuada por meios eletrónicos, e a 

desmaterializada, em que a receita não surge em formato papel, acessível e interpretável por meio de 

equipamento eletrónico e que inclui atributos que comprovam a sua autoria e integridade8 . 

De acordo com a finalidade dos medicamentos, a receita eletrónica materializada subdivide-se 

em dois tipos. Normalmente, apresenta uma validade de 30 dias e os medicamentos prescritos 

destinam-se a tratamentos de curta duração. Porém, esta poderá ser renovável com a emissão de, no 

máximo, 3 vias, em que cada uma possui a devida identificação e um número de receita único atribuído 

de acordo com as regras de atribuição de número de receita, desde que contenha medicamentos 

destinados a tratamentos de longa duração13. 

Tal como referido anteriormente, a prescrição de medicamentos pode, excecionalmente, 

realizar-se por via manual, em certas condições, nomeadamente em casos de: falência do sistema 

informático; inadaptação fundamentada do prescritor, previamente confirmada e validada anualmente 

pela respetiva Ordem profissional; prescrição ao domicílio; outras situações até um máximo de 40 

receitas médicas por mês 8. 

Dependendo do MSRM, as receitas médicas podem ainda ser classificadas em receita médica 

especial e receita médica restrita. A receita médica especial aplica-se a medicamentos que contenham, 

em dose sujeita a prescrição, uma substância classificada como estupefaciente ou psicotrópico, ou que 

possam, em caso de utilização anormal, por conter ou não uma substância que, pela sua novidade ou 

propriedades, dar origem a riscos importantes de abuso medicamentoso, criar toxicodependência ou 

ser utilizados para fins ilegais12.Estão sujeitos a receita médica restrita os medicamentos cuja utilização 

deva ser reservada a certos meios especializados. 

 

3.1.2. Prescrição e Validação da Prescrição Médica 

A dispensa de MSRM, por parte do farmacêutico ou do técnico de farmácia, exige a 

responsabilidade do mesmo em conferir se todos os requisitos pré-definidos, independentemente do 

tipo de dispensa, se encontram em cumprimento. 

Assim sendo, a prescrição de MSRM inclui obrigatoriamente a DCI da substância ativa, a forma 

farmacêutica, a dosagem, a apresentação, a quantidade e a posologia 8. Para que a receita seja válida, 

é necessário incluir: a respetiva numeração; a identificação do médico prescritor; o local da prescrição; 

os dados do utente (nome, número nacional, número de beneficiário da entidade financeira 

responsável, quando aplicável) e o regime especial de comparticipação de medicamentos (indicado 

com as letras R, quando aplicado a utentes pensionistas, ou com a letra O, quando aplicado a utentes 
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abrangidos por um regime especial de comparticipação, identificado por menção ao respetivo diploma 

legal), e, por fim, a entidade financeira responsável pelo pagamento da comparticipação.  

A validação da receita manual carece ainda de verificação da existência da assinatura 

manuscrita do clínico e das vinhetas identificativas do médico e do local de prescrição, se aplicável, 

para além de, segundo o Despacho n.º 8809/2018, de 17 de setembro14, em vigor a partir de 30 de 

junho de 2019, do logótipo dos 40 anos do SNS. No caso de receita desmaterializada, inclui-se, ainda, 

a hora da prescrição. 

A emissão de uma única receita pressupõe, no caso de receita materializada ou por via manual, 

a prescrição até quatro medicamentos ou produtos de saúde distintos, em receitas distintas, não 

podendo, em caso algum, o número total de embalagens prescritas ultrapassar o limite de duas por 

medicamento ou produto, nem o total de quatro embalagens. No caso da receita desmaterializada, 

cada linha de prescrição só pode incluir um produto de saúde ou um medicamento, até um máximo de 

duas embalagens de cada. No entanto, existem algumas exceções, como a dispensa de doses unitárias 

ou embalagens unitárias8, ou as substâncias estupefacientes ou psicotrópicas, que serão abordadas 

noutro tópico.  

Os medicamentos comparticipados pelo SNS necessitam de obedecer às condições 

supramencionadas, porém, a prescrição pode, excecionalmente, incluir a DCI, por marca ou indicação 

do nome do titular da AIM, se não existir medicamento genérico comparticipado para a substância ativa 

prescrita ou para a qual só exista original de marca, ou ainda perante devida justificação técnica do 

prescritor quanto à insuscetibilidade de substituição do medicamento prescrito. As justificações técnicas 

admissíveis estão assinaladas em local próprio da receita e encontram-se descritas a seguir: 

Alínea a) - Medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito, constando na receita a 

menção “Exceção a) do n.º 3 do art. 6.º”  

Alínea b) - Reação adversa prévia, constando na receita a menção “Exceção b) do n.º 3 do art. 

6.º - Reação adversa prévia”;  

Alínea c) - Continuidade de tratamento superior a 28 dias, constando na receita a menção 

“Exceção c) do n.º 3 do art. 6.º - continuidade de tratamento superior a 28 dias”.  

No caso das alíneas a) e b) é obrigatória a dispensa do medicamento prescrito, porém, em 

relação à alínea c) o utente tem o direito de exercer o direito de escolha. Convém referir que as alíneas 

a, b e c podem facilmente ser de uso abusivo por parte do prescritor, sendo que por exemplo a utilização 

da alínea b não é obrigatória a comunicação da reação adversa ao Sistema Nacional de 

Farmacovigilância (SNF) do Infarmed. Por sua vez, se o utente não tivesse direito de opção na alínea 

c, qualquer medicamento prescrito seria impedido de substituição por medicamento mais barato e igual. 

Convém referir que a lei não previa estas opções e que foram introduzidas sob a alçada da Ordem dos 

Médicos e posteriormente pela Ordem dos Farmacêuticos e da Associação Nacional das Farmácias. 

No início da aplicação da Lei o recurso às exceções foi enorme, todavia foi-se diluindo no tempo sendo 

neste momento pontual.  

No momento da dispensa, salvo as exceções previamente descritas, o farmacêutico ou seu 

colaborador tem o dever de informar o utente sobre o medicamento comercializado que, cumprindo a 

prescrição, apresente o preço mais baixo8. Atualmente, os modelos das receitas eletrónicas 
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contemplam uma coluna referente aos encargos que o utente pode ter no momento de aquisição de 

determinado medicamento, conforme o seu regime de comparticipação, ou seja, encontra-se descrito 

o PVP máximo que o utente terá de pagar pelo medicamento mais acessível que existe no mercado. 

Desta forma, as farmácias devem ter sempre disponíveis para venda, no mínimo, três medicamentos 

de cada grupo homogéneo, de entre os que correspondam aos cinco preços mais baixos, devendo 

dispensar o de menor valor8 .O exercício, ou não, do direito de escolha do utente, nos termos permitidos 

pela lei, é, validado através da respetiva assinatura, para além de que esta comprova a dispensa 

efetuada,  no caso de receita manual; essa confirmação pode igualmente ser concretizada mediante a 

utilização do código do direito de opção, no momento da dispensa, em caso de receita eletrónica 

materializada ou desmaterializada. Por fim, após a verificação do cumprimento de todos os parâmetros 

acima referidos, as receitas manuais que não contêm rasuras ou caligrafias e canetas diferentes (ou 

escritas a lápis) permanecem na farmácia onde os medicamentos foram dispensados, sendo 

posteriormente reencaminhadas para as entidades responsáveis pela sua faturação. É de extrema 

importância que a verificação deste tipo de receita seja o mais rigorosa possível, visto que, caso a 

entidade responsável detete alguma irregularidade, o valor correspondente à comparticipação pode 

não ser pago à farmácia.  

   

3.1.3. Medicamentos estupefacientes e psicotrópicos 

Os Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos englobam as substâncias contidas nas 

tabelas I e II do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro15, e n.º 1 do artigo 86.º do Decreto-Regulamentar 

n.º 61/94, de 12 de outubro 16. Estas mesmas substâncias estão sujeitas a um controlo mais austero 

com um regime jurídico próprio aplicável ao seu tráfico e consumo devido à sua capacidade de ação 

ao nível do Sistema Nervoso Central, provocando uma alteração das suas funções. Como tal, 

conduzem facilmente a tolerância, dependência física ou psíquica e sintomas de privação15,16. 

Embora estas substâncias possuam agravados riscos associados à sua utilização, em 

determinados cenários, a relação risco-benefício poderá ser vantajosa para o utente. Nestes casos, a 

prescrição destes fármacos, para além de obedecer aos parâmetros identificados no ponto 3.1.2 

(Prescrição e Validação da Prescrição Médica), é feita isoladamente e a receita eletrónica materializada 

é identificada como receita especial, “RE”. A receita desmaterializada deve estar identificada como 

“LE”.  

Em concordância com o regime jurídico relativo ao tráfico e consumo de Estupefacientes e 

Psicotrópicos15,16, na farmácia o controlo destes medicamentos é feito em dois momentos sendo o 

primeiro descrito na Receção de Encomendas e o último aquando da dispensa do mesmo. 

Independentemente do tipo de prescrição, o farmacêutico tem de registar informaticamente os dados 

pessoais do paciente e de quem levanta a medicação (nome; data de nascimento; número do cartão 

do cidadão ou número do passaporte no caso de cidadãos estrangeiros). No final do atendimento o 

paciente ou o seu representante (maior de idade) necessitam de assinar, no caso das prescrições 

manuais ou materializadas, no verso da receita, no caso das prescrições desmaterializadas, no 

documento de dispensa de psicotrópicos e estupefacientes. Estes documentos são mantidos em 

arquivo na farmácia durante um período de três anos assim como as cópias de eventuais receitas 



19 
 

manuais ou materializadas. Até ao dia 8 do mês seguinte à dispensa, será enviado para o INFARMED 

um arquivo informático contendo as saídas de estupefacientes e eventuais copias digitalizadas de 

receitas manuais ou informatizadas materializadas8. 

No período de estágio, dispensei várias substâncias psicotrópicas ou estupefacientes, tendo 

oportunidade de observar e realizar este processo diversas vezes. 

 

3.1.4. Regimes de Comparticipação  

A criação do SNS, em 1979, assenta na equidade de acesso a cuidados de saúde a toda a 

população portuguesa 17. 

O regime de comparticipações foi desenvolvido como uma medida efetiva na garantia de 

promoção de Saúde, em que o Estado Português comparticipa determinada percentagem do PVP de 

medicamentos que demonstram valor terapêutico acrescentado para as indicações terapêuticas 

reclamadas ou à demonstração da sua vantagem económica,8 de acordo com o escalão 

socioeconómico em que o utente se insere. Para este efeito, existem dois regimes de comparticipação: 

o normal e o especial. 

No regime geral, a comparticipação do Estado sobre o PVP dos medicamentos é fixado sob a 

forma de percentagem, categorizando os fármacos, de acordo com a sua classificação 

farmacoterapêutica nos seguintes escalões: Escalão A – 90%, Escalão B – 69%, Escalão C – 37%, 

Escalão D – 15%18.  

Os beneficiários do regime especial de comparticipação, tal como exposto anteriormente, 

podem ser representados pela letra R (pensionistas) ou O (grupos especiais de utentes com 

determinadas patologias). Os pensionistas obtêm, em fármacos do escalão A, um acréscimo de 5% na 

comparticipação, havendo um acréscimo de 15 % para os restantes escalões, no caso dos utentes  

cujo rendimento total anual não exceda 14 vezes a retribuição mínima mensal garantida em vigor no 

ano civil transato, ou 14 vezes o valor do indexante dos apoios sociais em vigor, quando este 

ultrapassar aquele montante18. No entanto, caso os medicamentos dispensados tenham um PVP dentro 

dos cinco mais baratos, a comparticipação é de 95%. No regime O, a comparticipação do Estado no 

preço de medicamentos é definida por despacho do membro do Governo responsável pela área da 

saúde e, assim, diferentemente graduada em função das entidades que o prescrevem ou dispensa18.  

Com a implementação do Sistema Nacional de Avaliação de Tecnologias de Saúde (SiNATS) 

estabeleceram-se regimes específicos de comparticipação de dispositivos médicos, sendo o exemplo 

mais sonante a comparticipação de tiras-teste para determinação de glicemia, cetonemia e cetonúria, 

em 85% do PVP, e agulhas, seringas e lancetas em 100%, para a automonitorização de pessoas com 

diabetes19.        

É importante ainda mencionar a existência paralela de diversos sub-sistemas de saúde por 

entidades, de forma a beneficiar um certo conjunto específico de cidadãos, dos quais são exemplo a 

ADSE, I.P. (Instituto de Proteção e Assistência na Doença), responsável pelos cuidados de saúde dos 

funcionários públicos, o SAMS® (Serviço de Assistência Médico-Social dos Sindicatos) e a Médis® 

(seguros de saúde). 
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A definição e inclusão de um medicamento como comparticipado é definida conforme os termos 

contemplados na legislação em vigor; consequentemente, o cálculo do preço de referência desse 

medicamento deve corresponder à média dos cinco medicamentos mais baratos existentes no mercado 

que integrem cada grupo homogéneo, sendo que o valor de comparticipação desse será o mesmo para 

os medicamentos mais caros do mesmo grupo. O INFARMED define e publica, até ao dia 15 do último 

mês de cada trimestre civil, as listas de grupos homogéneos18. 

 

3.1.5. Receituário e conferência de receituário 

No âmbito da implementação da receita desmaterializada, o procedimento de pagamento da 

comparticipação dos medicamentos às farmácias pelo Estado foi alterado; consequentemente, a 

conferência do receituário é cada vez menos necessária, visto que as receitas eletrónicas 

desmaterializadas são verificadas pelo SI no ato da dispensa, automatizando o envio das mesmas às 

respetivas entidades responsáveis. De qualquer das formas, para que a farmácia receba o valor do 

reembolso correspondente à percentagem de PVP comparticipada pelo Estado, é necessário que as 

receitas sejam válidas, ou seja, que obedeçam a todos os requisitos listados no ponto prévio.  

Relativamente às receitas manuais, a probabilidade de erro humano é extremamente elevada, 

obrigando o responsável pela sua verificação a um cuidado redobrado no momento da sua conferência. 

Assim sendo, mensalmente é necessário verificar se a medicação dispensada corresponde à prescrita, 

a validade e a assinatura do médico detetando possíveis falhas. Caso as receitas cumpram todos os 

parâmetros, são carimbadas, assinadas e organizadas em lotes de 30; é impresso um verbete de lote, 

guardado juntamente com cada lote. São também emitidas as relações de resumos de lote e respetivas 

faturas finais para cada uma das entidades responsáveis pela comparticipação. Para finalizar este 

processo, as receitas e respetiva documentação são enviadas para o Centro de Conferência de Faturas 

(CCF), até ao dia 10 de cada mês20. Neste caso, como a FV é associada da ANF, esta entidade antecipa 

o pagamento da comparticipação à farmácia. Desta forma, será a ARS Norte I.P. a responsável pelo 

pagamento à ANF3. 

 

3.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) 

Os medicamentos não sujeitos a receita médica subdividem-se em duas categorias; embora 

possam ser dispensados sem receita médica numa farmácia, ou em locais previamente autorizados 

pelo INFARMED, existe uma classe particular, denominada de MNSRM de Dispensa Exclusiva em 

Farmácias, que engloba medicamentos que, apesar de poderem ser dispensados sem prescrição 

médica, a respetiva dispensa é condicionada à intervenção do farmacêutico e à aplicação de protocolos 

de dispensa. Salvo os casos previstos na legislação que define o regime de comparticipação do Estado 

no preço dos medicamentos, os MNSRM não são comparticipáveis. 

Segundo a definição elucidada pela Portaria n.º 1100/2000, de 17 de novembro21, consideram-

se medicamentos não sujeitos a receita médica as substâncias ou associações de substâncias 

utilizadas na prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças, (…) devendo (…) encontrar-se 

demonstrada uma relação risco/benefício claramente favorável à sua utilização e cujo perfil de 

segurança se encontre bem estudado e seja aceitável no contexto da automedicação. De acordo com 
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esta definição, o uso de MNSRM promove a automedicação do utente e é de extrema importância que 

o farmacêutico, no momento da venda, questione e aconselhe o utente de forma a assegurar que o 

medicamento a ser dispensado é o mais indicado para tratar a patologia em causa, ou de forma a 

recomendar aconselhamento médico.  

