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Resumo 

Após 5 anos de curso, o Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas culmina com a 

realização de um estágio curricular. É, nesta fase, que ocorre o contacto com a realidade da 

profissão farmacêutica e onde se coloca em prática todos os conhecimentos adquiridos ao longo 

dos anos. Adicionalmente, permite contactar com os utentes, com outros profissionais e 

instituições de saúde e, desta forma, conhecer a realidade e o papel relevante do farmacêutico 

na sociedade. 

O farmacêutico é um profissional de saúde com elevada proximidade com a população. É na 

farmácia comunitária que se torna relevante o seu papel no que diz respeito à continuidade dos 

cuidados prestados aos doentes, assim como a assegurar o uso racional do medicamento e a 

sua correta utilização. 

O presente relatório é parte integrante do estágio curricular e está dividido em duas partes.  

Na primeira parte, são descritos de forma sucinta os conhecimentos teóricos e práticos que 

adquiri e as atividades desenvolvidas ao longo de 4 meses de estágio na Farmácia Central, no 

âmbito da gestão, da dispensa de medicamentos e outros produtos e da prestação de serviços. 

São descritos, também, os aspetos técnicos e legais necessários ao bom funcionamento de 

qualquer farmácia e, para além disso, ao longo desta descrição, são narradas certas experiências 

que vivenciei enquanto estagiária. 

Na segunda parte, são apresentados os projetos desenvolvidos por mim que foram considerados 

oportunos realizar durante o estágio, na Farmácia Central. O primeiro diz respeito a um workshop 

sobre a menopausa, onde informo um grupo de mulheres sobre o que consiste esta fase, como 

podem ultrapassá-la com saúde e bem-estar e, no final, ainda dou a oportunidade de 

experimentarem produtos, quer na farmácia, quer em casa. O segundo projeto consiste na 

Preparação Individualizada da Medicação. No presente relatório, redijo todo o procedimento 

necessário para prestar este serviço numa farmácia, assim como os materiais e documentos 

imprescindíveis para este processo. O terceiro projeto diz respeito a uma campanha de 

sensibilização sobre produtos biológicos. Esta consistiu na realização de um questionário aos 

utentes da Farmácia Central com posterior entrega de informação sobre o tema. 
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Parte l – Descrição das atividades desenvolvidas na Farmácia Central 

 

1. Atividades desenvolvidas 

O meu estágio curricular na Farmácia Central (FC) iniciou-se no dia 1 de maio de 2019 e terminou 

no dia 31 de agosto de 2019 (4 meses), sendo realizado sob a orientação da Dra. Sofia Madureira 

Pires. O horário do estágio estipulado para os meses de maio e junho foi das 9h30 às 13h e das 

14h30 às 19h e para os meses de julho e agosto foi das 9h30 às 12h30 e das 14h30 às 19h30, 

num total de 40 horas semanais. Também realizei um horário de serviço, dia 15 de junho, tendo 

sido das 9h30 às 12h, das 14h30 às 17h30 e das 19h30 às 22h30. Durante estes 4 meses, pude 

acompanhar e contactar com todas as atividades inerentes à FC. O cronograma das atividades 

desenvolvidas durante o estágio é apresentado na Tabela 1. 

 
Tabela 1: Cronograma das atividades desenvolvidas durante o estágio curricular. 

Atividades desenvolvidas maio junho julho Agosto 

Armazenamento dos medicamentos e dos produtos farmacêuticos x x x x 

Receção e conferência de encomendas  x x  

Contagens físicas e controlo dos prazos de validade x x x x 

Devoluções a fornecedores e gestão de reclamações  x x  

Medição dos parâmetros bioquímicos   x x 

Dispensa de medicamentos e de produtos farmacêuticos   x x 

Realização de encomendas instantâneas   x x 

Conferência do receituário  x   

Encerramento mensal da faturação  x   

Projeto l: Workshop sobre a menopausa   x  

Projeto ll: Preparação Individualizada da Medicação   x x 

Projeto lll: Produtos Biológicos    x 

 

2. Farmácia Central 

 

2.1. Localização geográfica e horário de funcionamento 

A FC iniciou a sua atividade em 1909. Localiza-se na Rua da Junqueira nº 11, na Póvoa de 

Varzim, situando-se relativamente perto do Centro Hospitalar Póvoa de Varzim-Vila do Conde, 

de várias clínicas dentárias e de um hospital veterinário. 

Localizando-se numa famosa rua de comércio da cidade, a “Farmácia da Junqueira” é um local 

bastante movimentado e conhecido, apresentando utentes e clientes muito variados. Com mais 

de um século de existência, tem os seus habituais utentes, sendo a sua maioria uma população 

idosa, mas também muitos turistas e pessoas de presença pontual.  

A farmácia está aberta das 9h30 às 13h e das 14h30 às 19h30, de segunda-feira a sábado, 

respeitando a legislação em vigor [1]. Encerra em dias de feriado. Em dias de serviço 

permanente, que acontece a cada 10 dias, rotativamente com outras farmácias do concelho, 

encontra-se aberta durante 24 horas. 
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2.2. Recursos humanos 

A direção técnica da FC está a cargo da Dra. Sofia Madureira Pires. A auxiliar a direção técnica 

na organização da farmácia está a Dra. Elsa Carvalho, como farmacêutica adjunta. Atualmente, 

a equipa da farmácia é constituída por três farmacêuticas e três técnicos de farmácia, 

obedecendo à legislação que estabelece que cada farmácia deverá ter no mínimo dois 

farmacêuticos e que estes devem tendencialmente constituir a maioria dos trabalhadores [2].  

 

2.3. Equipamentos e instalações    

De acordo com o artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, as farmácias devem 

conter instalações adequadas de forma a garantir a segurança, conservação e preparação de 

medicamentos e, acima de tudo, devem permitir o acesso facilitado, a comodidade e privacidade 

dos utentes [2]. Estas condições são cumpridas pela FC. 

 

2.3.1. Espaço exterior 

De acordo com as normas estipuladas pela Autoridade Nacional de Medicamentos e Produtos 

de Saúde (INFARMED) sobre as infraestruturas das farmácias, a FC apresenta na sua fachada 

principal a designação de “Farmácia” (Anexo 1) seguida do respetivo nome e o símbolo “cruz 

verde” (Anexo 2), que está sempre iluminado durante o serviço permanente [2]. De forma visível, 

encontra-se o nome da diretora técnica assim como o horário de funcionamento da FC e o 

calendário dos turnos das farmácias do município em regime de serviço permanente, com a 

informação da localização e contacto das respetivas farmácias [2,3]. Para além disto, apresenta 

duas montras alusivas a produtos de venda livre ou a companhas promocionais, atualizadas 

periodicamente [2].  

O acesso à FC é possível apenas por uma única entrada cuja acessibilidade é realizada através 

de um degrau com rampa, permitindo acesso a todos os utentes, incluindo carrinhos de bebé, 

crianças, pessoas com mobilidade reduzida, idosos e pessoas portadoras de deficiência. A 

entrega das encomendas realiza-se por esta mesma entrada. Junto à porta de entrada, a 

farmácia possui um postigo a utilizar nos atendimentos noturnos durante o serviço permanente.  

 

2.3.2. Espaço interior 

De acordo com a respetiva legislação em vigor [2,3], as divisões obrigatórias incluem: área de 

atendimento ao público, armazém principal com respetiva área de receção de encomendas, 

instalações sanitárias, laboratório e sala de consulta farmacêutica. Assim, a FC possui várias 

áreas: zona de atendimento ao público; um gabinete de atendimento personalizado; zona de 

receção e conferência de encomendas; armazém principal; uma zona de armazenamento 

secundária; laboratório; gabinete de direção técnica, onde ocorrem reuniões e instalação 

sanitária para os colaboradores da farmácia. Junto à porta de entrada está presente uma balança 

que permite determinar o peso e a altura. 

A zona de atendimento ao público é constituída por quatro balcões, constitui uma área ampla, 

limpa e iluminada, com uma distância considerada aceitável para permitir um atendimento 

personalizado e com a devida privacidade e comodidade para o utente. 
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A parte de trás dos balcões de atendimento é constituída por prateleiras, com Produtos 

Farmacêuticos de Venda Livre (PFVL) que merecem especial destaque consoante a época do 

ano, sendo que determinados produtos vão alternando, e algumas gavetas com os 

medicamentos que apresentam maior rotatividade na farmácia, de forma a tornar o atendimento 

mais rápido e eficiente. 

O espaço que se encontra em frente aos balcões de atendimento apresenta vários lineares com 

as diferentes marcas de Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal (PCHP), assim como de 

Dispositivos Médicos (DM). 

O gabinete de atendimento personalizado, mais pessoal e privado, é onde ocorrem medições 

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

realizadas por um nutricionista todas as terças-feiras, e ainda funciona como sala de reuniões 

com os delegados de propaganda médica, assim como local onde são realizadas formações por 

parte dos laboratórios. 

No armazém principal é onde se encontram a maioria dos medicamentos existentes na farmácia, 

armazenados e organizados em gavetas de um armário central, por ordem alfabética do nome 

comercial, ou em prateleiras no caso dos medicamentos genéricos, ordenados segundo a 

Designação Comum Internacional (DCI). Os xaropes e soluções orais estão separados num 

armário próprio e os medicamentos que requerem conservação no frio encontram-se no 

frigorífico. Os medicamentos estupefacientes são guardados num local próprio, individualizados 

dos restantes medicamentos. 

No armazém secundário, estão arrumados todos os produtos que, por falta de espaço, não 

podem estar nem no armazém principal, nem nos lineares da zona de atendimento. Também 

são aqui arrumados documentos de conservação obrigatória. 

O laboratório possui o equipamento básico requerido por lei para a preparação de medicamentos 

manipulados [4]. Atualmente, a farmácia não prepara este tipo de medicamentos. 

 

2.4. Serviços prestados 

No sentido de promover a saúde e com o intuito de auxiliar na deteção precoce e preventiva de 

fatores de risco para a saúde, a FC apresenta vários serviços que ajudam a salvaguardar a 

Saúde Pública [5].  

 

2.4.1. Determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos 

Pressão arterial 

Na FC, a medição da pressão arterial (PA) pode ser realizada com o auxílio de um medidor 

automático (OMRON i-Q142) existente no gabinete de atendimento personalizado, que também 

fornece dados relativos à frequência cardíaca. 

Durante todo o estágio, tive a oportunidade de realizar várias medições da PA, quer de utentes 

que pretendiam ter conhecimento dos valores atuais, quer de utentes que apresentavam algum 

mal-estar repentino. Tinha sempre o cuidado de informar sobre a necessidade de descansar 

durante, pelo menos, 5 minutos antes da medição, de forma a não existir influência no resultado, 

assim como perceber se o utente tinha consumido café até meia hora antes ou tabaco até uma 
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hora antes da medição. Também tinha sempre o cuidado de manter os utentes calmos, 

relaxados, sem fazer qualquer esforço ou falar durante a medição. Para além disso, questionava 

sobre valores anteriormente obtidos, assim como se tomavam medicação antihipertensora. Nas 

vezes em que os utentes apresentavam valores acima dos considerados normais e, devido às 

informações recolhidas anteriormente, realizava um aconselhamento. No caso dos utentes que 

faziam medicação, questionava sempre se a tomavam corretamente, reforçando a importância 

do cumprimento terapêutico, referindo também medidas não farmacológicas e a importância do 

controlo regular da PA. No caso dos utentes não medicados, aconselhava sempre novas 

medições de forma a vigiar os valores. Informava, ainda, da importância da alimentação e do 

exercício físico no controlo da PA.  

No final, a PA e a frequência cardíaca eram anotadas num cartão próprio fornecido pela farmácia, 

que era identificado com a data e hora da determinação (Anexo 3). Este foi, juntamente com os 

testes bioquímicos, o primeiro contacto que tive na com os utentes, fazendo-me sentir mais 

confortável, posteriormente, no atendimento. 

Colesterol total, triglicerídeos, perfil lipídico completo e glicémia capilar 

A determinação do colesterol total, triglicerídeos e perfil lipídico completo é realizada com o 

equipamento Veri-Q® Multi através de uma punção capilar. Antes destas determinações, 

questionava o utente se estava em jejum, de forma a ser possível obter um valor devidamente 

fiável. Como esta determinação era um pouco demorada (cerca de 3 minutos), durante este 

tempo, conversava um pouco com o utente, tentando perceber se tomava medicação para o 

tratamento de hipercolesterolemia e se a tomava corretamente. Em alguns casos, o resultado 

elevado levou-me a reforçar a importância do cumprimento terapêutico e das medidas não 

farmacológicas.  

A determinação da glicémia capilar é realizada com o equipamento Contour® XT. Neste âmbito, 

questionava sempre se o utente estava em jejum ou não. Em caso negativo, tentava perceber 

há quanto tempo tinha ingerido a última refeição, assim como o que tinha ingerido, de forma a 

poder concluir algo com o resultado obtido. A maioria dos utentes que realizavam estas 

determinações já tinham a patologia diagnosticada e realizavam o controlo a pedido do médico 

ou já tinham sofrido algum evento cardiovascular. Mais uma vez, reforçava a importância do 

cumprimento terapêutico e das medidas não farmacológicas. 

Todos estes parâmetros eram anotados no mesmo cartão que falei em cima, que era identificado 

com a data e hora da determinação.  

 

2.4.2. Administração de vacinas e injetáveis 

Este serviço farmacêutico inclui a administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de 

Vacinação e é realizado no gabinete de atendimento personalizado para uma maior privacidade 

do utente. A equipa da farmácia possui a formação necessária [6]. 
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2.4.3. Serviço de consulta de nutrição 

A FC apresenta o serviço de consulta de nutrição, todas as terças-feiras, no sentido de promover 

a saúde e o bem-estar dos seus utentes. Realizado por uma nutricionista, é um serviço de 

aconselhamento, acompanhamento e reeducação alimentar. 

 

2.4.4. VALORMED e recolha de radiografias 

A FC apresenta um contentor da associação VALORMED, associação responsável pela gestão 

de resíduos de embalagens vazias, de medicamentos fora de uso ou que se encontram fora do 

prazo de validade. O objetivo desta recolha é proteger o meio ambiente através do tratamento 

adequado e seguro dos medicamentos. Diariamente, eram entregues embalagens de 

medicamentos para este fim, sendo que, quando o contentor ficava cheio, era selado e era levado 

pelo distribuidor com o objetivo de incineração [7]. Ao longo do estágio, verifiquei uma grande 

adesão por parte dos utentes, o que mostra a consciencialização destes para o tratamento dos 

produtos de saúde. Por outro lado, quando era questionada pelos utentes sobre o que deveriam 

fazer com os medicamentos que tinham em casa, informava-os sobre a existência deste 

contentor e sobre a importância da gestão destes resíduos. 

Para além disso, a farmácia realiza a recolha de radiografias, no âmbito de uma campanha anual 

de reciclagem de radiografias com mais de 5 anos ou sem valor de diagnóstico, promovida pela 

Assistência Médica Internacional. 

 

2.5. Fontes de Informação 

De acordo com o manual de Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária, as 

farmácias têm de dispor de fontes de informação obrigatórias nas instalações [6]. A FC tem 

disponível, em suporte de papel, o Prontuário Terapêutico, Formulário Galénico Português, 

Índice Nacional Terapêutico, Simposium Terapêutico, Medicamentos não prescritos - 

Aconselhamento Farmacêutico ll, Manuel Merck - Informação Médica, Farmacopeia Portuguesa 

9, entre outros. Quando necessário, os colaboradores recorrem ao Infomed para visualizar o 

resumo das caraterísticas do medicamento. Durante o estágio, recorri principalmente às 

informações científicas apresentadas no Sifarma®2000 e no novo módulo Atendimento do 

Sifarma, assim como aos folhetos informativos dos respetivos medicamentos. 

 

3. Gestão da Farmácia 

 

3.1. Sistema Informático 

Na FC, o sistema informático utilizado é o Sifarma®2000, desenvolvido pela Global Intelligent 

Technologies, Glintt®. Este programa serve de suporte às farmácias em todos os processos de 

gestão e auxilia o profissional de saúde em toda a sua prática diária. Este software é uma 

ferramenta de gestão diária de produtos desde o momento da sua entrada na farmácia até à sua 

saída. Permite estabelecer para cada produto um stock máximo e mínimo, consultar o histórico 

de compras e vendas e analisar o consumo médio deste. Para além disso, gera encomendas 

automaticamente, permite realizar o controlo de prazos de validade e a gestão de devoluções. É 

fundamental para a prestação individualizada de serviços a cada utente, uma vez que permite a 
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criação de uma ficha de utente com a possibilidade de acompanhamento local. É essencial à 

intervenção farmacêutica, ajudando no aconselhamento e na segurança na dispensa de produtos 

de saúde, pois fornece informações fidedignas sobre os diversos medicamentos, alerta para 

possíveis interações e contraindicações, cuidados a ter na sua administração, entre outras 

informações. 