Durante o período de estágio, destacaram-se alguns momentos em que o conhecimento do 

farmacêutico se revelou fulcral para a resolução de problemas de automedicação, bem como o 

encaminhamento para o médico. Dois casos que assinalo durante o meu percurso de estágio 

resultaram, no primeiro, num reencaminhamento para o médico, e, no segundo caso, numa modificação 

da terapia recomendada pelo farmacêutico. Na primeira situação, o utente chegou à farmácia e pediu 

um xarope expetorante. No momento, foi-lhe questionado quais os sintomas que o motivaram a pedir 

o xarope, nomeadamente há quanto tempo tinha começado a tosse e se apresentava expetoração. O 

utente referiu que não tinha tosse nem a presença de expetoração, mas que sentia uma impressão na 

garganta como se tivesse um nódulo. Perante esta informação, foi questionado há quanto tempo 

detetara a presença do suposto nódulo e se sentia dores. O utente referiu que não e, com base nestas 

informações, foi aconselhado o acompanhamento desta situação por um médico. O segundo caso 

tratou-se de uma recém-mãe que chegou à farmácia e pediu um xarope expetorante para as suas 

recém-nascidas. Como profissionais de saúde, o Dr. Rui Romero salientou que a toma deste xarope 

poderia acarretar riscos à saúde das crianças, visto que a fluidificação do muco nasal levaria a 

acumulação do mesmo na cavidade oral, podendo haver risco de asfixia. Posto isto, o Diretor Técnico 

recomendou a aplicação de medidas não farmacológicas como nebulizações. 

A dispensa de MNSRM revelou-se um dos desafios mais complicados de ultrapassar durante 

o período de estágio. A existência de uma multiplicidade de produtos que poderão ser utilizados para 

o mesmo fim, aliada à falta de experiência e à dificuldade de, em muitos casos, identificar o problema 

a solucionar, tornou, muitas vezes, da minha parte, o aconselhamento farmacêutico complicado. 

Felizmente, com a ajuda do Dr. Rui Romero, o acompanhamento prestado e o esclarecimento de muitas 

dúvidas por mim colocadas permitiram-me ganhar confiança crescente no atendimento ao longo do 

período de estágio. 

 

3.3. Dispensa de outros produtos de saúde  

Na FV existem ainda muitos outros produtos disponíveis para a comercialização enquadrados 

em diferentes categorias, conforme a legislação que lhes é aplicável: Medicamentos Manipulados22; 

Produtos Cosméticos e Dermofarmacêuticos23; Medicamentos de Uso Veterinário (MUV) 24; 

Dispositivos Médicos25; Suplementos Alimentares26; Produtos para Alimentação Especial27; e, por 

último, Produtos Homeopáticos12. 

No decorrer do meu estágio dispensei inúmeros produtos enquadrados nas categorias acima 

mencionadas, destacando os dispositivos médicos, nomeadamente testes de gravidez, termómetros e 

ligaduras, tendo oportunidade de explicar o seu modo de utilização ao utente. Para além de dispositivos 

médicos, a preocupação com a saúde animal é uma temática cada vez mais enraizada no quotidiano 

dos utentes da FV, sedo que os MUV constituem uma das categorias com maior percentagem de 

vendas. A maior parte dos produtos vendidos são os antiparasitários internos e externos e, devido à 
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elevada procura destes produtos, durante o estágio, eu e a minha colega tivemos autorização para a 

criação de uma zona destinada apenas a estes produtos. No caso dos produtos de alimentação 

especial, onde se incluem todos os produtos destinados a suprir necessidades nutricionais particulares 

de determinados grupos de pessoas, os artigos mais procurados são as fórmulas para lactentes. Num 

outro domínio, embora existam alguns produtos homeopáticos na FV, não há grande procura destes 

por parte dos utentes, uma situação que também se verifica com os medicamentos manipulados. Pelo 

contrário, os suplementos alimentares constituem uma categoria cada vez mais valorizada pelos 

utentes, principalmente pela crença que produtos elaborados com substâncias naturais e minerais não 

são prejudiciais à saúde humana. Estes são classificados com géneros alimentícios e, como tal, são 

da responsabilidade da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária (DGAV); no entanto, o farmacêutico 

tem a obrigação de informar os utentes de alguns riscos associados à sua toma, como, por exemplo, o 

risco de interações de alguns componentes com alimentos ou até com alguns medicamentos. Por fim, 

os produtos de dermocosmética, produtos capilares e de higiene são desvalorizados pela maioria dos 

utentes da farmácia devido às suas limitações financeiras. Por ser um dos grupos com potencial de 

grandes lucros para a farmácia, durante o estágio tivemos a oportunidade de efetuar diversas 

campanhas promocionais, na tentativa de aumentar as vendas efetuadas e de promover o escoamento 

destes produtos, que foram desenvolvidas através do novo módulo de atendimento do Sifarma e 

divulgadas aos utentes da farmácia através de SMS e e-mail, e ao restante público pelo Facebook, 

tendo tido a oportunidade de, juntamente com a Daniela, criar a página e acompanhar a gestão da 

mesma.  

 

4. Serviços Farmacêuticos  

A mudança no paradigma socioeconómico ao longo dos últimos anos, culminou com a 

valorização da profissão farmacêutica nos diferentes setores de Saúde.  Como tal, a par da Portaria n.º 

97/2018, de 9 de abril 28, foram desenvolvidos novos modelos de cobertura e acesso aos medicamentos 

nas farmácias, modificando as medidas políticas aplicadas na atual legislatura.  

A prestação de diversos serviços farmacêuticos, para além de diminuir os encargos para o 

SNS, permite um maior acompanhamento dos utentes, aumentando a sua qualidade de vida, para além 

de, devido à proximidade farmacêutico-utente e à facilidade de acesso à farmácia, possibilitar a 

Educação em Saúde. Por conseguinte, a Farmácia Vitória possibilita ao utente a determinação de 

parâmetros bioquímicos e fisiológicos e a administração de injetáveis e vacinas não contempladas no 

Plano Nacional de Vacinação. 

 

4.1. Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

4.1.1. Pressão Arterial  

A Hipertensão Arterial constitui um dos principais fatores de risco de Doenças 

Cardiovasculares. Devido ao aumento da sua incidência na população mundial, torna-se premente a 

consciencialização para esta problemática no seio da população e, simultaneamente, o 

acompanhamento regular dos utentes, controlando os seus valores e a introdução de mudanças no 

estilo de vida, propondo alternativas mais saudáveis. 
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Na Farmácia Vitória, a medição da pressão arterial é realizada no gabinete médico pelos seus 

funcionários com o auxílio de um tensiómetro de braço, que indica a pressão sistólica, a pressão 

diastólica e a pulsação. Conforme a conferência radial do braço do utente, é necessário escolher 

primeiramente o tipo de braçadeira que mais se lhe adequada. Durante o período de estágio realizei 

frequentemente esta medição a diversos utentes que a solicitavam, uma vez que a mesma é gratuita. 

A medição era efetuada com o utente sentado, com as pernas não cruzadas, de braço repousado e em 

silêncio; esta determinação era repetida após alguns minutos para garantir uma melhor precisão dos 

resultados. A medição era registada em cartão próprio, fornecido pela farmácia, o que facilitava o 

seguimento do utente tanto pelo farmacêutico como pelo médico. Previamente à medição, de forma a 

entender o historial do paciente, questionava-o sobre o seu historial médico, nomeadamente sobre 

existência de comorbilidades, o tipo de medicação que já tomava e os seus hábitos de vida, 

aproveitando para contribuir com algumas alternativas saudáveis que o poderiam beneficiar. 

 

4.1.2. Colesterol Total, Triglicerídeos e Glicemia  

A dislipidemia e a Diabetes, tal como a Hipertensão Arterial, constituem fatores de risco para o 

desenvolvimento de Doenças Cardiovasculares. Devido à sua relevância, torna-se extremamente 

importante a medição periódica destes valores, mesmo no caso de pessoas aparentemente saudáveis. 

Devido à facilidade de acesso e aos baixos custos associados, a medição destes marcadores na 

farmácia, pelo método de punção capilar, embora menos precisa e exata do que a análise sanguínea 

propriamente dita, constitui um método preferencial pelos utentes. 

Na Farmácia Vitória apenas é realizada a medição do colesterol total descartando os níveis de 

HDL e LDL. Ao invés dos triglicerídeos, a medição do colesterol e da glicemia não necessita de ser 

efetuada em jejum; porém, principalmente no caso da glicemia, em que os valores fora de jejum estão 

apenas tabelados para as duas horas seguintes à refeição, recomenda-se o jejum de modo a aumentar 

o rigor da medição. 

No decurso dos três meses de estágio realizei diversas vezes estas medições, embora algumas 

vezes fosse necessário o auxílio do Dr. Rui Romero devido à sensibilidade do aparelho de medição do 

colesterol e triglicerídeos. Para além disso, durante este período tive oportunidade de aperfeiçoar o 

procedimento da medição, otimizando o atendimento e focando a atenção no utente. 

 

4.2. Administração de injetáveis  

A administração de injetáveis e vacinas não contempladas no Plano Nacional de Vacinação é 

apenas executada por farmacêuticos com formação adequada, reconhecida pela Ordem dos 

Farmacêuticos (OF), ou por enfermeiros específica e exclusivamente contratados para esse efeito29, 

sendo da responsabilidade do Diretor Técnico. Na Farmácia Vitória, é o Dr. Rui Romero que efetua 

este serviço no gabinete do utente. 

Os injetáveis mais comuns para administração eram os anti-inflamatórios Voltaren® e 

Relmus®, tendo havido oportunidade de assistir múltiplas vezes a todo o processo. 
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4.3. VALORMED® 

A implementação de um sistema autónomo para a recolha e tratamento de medicamentos 

tornou-se possível a partir de 1999 com o VALORMED®. A associação de vários agentes da cadeia do 

medicamento, como a APIFARMA, a ANF e a  Associação de Grossistas de Produtos Químicos e 

Farmacêuticos (GROQUIFAR), permitiu a recolha e subsequente gestão dos resíduos, a nível nacional, 

de embalagens de medicamentos de uso humano, contendo ou não restos de medicamentos, resíduos 

de embalagens de medicamentos de uso veterinário, contendo ou não restos de medicamentos, e 

produtos veterinários vendidos30. 

A Farmácia Vitória tem disponível um contentor da VALORMED®, que, quando atinge o limite 

da sua capacidade, é selado e é impresso um talão, a partir do Sifarma2000®, onde constam os dados 

necessário à recolha por parte dos distribuidores que os encaminham para as entidades competentes. 

 

4.4. Programa de Troca de Seringas 

O programa de Troca de Seringas, desenvolvido em 1993 com o objetivo de prevenção e 

diminuição da prevalência de infeções pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH) e pelos vírus das 

Hepatites B e C, por via sexual, endovenosa e parentérica, promove a distribuição de seringas e 

material esterilizado a Pessoas que Utilizam Drogas Injetáveis (PUDI), aquando da entrega, por parte 

destes, das seringas utilizadas31. 

 O enquadramento da Farmácia Vitória num meio social em que a utilização de substâncias 

psicoativas é bastante comum torna a implementação deste programa uma mais valia para a 

população, reduzindo o abandono e reutilização de seringas, contribuindo também para o bem-estar 

social e ambiental. Assim, a farmácia dispõe de vários kits e de contentores próprios utilizados 

diariamente para a eliminação deste tipo de material. 

 

5. Atividades desenvolvidas na Farmácia  

No decorrer do período de estágio tive a oportunidade de participar em diversas formações 

complementares. Assim sendo, através da Escola de Pós-Graduação em Saúde e Gestão (EGPSG), 

frequentei duas formações.  

A primeira, realizada dia 23 de maio, na sede da ANF, abordou a criação de novas campanhas 

e análise de certos parâmetros relativos ao funcionamento da farmácia no novo módulo de atendimento 

do Sifarma® teve a duração de 2 horas e meia (14h-16h). A formação foi bastante relevante, pois 

permitiu a aplicação prática dos conhecimentos que adquiri durante a formação, e contribuiu para a 

dinamização da farmácia através de elaboração de várias atividades promocionais da farmácia, 

nomeadamente uma campanha de Aniversário; Cuidado com os pés- produtos da marca Footness®; 

promoção de produtos da marca Interapothek®; Campanha de produtos Anti-Mosquito da marca 

Chicco®; Campanha Depuralina Bomb. 

 Dia 30 de maio, na FFUP, realizou-se um workshop no âmbito de Comunicação Clínica, sendo 

que as competências exploradas e desenvolvidas durante esta formação permitiram-me melhorar o 

meu atendimento e ensinaram-me, principalmente, a comunicar de forma mais eficaz. A formação 

durou o dia todo (9h30-17h). 

http://www.groquifar.pt/
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Por   último, no dia 11 de junho, também na sede da ANF, participei numa formação explicativa 

sobre a Diretiva dos Medicamentos Falsificados (DMF), e sobre a realização de reservas no 

Sifarma2000® durante 3 horas (10h-12h). Relativamente a este último tópico, embora tenha sido 

bastante esclarecedor tomar conhecimento sobre todas as medidas implementadas e implicações 

práticas da DMF, a explicação de realização de reservas no Sifarma2000®, e não no novo módulo de 

atendimento, revelou-se pouco produtiva, visto que esta já era uma prática dominada por mim há algum 

tempo. 
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Parte II – Temas Desenvolvidos 

Desde o primeiro dia de estágio tive oportunidade de realizar atendimento. Por estar desde o 

início em contacto direto com os utentes da farmácia e, consequentemente, poder constatar o contexto 

socioeconómico em que a farmácia se enquadrava, durante o primeiro mês beneficiei de uma perceção 

mais abrangente e global do funcionamento do estabelecimento, o que me permitiu identificar 

prontamente certas problemáticas da população e da farmácia que serviram de suporte para o 

desenvolvimento dos meus projetos. Para além das razões previamente mencionadas, procurei 

também realizar projetos que se destacassem pela inovação e que me despertassem interesse 

obrigando-me a adquirir novas capacidades e conhecimentos, e que fossem, acima de tudo, relevantes 

para a farmácia, utentes e profissionais de saúde. 

 

Projeto 1: A adesão à terapêutica pelos novos canais de comunicação disponíveis entre 

farmacêutico e utente  

A adesão à terapêutica define-se como o processo pelo qual os doentes tomam os 

medicamentos de acordo com uma dada prescrição/recomendação de um profissional de saúde e é 

expressa como a percentagem das doses prescritas que foram realmente tomadas em relação às 

prescritas durante um período específico de tempo. Este processo constitui um fator determinante na 

gestão eficaz de uma doença32.  

O aumento da esperança média de vida originou um aumento na incidência de doenças 

crónicas e, consequentemente, do número de idosos polimedicados, introduzindo um novo conceito 

clínico denominado de polifarmácia33. 

A polifarmácia é definida como o uso de vários medicamentos concomitantemente, 

normalmente aplicada a idosos que tomam mais de 4 ou 5 fármacos diferentes, diariamente, para o 

tratamento de diversas patologias. Embora esta situação seja cada vez mais comum, principalmente 

na população sénior, e maioritariamente baseada em evidências de eficácia clínica, existem riscos 

associados a esta mesma prática, nomeadamente, o aparecimento de reações adversas, interações 

medicamentosas e, por fim, a falta de adesão à terapêutica 34. 

Aliado aos fatores supramencionados, a falta de educação em Saúde faz com que muitas vezes 

a informação transmitida ao utente e necessária à toma dos medicamentos não seja de fácil 

compreensão. A comunicação centrada no utente torna-se cada vez mais fundamental, de forma a 

garantir adesão e segurança na toma da medicação35.  

O desenvolvimento de novos métodos de comunicação por oposição aos tradicionais -conversa 

com os profissionais de saúde, como o médico e o farmacêutico; criação e desenvolvimento de guias 

de tratamento; escrita da posologia - é uma das medidas utilizadas para combater esta problemática e 

diminuir a iliteracia em Saúde. 