A FC é uma das farmácias piloto na utilização do novo Módulo Atendimento Sifarma. Sendo 

ainda um projeto em desenvolvimento e em fase experimental, o novo Módulo Atendimento 

Sifarma tem dividido o pessoal da farmácia relativamente ao seu feedback. Apresenta vantagens, 

nomeadamente o aspeto visual e estético que é mais moderno e ficou mais intuitivo no que 

respeita aos passos no ato de atendimento do utente, mas também apresenta alguns aspetos 

negativos a serem melhorados. 

No período final do meu estágio, a FC aceitou novamente ser uma das farmácias piloto, desta 

vez do novo Módulo Logística Sifarma, para realização e receção de encomendas e gestão de 

reservas. 

No meu período de estágio, utilizei os dois modelos: na receção de encomendas, utilizei o 

Sifarma 2000® enquanto para o atendimento de utentes utilizei o Sifarma mais recente. 

 

3.2. Gestão de stocks 

A gestão de stocks é uma das atividades mais importantes a nível de farmácia comunitária pois 

suprime as necessidades dos utentes e evita o excesso ou rutura de stock. Este controlo é 

realizado de acordo com vários critérios como, por exemplo, hábitos de prescrição medica, 

rotatividade do produto, média mensal de venda, preferência dos utentes, sazonalidade dos 

produtos, prazos de validade, publicidade feita sobre determinados produtos e também 

condições comerciais dos fornecedores, tais como condições de pagamento, descontos 

comerciais e bónus. 

Cada produto tem um stock mínimo e máximo associado e quando é atingido um stock inferior 

ao stock máximo definido, é gerada, automaticamente, uma proposta de encomenda com a 

sugestão da quantidade necessária para atingir o stock máximo. Esta encomenda é verificada 

pelo farmacêutico responsável pelas encomendas antes de ser enviada para o fornecedor. 

 

3.3. Gestão de encomendas 

Existem vários tipos de encomendas: diária, instantânea, manual e realizadas por sistema Via 

Verde. 

São efetuadas duas encomendas diárias de maiores dimensões, uma ao final da manhã e outra 

ao final da tarde. O programa informático gera automaticamente uma sugestão de encomenda 

de acordo com os produtos vendidos desde a última encomenda tendo em conta o stock mínimo 

e máximo desses. Após verificação da encomenda, esta é comunicada ao fornecedor 

informaticamente. As encomendas podem ser efetuadas através de armazenistas (distribuidores 

grossistas) ou diretamente à indústria farmacêutica. O mais comum é realizar a compra através 

dos armazenistas, permitindo a obtenção de uma vasta gama de produtos, com entregas rápidas, 

capazes de colmatar as necessidades diárias da farmácia.  A FC tem como fornecedores 



 
 
 

7 
 

maioritários a OCP Portugal® e a Cooprofar – Cooperativa dos Proprietários de Farmácia®, 

tendo como fornecedores minoritários a Alliance Healthcare® e a Empifarma – Produtos 

Farmacêuticos, S.A®.  

Além das encomendas diárias, existem as encomendas “instantâneas”, designadas “pedidos por 

fora”, que ocorrem quando o stock de determinado produto não é capaz de satisfazer as 

necessidades imediatas do utente, sendo necessário realizar a sua encomenda a partir da ficha 

do produto pretendido onde se verifica a disponibilidade do produto nos diferentes fornecedores, 

o seu custo quer para a farmácia quer para o utente e onde é indicada a previsão de horário de 

entrega do produto. 

As encomendas manuais são encomendas efetuadas, normalmente, por telefone diretamente 

para o fornecedor ou através dos gadget’s de cada armazenista, não existindo registo informático 

da sua encomenda. 

As encomendas realizadas através do sistema Via Verde são feitas para aquisição de 

medicamentos abrangidos por este sistema com base na existência de receita médica válida a 

um fornecedor aderente. Este sistema teve como objetivo melhorar o acesso a medicamentos 

cuja exportação ou distribuição intracomunitária é sujeita a uma notificação prévia ao 

INFARMED. 

Durante o estágio, tive a oportunidade de realizar encomendas instantâneas, manuais e através 

do sistema de Via Verde e, sempre que tive oportunidade, observei a execução de encomendas 

diárias. 

A FC solicita regularmente produtos diretamente aos laboratórios (dependendo do laboratório 

poderá ser semanalmente, mensalmente, etc.). Estas encomendas têm vantagens para a 

farmácia do ponto de vista económico, porque tem descontos que o distribuidor grossista não 

fornece. 

 

3.4. Receção e conferência de encomendas e marcação de preços 

A receção e conferência de encomendas foram da minha responsabilidade durante a primeira 

parte do meu estágio, sendo que em maio e junho rececionava e conferia as que chegavam ao 

longo do dia inteiro, e em julho apenas o fazia para as da tarde. É uma das funções mais 

relevantes na farmácia comunitária, importante para o normal funcionamento da mesma, e uma 

atividade importante no meu estágio, uma vez que me permitiu contactar com os mais diversos 

produtos existentes, iniciar a associação dos nomes comerciais com as substâncias ativas, 

conhecer a atividade terapêutica de alguns fármacos e também as diferentes dosagens 

existentes no mercado. 

As encomendas chegam em banheiras de transporte, devidamente identificadas com o nome da 

farmácia, código de barras e respetivo número, acompanhadas pela fatura original. Nestes 

documentos, está descrita a identidade do fornecedor, o número da fatura, o armazém de onde 

provêm os produtos, a identificação destes (nome e código), a quantidade pedida e fornecida, o 

preço de venda à farmácia (PVF), o preço de venda ao público (PVP) aquando dos 

medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) (o PVP dos produtos de venda livre é marcado 
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pela farmácia), o valor do imposto de valor acrescentado (IVA), descontos, bonificações e valor 

total a faturar. 

No caso de requisição de psicotrópicos e estupefacientes: 

- Se houver qualquer encomenda que contenha pelo menos um medicamento deste grupo, é 

enviado do fornecedor para a farmácia uma guia informática que tem de ser confirmada no 

próprio dia.  

- No final de cada mês é emitida informática e automaticamente uma listagem de todos estes 

medicamentos rececionados para o fornecedor [8].  

- A confirmação das benzodiazepinas ocorre uma vez por ano. 

- O balanço de entradas/saídas é trimestral. 

A verificação e conferência dos produtos são feitas de forma aleatória, à exceção dos produtos 

que se conservam no frio. Estes são os primeiros a serem verificados e armazenados no 

frigorífico de imediato. 

Para a conferência das encomendas, acedia ao menu “Receção de encomendas” no 

Sifarma®2000, onde estão presentes todas as encomendas realizadas por via informática. No 

caso de esta não estar criada previamente, procedia à sua criação no modo “manual”. Após 

identificar o(s) código(s) da(s) encomenda(s) a rececionar, inseria o número da fatura 

correspondente assim como o valor total desta. Seguia-se a verificação de todos os produtos 

recebidos através da introdução do Código Nacional de Prescrição (CNP), por leitura do código 

de barras ou manualmente, verificando-se também o prazo de validade e o PVP (em 

medicamentos com PVP marcado). No caso dos medicamentos com PVP marcado, é verificada 

a sua equivalência com o indicado no sistema informático. No caso de não existir concordância 

nos valores e quando não existe produtos em stock, realiza-se a alteração imediata em termos 

informáticos. Caso exista produtos em stock, os medicamentos com novo PVP são marcados, 

os medicamentos com o PVP antigo são vendidos primeiro e só depois se realiza a atualização 

do PVP no programa. 

Após a conferência de todos os produtos, era comparada a quantidade rececionada e o PVF de 

cada produto com a informação existente na fatura do distribuidor. No caso dos produtos de 

venda livre, era depois determinado o PVP tendo por base o PVF e a margem da farmácia 

definida para o tipo de produto.  

Após todas as verificações, o preço final obtido tem de corresponder ao valor total da fatura e, 

só posteriormente, se termina a receção da encomenda. 

Caso existam produtos em falta, são assinalados como esgotados, podendo posteriormente ser 

gerada uma encomenda de todos estes produtos. 

Por fim, são impressas etiquetas para os produtos de venda livre, já que esta atividade é de 

caráter obrigatório, em concordância com a Lei n.º 25/2011 de 16 de junho. Esta etiqueta deve 

ser colocada na embalagem em local apropriado sem ocultar o lote, data de validade e outras 

informações que possam ser relevantes. 

As faturas devem ser arquivadas em capa própria e guardados os originais durante 10 anos. 
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3.5. Reservas 

A função de reservar produtos é utilizada quando, no atendimento, é selecionado um produto 

que a farmácia não contém em stock. Nestas situações, o programa dá a possibilidade da 

realização de uma reserva e, em caso afirmativo, é necessário preencher os dados do utente 

como nome e telefone. Após a reserva, o utente pode deixar o produto pago ou por pagar, sendo 

emitidos, no final do atendimento, dois talões com a informação da reserva contendo o nome do 

utente, produto reservado, quantidade e se este está pago ou não. Um desses talões é entregue 

ao utente e o outro fica na farmácia, até que o produto seja recolhido. 