 

1. Enquadramento do Projeto 

 

Na Farmácia Vitória, adicionalmente aos métodos de comunicação clássicos, está disponível o 

Med180º como um canal de comunicação inovador e alternativo.  
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Com o desenvolvimento do novo módulo de atendimento do Sifarma®, novas funcionalidades 

ficaram disponíveis nas Farmácias Portuguesas com o objetivo de prestar um serviço mais completo e 

direcionado para o utente. Desta forma, surge o programa Med180º. Utilizado pelas farmácias com o 

novo módulo de atendimento, este programa defende a Segurança na Dispensa e Toma de 

Medicamentos ao assegurar uma comunicação entre médico-farmacêutico-utente mais rápida, segura 

e eficaz. A criação de uma rede de comunicação direta entre os 3 principais intervenientes na saúde 

do utente fortalece a relação entre os mesmos, permitindo um acompanhamento mais focado e 

centralizado no beneficiário. 

Na sequência da implementação deste projeto, decidi avaliar a relevância e eficácia do mesmo, 

realizando um inquérito distribuído a todos os utentes da farmácia durante 2 meses.  

Sendo o público alvo da Farmácia Vitória constituído, maioritariamente, por uma população 

envelhecida, polimedicada em consequência de várias comorbilidades, aliada às poucas possibilidades 

económicas e baixos níveis de escolaridade, pareceu-me lógica a criação de uma solução de fácil 

interpretação, versátil o suficiente para as múltiplas posologias dos doentes polimedicados, de fácil uso 

para a farmácia e, por fim, que não representasse um custo adicional à dispensa do medicamento. 

Durante o meu estágio, senti a necessidade de criação de um meio de comunicação mais 

adaptado à base de clientes da FV, assentando na elaboração de uma etiqueta posológica à base de 

pictogramas, de forma a abranger os utentes analfabetos e/ou com incapacidades cognitivas, adaptada 

a cada utente, contendo informação apenas para ele relevante. As informações que decidi incluir na 

etiqueta foram consideradas por mim as mais relevantes. Assim sendo, englobei o nome do utente, a 

indicação terapêutica do fármaco em questão, o esquema posológico da sua toma e algumas 

advertências associadas ao seu uso. 

 

2. Introdução Teórica  

2.1. Demografia em Portugal – distribuição etária em conformidade com o aumento da 
taxa de envelhecimento   

Dados do relatório anual do Instituto Nacional de Estatísticas (INE), em 2018, situaram o índice 

de envelhecimento em 159,4, sendo a população idosa constituída por pessoas com mais de 65 anos36. 

O índice de envelhecimento é um dos indicadores de população, refletindo a distribuição etária 

de um país. De acordo a definição do Censos, o índice de envelhecimento consiste no número de 

pessoas com mais de 65 anos de idade por cada 100 pessoas menores de 15 anos, em que um valor 

inferior a 100 traduz-se na existência de mais jovens comparativamente a idosos37.  De facto, com base 

nas estatísticas apresentadas, é possível constatar que a população portuguesa é bastante 

envelhecida, estando Portugal, a nível europeu, classificado como o 3.º país com maior índice de 

envelhecimento 35.Sem sinal futuro da reversão do panorama demográfico, este valor tem vindo a 

aumentar ao longo dos últimos anos, como se pode verificar na Figura 1 37,39. Fatores como o aumento 

da esperança média de vida ( em que Portugal se situa acima da média europeia), aliado aos aspetos 

demográficos impactados durante a crise de 2008-2014, como a diminuição da taxa de natalidade e o 

aumento do fluxo imigratório, implicam uma diminuição na população jovem atual, prevendo um 

aumento progressivo da taxa de envelhecimento do nosso país. Mesmo com a atenuação desses 

valores, um reflexo de melhorias na economia portuguesa, tal não deverá ser suficiente para reverter 
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esta situação, visto que, de acordo com projeções do INE, a taxa de envelhecimento em 2080 deverá 

ter duplicado em relação à atual39,40.  

2.2. Iliteracia de um ponto de vista global e medidas práticas para a sua resolução 

A United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) define literacia 

como a capacidade de ler e escrever com compreensão de uma pequena e simples afirmação. 

Consequentemente, a iliteracia é o contrário do mesmo36. 

De um ponto de vista global, a taxa de iliteracia, de acordo com a UNESCO, tem vindo a 

diminuir, visto que, em 2016 esta situava-se em menos de 10%, comparativamente aos 25% de há 50 

anos. Porém, estes dados referem-se à população juvenil (com menos de 15 anos), continuando ainda 

a existir um total de 750 milhões de adultos analfabetos41. 

As metas traçadas pela Organização das Nações Unidas (ONU) para 2030 e os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) pretendem assegurar que todos os jovens e uma porção 

substancial de adultos, tanto homens como mulheres, alcancem literacia e numeracia41. Desta forma, 

num esforço conjunto de atingir esta meta, vários países, inclusive Portugal, definem, anualmente, 

planos de ação com medidas concretas. A diminuição da taxa de analfabetismo em Portugal para os 

5%, de acordo com os dados do último Censos, realizado em 2011, foi atingida através da promoção 

do direito de acesso a uma educação permanente. A criação de mais creches, de apoios sociais durante 

a escolaridade obrigatória, como, por exemplo, a iniciativa de manuais grátis para os alunos, o 

melhoramento das condições de escolas e infraestruturas relacionadas e, por fim, o aumento do 

número de bolsas no ensino superior e criação de cursos técnico-profissionais especializantes são 

exemplos de medidas práticas que diminuíram os encargos das famílias e criaram condições para a 

obtenção de resultados de aprendizagem relevantes e eficazes. Porém, todas estas medidas 

Figura 1 - Índice de envelhecimento, 1991-2080 (estimativas e projeções) 
(Fontes/Entidades: INE, PORDATA) 
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negligenciam uma faixa etária em particular 41,42. Os idosos como se pode verificar na Figura 2, 

apresentam taxas de iliteracia superiores às dos jovens. Através da análise dos ODS, conseguimos 

entender que a eliminação da iliteracia transversal às várias faixas etárias não é o objetivo pretendido, 

pois os esforços mundiais concentram-se na sua erradicação nos primeiros anos de idade ou idade 

jovem adulta. Muitas razões poderão ser atribuídas a esta estratégia, como a diminuição das 

capacidades cognitivas durante a vida e a falta de adesão a programas de escolaridade para seniores. 

Contudo, é certo que é necessário a adoção de medidas alternativas que facilitem o quotidiano desta 

faixa, visto que cada vez é mais incomum encontrar pessoas com essas incapacidades. 

2.3. Falta de adesão à terapêutica – Novos métodos utilizados para o seu combate  

A polifarmácia como uma prática crescente na medicina moderna acarreta vários riscos e, como 

tal, de forma a garantir o uso eficaz e correto da medicação, é necessário ter em conta vários fatores  

aplicados aos idosos, como a alteração de parâmetros farmacocinéticos e farmacodinâmicos e a perda 

de funções cognitivas e motoras.43 .Posto isto, as intervenções possíveis de realizar nos cuidados 

primários de saúde resumem-se a 3: revisão da medicação utilizada, avaliação da adesão terapêutica, 

e análise da prescrição.  

A falta de adesão à terapêutica é uma problemática que, por ano, e a nível mundial, gera custos 

evitáveis de cerca de 246 mil milhões de euros. A abrangência deste problema é comparada à de uma 

epidemia e, como tal, existe um esforço conjunto de investigadores e profissionais de saúde de forma 

a erradicar esta situação43. Aliada à polimedicação, esta prática tem vindo a ser avaliada, identificando 

os principais fatores determinantes para a falta de adesão e, em função dos mesmos, propostos novos 

métodos que visam combater e eliminar resultados terapêuticos sub-ótimos. 

Neste sentido, em primeira instância, foi necessário analisar quais as motivações dos utentes 

para não iniciar ou descontinuar uma terapêutica medicamentosa. Dos principais motivos reportados, 

constam o esquecimento da toma da medicação, a alteração de regimes terapêuticos, a falta de 

manifestações físicas de melhorias na condição do indivíduo, a falta de poder económico e a iliteracia 

em Saúde43. 

Identificadas as principais causas, várias estratégias têm surgido ao longo dos últimos anos 

para combater esta realidade. Uma das principais estratégias envolve o acondicionamento secundário 

Figura 2- Comparação da taxa de literacia entre jovens e idosos 
(Fontes/Entidades: UNESCO Institute for Statistics, julho 2017) 
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da medicação, por ser o principal veículo na toma de medicação, para além de que o paciente é 

confrontado com o mesmo diariamente. A alteração do tipo de informação, simplificando-a, abrange, 

desta forma, utentes com baixos níveis de literacia em saúde44. 

 

2.3.1. UMS – Universal Medication Schedule  

A necessidade de desenvolvimento de uma estratégia universal, económica de fácil acesso e 

interpretação tantos para os utentes como para os cuidadores motivou o desenvolvimento de um 

horário universal de medicação. Ao aumentar a compreensão do utente, consequentemente há um 

aumento na adesão terapêutica, culminando num melhor resultado clínico, visto que a não adesão está 

ligada ao aumento de morbilidades e mortalidade em condições crónicas 45. 

O UMS, demonstrado na Figura 3, simplificou a linguagem médica, ao definir quatro intervalos 

de tempo standard (manhã, meio-dia, noite, hora de dormir) e indicar especificamente qual seria o 

horário da toma do medicamento. A nível prático, traduz-se numa alteração de indicações (“tome o 

medicamento duas vezes ao dia” para “tome o medicamento de manhã” e “tome o medicamento à hora 

de dormir”). Para além disso, sugeriu a utilização de caracteres numéricos ao contrário de palavras, ou 

seja, “1” em vez de “um”. Embora possam parecer medidas insignificantes, estudos realizados a nível 

de cuidados clínicos primários indicaram um aumento de 33% na compreensão da posologia prescrita 

pelo médico através deste método45. 

 

2.3.2. ClearRx 

Nos Estados Unidos, as farmácias estão organizadas em marcas de cadeias gigantes e são 

responsáveis pelo acondicionamento da medicação sujeita a receita médica dos utentes. Assim, 

quando um utente vai levantar o medicamento prescrito, recebe um frasco redondo translúcido, com 

um rótulo que contém informação pessoal e necessária à toma da medicação. Porém, a maneira como 

esta está apresentada faz com que o utente não consiga perceber a mensagem (Figura 4), quer devido 

à falta de entendimento da posologia definida pelo médico (adaptada à linguagem de profissionais de 

saúde e não a quem os toma), quer pela desorganização do conteúdo do rótulo. Vários erros de 

medicação têm vindo, por esse motivo, a ser associados a este método46.  

O ClearRx, desenvolvido pela Target®, altera o formato das embalagens de acondicionamento 

dos medicamentos, apresentando um frasco achatado, com maior área de superfície, onde, por um 

Figura 3- Esquema UMS (Fontes/Entidades: California 
Health Care Foundation) 
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lado, a informação está mais organizada e onde é possível utilizar um tamanho de letra maior, e, por 

outro, é possível adicionar mais informações sobre a administração do fármaco e alguns avisos. Para 

além disso, o conteúdo foi estruturado numa sequência lógica, e cada embalagem possui um aro 

colorido em que cada cor é indicativa de um membro familiar, diminuindo a probabilidade de utilização 

de medicação errada47. 

Embora este design tenha ganho o prémio “Design of the Decade”, atribuído pela Industrial 

Designers Society of America em 201048, os estudos efetuados desde a comercialização do mesmo 

não provaram um aumento de adesão e subsequente maior eficácia deste em relação ao método 

clássico. Por este motivo, a Target descontinuou este produto47. 

 

3. Métodos 

3.1. Inquérito 

 Elaborei um questionário anónimo e confidencial (Anexo 4), de forma a avaliar se se verificou 

um aumento de adesão e uma maior segurança na dispensa e na toma da medicação crónica através 

do programa Med180º. Foi escolhida um amostragem de utentes fidelizados da Farmácia Vitória, de 

forma a poder assegurar o seu acompanhamento. O inquérito, composto por 19 questões, incluindo 2 

perguntas controlo, questionava o indivíduo sobre qual seria o benefício da adição da etiqueta aos seus 

medicamentos. Cada item foi avaliado numa escala de 1 a 5, conforme a opinião do utente (1- discordo 

totalmente; 2- discordo; 3- sem opinião; 4- concordo; 5- concordo totalmente). As afirmações foram 

adaptadas ao grau literário dos utentes frequentadores da farmácia.  

Na primeira parte do inquérito foi abordada a relevância do resumo posológico, ou seja, o 

benefício para o utente do uso diário da etiqueta e, seguidamente, os aspetos funcionais da etiqueta 

propriamente dita, nomeadamente os diferentes elementos que a constituíam.  

O estudo foi realizado durante um mês e meio; obtive 35 respostas, sem discriminação de sexo, 

idade e habilitações literárias. Por possuir duas perguntas controlo, foram excluídos todos os inquéritos 

que não obedeceram a ambas, obtendo, na realidade, um total de 34 respostas. 

 

4.  Resultados e Discussão  

Os resultados do inquérito estão representados no Anexo 5, porém serão analisados nesta 

secção. Foram questionados 34 utentes dos quais 35,3% (n=12) utilizava as etiquetas em terapia 

aguda, a maioria 38,2% utilizava-as em terapia crónica (n=13) e 26,5%(n=9) utilizava-as em ambos os 

casos. Dos 34 inquiridos, 76,4% (n=26) afirmaram que a colocação da etiqueta permitia-lhes identificar 

Figura 4 - Rotulagem normal vs ClearRx (Fontes/Entidades:Clear Path Benefits; Adler 
designs, respetivamente 
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qual o medicamento que estavam a tomar, apenas 8,8%(n=3) se mantiveram neutros e os restantes 

(14,7% com n=5) afirmaram que a colocação da etiqueta não seria vantajosa nesse aspeto. Uma das 

bases deste projeto assenta no pressuposto de que a etiqueta poderá oferecer mais autonomia aos 

seus utilizadores e, de facto, 82,3% (n=28) dos inquiridos concordaram. Estes resultados estão também 

em conformidade com a pergunta controlo colocada, tendo obtido as mesmas respostas em ambas. Ao 

serem inquiridos sobre se a colocação da etiqueta originaria a toma regular do medicamento, as 

respostas obtidas foram bastante díspares, o que não permitiu retirar nenhuma ilação em relação a 

este facto -  38,2%(n=13) concordaram; 35,3(n=12) não consideraram haver diferença; 26,5%(n=9) 

discordaram. Porém, relativamente ao horário de toma, a maioria - 55,9% (n=19) - realçou a relevância 

da posologia escrita na embalagem do medicamento. Na última questão, relativa à importância desta 

iniciativa, os inquiridos foram questionados se o seu quotidiano seria facilitado com esta prática, e 

apenas 11,8% discordaram da mesma afirmação, 

Seguidamente, foram avaliados todos os aspetos funcionais da etiqueta, isto é, todos os 

elementos que a constituíam. 76,5% (n=26) dos inquiridos considerou uma mais valia a colocação do 

seu nome na etiqueta, evitando que este fármaco fosse confundido com o de algum elemento do 

agregado familiar, amigos ou, inclusive, cuidadores. Quanto ao tipo de letra e tamanho utilizado, apenas 

14,8% (n=5) sugeriram alterações, principalmente no tamanho. Por outro lado, a nível da linguagem 

utilizada, 88,2%(n=30) afirmou que esta é de fácil compreensão e que não sente dificuldades em 

entender a posologia indicada. Numa auscultação sobre a potencial adição de  informação relevante à 

toma da medicação, as respostas obtidas estão distribuídas de forma igualitária, ou seja, 35,3%(n=12) 

não concordou,32,4(n=11) não tinha opinião formada e 32,3% (n=11) concordaram , o que se traduz 

na necessidade de uma maior amostra sobre a potencialidade desta ferramenta no futuro. 

A impressão do resumo posológico é possível na forma escrita e na forma de pictogramas, 

onde, no último caso, está especificado (a negrito) o horário de toma do fármaco com imagens do sol 

a nascer, a meio do dia, ao final e uma lua a representar a noite. Este sistema foi concebido para 

pessoas com dificuldades de leitura ou com alguma incapacidade, principalmente visual. Visto que a 

maioria dos utentes utilizava a etiqueta escrita, quando inquiridos sobre o tipo de informação e a sua 

clareza, a maioria manteve-se neutra, respetivamente 70,6% (n=24) e 64,7%(n=22). 