A nível da receção de encomendas, quando se termina a receção da encomenda onde vem um 

produto(s) reservado(s), aparece uma nova janela para confirmar a receção da(s) reserva(s) 

feita(s).  

Estes produtos são separados dos restantes, sendo que há um local próprio para reservas pagas 

e outro para reservas não pagas. Quando já se encontram pagos são armazenados por ordem 

de número de reserva e quando não estão pagos, o produto é guardado com o papel da 

informação da reserva. 

 

3.6. Armazenamento 

Esta tarefa foi das minhas primeiras do meu estágio, permitindo conhecer a organização da 

farmácia e onde os produtos estão guardados. Esta atividade é, juntamente com a receção e 

conferência de encomendas, fundamental para iniciar a associação dos nomes comerciais com 

as substâncias ativas, conhecer a atividade terapêutica de alguns fármacos e também as 

diferentes dosagens existentes no mercado. 

Após a receção de encomendas e da marcação dos produtos de venda livre, os produtos 

farmacêuticos são armazenados de forma a organizar a farmácia e a facilitar o seu acesso no 

momento da dispensa. Todos eles são guardados de acordo com o princípio First Expire First 

Out (FEFO), ou seja, os produtos com prazo de validade mais curto são os primeiros a serem 

dispensados, sendo colocados à frente [6]. 

Os produtos de venda livre (produtos dietéticos, suplementos alimentares, produtos de 

puericultura, produtos de higiene, produtos de dermocosmética, entre outros) são organizados 

por marca, visíveis e de fácil acesso ao utente [6]. 

Todos os produtos excedentes, ou seja, que por motivos de espaço não podem permanecer no 

armazém principal, são encaminhados para o armazém secundário, onde a sua arrumação 

segue a mesma lógica. 

O armazenamento é feito em condições de temperatura e humidade controladas através de 

termohigrómetros, de forma a garantir a estabilidade e conservação dos produtos farmacêuticos. 

A temperatura deve ser inferior a 25ºC, com uma humidade relativa inferior a 60%. No caso dos 

produtos termossensíveis, devem ser conservados a uma temperatura que se situa entre os 2 e 

8ºC. Estas condições são verificadas e registadas periodicamente. 

Os medicamentos sujeitos a medidas de armazenamento específicas, como são os termolábeis 

e os estupefacientes, são armazenados em local próprio, de acordo com a legislação em vigor 

[6]. 
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3.7. Gestão de devoluções e reclamações 

Existem vários motivos para realizar a devolução de produtos como embalagens que se 

encontram danificadas, prazos de validade a expirar, erros de encomenda, o utente não vir 

levantar o produto, recolha voluntária de lotes por parte dos laboratórios, entre outros motivos.  

A devolução é realizada no Sifarma®2000, no menu “Gestão de Devoluções”, onde se realiza 

uma “Nota de devolução”. É necessário selecionar o fornecedor, o produto a devolver, 

quantidade, PVF e o motivo da devolução. Por último, é necessário selecionar o número da fatura 

em que os produtos foram faturados. São emitidas três “Guias de devolução” (original, duplicado 

e triplicado) que são carimbadas e assinadas. A guia original e o duplicado acompanham o 

produto para o fornecedor e o triplicado é carimbado pelo fornecedor e arquivado na farmácia 

para ser efetuada, posteriormente, a sua regularização. 

As notas de devolução podem ser ou não aceites pelos fornecedores. Se a devolução for aceite, 

o fornecedor envia uma nota de crédito à farmácia e realiza o desconto em termos monetários 

no resumo de faturas no final do mês, sendo o mais habitual ou, por outro lado, realiza a troca 

do produto por um outro igual. Caso não sejam aceites, os produtos são devolvidos à farmácia e 

integrados nas quebras do ano, representando um prejuízo para esta, ou voltam a integrar o 

stock da farmácia.  

Ao longo dos 4 meses de estágio, não realizei a emissão de notas de devolução, mas 

acompanhei a farmacêutica que o fazia. 

Também são realizadas reclamações quando, por exemplo, é enviado um produto e faturado um 

outro ou os preços faturados não se encontrarem corretos. Neste caso, o fornecedor é 

contactado por via eletrónica ou telefone, procedendo-se à reclamação de forma a regularizar a 

situação. 

 

3.8. Controlo dos prazos de validade 

O controlo de prazos de validade é uma atividade crucial que garante a segurança e a qualidade 

dos medicamentos quando estes são entregues ao utente. Na FC, este controlo ocorre quando 

se efetua a conferência de encomendas e, também, mensalmente, recorrendo ao programa 

informático, de forma a adquirir uma listagem de produtos cujo prazo de validade está a expirar, 

num período estipulado pelo responsável, normalmente dois a quatro meses. 

Cada produto é verificado individualmente e, caso o prazo esteja mesmo a expirar, são 

separados dos restantes para serem dispensados rapidamente ou devolvidos ao fornecedor. A 

devolução de medicamentos de uso humano ocorre 2 meses antes do prazo de validade terminar 

e a devolução dos produtos pertencentes ao protocolo da diabetes e dos medicamentos de uso 

veterinário ocorre 5 meses antes. Em caso de devolução, os produtos são enviados com uma 

nota de devolução, sendo o prazo de validade a expirar um dos principais motivos para a 

realização deste processo. A regularização desta devolução pode ocorrer por troca de produto 

por parte do fornecedor ou por emissão de nota de crédito por parte deste. Alguns produtos não 

podem ser devolvidos, e, neste caso, são integrados nas quebras e, desta forma, são um prejuízo 

para a farmácia. Após a realização da devolução, os prazos de validade dos produtos devolvidos 

são corrigidos para controlo informático. 
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Durante o meu estágio, colaborei nesta tarefa realizando a verificação dos prazos de validade, 

separando os produtos cujos prazos estivessem realmente a terminar e fazendo a correção dos 

prazos de validade informaticamente. 

 

4. Classificação dos medicamentos e outros produtos existentes na FC 

 

4.1. Medicamentos sujeitos a receita médica 

Os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) são medicamentos que só podem ser 

dispensados na farmácia mediante a apresentação de uma receita médica, prescrita por um 

profissional de saúde habilitado para esse efeito. São considerados MSRM todos aqueles que 

apresentam um risco para a saúde, direta ou indiretamente, mesmo em situações em que são 

utilizados para o fim a que se destinam, se usados sem vigilância médica ou quando são 

utilizados com frequência e em quantidades consideráveis para finalidades distintas daquela a 

que se destinam; sejam constituídos por substâncias, na qual a sua atividade ou efeitos 

adversos, sejam indispensáveis aprofundar ou sejam prescritos pelo médico com o objetivo de 

serem administrados por via parentérica [9]. 

 

4.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

Os medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) são medicamentos que não 

preenchem nenhuma condição apresentada para os MSRM [9]. São medicamentos utilizados há 

vários anos, que apresentam um perfil de segurança bem esclarecido, podendo ser vendidos 

livremente e comprados sem receita médica. Esta classificação contribui para um acesso mais 

rápido ao tratamento visto não ser necessário uma consulta e, desta forma, diminui os gastos 

públicos em saúde [10]. São aplicados a situações de tratamento de problemas de saúde ligeiros 

e sem gravidade [11]. No seu geral, não são comparticipados, salvo raras exceções em que é 

devidamente justificado por razões de saúde pública e, nesta situação, ficam sujeitos ao regime 

de preços estipulado para os MSRM [9]. 

A dispensa de MNSRM pode ocorrer por automedicação ou por indicação farmacêutica. No 

primeiro caso, o medicamento é solicitado pelo utente por iniciativa própria ou por indicação de 

outra pessoa, sendo fundamental o farmacêutico orientar o utente para a utilização ou não desse 

medicamento. No segundo caso, o farmacêutico é responsável pela seleção do medicamento de 

acordo com os sintomas apresentados pelo utente. Desta forma, este profissional de saúde 

permite que a terapêutica se realize sob uma indicação adequada e segundo o uso racional do 

medicamento [6]. Em todas as situações é muito importante que o farmacêutico se informe de 

possíveis alergias do utente, qual a sua medicação habitual, o seu historial clínico, avaliando 

também a duração e gravidade da situação. Posto isto, o utente deverá sair da farmácia com 

todas as informações sobre a posologia, duração do tratamento, possíveis efeitos secundários e 

interações do medicamento cedido. 

Durante o estágio, os MNSRM com maior solicitação foram os anti-histamínicos, mucolíticos e 

expetorantes e produtos de limpeza de ouvido, nomeando também outros produtos 

farmacêuticos como pomadas para picados de inseto e para escaldões, protetores solares e 
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multivitamínicos, sendo esta dispensa sempre acompanhada de medidas não farmacológicas. 

Quando não me sentia segura para aconselhar algum medicamento face às queixas do utente, 

procurava ajuda dos outros colaboradores da farmácia. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 128/2013, de 5 de setembro, alguns MNSRM foram 

reclassificados como medicamentos não sujeitos a receita médica de dispensa exclusiva em 

farmácia (MNSRM-EF). Esta alteração deveu-se à necessidade de um aconselhamento 

farmacêutico mais especializado por parte de alguns medicamentos devido às suas propriedades 

[10, 12]. 

 

4.2.1. Medicamentos manipulados 

Um medicamento manipulado corresponde a uma fórmula magistral ou preparado oficinal 

desenvolvido e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico. Considera-se fórmula 

magistral quando o medicamento é preparado para um doente em específico de acordo com a 

receita médica, ou preparado oficinal quando é preparado segundo as indicações de uma 

farmacopeia ou de um formulário, para ser dispensado a doentes assistidos pela farmácia ou 

serviço responsável pela sua preparação. A sua preparação apenas é autorizada quando não 

existe no mercado especialidade farmacêutica com igual dosagem ou apresentada sob a forma 

farmacêutica pretendida [13]. 

Apesar de esta ser uma prática que beneficia o utente, em situações específicas, tem sido pouco 

frequente na FC, sendo um serviço que atualmente não é prestado pela farmácia. 

 

4.2.2. Suplementos alimentares 

Os suplementos alimentares são utilizados para complementar o regime alimentar normal e são 

considerados fontes concentradas de vitaminas e minerais, ajudando a prevenir ou ajudando a 

curar alguns problemas de saúde [14].  

Estes produtos são da responsabilidade da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária e a sua 

fiscalização é da competência da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica. Portanto, é 

sempre necessário ter em consideração que os suplementos alimentares não são sujeitos a 

avaliações de eficácia, segurança e qualidade, facto que os distingue de medicamentos [14]. 

Na FC, várias vezes ocorria solicitação da dispensa de suplementos alimentares para as mais 

variadas situações como menopausa, reforço muscular e cerebral, cansaço e fadiga. Os 

suplementos mais procurados eram os multivitamínicos, sendo na população mais idosa 

frequente a procura de suplementos à base de magnésio e glucosamina, para uma manutenção 

de ossos e articulações saudáveis. 

 

4.2.3. Alimentação infantil 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, é aconselhável o aleitamento materno 

exclusivo durante o primeiro semestre de vida. No entanto, a partir dos 6 meses de idade ou em 

determinadas situações, torna-se difícil que os latentes consigam adquirir as suas necessidades 

nutricionais através do aleitamento materno [15]. Assim, é importante existirem produtos de 

alimentação infantil que podem ser recomendados pelo pediatra ou através de aconselhamento 

farmacêutico.  
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Na FC, estes produtos não são os mais procurados, mas existem disponíveis leites das marcas 

Aptamil® e papas e refeições preparadas da Nutribén®. 

 

4.2.4. Produtos fitoterapêuticos 

Produtos que contenham substâncias ativas extraídas de plantas, são designados produtos 

fitoterapêuticos, e a sua legislação é assegurada pelo Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto. 

Os produtos fitoterapêuticos são produtos preparados à base de plantas que, tal como todos os 

outros medicamentos, necessitam de vários procedimentos para ocorrer a concessão da 

autorização de introdução no mercado (AIM) [16, 17]. 

Este tipo de produtos pode ser indicado em patologias ligeiras ou então como complemento de 

terapêutica farmacológica. Nesta categoria encontram-se os probióticos e prebióticos, produtos 

para regularizar o sono, produtos para prevenção de distúrbios urinários, xaropes para a tosse, 

entre outros. Na FC, estão disponíveis alguns destes produtos, por exemplo para tratamento de 

distúrbios intestinais, como o chá Bekunis®. 

Devido ao facto de estes produtos serem considerados naturais, existe uma ideia errada por 

parte das pessoas de que estes produtos se podem tomar sem qualquer moderação e controlo. 

É da responsabilidade do farmacêutico alertar para as possíveis consequências do seu uso 

excessivo e das possíveis contraindicações e interações medicamentosas que podem ocorrer.  

 

4.2.5. Medicamentos e produtos de uso veterinário 

Os produtos e medicamentos de uso veterinário são todos aqueles que são destinados aos 

animais, cruciais para a defesa da sua saúde e bem-estar e também para proteção da saúde 

pública [18, 19].  

Na FC, não existe um stock muito vasto de medicamentos de uso veterinário, uma vez que 

também não existe uma grande procura por parte dos utentes da farmácia. Os produtos mais 

solicitados eram os desparasitantes internos e externos. Nesta área, apresentei algumas 

dificuldades. No entanto, sempre que necessitava de esclarecimento de dúvidas, abordava os 

colaboradores da FC. Para além disso, também foi possível verificar a dispensa de 

medicamentos de uso humano para serem administrados em animais prescritos por médicos 

veterinários, como por exemplo omeprazol. Neste âmbito, abordava os colaboradores da FC no 

sentido de adquirir mais conhecimento sobre esta utilização em animais e quais os cuidados a 

ter na sua administração. 

 

4.2.6. Dispositivos médicos 

Um dispositivo médico (DM) é qualquer instrumento, aparelho, software, equipamento, material 

ou artigo, utilizado isoladamente ou em combinação, com a finalidade de ser usado para fins 

terapêuticos ou de diagnóstico, cujo efeito necessário no organismo não consiga ser alcançado 

por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos. É utilizado para diagnóstico, prevenção, 

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

deficiência, controlo de conceção ou estudo, substituição ou alteração anatómica ou fisiológica 

[20]. 
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De acordo com a duração do contacto, grau de invasão, anatomia afetada pela utilização e 

potenciais riscos de utilização, os DM podem ser classificados em três classes de grau crescente 

de risco, I, II (a e b) e III, como podemos ver na Tabela 2 [20]. 

 
Tabela 2: Classificação dos Dispositivos Médicos. 

Classe l Classe lla Classe llb Classe lll 

Ligaduras Lancetas e agulhas Preservativos 
Dispositivos Intra-

uterinos 

Algodão Hidrófilo Seringas 
Soluções de conforto 

ocular 

Pensos para 

cessação tabágica 

Pensos/fraldas para 

incontinência 
Fios ortodônticos   

Meias de 

compressão 

Compressas de gaze 

esterilizadas e não 

esterilizadas 

  

Luvas Material de penso   

Termómetros    

 

Na FC, existe em stock uma variada quantidade de dispositivos médicos como termómetros, 

testes de gravidez, meias de compressão/descanso, seringas, tiras-teste para determinação da 

glicemia e frascos de colheita. São efetuadas bastantes vendas de compressas de gazes 

esterilizadas e não esterilizadas, lancetas/agulhas e material de penso.  

No momento da dispensa deste tipo de produtos a principal preocupação deverá ser a explicação 

ao utente do modo como deve proceder para a correta utilização do dispositivo, para que assim 

tire o máximo proveito do mesmo. 

 

4.2.7. Produtos cosméticos e de higiene corporal 

Segundo o Decreto-Lei nº189/2008, de 24 de setembro, produto cosmético é definido como 

qualquer substância ou preparação com caraterísticas que permita o seu contacto com as 

diversas partes superficiais do corpo humano ou com os dentes e as mucosas bucais com o 

objetivo de promover a sua limpeza, modificar ou manter o aspeto, proteger, perfumar ou de 

corrigir os odores corporais [21].  

Na FC encontram-se estrategicamente colocados em lineares com o propósito de captar a 

atenção dos utentes. Na área da dermocosmética, a FC dispõe das linhas cosméticas da La 

Roche-Posay®, Cerave®, Piz Buin®, Vichy®, Nuxe®, Bioderma®, Barral®, Eucerin®, 

Intherapotek®, Papillon®, Saugella®, Caladryl®, Lactacyd®, Dr. Scholl® e Akileine®. Na área 

da higiene oral, os produtos existentes são das marcas Elgydium®, Eludril®, Fluocaril®, 

Sensodyne®, Vitis® e Corega®, sendo estes últimos muito solicitados principalmente para a 

limpeza de próteses dentária. A marca de produtos para bebés existentes na farmácia é 

Mustela®, Bioderma® e Barral®. No âmbito da sexualidade, a FC trabalha essencialmente com 

as marcas Durex®, Control® e Lactacyd®. 
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5. Ato de dispensa de medicamentos e produtos de saúde 

A dispensa de medicamentos é uma das atividades principais e de maior relevância da farmácia 

comunitária. De acordo com as Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária, é da 

responsabilidade do farmacêutico realizar a avaliação da medicação, transmitir toda a 

informação imprescindível ao uso racional do medicamento, identificar e resolver problemas 

relacionados com o medicamento (PRM), de forma a difundir o uso seguro deste [6]. Deste modo, 

o papel do farmacêutico é bastante importante para a comunidade, tratando-se do último 

profissional de saúde a contactar com o utente aquando da prescrição médica, podendo ser o 

único profissional envolvido em determinadas situações. 