Consequentemente, deparados com a eleição do tipo de etiqueta preferencial, a maioria - 64,7% (n=22) 

- respondeu que preferia a escrita. Esta era a segunda pergunta controlo; ambas obtiveram resultados 

semelhantes. 

Foram também avaliadas duas questões que poderiam constituir um risco na utilização deste 

método. Os utentes foram confrontados com a possibilidade de aconselharem o seu medicamento a 

outra pessoa por terem escrita a posologia do mesmo na caixa, ao considerarem os benefícios do seu 

uso. A maioria - 76,5%(n=26) - tinha consciência que, mesmo com a etiqueta colocada, aquele 

medicamento era apenas seu, prescrito para si, consoante as suas necessidades e historial clínico; 

porém, 14,7%(n=5) respondeu positivamente e 11,8%(n=4) manteve-se neutro. Estas respostas 

revelaram a necessidade de, no momento da prescrição e na dispensa, realçar a intransmissibilidade 

da medicação prescrita e os riscos e perigos potenciais da toma não recomendada por um profissional 

de saúde. 
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Por fim, foram comparadas as respostas obtidas entre a medicação aguda, crónica e ambas. 

Para tal, selecionei duas perguntas do inquérito que considerei mais relevantes para verificar se este 

fator seria determinante no aumento da adesão e na segurança da toma do fármaco, traduzindo-se nas 

respostas obtidas aos itens “Esqueço-me menos de tomar o medicamento” e “Sinto-me mais seguro 

na toma do meu medicamento”. Com base nos resultados obtidos, à primeira questão, há menos 

esquecimento na toma da medicação em casos de terapia aguda (n=5) , embora os resultados sejam 

relativamente semelhantes entre as diferentes categorias. Por outro lado, no caso da segurança na 

toma, tanto na terapia crónica como na terapia aguda, e em casos que há uma sobreposição de 

terapias, os resultados refletem a valorização dos utentes por esta iniciativa, visto que a maioria 

concorda com esta afirmação.  

Embora com base nesta última análise, a terapia crónica não valorize tão fortemente esta 

iniciativa, esta conclusão resulta de uma pequena amostra, sendo necessário um maior número de 

respostas para retirar ilações. 

 

5. Conclusão 

Com base nos resultados obtidos, a implementação do Med180º mostrou-se uma medida 

relativamente eficaz na Segurança e Dispensa da medicação, visto que a maioria dos utentes a 

considera uma mais valia. Quanto à adesão terapêutica, embora a posologia esteja escrita de forma 

concisa e clara, e este seja um facilitador da toma diária da medicação, principalmente em doenças 

crónicas, ainda há medidas que necessitam de ser implementadas para que eventos como o 

esquecimento da toma da medicação possam ser evitados.   

Todos os elementos constituintes da etiqueta encontram-se bem idealizados, pois a maioria 

das pessoas considera que a etiqueta vai de encontro às suas principais necessidades. A colocação 

do nome do utente e a introdução automática da posologia indicada pelo médico prescritor, no caso 

dos guias de tratamento, é também uma iniciativa bastante apreciada, tanto pelos farmacêuticos como 

pelos utentes. Porém, existe ainda um conjunto de utentes que não consegue usufruir das potenciais 

funcionalidades desta metodologia.  

Os utentes analfabetos sentem alguma dificuldade no seu quotidiano, tendo desenvolvido ao 

longo dos anos estratégias que salvaguardam a sua saúde. Por este motivo, a sua resistência à 

implementação deste projeto e potenciais futuras alterações é elevada, não deixando espaço para uma 

possível adaptação deste módulo às suas capacidades. Como tal, não consegui desenvolver um projeto 

que pudesse colmatar algumas falhas que, a meu ver, poderiam ser facilmente contornadas. Não 

obstante, decidi apresentar um modelo idealizado por mim, onde valorizei a introdução de diversos 

pictogramas simbolizadores da condição médica afetada na toma do medicamento, um novo sistema 

de posologia onde esta estava também organizada por horas de toma diária, mas com a forma 

farmacêutica identificada de outra perspetiva. Neste caso, seria colocado um símbolo relacionado com 

a forma farmacêutica em causa (cápsula, comprimido, ampola, etc.) e a quantidade especificada no 

número de símbolos utilizados. Para além disso, considerei também a introdução de alguns avisos e 

contraindicações associados à toma da medicação; estes deveriam estar direcionadas ao utente em 

causa, conforme o seu historial clínico e hábitos quotidianos (Anexo 8). Conforme as indicações 
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abrangidas, o tamanho da etiqueta teria de ser ligeiramente superior ao atualmente utilizado Med180º 

(15x5cm). No exemplo descrito, o fármaco utilizado como modelo foi o Preterax® (Servier) um anti-

hipertensor de toma única diária ( um comprimido de manhã). Os avisos colocados notificam da 

possível ocorrência de tosse e deste fármaco não poder ser ingerido na presença de alimentos no 

estômago. 

Desta forma, mesmo sabendo da quantidade imensa de barreiras à implementação deste 

projeto, defendo a criação de uma base de dados uniformizada, onde poderão constar todos os 

símbolos necessários à construção de uma etiqueta e um atendimento mais direcionado a cada 

indivíduo. Embora a população analfabeta seja uma parcela bastante reduzida de população em 

Portugal, estes cidadãos continuam a necessitar de um acompanhamento mais atento e cuidadoso de 

forma a garantir um acesso à Saúde igualitário, pois não são as suas condições socioeconómicas ou 

habilitações literárias que o desqualificam para tal.  

Por fim, com este projeto realço a importância do farmacêutico, pois é principalmente nestes 

casos que o seu apoio, acompanhamento e conhecimentos técnico-científicos poderão fazer a 

diferença e garantir a inclusão dos cidadãos num direito de vida básico que nunca lhes deveria ser 

negado. 

 

Projeto 2: Atualização periódica do cumprimento das normas necessárias ao normal 

funcionamento de uma farmácia  

1. Enquadramento do Projeto 

Para o funcionamento de uma farmácia é necessário o cumprimento da legislação atual. A 

farmácia, como estabelecimento de venda de medicamentos e produtos de saúde, possui o seu próprio 

regime jurídico; porém, visto que este é um negócio de titularidade privada, há certos requisitos que 

também são indispensáveis à sua atividade. 

Numa tentativa de adaptação a novos paradigmas socioeconómicos, ao longo dos últimos 

anos, os eixos definidores da atividade farmacêutica sofreram profundas remodelações. O 

aparecimento dos pontos de venda livre de MNSRM, a alteração do regime de propriedade de uma 

farmácia são dos exemplos mais esclarecedores do paradigma atual deste setor1. Desta forma, o 

exercício da profissão de farmacêutico comunitário alterou-se, pretendendo-se destacar através da 

garantia de saúde pública a todos os cidadãos.  

Organismos como a Organização Mundial de Saúde (OMS) e vários governos de diversos 

países salientam a profissão farmacêutica e as farmácias como elementos chaves na prestação de 

cuidados de saúde; assim, atendendo às particularidades deste setor e à sua importância, entidades 

como o INFARMED estão encarregues de elaborar e verificar o cumprimento das diretrizes essenciais 

a esta prática49. 

Com o intuito de aprofundar os meus conhecimentos sobre a legislação farmacêutica atual e 

quais os requisitos necessários ao funcionamento de uma farmácia comunitária, decidi verificar se a 

mesma estaria a par e atualizada sob todas as normas publicadas. Para tal, elaborei um documento 

baseado no regime jurídico das farmácias de oficina na sua versão mais recente, o Decreto-Lei n.º 



35 
 

75/2016, de 8 de novembro1, no Guia das Boas Práticas de Farmácia3 e no Manual de Gestão de 

Qualidade da Ordem dos Farmacêuticos50. 

O documento foi subdividido por categorias e os tópicos abordados baseados na informação 

contida nos documentos previamente mencionados. Durante as últimas duas semanas do estágio tive 

oportunidade de o preencher. Para tal, contei com a ajuda do Dr. Rui Romero, Diretor Técnico da 

Farmácia Vitória, que me acompanhou neste processo e prontamente respondeu a todas as questões 

por mim colocadas e se voluntariou para alterar algum aspeto que estivesse desatualizado. 

 

2. Introdução Teórica 

2.1 INFARMED – Entidade reguladora da profissão farmacêutica  

A Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, o INFARMED, está sob a tutela 

e superintendência do Ministro da Saúde, constituindo um órgão de administração indireta do Estado. 

Esta entidade é dotada de autonomia administrativa, financeira e património próprio, porém sujeita aos 

poderes de orientação, fiscalização e controlo do respetivo ministro51,52. 

Classificado como um serviço central, o INFARMED exerce as suas competências a nível 

nacional. Tem por missão regular e supervisionar os setores dos medicamentos de uso humano e 

produtos de saúde e, para tal, acompanha todas as etapas do circuito dos mesmos, desde a sua 

regulamentação, avaliação e autorização de introdução no mercado, para além de assegurar a sua 

eficácia e segurança através da vigilância e controlo da investigação, produção, distribuição, 

comercialização e utilização dos medicamentos de uso humano e dos produtos de saúde. Não só regula 

e inspeciona os medicamentos de uso humano e produtos de saúde, como também todas as respetivas 

entidades intervenientes neste processo52. O INFARMED, tal como referido anteriormente, intervém 

nas diversas inspeções à atividade farmacêutica, atestando a qualidade e segurança na utilização de 

todos os medicamentos, dado que é necessária a sua conformidade em relação à legislação 

contemplada. Como se pode verificar na Figura 5, no ano de 2017, os dados mais recentes que o 

INFARMED disponibiliza, foram realizadas 304 fiscalizações a farmácias comunitárias, sendo o valor 

mais inferior dos últimos 5 anos52. Na sequência das inspeções realizadas, resultaram alguns 

processos de contraordenação, devido à venda de MSRM (incluindo os da Tabela IV) sem a 

apresentação das respetivas receitas; condições inadequadas de conservação de medicamentos e a 

venda de medicamentos com prazo de validade caducado53.  

Figura 5 – Inspeção à atividade farmacêutica (Fontes/Entidades: INFARMED) 
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3. Métodos e Resultados 

A Portaria n.º 352/2012, de 30 de outubro54 regula os aspetos procedimentais de abertura e 

transferência de farmácias. A intervenção do Estado concerne a garantia de acesso a cuidados de 

saúde primários a toda a população e, desta forma, a criação de uma rede de nacional de farmácias 

conforme as necessidades geográficas e demográficas. 

A importância cada vez mais acrescida a esta atividade obriga ao cumprimento exímio da 

legislação existente não só pelo ato da profissão farmacêutica, mas também pelo objeto de atuação, o 

utente, e, como tal, é de extrema importância que a farmácia esteja a par de novas alterações. 

Foi elaborado um documento com os principais pontos referenciados no Regime Jurídico das 

Farmácias 1 e segundo o Sistema de Gestão de Qualidade50, englobando também a restante legislação 

necessária ao esclarecimento destes mesmos. Cada ponto não atualizado foi prontamente alterado. O 

documento elaborado encontra-se no Anexo 9 onde  juntamente com os parâmetros verificados está a 

referência à legislação de onde foi retirado. Desta forma, passo a fazer uma breve explicação dos 

principais assuntos abordados e o motivo pelo qual os decidi investigar.  

O primeiro ponto aborda os requisitos de instalação de uma farmácia, especialmente o seu 

licenciamento. Tive oportunidade de ver o alvará emitido pelo INFARMED1 e a licença de utilização pela 

Câmara Municipal do Porto54. Foram também verificadas as condições de acessibilidade a pessoas 

com mobilidade condicionada3.  

Com o novo Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)56, confirmei a presença do 

dístico de aviso de utilização de meios de vigilância e a respetiva autorização da Comissão Nacional 

de Proteção de Dados para o seu visionamento e/ou gravação. 

O terceiro ponto aborda diversos aspetos do normal funcionamento de uma farmácia. Assim 

sendo, primeiramente procedi à averiguação das áreas e divisões obrigatórias54. Segundo a 

legislação57, as áreas a que uma farmácia necessita de obedecer variam conforme o seu ano de 

instalação. A criação e respetivas alterações do regime jurídico das farmácias de oficina1 englobam 

novas condições que obrigam ao seu cumprimento por parte das novas farmácias, a serem instaladas 

a partir da sua data de entrada em vigor. Seguidamente, o segundo ponto confirma a presença de 

certos elementos mandatários à identificação de uma farmácia, particularmente a configuração da “cruz 

verde”, a presença do nome do Diretor Técnico, o período de funcionamento semanal afixado, as 

escalas de turnos das farmácias do município, entre outros, e também a presença de certos dísticos 

obrigatórios ao funcionamento de um estabelecimento1. 

Existe uma bibliografia que a farmácia é obrigada a possuir na sequência da execução de 

diversos serviços, da qual consta a Farmacopeia Portuguesa, o Prontuário Terapêutico e o Formulário 

Galénico Português. Devido à sua relevância na preparação de medicamentos manipulados, é 

necessário possuir sempre a versão mais atualizada destes documentos. Neste caso, ao verificar que 

o suplemento mais recente que a farmácia possuía era a Farmacopeia Portuguesa 9.5, solicitamos ao 

INFARMED o envio da Farmacopeia Portuguesa 9.8 e os respetivos suplementos1,6. 

Outros documentos obrigatórios na farmácia passam pela Ficha de Notificação de Reações 

Adversas a Medicamentos; no entanto, com a recente criação do Portal RAM (Reações Adversas a 
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Medicamentos), este processo poderá ser informatizado. Para além destes materiais, é também 

necessária a existência do Livro de Reclamações3. 

É da competência de um farmacêutico a preparação de medicamentos manipulados. Embora 

seja cada vez menos uma prática comum numa farmácia, é obrigatório que esta esteja equipada com 

todo o material necessário à sua preparação e dispensa. Como tal, verifiquei a presença do material 

obrigatório, todos os documentos procedimentais e os que atestam a qualidade e utilização de matérias 

primas, não esquecendo a presença da ficha de preparação de manipulados. Na sequência dos 

mesmos, foi verificada a evidência de controlo e calibração de todos os equipamentos e, de seguida, o 

estado de conservação de produtos e medicamentos3,22. 

  Quanto aos Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas, estas substâncias, devido ao 

seu regime jurídico, estão sujeitas a um controlo mais estreito por parte do INFARMED e, como tal, é 

fundamental um registo da entrada e saída destas substâncias e o seu subsequente envio dentro dos 

parâmetros legais pré-estabelecidos1,8. 

Cada vez mais a profissão farmacêutica se destaca das restantes do âmbito da Saúde através 

dos serviços prestados pela Farmácia. A conferência da sua legitimidade verificou-se como uma mais 

valia, pois, para a sua prática, é necessária a existência de procedimentos uniformizados, eliminação 

especializada do material utilizado e a utilização de valores de referência atualizados3,28. Este último 

aspeto não estava conforme; como tal, procedi à elaboração de um guia onde surgem compilados todos 

os valores dos parâmetros bioquímicos atualizados medidos na farmácia e adaptado às habilitações 

literárias dos utentes. Foi adaptado um sistema de cores de forma a facilitar o entendimento dos riscos 

associados aos valores mais dispares aos recomendados (Anexo 10). 

 

4. Conclusão 

Esta iniciativa foi desenvolvida com o intuito de aprofundar o meu conhecimento na legislação 

e, consequentemente, nos requisitos legais para a manutenção da mesma. O trabalho de pesquisa 

obrigou-me a contactar com áreas diferentes daquelas com as quais nos fomos familiarizando ao longo 

dos 5 anos do curso. Desta forma, fiquei a par das várias funções, obrigações e deveres do 

farmacêutico comunitário e adquiri uma perspetiva mais abrangente da gestão de uma farmácia 

comunitária.  

O desenvolvimento deste projeto permitiu-me visualizar e acompanhar as alterações que a 

profissão tem sofrido ao longo dos últimos anos.  A articulação entre a propriedade da farmácia, Direção 

Técnica e o farmacêutico, a criação do Código Deontológico dos Farmacêuticos e o desenvolvimento 

de um setor mais competitivo foram algumas das medidas que modificaram a prática da Farmácia 

Comunitária, realçando, deste modo, a influência que certos organismos e entidades como o Ministério 

da Saúde e o INFARMED possuem junto da mesma. 