 

5.1. Prescrição médica 

As receitas médicas são classificadas em: 

- Receita eletrónica desmaterializada ou receita sem papel: a prescrição é validada e registada 

no sistema central de prescrições, também conhecido por Base de Dados Nacional de Prescrição 

(BDNP), disponibilizado pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE (SPMS), e é 

acessível e interpretável através de equipamentos eletrónicos para onde são enviados o número 

da receita, o código de dispensa e o código de direito de opção. Cada linha de prescrição contém 

um medicamento com máximo de 2 embalagens no caso de tratamento de curta ou média 

duração, ou de 6 embalagens na situação de tratamentos de longa duração. 

- Receita eletrónica materializada: no momento da prescrição, esta é validada e registada no 

sistema central de prescrições, sendo também impressa. Esta tem uma validade de 30 dias 

seguidos a partir da data da sua emissão ou validade até 6 meses quando é renovável. Quanto 

ao número de embalagens prescritas, esta pode conter até 4 medicamentos prescritos distintos, 

com um total de 4 embalagens por receita e, no máximo, 2 embalagens por medicamento. É 

obrigatória a assinatura do médico. 

- Receita via manual: em situações excecionais, como falência informática, inadaptação do 

prescritor, prescrição no domicílio ou de até 40 receitas por mês, a prescrição pode ser manual. 

No local de prescrição, se aplicável, deve conter a respetiva vinheta do local de prescrição. Estas 

receitas têm validade de 30 dias seguidas após a sua emissão. Nestas, podem ser prescritos até 

4 medicamentos diferentes, no máximo de 4 embalagens por receita e 2 embalagens por 

medicamento. Esta última regra tem exceção se os medicamentos forem unidose, ou seja, se 

forem apenas de uma única toma. A assinatura do prescritor é obrigatória e manuscrita. Estas 

receitas não devem ser rasuradas, não podem conter caligrafia diferente e não podem ser 

prescritas com canetas diferentes ou a lápis. A presença de alguns destes motivos pode impedir 

a comparticipação dos medicamentos. 

A prescrição de medicamentos tem de ser efetuada obrigatoriamente por meios eletrónicos como 

determinado pela Portaria nº 224/2015, de 27 de julho. A prescrição manual apenas pode ser 

utilizada em casos excecionais, referidos anteriormente, de acordo com o artigo 8.º da Portaria 

n.º 224/2015, de 27 de julho. 
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Independentemente do modo de prescrição (manual ou materializada), segundo as Boas 

Práticas em Farmácia Comunitária, a receita para ser validada tem de conter determinadas 

informações: 

1. Número; 

2. Local de prescrição; 

3. Identificação do prescritor: nome clínico, especialidade (se aplicável), contacto telefónico, 

endereço de correio eletrónico (se aplicável), vinheta médica (se aplicável) e número de cédula 

profissional; 

4. Identificação do utente: nome e número nacional do utente, número de beneficiário da entidade 

financeira responsável (subsistema de saúde, Instituto da Segurança Social, acordos 

internacionais, quando aplicável) e identificação do regime especial de comparticipação de 

medicamentos, representados pela letra ”R”, no caso de pensionistas abrangidos pelo regime 

especial de comparticipação, e “O” aplicado a utentes com outro regime especial de 

comparticipação, com indicação de diploma legal respetivo; 

5. Entidade financeira responsável (exemplo: Sistema Nacional de Saúde (SNS)); 

6. Identificação do medicamento: 

-Prescrição por DCI, em que o medicamento é identificado pelo DCI ou nome da substância ativa, 

forma farmacêutica, dosagem, dimensão da embalagem, posologia, números de embalagens e 

código nacional para prescrição eletrónica de medicamentos (CNPEM); 

-Prescrição por marca quando não existe medicamento genérico comparticipado ou só existe 

medicamento de marca; por razões de propriedade industrial, o medicamento apenas pode ser 

prescrito para indicações terapêuticas específicas ou no caso de existir uma justificação técnica 

por parte do prescritor quando há insusceptibilidade de substituição do medicamento prescrito; 

Nestas condições, a prescrição deve conter o nome comercial do medicamento ou do respetivo 

titular de AIM e, em substituição ao CNPEM, o código do medicamento com representação em 

dígitos e em código de barras. As justificações técnicas possíveis de ser apresentadas remetem 

para: 

 -Margem ou índice terapêutico estreito (como por exemplo o fármaco levotiroxina sódica) 

com indicação na receita de “Exceção a) do n.º 3 do art. 6.”º; 

 -Reação adversa prévia, com menção na receita de “Exceção b) do n.º 3 do art. 6.º 

reação adversa prévia”; 

-Continuidade de tratamento superior a 28 dias, em que na prescrição consta “Exceção 

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

7. Posologia e duração do tratamento (indicação da dose de medicamento, intervalo de 

administração e duração do tratamento); 

8. Comparticipações especiais (em caso de menção a “O”, é necessário acrescentar, 

obrigatoriamente, junto ao nome do medicamento, a indicação do despacho que consagra o 

respetivo regime); 

9. Data de prescrição e validade; 

10. Assinatura do médico prescritor [6]. 
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Durante o estágio tive a oportunidade de contactar com os diferentes tipos de receita, sendo a 

mais frequente a receita eletrónica desmaterializada. Este tipo de receita tem vantagens para o 

utente, uma vez que permite a prescrição de diferentes tipologias de medicamentos num único 

receituário, o utente pode optar por aviar todos os produtos ou apenas parte deles, podendo 

levantar os restantes em diferentes estabelecimentos [22]. A desvantagem deste tipo de receita 

deve-se ao facto de estar totalmente dependente do sistema informático e, deste modo uma falha 

técnica ou indisponibilidade dos serviços centrais dificulta a dispensa de medicamentos ao 

utente. Por outro lado, uma das dificuldades que encontrei, nomeadamente nas receitas 

desmaterializadas, foi o facto das pessoas chegarem à farmácia e não saberem quais os 

medicamentos que tinham sido prescritos, se a receita já tinha sido ou não totalmente 

dispensada. Deste modo, nestas situações, ocorria a impressão da lista de medicamentos por 

dispensar e era disponibilizada ao utente. Em relação às receitas manuais, deparei-me com 

alguns erros de prescrição nomeadamente ocorrer a prescrição de um número de embalagens 

superior ao permitido. Para mim, na dispensa deste tipo de receitas, o grande desafio foi 

compreender a caligrafia dos médicos, tendo procurado sempre a ajuda dos colegas para ter a 

certeza de estar a dispensar o medicamento correto. 

 

5.2. Dispensa de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos 

A dispensa de medicamentos que apresentam substâncias ativas classificadas como 

estupefacientes ou psicotrópicos é igual à dos restantes medicamentos, no entanto devido à sua 

associação a atos ilícitos e ao seu caráter abusivo, são altamente controlados [23]. Assim, 

independentemente do tipo de prescrição, durante a dispensa destes medicamentos, o sistema 

informático solicita o registo de determinadas informações, como a identificação do doente e/ou 

do seu representante (nome, data de nascimento, número e data do bilhete de identidade, carta 

de condução ou cartão de cidadão ou, no caso de se tratar de cidadãos estrangeiros, regista-se 

o número de passaporte), identificação da prescrição, identificação da farmácia (nome e número 

de conferência de faturas), medicamento dispensado (número de registo e quantidade 

dispensada) e data da dispensa. Na situação das prescrições serem manuais ou materializadas, 

o utente ou o seu representante devem assinar, de forma legível, no verso da receita. A cópia ou 

reprodução das prescrições manuais ou materializadas têm de ser arquivadas pela farmácia 

durante 3 anos. No momento da dispensa, os dados registados pela farmácia são comunicados 

à Base de Dados Nacional da Prescrição e controlados informaticamente.  

Mensalmente, até ao dia 8 de cada mês, a farmácia deve enviar para o INFARMED a 

digitalização das receitas manuais. Para além disso, até ao dia 31 de janeiro de cada ano, deve 

ser enviado um mapa de balanço anual referente à entrada e saída dos medicamentos, cuja 

substância está referida nas tabelas I, II e IV, com a identificação do medicamento, incluindo o 

número de registo, assim como ser mencionado as quantidades totais das substâncias ou 

preparações armazenadas e utilizadas durante o ano e como qualquer diferença, para mais ou 

menos, relativamente aos correspondentes registos anteriores [24]. 
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5.3. Sistema de preços de referência 

O sistema de preços de referência abrange os medicamentos comparticipados para os quais já 

existem medicamentos genéricos autorizados, comercializados e comparticipados. Este sistema 

estabelece o preço máximo a ser comparticipado pelo Estado Português, valor esse determinado 

segundo o preço de referência dos medicamentos pertencentes ao mesmo grupo homogéneo 

(GH) [25]. Segundo o Decreto-Lei n.º 106-A/2010, de 1 de outubro, um GH é o conjunto de 

medicamento que apresentam a mesma composição qualitativa e quantitativa em substância 

ativa, dosagem e via de administração com a mesma forma farmacêutica ou equivalente que 

incluem, pelo menos, um medicamento genérico existente no mercado [26]. Esse valor de 

referência corresponde à média dos cinco PVP mais baixos praticados no mercado que integram 

o mesmo GH [25]. A farmácia deve ter disponíveis, pelo menos, três medicamentos pertencentes 

ao mesmo grupo de entre os que correspondam aos cinco preços mais baixos [27]. A aprovação 

de preços de referência de cada grupo ocorre trimestralmente e mensalmente são publicados os 

preços de referência de novos GH criados devido à introdução no mercado de novos 

medicamentos genéricos [28]. 

 

5.4. Sistema de comparticipação 

A comparticipação de medicamentos é possibilitada através de um regime geral ou de um regime 

especial, que inclui situações específicas como determinadas patologias ou grupo de doentes. 

Por outro lado, existe também uma legislação específica para a comparticipação pelo SNS de 

outras tecnologias de saúde. 

No regime geral, a comparticipação no PVP por parte do Estado é fixada através de escalões: 

escalão A tem 90% de comparticipação, escalão B tem 69%, escalão C tem 37% e o escalão D 

tem 15%, de acordo com a classificação farmacoterapêutica [27, 29]. 

A comparticipação no regime especial de comparticipação é efetuada em função de beneficiários 

e de patologias ou grupos especiais de utentes. Em função dos beneficiários, a comparticipação 

dos medicamentos integrados no escalão A acresce 5% e no escalão B, C e D ocorre um 

acréscimo de 15%, para pensionista com rendimento total anual não superior a 14 vezes a 

retribuição mínima mensal. Para estes pensionistas, a comparticipação é ainda de 95% para 

conjunto de escalões, no que diz respeito a medicamentos cujos preços de venda ao público é 

igual ou inferiores ao 5.º preço mais baixo do grupo homogéneo onde estão inseridos. 

Para além disto, o Estado comparticipa medicamentos utilizados no tratamento de determinadas 

patologias ou por grupo especiais de utentes cuja comparticipação é definida por despacho do 

membro do Governo responsável pela área da saúde. Algumas doenças abrangidas são lúpus, 

hemofilia e psoríase. Também é comparticipado pelo Estado as tiras-teste utilizadas para 

determinação de glicemia, cetonemia e cetonúria em 85% do PVP e as agulhas, seringas e 

lancetas destinadas a controlo da diabetes em 100% do valor ao abrigo da Portaria n.º 15/2018 

de 11 de janeiro [27, 30]. Por sua vez, ao abrigo da Portaria n.º 246/2015 de 14 de agosto, as 

câmaras expansoras são comparticipadas em 80% do PVP [27, 31] enquanto a comparticipação 

do Estado corresponde a 100% do preço de venda nos dispositivos médicos de apoio a doentes 

ostomizados e/ou com incontinência/ retenção urinária de acordo com a Portaria n.º 92-F/2017de 
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3 de março e da Portaria n.º 92-E/2017de 3 de março, respetivamente [27, 32, 33]. Para além do 

SNS, existem variados subsistemas de saúde criados por entidades privadas. Os utentes 

abrangidos por esses subsistemas de saúde beneficiam da comparticipação por esta entidade 

assim como da comparticipação pelo SNS. São exemplos desses subsistemas os Serviços de 

Assistência Médico-Sociais (SAMS), SAMS Quadros (Sindicato Nacional dos Quadros e 

Técnicos Bancários), Medis® e Multicare®. 

 

5.5. Processamento de receituário e faturação 

Na dispensa de medicamentos prescritos através de receitas manuais, o sistema gera um 

documento de faturação que é impresso no verso da receita que tem de ser assinado pelo utente 

e assinado, carimbado e datado pelo farmacêutico que realizou o atendimento. No caso de 

receitas eletrónicas materializadas cuja comparticipação é realizada por entidades diferentes do 

SNS, é impresso um talão com as informações dos medicamentos dispensados que tem de ser 

assinado pelo utente. Posteriormente, as receitas são agrupadas em lotes, contendo, no máximo, 

30 receitas cada lote e devidamente separadas pelo tipo de entidade responsável pela 

comparticipação. No final de cada mês, procede-se ao fecho da faturação mensal, momento em 

que se realiza o fecho dos lotes, realizando-se a impressão do verbete de identificação do lote, 

que discrimina o valor total das receitas, o valor da comparticipação e o valor pago pelo utente. 

Para além disto, ocorre a impressão do resumo de lotes e da fatura correspondente a cada 

entidade. 

Até ao dia 5 do mês seguinte, os documentos são levantados na farmácia pelos CTT e enviados 

para o Centro de Conferência de Faturas da responsabilidade, atualmente, dos Serviços 

Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E. (SPMS), no caso de serem comparticipações do SNS. 

As receitas dos subsistemas de saúde são enviadas para a Associação Nacional das Farmácias 

(ANF), via CTT, de modo a chegarem até ao dia 10 do mês seguinte. Atualmente, o envio da 

faturação para o SNS e privados ocorre através de uma fatura eletrónica. 

Após as operações de validação da faturação, é enviado para a farmácia um resumo da faturação 

contendo a informação mensal das faturas recebidas, o resultado da conferência e notas de 

crédito e notas de débito recebidas. O reembolso por parte do Estado ocorre no dia 20 do mês 

seguinte ao envio da fatura mensal, no entanto, este dinheiro é previamente adiantado pela ANF. 

Caso sejam identificados erros, desconformidades nas receitas ou diferenças nos documentos 

conferidos, é enviada para a farmácia uma relação-resumo contendo o valor das conformidades 

e a justificação das desconformidades. Nestes casos, a farmácia emite as respetivas notas de 

crédito ou de débito [34, 35]. 

 

6. Formações 

Durante o estágio na FC tive oportunidade de assistir a várias formações, quer dentro da 

farmácia, contactando com delegados de ação médica que visitavam a farmácia com o intuito de 

dar a conhecer os seus produtos, quer fora dela. 

As formações a que tive oportunidade de assistir encontram-se assinaladas na Tabela 3. Além 
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disto, pude ainda usufruir de uma plataforma online criada pela  Cosmética Ativa, que me 

permitiu realizar várias formações online, como podemos ver na Tabela 4. 

 
Tabela 3: Formações efetuadas durante o estágio curricular. 

Formação Data Local 

Nutrição desportiva VIV Sport® 16 de maio Farmácia Central 

Lactacyd®, Colgate®, Cladryl® 20 de maio Farmácia Central 

Mylan®: Betadine®, Allergodil®, Pyralpen®, Piralvex® 21 de maio Farmácia Central 

Diabetes Ascensia® 4 de junho Hotel Axis Vermar 

Y FARMA: Libifeme®, Libimasculine®, Systur®, 

MorEPA®, MorDHA®, Dias Forte®, Dias Beauty® 
2 de julho Farmácia Central 

Nuxe® 4 de julho Farmácia Central 

Tilman®: Calmiderm®, Anti-metil®, Prozalips®, 

Digestil®, ImunoResist®, Sistelle® 
5 de julho Farmácia Central 

Glintt®: Kaisen 9 de julho Farmácia Central 

Papillon® 10 de julho Farmácia Central 

Tricovel® 23 de julho Farmácia Central 

Bioderma® 29 de julho Farmácia Central 

 

Tabela 4: Formações efetuadas online no site Cosmética Ativa durante o estágio curricular. 