Em suma, o desenvolvimento deste projeto contribuiu para a minha formação como 

farmacêutica, e permitiu à farmácia a adaptação e atualização da mesma relativamente a alguns 

aspetos contidos na legislação farmacêutica atual. 
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Projeto 3 – Golpe de Calor  

 

1. Enquadramento do Projeto 

Portugal é um dos países europeus mais vulnerável a fenómenos climáticos extremos devido 

à sua geolocalização. Nos meses de Verão, as temperaturas médias tendem a aumentar em relação 

aos valores do restante ano e, consequentemente, nos meses de junho, julho, agosto e setembro é 

necessário um cuidado redobrado com a exposição solar e os riscos inerentes à mesma58. 

O Golpe de Calor, classificado como a manifestação mais grave das Doenças relacionadas 

com o calor é descrito pelo SNS como uma situação resultante da exposição prolongada ao calor; num 

local fechado e sobreaquecido (por exe., dentro de uma viatura fechada, ao sol) ou da exposição 

prolongada ao sol 58 que poderá originar danos permanentes no cérebro e órgãos vitais60. Nos grupos 

vulneráveis incluem-se idosos, crianças, grávidas, pessoas com doenças crónicas e pessoas que 

exercem atividades ao ar livre mas uma pessoa saudável poderá sofrer um Golpe de Calor se se 

encontrar em condições extremas de calor sem arejamento 59,60. 

No Plano de Contingência Saúde Sazonal de 2019, elaborado pela Direção Geral de Saúde 

(DGS), uma das medidas de saúde pública envolve a consciencialização para o aumento da frequência 

de insolações58. Em consciência, decidi elaborar um flyer alertando para esta temática, ao me 

aperceber que a maioria dos utentes desconheciam os riscos de exposição solar desprotegida. 

 

2. Introdução Teórica 

2.1. Doenças Relacionadas com o Calor  

As ondas de calor, cada vez mais frequentes, são responsáveis pelo maior número de 

fatalidades na Europa em comparação com outros fenómenos de condições climatéricas extremas. 

Porém, com a devida consciencialização da população (nomeadamente dos grupos de risco) e previsão 

meteorológica estes eventos poderão ser facilmente prevenidos 61. 

No espetro das doenças provocadas pelo calor existem 3 estágios classificados, de acordo, 

com a severidade da situação e, consequentemente o tipo de acompanhamento necessário62. 

 A manifestação mais moderada, a cãibra por calor ou síncope, resulta de uma exposição 

prolongada a calor intenso ou de realização de exercício físico intenso sem a reposição correta de 

eletrólitos perdidos durante um período de transpiração extrema. Manifesta-se através de tonturas, 

fadiga, sudorese extrema e dores musculares ou cãibras (devido ao desequilíbrio eletrolítico) e o 

individuo não necessita de internamento hospitalar, caso a situação seja detetada nesta etapa. Nestes 

casos é recomendado o repouso e a reposição de fluídos (com sumos de fruta natural sem adição de 

açúcar ou bebidas para desportistas) 62-64.  

 Em casos mais severos, como a exaustão devido ao calor, há depleção de água ou sais 

minerais devido a uma temperatura corporal superior à desejada, porém menor que 40ºC. Este quadro 

clínico resultante de um desequilíbrio hidro-eletrólitico grave e manifesta-se com tonturas, sede, 

vómitos e desconforto físico, porém não há disfunção neuronal e é recomendado o internamento 

hospitalar se o quadro clínico não melhorar. Por último, a insolação é a manifestação mais severa das 

doenças relacionadas com o calor e destaca-se pela disfunção neuronal (convulsões, perda de 
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consciência, coma). Nestes casos é obrigatório o internamento hospitalar imediato de forma a prevenir 

a falência múltipla de órgãos62-64. 

 

2.2.  Golpe de Calor 

2.2.1.  Definição e Fisiopatologia  

O Golpe de Calor ou Insolação é uma condição que coloca o indivíduo em risco de vida. Vários 

estudos, ao longo dos últimos anos, têm vindo a ser publicados analisando a ocorrência de golpes de 

calor. Embora não haja uma definição universalmente aceite pela comunidade científica, o aumento do 

número de casos fez destacar duas definições mais comumente utilizadas, com a de Bouchama e a da 

Associação Japonesa de Medicina Aguda (JAAM)65. 

Segundo a definição de Bouchama, o golpe de calor ocorre quando a temperatura corporal 

atinge os 40ºC acompanhado de um quadro clínico de pele seca (ausência de transpiração) e 

alterações no estado mental do paciente, como a presença de delírios, convulsões ou coma. Esta 

situação resulta de uma exposição prolongada a um ambiente de elevada temperatura (sem esforço) 

ou de exercício físico intenso (esforço)61. Bouchama também admite a possibilidade de o golpe de calor 

ser uma manifestação clínica de um tipo de hipertermia específico, ou seja, diretamente relacionado 

com uma resposta inflamatória desencadeadora de falência múltipla de órgãos65.   

Por outro lado, a Associação Japonesa de Medicina Aguda (JAAM), em 2014, definiu e publicou 

os critérios de classificação de doenças relacionadas com o calor61. De acordo com esta classificação, 

o golpe de calor é a situação mais severa relacionada com o calor e, para que seja classificada como 

tal, necessita de obedecer a pelo menos um dos critérios a seguir mencionados: Escala de Coma de 

Glasgow ≤ a 14; valores de creatinina e bilirrubina totais ≥ 1,2 mg/dl; Coagulação Disseminada 

Intravascular, de acordo com os critérios da JAAM ≥465. 

O mecanismo de patogénese envolve três processos corporais relacionados com a resposta 

celular e sistémica, como a termorregulação, resposta de fase aguda e a produção das proteínas de 

choque térmico64. 

O centro termorregulador hipotalâmico do corpo humano é responsável pela manutenção da 

temperatura corporal de aproximadamente 37ºC. Esta temperatura é essencial de forma a assegurar 

que todos os mecanismos necessários ao normal funcionamento corporal se mantêm inalterados.  

 O calor corporal pode ser gerado através de duas fontes: a endógena – metabolismo e através 

do ambiente externo – a exógena. Para contrariar o aumento de temperatura, alguns mecanismos 

corporais são ativados, nomeadamente, a transpiração e vasodilatação62,,65,. 

A transpiração ocorre através da sudorese. Em condições normais, o ambiente externo não se 

encontra saturado e, como tal, as glândulas sudoríparas conseguem produzir suor, que vaporiza na 

superfície corporal e permite o seu arrefecimento 62,65. Porém, durante os períodos de calor intenso, a 

humidade relativa do ar poderá atingir os 90% e, nestes casos, a evaporação do suor é completamente 

inibida63. 

Por outro lado, a ativação do Sistema Simpático, provoca a vasodilatação dos vasos 

sanguíneos a nível periférico favorecendo o contacto com a pele. O aumento da área de contacto com 

a superfície corporal aumenta a taxa de dissipação de calor corporal65. 
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Em situações extremas onde não ocorre diminuição da temperatura exterior, os mecanismos 

fisiológicos de diminuição de temperatura corporal esgotam-se provocando uma perda excessiva de 

água e sais minerais causando a desidratação do indivíduo65. 

A nível celular, o aumento de temperatura corporal provoca a libertação de endotoxinas da 

mucosa intestinal e interleucinas (IL-1 e IL-6) dos músculos para a circulação sistémica, ativa células 

endoteliais e a HMGB1 (Proteína de grande mobilidade do grupo 1), provocando a libertação de 

citoquinas e produtos tóxicos que desencadeiam a resposta inflamatória generalizada61. Por outro lado, 

o processo de produção de proteínas de choque térmico e a sua respetiva acumulação intracelular 

permite a proteção celular, pois estas funcionam como chaperões de certas proteínas impedindo a sua 

desnaturação e, consequente perda de funções63,65. 

 

2.2.2. Manifestações Clínicas e Tratamento 

O quadro clínico de um Golpe de Calor é potenciado, como referido previamente, pela 

exposição solar prolongada e em locais abafados, e manifesta-se por dores de cabeça intensas, 

náuseas, vómitos, ausência de transpiração, pele seca, temperatura corporal acima dos 40ºC, aumento 

da frequência cardíaca e perda de consciência67,68.  

Perante estas manifestações, o primeiro a fazer é contactar o número de emergência nacional 

- em Portugal, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) - e, de seguida, procurar colocar a 

vítima num local fresco, em Posição Lateral de Segurança (PLS), e refrescá-la até à chegada da 

ambulância67,68. 

No hospital, o tratamento tem de ser o mais rápido possível de forma a prevenir lesões de 

órgãos. A abordagem inicial passa pelo arrefecimento corporal. Como não existem evidências clínicas 

de qual o melhor método para a diminuição da temperatura, vários procedimentos de arrefecimento 

interno e externo foram reportados como eficazes pela comunidade médica. A evaporação e o banho 

de imersão gelado constituem os métodos externos, sendo o evaporativo o mais utilizado. Neste caso, 

o paciente é pulverizado com água a 15ºC enquanto ar quente (45ºC) é ventilado sob o seu corpo. Esta 

técnica possui uma taxa de diminuição de 0,31ºC por minuto. Por outro lado, os métodos internos são 

mais eficazes na diminuição rápida da temperatura, utilizando preferencialmente a lavagem retal com 

água fria67. 

Como medida preventiva, o uso de relaxantes musculares poderá diminuir a probabilidade de 

convulsões, embora estes agentes terapêuticos demonstrem pouca eficácia clínica no tratamento de 

uma insolação; porém, poderão ser também importantes na prevenção de danos musculares como a 

ocorrência de rabdomiólise67. A rabdomiólise resulta da lise de células músculo-esqueléticas, ocorrendo 

uma libertação consequente do conteúdo intracelular para a corrente sanguínea. Compostos libertados, 

como a mioglobina, poderão induzir danos hepáticos e renais67.  

No caso de desidratação, é necessária a administração de soluções orais de reidratação, 

restabelecendo o equilíbrio eletrolítico do indivíduo 67. 

Certas medidas de tratamento poderão também ser aplicadas conforme o quadro clínico do 

paciente, porém as essenciais encontram-se acima descritas. Embora as medidas aplicadas em 

contexto hospitalar não estejam referenciadas no flyer, uma vez que não são de conhecimento 
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obrigatório para a população em geral, decidi abordá-las neste ponto por achar relevante para o 

desenvolvimento do projeto a sua explicação.  

 

2.3. Grupos de risco e medidas preventivas 

As doenças relacionadas com o calor podem afetar indivíduos saudáveis63,65, no entanto 

existem grupos de risco cujos indivíduos são mais suscetíveis a este tipo de ocorrências, requerendo 

um cuidado redobrado durante as ondas de calor de maneira a prevenir a ocorrência deste tipo de 

episódios.  

Quanto à faixa etária, a incidência de episódios de insolação (sem esforço) é bastante superior 

em crianças e idosos. Possíveis más condições habitacionais são um fator determinante para este tipo 

de situações, incluindo um grupo minoritário de pessoas como as pessoas acamadas. Existem outros 

fatores que também poderão proporcionar estas situações. A farmacoterapia crónica pode também 

influenciar a ocorrência de golpes de calor. Substâncias anti-hipertensoras, antiarrítmicas e diuréticas 

que exercem o seu efeito terapêutico através de alterações no equilíbrio hidro-eletrolítico e, por fim, 

anti-depressivos e neurolépticos são exemplos disso mesmo.  Posto isto, portadores de doenças 

crónicas, nomeadamente doenças cardiovasculares, respiratórias e renais devem estar 

especialmemente alertas. Por fim, a exposição ocupacional constitui um risco elevado de ocorrência 

destes eventos64;66,67. 

As medidas preventivas apresentadas no flyer são as medidas gerais recomendadas para a 

exposição solar, pois embora não sejam comprovadas como eficazes na prevenção deste tipo de 

situações, são essenciais a uma exposição solar segura. Como tal, estão referenciadas no panfleto 

medidas como a ingestão de líquidos, utilização de roupa leve, evitar a exposição solar nas horas de 

maior calor; evitar locais fechados sem arejamento e dar preferência a locais arejados e frescos65. 

 

3. Conclusão  

De forma a consciencializar a população para esta realidade, e por ser uma temática importante 

nos meses de Verão e pouco abordada pelos meios de comunicação social, constatei que quando 

abordava os utentes sobre esta temática a maior parte não sabia o que era uma insolação. 

Visto que os utentes mais frequentes da Farmácia Vitória pertenciam aos grupos de risco acima 

mencionados (idosos, medicados, más condições de habitação) decidi elaborar um flyer (Anexo 11) de 

onde constavam as informações básicas e essenciais ao entendimento da mesma. Assim, ao longo do 

último mês de estágio, abordei esta problemática em atendimentos mais personalizados, distribuindo o 

flyer quando solicitado.  

O feedback obtido durante o período de distribuição do flyer foi bastante positivo, pois os 

utentes consideraram esta temática bastante importante. 
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Conclusão Final 

Desde o aparecimento do primeiro boticário até aos dias de hoje, a profissão farmacêutica 

sofreu reestruturações profundas. Com novos desafios, vieram novas invenções e também novas 

aptidões que constituem a profissão farmacêutica atual.  

 Nos dias de hoje, o farmacêutico presta cuidados de saúde diferenciados e promove o uso 

responsável do medicamento. Muitas vezes, a farmácia é o primeiro local onde os utentes procuram 

aconselhamento e a valorização desta profissão no seio da comunidade, principalmente pelos idosos, 

é extremamente gratificante.  

Ao longo dos últimos 3 meses, tive oportunidade de entender o papel do farmacêutico na 

sociedade. Ao perceber a influência da nossa opinião na vida dos utentes, promovi a literacia em Saúde 

perspetivando uma melhoria na qualidade de vida dos mesmos. Desta forma, sinto que consegui fazer 

a diferença.  

Embora ao longo dos últimos 5 anos sempre tenha procurado adquirir a maior quantidade de 

capacidades e competências técnico-científicas, desde o meu primeiro dia de estágio aprendi que esta 

profissão exige um estudo e atualização constante de forma a proporcionar a melhor prestação de 

cuidados de saúde possível.  

Desde o meu primeiro atendimento no primeiro dia de estágio, aprendi a encarar desafios e 

ultrapassar obstáculos. O apoio que recebi de excelentes profissionais de saúde reconfortou-me e 

permitiu-me aprender da melhor forma, sem medo de errar.   

A confiança que recebemos dos utentes na Farmácia Vitória deu-me vontade de crescer e de 

ser melhor. Sei que todos os momentos e experiências na farmácia, me deram uma amostra do tipo de 

profissional de saúde que pretendo ser. A perseverança e o espírito de entreajuda são os atributos que 

mais me sensibilizaram e me deram a entender a importância de um farmacêutico comunitário nos dias 

de hoje. 
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Anexos 

Anexo 1: Vista exterior da Farmácia Vitória 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2:  Atividades realizadas na farmácia 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3: Formação para os profissionais de saúde realizada na farmácia 
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Anexo 4: Inquérito realizado aos utentes da Farmácia Vitória 

No âmbito do Estágio curricular integrado no Mestrado Integrado em Ciências 
Farmacêuticas gostaria de saber a sua opinião em relação às etiquetas posológicas que nós 
colocamos nas caixas dos seus medicamentos (aplicação do programa MED180º). Para tal 
classifique cada afirmação de 1 a 5, sendo o 1- discordo totalmente, 2- discordo,  3- 
indiferente, 4- concordo e 5- concordo totalmente.  

Em primeiro lugar em que tipo de medicamentos costuma ter a etiqueta colocada ? 

  

Sei qual é o medicamento que estou a tomar quando põem a 
etiqueta no meu medicamento. 

1       2       3      4       5 

Sinto que não preciso de ajuda a tomar a medicação quando 
põem a etiqueta no meu medicamento. 

1       2       3      4       5 

Esqueço-me menos de tomar o meu medicamento quando 
põem a etiqueta no meu medicamento. 

1       2       3      4       5 

Sinto-me mais seguro a tomar o meu medicamento quando 
põem a etiqueta no meu medicamento. 

1       2       3      4       5 

Não troco as horas do meu medicamento quando põem a 
etiqueta no meu medicamento. 

1       2       3      4       5 

Tenho mais confiança a tomar o meu medicamento quando 
põem a etiqueta no meu medicamento. 

1       2       3      4       5 

O meu dia-a-dia ficou mais fácil agora que tenho as etiquetas 
nos meus medicamentos.  
 

1       2       3      4       5 
 

Aspetos  

 

  

Ter o meu nome na etiqueta faz com que eu não troque o 
meu medicamento com o de outras pessoas (família,amigos, 
etc). 

1       2       3      4       5 

Medicamentos que tomo todos os dias 

                 

             

 

 

Medicamentos que tomo de vez 
em quando 

              Relevância do resumo posológico 

 

Aspetos funcionais da etiqueta 
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Consigo perceber bem o que a minha etiqueta tem escrito.  1       2       3      4       5 

Consigo ler bem o que a minha etiqueta tem escrito               
(tamanho e tipo de letra). 

1       2       3      4       5 

Sinto que a minha etiqueta (sob a forma escrita) deveria ter 
mais informação.  

 

1       2       3      4       5 

Consigo entender bem a minha etiqueta quando tem 
imagens. 

1       2       3      4       5 

Acho que a minha etiqueta com imagens deveria ter mais 
informação. 

 

1       2       3      4       5 

Prefiro a minha etiqueta escrita. 
 
 

1       2       3      4       5 

Prefiro a minha etiqueta com imagens. 1       2       3      4       5 

A etiqueta que põem no meu medicamento faz com que eu 
saiba que o meu medicamento é meu e que não o posso dar 
a ninguém. 

1       2       3      4       5 

Com a etiqueta no meu medicamento sinto que o posso 
aconselhar a alguém. 

1       2       3      4       5 
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Anexo 5: Dados e resultados obtidos no inquérito 
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Anexo 6: Resultados obtidos para a Medicação Crónica vs Medicação Aguda 
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Anexo 7: Etiquetas Med180º  

  

 

Anexo 8: Modelo Proposto de Etiqueta 
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Anexo 9: Auditoria Farmácia 

 

Requisitos de Instalação 

 

1. INFARMED e Câmara Municipal  

 1.1 Licenciamento 

 Averiguação 
Alvará (INFARMED) 
(Deliberação n.° 071/CD/2009) 
 

 

Licença de utilização, emitida pela Câmara Municipal 
(Artigo n.º4 e Artigo n.º62 do Decreto-Lei n.º 66/2019 de 21 de maio, 
vigésima alteração do Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de dezembro ) 

 

 

1.2 Condições de Acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada  

(Manual de Boas Práticas de Farmácia Comunitária da Ordem dos Farmacêuticos - Norma geral sobre as 
infraestruturas e equipamentos) 

 Averiguação 
Inexistência de desníveis (degraus com altura inferior a 2cm) 
 

 

Existência de rampas/portas alternativos/dispositivos para vencer 
desníveis 
 

 

Existência de percursos acessíveis   

 

2. Comissão Nacional de Proteção de Dados 

 2.1 Sistema de videovigilância  

(Regulamento Geral de Proteção de Dados; Lei n.º 58/2019 de 8 de agosto)  

 Averiguação 
Autorização da Comissão Nacional de Proteção de Dados 
(visionamento e/ou gravação de Imagens/Imagens e som) 
(Artigo 31.º da Lei n.º34/2013) 
 

 

Afixação de aviso de utilização de meios de vigilância à distância, em 
local bem visível 
(Artigo 115.º e Anexo VII da Portaria 273/2013) 

 

 

 

3. Autoridade Nacional do Medicamento 

  3.1 Áreas e Divisões obrigatórias  

 (Artigo 49.º do Decreto-Lei n.º 48547; Despacho do Ministério da Saúde n.º 18/90 de 27 de dezembro) 

 Averiguação 
Instalações aprovadas entre 1991 e 2007: 
- Área útil mínima de 85m2 
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- Sala de atendimento ao público com, pelo menos, 30 m2  
- Laboratório e zona de verificação com, pelo menos, 17 m2  
- Escritório com, pelo menos, 8 m2 
- Instalações sanitárias com, pelo menos, 3.5 m2  
- Armazém com pelo menos, 20 m2 

 

3.2 Placas e Informações  

 Averiguação 
Placa com a palavra “Farmácia” simples ou complexa ou o símbolo 
“cruz verde”  
(Artigo 27.º e Artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 75/2016 de 31 de agosto, 
sétima alteração do Decreto-Lei n.º 37/2007, de 8 de novembro; Deliberação 
n.° 411/CD/2007) 
 

 

Nome do Diretor Técnico sem abreviaturas  
(Artigo n.º 28 Decreto-Lei nº. 75/2016 de 31 de agosto, sétima alteração do 
Decreto-Lei n.º 37/2007, de 8 de novembro) 
 

 

Período de Funcionamento Semanal Afixado 
(Artigo n.º 28, Artigo n.º 30, Artigo n.º57-A do Decreto-Lei n.º 75/2016 de 
31 de agosto, sétima alteração do Decreto-Lei n.º 37/2007 de 8 de novembro; 
Portaria n.º 14/2013, de 11 de janeiro) 
 

 

Escalas de turnos das farmácias do município  
(Artigo n.º 28 do Decreto-Lei n.º 75/2016 de 31 de agosto, sétima alteração 
do Decreto-Lei n.º 37/2007, de 8 de novembro; Artigo n.º14 do Decreto-Lei 
n.º 172/2012 de 1 de agosto, segunda alteração do Decreto-Lei n.º 53/2007 
de 8 de março) 
 

 

Descontos concedidos no preço dos medicamentos   
Afixação do dístico de existência do livro de reclamações, em local 
bem visível  
(Artigo n.º 2 do Decreto-Lei nº74/2017 de 21 de junho) 
 

 

Afixação do tipo de serviços prestados e respetivo preço nas 
instalações da farmácia (zona de atendimento ao público) e nos seus 
sítios na Internet  
(Artigo n.º 36 do Decreto-Lei n.º 75/2016 de 31 de agosto, sétima alteração 
do Decreto-Lei n.º 37/2007, de 8 de novembro; Artigo n.º 4 da Portaria n.º 
97/2018 de 9 de abril, primeira alteração à Portaria n.º 1429/2007, de 2 de 
novembro) 

 

 

3.3 Livros Obrigatórios: 

 Averiguação 
Farmacopeia Portuguesa - IX Edição, em CD-ROM e respetivos 
suplementos  (FP 9.0 - Edição Base; FP 9.4 - 4  Primeiros 
Suplementos; FP 9.5- 5º Suplemento; FP 9.6- 6º Suplemento; FP 9.7- 
7º Suplemento; FP 9.8- 8º Suplemento contém suplemento 9.5, 9.6, 
9.7)  
(Artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 75/2016 de 31 de agosto, sétima alteração 
do Decreto-Lei n.º 37/2007, de 8 de novembro; Deliberação n.° 411/CD/2007) 
 

 

Prontuário Terapêutico - 12ª edição (2016), em formato eletrónico, 
acessível através do site do INFARMED 
(Artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 75/2016 de 31 de agosto, sétima alteração 
do Decreto-Lei n.º 37/2007, de 8 de novembro; Deliberação n.° 411/CD/2007) 
 

 

Livro de Reclamações   

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/629418/details/normal?l=1
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(Decreto de Lei nº74/2017 de 21 de junho; Portaria n.º 201-A/2017 de 30 
de junho) 
 
Formulário Galénico Nacional/Português (inclui procedimentos 
normalizados na preparação de manipulados) 
(Portaria n.º 594/2004 de 2 de junho; Artigo n.º 3 do Decreto-Lei nº 
26/2018 de 24 de abril, décima quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 176/2006 

de 30 de agosto) 
 

 

Fichas de preparação de manipulados  
(Portaria n.º 594/2004 de 2 de junho; Norma específica sobre 
manipulação de medicamentos) 
 

 

Ficha de notificação de Reações Adversas a Medicamentos- 
disponível no site do INFARMED 

(Artigo n.º 7 Decreto-Lei n.º 75/2016 de 31 de agosto, sétima alteração do 

Decreto-Lei n.º 37/2007, de 8 de novembro; Boas Práticas de Farmácia 

Comunitária) 

 

 

 

 

3.4 Material de Laboratório Obrigatório  

(Decreto-Lei n.º 95/2004, de 22 de abril; Portaria n.º 594/2004 de 2 de junho; Deliberação n.º 1500/2004, de 
7 de dezembro; Norma específica sobre manipulação de medicamentos) 

 Averiguação 
Afixação das normas básicas de higiene do pessoal 
 

 

Sistema de exaustão/ventilação para a eliminação de fumos e gases; 
 

 

Local de lavagem de material com água corrente, por cima da 
bancada de manipulação; 
 

 

Balança de precisão sensível ao mg; 
 

 

Evidência de calibração periódica da balança de precisão; 
 

 

Balcões facilmente laváveis; 
 

 

Alcoômetro; 
 

 

Espátulas metálicas e não metálicos; 
 

 

Almofarizes de vidro e porcelana; 
 

 

Banho de água termostatizado; 
 

 

Cápsulas de porcelana; 
 

 

Copos de várias capacidades; 
 

 

Funis de vidro; 
 

 

Matrazes de várias capacidades; 
 

 

Papel de Filtro; 
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Papel indicador de ph universal; 
 

 

Pedra para a preparação de pomadas; 
 

 

Pipetas graduadas; 
 

 

Provetas graduadas de várias capacidades(25,100,250 cc); 
 

 

Tamises FP VIII(com fundo e tampa): com a.m 180 micrômetros e 355; 
 

 

Termómetro (escala mínima até 100ºC); 
 

 

Vidros de relógio; 
 

 

Material de acondicionamento adequado à preparação de certas 
formas farmacêuticas, a natureza dos produtos e a dimensão dos lotes 
preparados; 

 

 

3.5 Matérias Primas  

(Portaria n.º 594/2004 de 2 de junho; Norma específica sobre manipulação de medicamentos; Deliberação 

1500/2004) 

 Averiguação 
Boletins analíticos das MP armazenados (validados pelo DT- data, 
carimbo e rubrica); 
(Artigo n.º4 da Portaria n.º 594/2004 de 2 de junho) 
 

 

Ficha de movimentação de MP (conveniente); 
 

 

Armazenamento adequado das MP conforme as suas características 
de conservação e armazenamento; 
(Artigo n.º5 da Portaria n.º 594/2004 de 2 de junho) 
 

 

Ficha de dados de segurança (FDS); 
 
 

 

Ficha de preparação de manipulados e rotulagem - têm de ser 
mantidos durante 3 anos; 
(Artigo n.º1 e Artigo n.º6 da Portaria n.º 594/2004 de 2 de junho) 
 

 

 

 

 

3.6 Equipamento de Comunicação 

 (Deliberação n.º 1500/2004, de 7 de dezembro) 

 Averiguação 
Telefone; 
 

 

Aparelho de telecópia ou outro meio de transmissão eletrónica de 
dados que permita a receção: internet e email 
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3.7 Conservação de Produtos e Medicamentos  

(Artigo n.º34 do Decreto-Lei n.º 75/2016 de 31 de agosto, sétima alteração do Decreto-Lei n.º 37/2007, de 8 
de novembro; Norma geral sobre o medicamento e produtos de saúde) 

 Averiguação  
Fornecimento de medicamentos rotulados e possuidores de 
acondicionamento adequado e folheto informativo; 
 

 

Fornecimento de produtos/medicamentos que não excedam o prazo 
de validade e cuja retirada do medicamento não tenha sido imposta; 
 

 

Segregação e identificação dos medicamentos/produtos que 
aguardam devolução ou destruição, ou que tenham sido entregues 
pelos utentes na farmácia; 
 

 

Garantir a conservação adequada dos medicamentos:  
a) Frigorífico com termómetro certificado de registo de 

temperatura no interior; 
 

b)  Evidência de calibração e controlo periódico de ter-
mômetro do frigorífico; 

 

c) Local de armazenamento medicamentos e local de 
preparação de medicamentos manipulados com sis-
tema de registo de temperatura e humidade (termohi-
grômetros); 

 

d) Evidência de calibração e controlo periódico do ter-
mohigrômetro  

 

 

3.8 Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas  

(Lei n.º 8/2019, de 1 de fevereiro, vigésima alteração ao Decreto-Lei n.º15/93; Decreto Regulamentar n.º 
61/94, de 12 de Outubro; Portaria n.º 284-A/2016 de 4 de novembro, terceira alteração à Portaria n.º224/2015, 
de 27 de julho; Portaria n.º 24/2014 de 31 de janeiro, primeira alteração à Portaria n.º 193/2011) 

 Averiguação 
Registo de entrada e saídas de estupefacientes e arquivo dos mesmos 
- durante 3 anos; 
(Artigo n.º 31 e Artigo nº32 do Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 12 de 
Outubro) 

 

 

Arquivo de cópia das receitas especiais dispensadas 
(informatizadas/manuscritas) - durante 3 anos, ordenadas por data de 
aviamento;  
(Artigo n.º31 do Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 12 de Outubro; 
Artigo n.º5 da Portaria n.º 24/2014 de 31 de janeiro, primeira alteração à 
Portaria n.º 193/2011) 
 

 

Envio mensal, ao INFARMED, de cópia das receitas especiais 
dispensadas, quando prescritas por via manual(“modelo normal” com 
indicação de exceção aplicável) - até ao dia 8 do mês seguinte (para 
as substâncias da Tabela I-A, II-B, II-C);  
(Artigo n.º 20 da Portaria n.º 284-A/2016 de 4 de novembro, terceira 

alteração à Portaria n.º224/2015, de 27 de julho) 
 

 

Envio mensal, ao INFARMED, do registro de saídas de medicamentos 
contendo substâncias estupefacientes ou psicotrópicos - até ao dia 8 
do 2º mês seguinte  (para as substâncias da Tabela I-A, II-B, II-C); 
(Artigo n.º 20 da Portaria n.º 284-A/2016 de 4 de novembro, terceira 

alteração à Portaria n.º224/2015, de 27 de julho) 
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Envio trimestral ao INFARMED de uma cópia ou formato digital do 
Livro de Registo Especial  
(Artigo n.º34 do Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 12 de Outubro) 
 

 

Envio anual, ao INFARMED, dos mapas de balanço de estupefaciente, 
psicotrópicos e benzodiazepinas - até ao dia 31 de Janeiro do ano 
seguinte;  
(Artigo nº41 do Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 12 de Outubro) 

 

 

3.9 Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica e Fórmulas para Lactentes  

 Averiguação 
Possibilidade de exposição de MNSRM visíveis ao público mas com 
acesso restrito aos utentes; 
(Artigo n.º 3 da Portaria nº 827/2005, de 14 de setembro; Lei nº51/2014, de 

25 de agosto) 
 

 

Possibilidade de exposição de Fórmulas para Lactentes, desde que 
não haja menção a publicidade, ofertas de amostras, nem qualquer 
outra prática de venda direta ao consumidor; 
(Artigo n.º 19 do Decreto-Lei n.º 62/2017 de 9 de junho) 

 

 

3.10 Serviços Farmacêuticos  

(Decreto-Lei n.º 75/2016 de 31 de agosto, sétima alteração ao Decreto-Lei n.º 37/2007, de 8 de novembro; 
Portaria n.º 97/2018 de 9 de abril, primeira alteração à Portaria nº1429/2007 de 2 de novembro; Boas Práticas 

de Farmácia) 

 Averiguação 
Serviços Farmacêuticos Essenciais (Check Saúde); 
 

 

Serviços Farmacêuticos de Promoção de Saúde e Bem-estar 
a) apoio domiciliário; 
b) administração de primeiros socorros; 
c)  administração de medicamentos; 
d)  utilização de meios auxiliares de  diagnóstico e tera-

pêutica; 
e) administração de vacinas não incluídas no plano naci-

onal de vacinação; 
f)  programa de cuidados farmacêuticos;  
g) campanhas de informação; 
h) colaboração em programas de educação para a saúde 

( como utilização de dispositivos médicos; cuidados e 
prevenção do pé diabético) 

i) consultas de nutrição; 
j) serviço simples de enfermagem; 

k)  programas de adesão à terapêutica, de reconciliação 
da terapêutica e de preparação individualizada de me-
dicamentos; 

l) realização de testes rápidos para o rastreio de infe-
ções por VIH, VHC e VHB; 

 

 

Para a prestação dos serviços, as farmácias devem dispor de 
instalações adequadas e autonomizadas; 
(Artigo n.º3 da Portaria n.º 97/2018 de 9 de abril, primeira alteração à 
Portaria nº1429/2007 de 2 de novembro) 
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Formação adequada à prestação do Serviço de Administração de 
Vacinas e Injetáveis (Enfermeiro ou Farmacêutico com formação em 
Administração); 
(Artigo n.º2 da Portaria n.º 97/2018 de 9 de abril, primeira alteração à 
Portaria nº1429/2007 de 2 de novembro; Deliberação 145/CD/2010 de 4 de 
novembro) 
 

 

Registo dos serviços farmacêuticos prestados; 
(Artigo n.º5 da Portaria n.º 97/2018 de 9 de abril, primeira alteração à 
Portaria nº1429/2007 de 2 de novembro) 

 

Existência de procedimentos para a prestação dos serviços 
farmacêuticos nomeadamente para a determinação de parâmetros 
bioquímicos, fisiológicos e físicos (Check Saúde); 
 

 

Utilização de valores de referência atualizados; 
 

 

Evidência de controlo e calibração de dispositivos de medição e 
monitorização; 
 

 

Evidência de eliminação especializada do material utilizado para a 
determinação de parâmetros bioquímicos; 

 

 

3.13 Sistema de Gestão de Qualidade 

(Artigo n.º 13 Decreto-Lei n.º 75/2016 de 31 de agosto, sétima alteração ao Decreto-Lei n.º 37/2007, de 8 de 
novembro; Guia das Boas Práticas de Farmácia) 

 Averiguação 
Manual de Qualidade e respetivos procedimentos;  

 

Anexo 10: Valores Bioquímicos atualizados  
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Anexo 11: Flyer sobre a Insolação/Golpe de Calor 
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Resumo 

Como componente do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, o estágio 

curricular não só pretende consolidar todos os conhecimentos teóricos desenvolvidos 

durante os cinco anos do curso, mas também, aplicar todas as competências apreendidas 

até então. 

Embora o estágio em farmácia hospitalar não seja uma competência obrigatória na 

formação de um farmacêutico, achamos importante a realização deste estágio, uma vez 

que as aptidões desenvolvidas na atividade quotidiana do ambiente hospitalar nos 

permitirão alargar a nossa experiência profissional enquanto futuras Farmacêuticas. Para 

além disso, numa vertente mais pessoal, este estágio possibilitou também o 

desenvolvimento de capacidades sociais e comunicativas devido ao contacto com os 

utentes. 

Relativamente à nossa participação no estágio, as nossas funções passaram pela 

dispensação de medicamentos exclusivos de Farmácia Hospitalar, preparação e 

verificação de esquemas quimioterápicos, preparação de suporte nutricional e, por último, 

manutenção e gestão de stock de fármacos e dispositivos médicos. 

Este relatório encontra-se, assim, organizado e dividido em diversas secções onde, 

em primeira instância, abordamos a estrutura, organização e funções da Farmácia 

Hospitalar, seguindo-se uma descrição mais aprofundada dos departamentos com os 

quais contactamos diariamente. 

Terminado o nosso estágio em Farmácia Hospitalar, concluímos que as 

competências por nós desenvolvidas durante este período são transversais à profissão 

do Farmacêutico, tanto hospitalar como comunitário e são, acima de tudo, universais. 
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1. Introdução 

O Sistema Nacional de Saúde italiano, Servizio Sanitario Nazionale (SSN), foi 

instituído em 1978, de acordo com a Legge nº883, no sentido de assegurar o acesso 

universal, equalitário e justo aos serviços de saúde. Desta forma, este deve ser 

assegurado a toda a população e independente das condições pessoais, sociais e 

económicas dos cidadãos.1,2 

Integradas no SSN existem as Azienda Sanitaria Locali (ASL) que, de acordo com 

a região em questão, são dotadas de total autonomia no que diz respeito à realização das 

funções do SSN, nomeadamente no planeamento e gestão dos cuidados de saúde.1 

Na região de Sicília existem nove ASL denominadas Azienda Sanitaria Provinciale 

(ASP), sendo que a Azienda Sanitaria Provinciale 6 – Palermo é a entidade que opera na 

cidade Palermo.3 

Direcionada para a atividade farmacêutica hospitalar e territorial, a ASP 6 

representa a entidade máxima responsável pela comunicação técnico-científica entre as 

diferentes estruturas que a constituem. Desta forma, apresenta como principais objetivos: 

• Garantir, dentro do distrito, a assistência farmacêutica; 

• Participar no planeamento da política farmacêutica; 

• Fortalecer a atividade de supervisão e controlo nos estabelecimentos 

públicos e privados afiliados; 

• Promover o uso responsável e ponderado do medicamento através do 

desenvolvimento de estratégias corporativas que visam a otimização dos recursos 

económicos diminuindo, assim, os encargos estatais; 

• Contribuir para o aumento de informação sobre o uso e características do 

medicamento.4 

Uma das entidades pertencentes à ASP 6 é o Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello 

onde foi realizado o nosso estágio curricular. 

O Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello resultou, em setembro de 2009, da fusão entre o 

Ospedale Vincenzo Cervello, o Ospedale Villa Sofia-CTO e o Ospedale Casa del 

Sole.5 

Após esta reorganização, esta instituição passou a ser dirigida por um Direttore 

Generale, responsável por questões de política de saúde, sendo assistido por um Direttore 

Amministrativo e um Direttore Sanitario (Diretor de Saúde).5 
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A Direção Administrativa é, assim, responsável por toda a documentação 

administrativa e de contabilidade essencial ao funcionamento do hospital. A Direção de 

Saúde inclui, tal como indicado no diagrama da Figura 1, oito Departamentos de Saúde 

tendo como função não só supervisionar os serviços de saúde dos respetivos 

Departamentos, bem como os serviços de diagnóstico.5 

 

Figura 1 - Organização do Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello 

 
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello: Organizzazione. 

Acessível em: https://www.ospedaliriunitipalermo.it. [acedido em 19 de março 

de 2019] 

https://www.ospedaliriunitipalermo.it/
https://www.ospedaliriunitipalermo.it/
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2. Descrição da Farmácia e Serviços Prestados 

A Farmácia do Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello encontra-se organizada em dois 

pisos e assegura, de acordo com os serviços prestados no hospital, as necessidades dos 

seus pacientes. 

No primeiro piso está presente a zona de atendimento ao público que garante a 

dispensa de fármacos de uso crónico e de medicamentos para o primeiro ciclo de terapia, 

isto é, para trinta dias após a alta hospitalar. A zona de armazenamento destes permite 

não só o fornecimento de fármacos ao público, como também às várias unidades 

hospitalares que integram o Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello. A zona estéril, onde se 

encontra a câmara de fluxo laminar, é responsável pela verificação e preparação de sacos 

de nutrição parentérica e de esquemas quimioterápicos. Por último, estão também 

presentes duas zonas responsáveis pelo armazenamento e fornecimento de dispositivos 

médicos aos diferentes serviços do Hospital, uma estéril e outra não-estéril. 

No segundo piso localiza-se a zona dos serviços administrativos encarregada da 

seleção, aquisição e gestão de fármacos, dispositivos médicos e produtos farmacêuticos. 

 
 

Figura 2 - Planta da Farmácia Hospitalar 
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3. Dispensação de medicamentos 

No âmbito da dispensa de fármacos na Farmácia Hospitalar, esta pode variar 

consoante o tipo de fármaco dispensado. De facto, os fármacos encontram-se divididos 

em três classes distintas, de acordo com o seu fim terapêutico. Em primeiro lugar, os 

medicamentos de classe A, destinados ao tratamento de doenças crónicas, podem ser 

dispensados tanto em contexto hospitalar como em farmácia comunitária. A nível 

hospitalar, estes são apenas dispensados para o primeiro mês de terapia após alta, sendo 

que, em casos em que seja necessário um prolongamento da terapia, estes deverão ser 

obtidos na farmácia comunitária. Em segundo lugar, a classe H integra os fármacos que 

apenas podem ser dispensados a nível hospitalar. Por último, a classe C inclui os 

fármacos fornecidos unicamente em farmácia comunitária. 

Assim sendo, os utentes podem apresentar dois tipos de receitas diferentes, as do 

tipo F e as do tipo H, definidas conforme a classe de fármacos que está a ser prescrita. 

Por fim, dispensados unicamente em ambiente ambulatório, existem os estupefacientes 

que, por sua vez, requerem um tipo de prescrição específico. 

Independentemente do tipo de receita, para que esta seja válida e o farmacêutico 

possa dispensar os medicamentos prescritos, é necessária a presença de certos elementos 

compulsórios, tais como o nome e apelido do utente, o seu código fiscal, dados para a 

isenção fiscal e, por último, a assinatura e carimbo do médico prescritor. 

 
3.1. Receitas do tipo F 

Com este tipo de receita são fornecidos exclusivamente os fármacos de faixa A 

que, tal como referido anteriormente, são assegurados para o primeiro ciclo de terapia, 

isto é, para um máximo de trinta dias. 

Apesar de poderem ser prescritos pelo médico neste formato de receita, os 

medicamentos de faixa C não podem ser dispensados ao utente na farmácia hospitalar, 

exceto em situações em que o utente se encontra internado no hospital e a dispensa seja 

feita a um enfermeiro. Este é o caso do fármaco Sertralina 50mg, um antidepressivo 

pertencente à classe dos Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina (ISRSs) que, 

apesar de se encontrar conservado no armazém da Farmácia Hospitalar, apenas pode 

ser dispensado ao enfermeiro.6 
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Devido a questões de reembolso, é, por vezes, necessário incluir na receita as 

notas AIFA, como é o caso do Omeprazol, demonstrado na Figura 3. Neste caso, a 

prescrição do Omeprazol pode ser acompanhada de uma de duas notas possíveis 

mediante a condição do paciente: a Nota 1, quando o fármaco se destina à prevenção de 

complicações graves do trato gastrointestinal superior ou a Nota 48, em casos de 

tratamento de úlceras.7,8 

Por outro lado, na prevenção ou tratamento da doença tromboembólica venosa é 

prescrita uma Heparina, cujo fármaco se designa SELEPARINA®, INN-Nadroparina 

Cálcica (Italfarmaco) e, neste caso, o utente não necessita de uma nota AIFA, mas sim de 

um documento especial denominado de Allegato A, como se pode visualizar na Figura 4. 

 
 

Figura 3 – Receita do Tipo F Figura 4 – Allegato A 

 

 

3.2. Receitas do tipo H 

Através deste tipo de receitas apenas podem ser dispensados fármacos de âmbito 

hospitalar, isto é, fármacos que estão sujeitos a um maior controlo e vigilância, tanto por 

parte da AIFA como do SSN, devido às suas propriedades terapêuticas e elevado custo. 

Este controlo é justificável uma vez que o SSN suporta a terapia crónica dos pacientes. 

Assim sendo, nesta categoria, para além de fármacos destinados ao tratamento de 
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patologias crónicas, incluem-se também antineoplásicos orais, procinéticos, e alguns 

anticoagulantes indicados após a ocorrência de eventos cardiovasculares. 

Para o tratamento de infeções por HIV-1, uma das doenças crónicas suportadas 

pelo SSN, a eleição da terapia é feita pelo médico consoante o quadro clínico apresentado 

pelo paciente. Assim sendo, a decisão baseia-se na sintomatologia, nos resultados da 

contagem de células CD4, na carga viral e nos testes de resistência aos fármacos de HIV. 

Por fim, a terapia eleita pode ser realizada em regime mono ou policombinado podendo 

ser alterada a logo prazo conforme o estado do paciente.9 

Atualmente na farmácia do Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello estão disponíveis 

os seguintes fármacos para o tratamento de HIV: ATRIPLA®, INN- 

Efavirenz/Emtricitbina/Tenofovir disoproxil (Bristol-Myers Squibb and Gilead Sciences 

Limited), REZOLSTA®, INN-Darunavir/Cobicistat (Janssen) e ISENTRESS®, INN- 

Raltegravir (MSD). 

Deste modo, no caso destes fármacos anti-retrovirais, a receita do tipo H, 

representada na Figura 5, tem de ser acompanhada por um plano terapêutico, indicado 

na Figura 6, no qual consta o diagnóstico do paciente, o nome da substância ativa, a 

dosagem e a posologia. É de ressalvar que este plano terapêutico tem uma validade de 

dois meses e, findo este período, caso seja necessário, o utente necessita de o renovar. 
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Figura 3 - Receita do tipo H 

 

 
Figura 4 - Plano Terapêutico da prescrição de anti- 
retrovirais 

 

 

Um dos fármacos mais dispensados nesta Farmácia Hospitalar, também com este 

tipo de receita, é o BRILIQUE®, INN-Ticagrelor (AstraZeneca). A terapia com este fármaco 

vai de encontro ao seu RCM. Desta forma, o paciente que apresenta uma receita de 

BRILIQUE® de 90mg possui ou uma história de enfarte do miocárdio com elevado risco 

de desenvolver um acontecimento aterotrombótico, ou um síndrome coronário agudo.10 

A terapia com este fármaco dura, no mínimo, um ano e, uma vez concluído este 

período, mediante a avaliação do médico, o paciente poderá continuar a terapia com o 

BRILIQUE® de 90mg ou inicia um outro regime terapêutico com o BRILIQUE® de 60mg. 

Assim sendo, no primeiro mês, o paciente apresenta à farmácia um plano terapêutico, tal 

como indicado na Figura 7, onde consta o diagnóstico do evento coronário ocorrido que 

requer este fármaco. Nesse momento, é apenas dispensada uma embalagem que 

assegura a terapia por um mês. Após este período, o paciente retorna ao Hospital, é 

novamente avaliado pelo médico e é prescrito com um novo plano terapêutico válido por 

seis meses. A farmácia, mediante a apresentação deste plano e de uma receita, dispensa 

a terapia de dois em dois meses.10 
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Figura 5 - Primeiro Plano Terapêutico de Brilique 

 

 

O antineoplástico oral REVLIMID®, INN-Lenalidomida (Celgene Europe Limited), 

um outro fármaco também frequentemente dispensado, foi incluído no sistema de 

comparticipação e reembolsamento do SSN em Setembro de 2017 pela sua indicação 

terapêutica no tratamento de manutenção de doentes adultos com mieloma múltiplo 

recentemente diagnosticado e que foram previamente submetidos a transplante autólogo 

de células estaminais.11-14 

Ao abrigo do artigo 1, parágrafo 402 da Legge nº 232, aprovada em Dezembro de 

2016, o REVLIMID® foi aprovado como um fármaco oncológico inovador devido à sua 

necessidade terapêutica, ao seu valor adicionado e aos resultados demonstrados em 

ensaios clínicos no tratamento de uma patologia grave, sendo esta definida como 

potencialmente mortal ou que diminui a qualidade de vida do paciente.11-14 

A fim de avaliar, a longo prazo, a relação custo-benefício deste fármaco no 

tratamento do mieloma múltiplo, a AIFA exige um controlo por parte da farmácia em que, 

para além da encomenda do fármaco ser feita especificamente para o paciente, é também 

necessário um documento que a comprove, representado na Figura 8.11-14 
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Figura 6 - Módulo de receita de Revlimid 

 

 

3.3. Fármacos sujeitos a legislação restritiva 

3.3.1 Estupefacientes 

Sob a Convenção Única de 1961 sobre os Estupefacientes e a Convenção de 1971 

sobre Substâncias Psicotrópicas, o uso, posse e produção destas substâncias tabeladas 

foi limitado a fins legítimos, definidos como o uso médico e científico devidamente 

controlado e justificado.15,16 

Na farmácia hospitalar, a primeira etapa para a requisição das substâncias das 

secções A, B e C da Tabela II consiste no seu registo no Buono Acquisto, ilustrado na 

Figura 9. Neste documento é necessário explicitar a substância em causa e a quantidade 

encomendada, notificando o Ministério da Saúde. Quando estas substâncias dão entrada 

no Hospital regista-se, assim, a quantidade recebida no Buono Acquisto e, de seguida, 

procede-se ao registo da entrada da substância no Livro de Entradas e Saídas. Para que 

a substância seja dispensada a determinada unidade hospitalar, mediante a apresentação 

de uma receita, é então necessário o registo da sua saída juntamente com a quantidade 

dispensada.17 

A receita para a requisição de estupefacientes por parte das unidades hospitalares 

consiste num documento dividido em três partes iguais tal como se pode verificar na 

Figura 10. Cada cópia deste registo permanece respetivamente na unidade hospitalar 

que a requisitou, na Farmácia e nos Serviços Administrativos. No momento da dispensa 
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destes fármacos, é necessária a supervisão do Diretor Técnico da Farmácia, comprovada 

através da sua assinatura no Livro de Entradas e Saídas.6 

Os registos sobre a encomenda e dispensa destas substâncias são posteriormente 

verificados pela Autoridade Sanitária Local e não devem ser destruídos durante um 

período de 2 anos.6 

Por fim, no que diz respeito ao armazenamento destas substâncias, estas são 

guardadas em cofres que devem cumprir certos requisitos. De facto, estes devem ser 

fixos, metálicos com sistema de segurança e acesso condicionado. 

 
 
 
 

 
 

 
Figura 9 - Modelo do documento Buono Acquisto 

Figura 10 - Receita para a requisição de estupefacientes 
pelas unidades hospitalares. 

 
 

 

3.3.2 Fármacos de Ensaios Clínicos 

Um dos serviços sob a alçada da Farmácia do Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello 

consiste no armazenamento e dispensa de fármacos destinados a ensaios clínicos. 

Tal como os estupefacientes, estes fármacos estão sujeitos a legislação restritiva. 

Desta forma, encontram-se armazenados num frigorifico específico com uma temperatura 

de 38º graus. 

Atualmente existem 8 ensaios clínicos de Fase 2 e 3 em vigência neste Hospital. 
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4. Unidade de Farmácia Antitumoral 

A Unità Farmaci Antitumorali (UFA) do Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello tem 

como função garantir o tratamento oncológico aos pacientes, sendo responsável pela 

preparação dos esquemas quimioterápicos e, posteriormente, dos próprios fármacos 

antitumorais. 

Esta unidade, pertencente à Farmácia Hospitalar, serve as necessidades de vários 

departamentos do hospital, tais como o Dipartimento di Ematologia e o Dipartimento di 

Oncologia Medica.18 

Para a obtenção destes fármacos, é necessário, em primeiro lugar, que o médico 

prescreva os esquemas quimioterápicos. O farmacêutico é responsável por verificar esses 

esquemas, preparar planos de elaboração dos fármacos e, caso seja necessário, corrigir 

a posologia e diluição dos fármacos constituintes dos mesmos esquemas, tendo em 

atenção não só a patologia em causa, mas também as condições de armazenamento dos 

fármacos. 

A preparação propriamente dita dos fármacos anticancerígenos é realizada na 

Farmácia Hospitalar em câmaras de fluxo laminar apropriadas. 

É também função do farmacêutico controlar o stock destes fármacos. 

 

4.1. Hematologia 

O Dipartimento di Ematologia encontra-se dividido em três subdepartamentos de 

acordo com o tipo de patologia. Desta forma, a Ematologia I procura tratar cancros 

hematológicos, nos quais se inserem Leucemias Mieloides agudas e crónicas, Mielomas 

e Linfomas de Hodgkin e de não Hodgkin. A Ematologia II, por sua vez, é responsável por 

casos de Talassemias e a Ematologia UTMO pelo transplante de células hematopoiéticas. 

Relativamente ao tratamento oncológico de patologias hematológicas, este só se 

aplica aos departamentos de Ematologia I e Ematologia UTMO, sendo que os esquemas 

quimioterápicos são preparados e verificados recorrendo ao programa UFA2012, 

representado na Figura 11. 
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Figura 7 - Preparação de esquema quimioterápico com o UFA2012 
 

Primeiramente, recorrendo ao programa Euristic, o médico define o esquema 

quimioterápico mais adequado ao doente, com base no seu historial clínico e nos seus 

parâmetros fisiológicos, sendo este, de seguida, recebido pelo farmacêutico via fax ou 

diretamente pelo programa. 

Posteriormente, o farmacêutico utiliza o UFA2012 para proceder à elaboração do 

esquema propriamente dito. Em primeiro lugar, define-se a dose administrada de cada 

fármaco de acordo com a superfície e peso corporal do paciente. De seguida, escolhe-se 

o veículo apropriado para a diluição dos antineoplásicos de forma a assegurar não só a 

sua estabilidade, como também a administração da dose correta. Por fim, procede-se à 

preparação do fármaco consoante os fatores determinantes acima referidos. No caso dos 

fármacos que são administrados em baixa concentração, ou em situações em que se 

pretende diminuir a dor no momento da administração, utiliza-se uma seringa. Porém, 

caso se pretenda uma administração prolongada e contínua de um fármaco é necessário 

o uso de um elastómero. 

Quando o processo está concluído, o farmacêutico procede à impressão do 

esquema e das etiquetas identificativas necessárias ao staff da câmara de fluxo laminar 

e, caso se tratem de fármacos fotossensíveis, o programa imprime uma cópia da etiqueta, 

de forma a que uma seja colada no saco e a outra na embalagem fotoprotetora. 

É importante também referir que os esquemas quimioterápicos são preparados 

conforme as necessidades do hospital, isto é, especificamente para os pacientes deste 

hospital. Para além disso, o programa permite o registo dos fármacos utilizados nos 
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esquemas permitindo ao farmacêutico a gestão do stock à medida que o programa é 

utilizado. 

Um dos regimes quimioterápicos mais preparados com o UFA2012 é o ABVD, 

utilizado no tratamento de primeira linha do Linfoma de Hodgkin de fase IA e IIA. 

A sigla ABVD remete para as iniciais dos citostáticos utilizados nesta terapia, sendo 

o A de ADRIAMICINA®, INN-Doxorrubicina (Pfizer), o B de Bleomicina, o V de Vimblastina 

e, por último, o D de Dacarbazina.19 

Cada ciclo quimioterápico tem uma duração de vinte e oito dias e, tendo em conta 

que para este tratamento são necessários entre quatro a oito ciclos, este terá uma duração 

compreendida entre quatro e oito meses. Em cada ciclo os fármacos acima referidos são 

administrados com um espaçamento de quinze dias, sendo por vezes necessária a 

administração de antieméticos orais previamente à toma dos fármacos.19 

De acordo com as condições de preparação dos fármacos suprarreferidas, pode- 

se exemplificar a preparação da Bleomicina. Este fármaco específico é administrado em 

seringa e diluído em 100mL de soro fisiológico conforme uma dose de 10,000 

unidades/m2.19 

Por último, devido à natureza das patologias que abrange, o departamento de 

Ematologia II não está incluído na unidade de Oncoematologia, sendo o tratamento 

efetuado por via oral e os fármacos fornecidos através da Farmácia de Ambulatório. 

 
4.2. Oncologia 

A Oncologia Medica, outro departamento integrado na Unità Farmaci Antitumorali, 

tem como propósito a preparação e fornecimento de fármacos para o tratamento de 

diversos tumores abordados nos departamentos de Pneumologia, Gastroenterologia, 

Urologia e Ginecologia. 

Neste caso em concreto, o farmacêutico recebe o esquema quimioterápico 

prescrito pelo médico através de fax e procede de forma relativamente semelhante à 

descrita anteriormente utilizando, porém, programas informáticos diferentes. 

Existem diversos regimes quimioterápicos disponíveis para o tratamento de vários tumores, 

sendo o FOLFOX um dos mais utilizados. Este é usado como tratamento de primeira linha de 

tumores do cólon após resseção cirúrgica do intestino, uma vez que previne a recidiva do tumor. 

Esta quimioterapia, administrada por via intravenosa, é constituída por Ácido Folínico (FOL), 5- 

Fluorouracil (F) e Oxaliplatina (OX) sendo que também pode ser realizada substituindo a 

Oxaliplatina por Irinotecano (IRI). Neste caso designa-se FOLFIRI e é utilizada como alternativa ao 

FOLFOX, no tratamento de segunda linha de cancro colorretal após cirurgia.20 
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No que toca ao tratamento do cancro do pâncreas, apesar do Irinotecano ser 

utilizado no protocolo FOLFIRINOX como primeira linha, este representa um uso off-label 

ao abrigo da Legge 648/96.21 

O uso off-label de um fármaco define-se como a prescrição de um medicamento 

fora do âmbito das indicações terapêuticas aprovadas na respetiva Autorização de 

Introdução no Mercado (AIM). Assim sendo, a Legge 648/96 abrange não só esta situação 

mas também casos em que os medicamentos são considerados inovadores e que, apesar 

de já terem sido aprovados em certos países, estes ainda não se encontram disponíveis 

em Itália ou ainda medicamentos ainda não autorizados mas submetidos a ensaios 

clínicos.22 

No caso do Irinotecano, o seu uso terapêutico aprovado resume-se ao tratamento 

do cancro colorretal. Assim sendo, para que este pudesse ser aprovado no tratamento do 

cancro do pâncreas, foi necessário a fundamentação desta escolha com base em casos 

clínicos favoráveis documentados pela comunidade médica-científica internacional.23,24 

Existem muitos outros fármacos, tanto antineoplásicos como de outras classes 

terapêuticas, autorizados pela mesma lei, a serem utilizados deste modo, estando estes 

registados no Allegato da Oncologia Adulti.21,25 

 
5. Nutrição Parentérica 

O departamento da Nutrizione Parenterale Totale (NPT), integrado na Farmácia 

Hospitalar do Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, é responsável pela preparação de 

sacos de nutrição que permitem o aporte endovenoso de todos os macro e micronutrientes 

essenciais. Este tipo de nutrição artificial difere da nutrição parentérica parcial que apenas 

fornece parte dos nutrientes. Desta forma, a nutrição parentérica total satisfaz as 

necessidades nutricionais de todos os doentes do hospital que, por qualquer motivo, não 

conseguem realizar uma alimentação pela via oral, sendo principalmente indicada em 

casos de malnutrição, muito comuns na população geriátrica, em situações pré e pós- 

cirurgia, em indivíduos com doenças inflamatórias intestinais crónicas em que a absorção 

de nutrientes é insuficiente, em casos de neoplasias e de doenças neurológicas.26,27 

A avaliação das necessidades nutricionais, isto é, o cálculo do aporte calórico é 

feito tendo em conta o quadro clínico do paciente, o seu peso e altura, sendo assim, 

específico para cada doente, como se pode verificar na Figura 12. Normalmente, as 

bolsas nutricionais são preparadas utilizando uma proporção de 60% de glucose e 40% 

de lípidos. Adicionalmente, estes sacos possuem azoto e aminoácidos que poderão ser 

completos ou, então, apenas os essenciais, sendo estes últimos específicos para 
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indivíduos com patologias renais. Por fim, são também constituintes das bolsas vários 

micronutrientes, selecionados consoante as necessidades individuais, tais como o sódio, 

potássio, cloro, cálcio, fósforo e magnésio, podendo também incluir vitaminas.28 

 

 
Figura 8 - Esquemas de preparação de suporte nutricional 

 

É necessário estar atento à osmolaridade das preparações, uma vez que, devido 

ao risco de tromboflebite, este é um fator determinante do tipo de administração das 

mesmas. De facto, nos casos em que a osmolaridade da bolsa é superior a 800mOsm/L, 

a administração deve ser feita através da veia central, recorrendo-se à veia periférica 

quando for inferior a esse valor.29 

Relativamente ao papel do farmacêutico no departamento NPT, este passa por 

receber e analisar a prescrição do médico, transferir estes dados para um programa 

específico, designado ABAMIX e representado na Figura 13, que deteta qualquer 

incoerência permitindo, assim, minimizar os erros durante a preparação dos sacos 

nutricionais. Assim, caso haja algum erro, o farmacêutico entra em contacto com o médico 

prescritor e procede à sua correção.29 
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Figura 9 - Verificação da inserção dos dados 

 

 

De seguida, imprime-se a ficha com o conteúdo das bolsas, assim como uma 

etiqueta identificativa, de modo a auxiliar os técnicos responsáveis por preparar as sacas 

na câmara de fluxo laminar, cujo equipamento se encontra ilustrado na Figura 14.29 

Figura 10 - Máquina de preparação de sacas de nutrição parentérica. 

 

6. Outros Serviços 

Para além de todos os serviços previamente enumerados e descritos, uma das 

funções da farmácia do Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello consiste na preparação de 

papéis farmacêuticos contendo Glucose, Carvão Ativado e Sulfato de Magnésio, 

necessários para o departamento de Patologia Clínica. 

Assim sendo, para a realização da prova de tolerância à glucose, realizada 

aquando o diagnóstico de Diabetes mellitus, procede-se à pesagem de 75 gramas de 

Glucosio monoidrato. 
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Efetuam-se, também, pesagens de 30 gramas e de 12 gramas de Carbone attivo 

e de Solfato de magnésio, respetivamente, destinadas ao tratamento de intoxicações por 

diversas substâncias químicas, tais como fármacos e solventes. 

Relativamente à organização e armazenamento dos fármacos e dispositivos 

médicos na farmácia, para além de serem ambos responsabilidades do farmacêutico, são 

também extremamente relevantes. De facto, é necessária uma boa gestão de stock de 

forma a garantir que haja a quantidade necessária para satisfazer, por um lado, todas as 

necessidades dos utentes e, por outro, a sustentabilidade dos serviços hospitalares. 

A gestão de stock é realizada semanalmente pelo diretor da farmácia, onde se 

realiza a contagem de todos os medicamentos e dispositivos médicos presentes em stock. 

De seguida, o diretor efetua um balanço tendo em conta, por um lado, a quantidade 

disponível e, por outro, as necessidades do hospital, procedendo, se necessário, à 

encomenda desses mesmos. 

Esta encomenda é realizada através de um programa informático específico, onde 

se escolhe o produto desejado, na quantidade necessária e a indústria farmacêutica 

responsável pelo fornecimento do mesmo. 

Após a chegada da encomenda, os enfermeiros conferem se a quantidade é a 

correta e se os produtos se encontram em boas condições. Caso tal se verifique, o diretor 

da farmácia procede ao registo da entrada dos produtos farmacêuticos no programa. 

Por último, em casos de extrema necessidade, isto é, casos em que está em falta 

certo produto farmacêutico e é necessário garantir a terapia a determinado utente ou 

grupo de utentes, o hospital pode pedir emprestado ou emprestar o mesmo a outros 

hospitais da ilha de Sicília. 

 
7. Conclusão 

Após os três meses de estágio, pudemos aplicar os conhecimentos teóricos 

desenvolvidos durante os cinco anos de estudos e desenvolver novas competências 

profissionais. Durante este período as dificuldades que encontrámos foram diversas 

destacando, principalmente, a barreira linguística e o funcionamento da farmácia 

propriamente dito. 

Tendo em conta que nenhum dos trabalhadores da farmácia falava inglês, um dos 

maiores desafios foi o de aprender a comunicar de forma eficaz. Porém, perante esta 

adversidade, conseguimos adquirir conhecimentos suficientes e ultrapassar esta barreira 

de forma a garantir uma certa autonomia na área do atendimento ao público, 
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competências estas que, uma vez adquiridas, se revelam bastante importantes para o 

nosso futuro profissional. 

Quanto ao funcionamento da farmácia, depois de termos tido a oportunidade de 

contactar com os diversos departamentos e de perceber o seu modo de funcionamento, 

constatamos que a realidade de um hospital português é bastante diferente de um hospital 

italiano. Tal facto deve-se não só à existência de diferente regulamentação, tanto no 

controlo da dispensa de fármacos como no seu modo de armazenamento, mas também 

à existência de um sistema de organização e gestão bastante antiquado, quando 

comparado com a realidade portuguesa. Talvez pela falta de financiamento do estado 

italiano, esta farmácia rege-se à base de documentos impressos não tendo quase nenhum 

processo em formato computorizado. Perante esta realidade, todo o quotidiano da 

farmácia é marcado por contratempos inerentes à falta de sistematização e organização 

observada diariamente. 

No entanto, apesar deste percurso de certa forma atribulado e de todas as 

peripécias, o balanço foi positivo, uma vez que este programa de mobilidade nos permitiu 

a consciencialização da importância do farmacêutico tanto na comunidade médica como 

na população em geral. Ao pôr em prática todos os conhecimentos que adquirimos, o 

sentido de responsabilidade da nossa profissão foi crescendo dentro de nós dando-nos 

vontade de continuar a crescer e aprender tanto como profissionais de saúde como 

enquanto seres humanos. 
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