Formação Data 

Vichy®: Neovadiol, Aqualia 29 de junho 

Vichy®: Máscaras Faciais, Anti-envelhecimento 6 de julho 

Vichy®: Dercos Anti-Caspa, Dercos Densidade Queda, Dercos Apaziguante 13 de julho 

Vichy®: Minéral 89, Slow Age, Mineral Blend 27 de julho 

La Roche-Posay®: Hyalu B5, Toleriane Sensitive 10 agosto 

La Roche-Posay®: Anthelios Shaka Fluido, Lipikar 17 agosto 

La Roche-Posay®: Anthelios Anti-imperfeições, Toleriane Ultra 8 24 agosto 
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Parte ll – Apresentação dos temas desenvolvidos 

 

Projeto l – Workshop sobre a menopausa 

 

1. Contextualização 

A menopausa é um processo natural na vida das mulheres sendo que, todos os anos, cerca de 

300 mil portuguesas entram nesta fase. A maioria vê este processo como uma fase 

desagradável, sendo a sua qualidade de vida afetada.  

Embora seja um processo normal, as alterações associadas à menopausa apresentam 

importante impacto em diversos aspetos da vida da mulher. A menopausa não é uma doença e 

não deve ser vista ou vivida como tal, sendo que as mulheres devem saber que não têm de 

passar, obrigatoriamente, pelos sintomas não muito agradáveis [36].  

É importante que as mulheres estejam informadas sobre este processo normal na sua vida, quais 

os possíveis sintomas e como controlá-los, de modo que possam reduzir ao máximo os seus 

efeitos físicos, psicológicos e emocionais. É importante também que saibam que podem viver 

esta fase com saúde e bem-estar [37]. 

 

2. Introdução 

A menopausa é sinónimo de fim da fertilidade e corresponde ao fim das menstruações, podendo 

ser confirmada e diagnosticada após doze meses consecutivos sem qualquer período menstrual 

- amenorreia (sem outras causas óbvias) [36, 38, 39]. Também pode ser confirmada com exames 

endócrinos: doseamentos hormonais das hormonas Folículo-Estimulante (FSH-H), Lúteo-

Estimulante (LH-H) e Estradiol. 

Trata-se de um processo biológico natural e normal da vida da mulher, podendo ocorrer entre os 

40 e os 58 anos. Alguns casos ocorrem muito precocemente e outros são mais tardios. Estima-

se que a idade média em que ocorre a menopausa espontânea na população portuguesa ronde 

os 48 anos e, apesar da esperança média de vida ter vindo a aumentar, a idade da menopausa 

tem-se mantido constante [37, 38].  

A menopausa é uma consequência da redução gradual na atividade dos ovários, que deixam de 

libertar óvulos. Ao mesmo tempo, os estrogénios começam a ser produzidos em menor 

quantidade. Os sintomas resultam, fundamentalmente, da carência de estrogénios que se 

manifesta em diversos órgãos e sistemas. Se esta desregulação hormonal ocorre de forma 

gradual, os sintomas não são tão intensos. O contrário acontece se este processo hormonal 

ocorrer de forma repentina, onde os sintomas são mais intensos [37,38]. 

 

3. Fases 

A primeira fase desta transformação é a Pré-menopausa. Em sentido geral inclui toda a idade 

fértil até à menopausa. Mais frequentemente, em sentido estrito, refere-se ao período decorrido 

entre o início do declínio da função ovárica e a menopausa. Esta fase caracteriza-se pelas 

primeiras alterações no ciclo menstrual, quer em frequência, duração, quer no fluxo. Depois 
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sucede-se a Perimenopausa ou Transição Menopáusica, período entre a última menstruação e 

a confirmação da menopausa. Consiste nos doze meses consecutivos sem menstruação. Por 

fim há a Pós-menopausa, período após todas as transformações decorrentes da menopausa. O 

Climatério é o período da vida da mulher de transição entre o total potencial e a incapacidade 

reprodutiva, ao longo do qual ocorre um declínio progressivo da função ovárica. Está associado 

geralmente a um conjunto de sinais e/ou sintomas (irregularidades menstruais, afrontamentos, 

suores noturnos, alterações do humor e do sono, entre outros) que no seu conjunto caracterizam 

a “síndrome climatérica”. Compreende três fases (pré, peri e pós-menopausa) cuja 

individualização não é linear [39]. 

 

4. Causas  

A menopausa é um processo normal que surge com a idade. Porém, há fatores que podem 

influenciar e precipitar o seu aparecimento. São fatores precipitantes da menopausa: tabagismo, 

ausência de gravidezes, exposição a químicos tóxicos, tratamento com antidepressivos, 

epilepsia, radioterapia, quimioterapia, falência ovárica prematura e hipotiroidismo. Por outro lado, 

a ocorrência de várias gravidezes, o excesso de massa corporal e o elevado QI na infância estão 

relacionados com o aparecimento mais tardio da menopausa. A genética também é um 

importante fator em todo este processo [38]. 

 

5. Sintomas 

O grupo dos sintomas divide-se em dois: os sintomas iniciais e os sintomas posteriores [38].  

Não contando com o sintoma prévio à menopausa que é a irregularidade menstrual (na 

frequência, duração e no fluxo), os sintomas iniciais são: 

- Vasomotores: são os mais comuns e correspondem aos afrontamentos e suores típicos desta 

fase. Afetam cerca de 60-80% das mulheres, sendo intensos ou frequentes em mais de 30%, e 

podem iniciar-se mesmo antes de acabarem os períodos menstruais, ou seja, antes do início da 

menopausa, e continuar durante vários anos. Porém, costumam ser mais intensos nos dois 

primeiros anos da menopausa, terminando aos cinco anos de menopausa. Estes sintomas 

consistem no aparecimento de calor repentino, principalmente na parte superior do corpo (cara, 

pescoço e peito), seguindo-se suores frios (sudorese). Podem acompanhar-se de vertigens e do 

aumento da frequência cardíaca (palpitações) com rubor na face [36-40].   

- Genito-urinários: a “Síndrome génito-urinária da menopausa/Atrofia vulvovaginal” traduz-se na 

atrofia da mucosa vaginal associada a secura. Esta condição é propícia a infeções urinárias, 

disúrias, irritação, desconforto, prurido e ardor vaginal e dores associadas às relações sexuais 

por falta de lubrificação, levando também à redução da libido da mulher [36-40]. 

-Psicológicos: refletem-se na dificuldade em adormecer, insónias, fadiga, perda de concentração, 

dor de cabeça, ansiedade, depressão, irritabilidade e alterações de humor [36, 38, 39, 40]. Quase 

metade das mulheres na menopausa (46-4%) têm dificuldade em dormir. Os níveis baixos de 

progesterona podem dificultar o adormecer e a manutenção do sono. Por outro lado, os níveis 

baixos de estrogénios podem causar afrontamentos, que por sua vez originam suores noturnos 
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que interferem com o sono. Os sintomas urinários também podem obrigar a levantarem-se várias 

vezes durante a noite para urinar [36-39].  

Os sintomas posteriores podem manifestar-se ou não, variando de pessoa para pessoa e se foi 

realizado um controlo prévio. Ocorrem a nível: 

- Ósseo: a perda óssea começa a ocorrer a partir dos 30 anos, mas na fase da menopausa 

acentua-se ainda mais, havendo o risco de osteoporose e de fraturas. A ocorrência de fraturas 

no contexto da osteoporose pós-menopáusica, também pode ser uma importante causa de dor 

óssea [36-40]. 

- Articular: a osteoartrite é um processo inflamatório e degenerativo articular que evolui de 

maneira progressiva. Apesar de não existir associação clara entre os níveis de estrogénios e 

risco de osteoartrite, são frequentes as queixas de dores articulares (tendões e articulações) 

após a menopausa e há maior prevalência e incidência de osteoartrites nas mulheres do que nos 

homens. Ao contrário dos outros sintomas, estes não desaparecem pouco tempo depois e 

tendem a permanecer. A dor relatada mais frequente é nas mãos.  [36, 38, 39, 40]. 

- Cerebral: vários estudos sugerem que a perimenopausa e a pós-menopausa se associam a 

diminuição da memória verbal, dificuldade na concentração e da fluência verbal fonémica, 

havendo também maior incidência do aparecimento da doença de Alzheimer [37, 38, 39, 40]. 

- Cutâneo: ocorre uma diminuição na quantidade de colagénio (proteína que fortalece a pele) e 

de elastina (proteína que confere elasticidade à pele). Assim, a pele pode tornar-se desidratada, 

adquirindo uma aparência seca e rugosa; com rugas mais profundas e mais numerosas, devido 

ao facto das fibras de elastina e colagénio degradarem-se e a pele descair, tornando-se mais 

flácida e enrugada; mais frágil, pois a pele torna-se menos espessa e fica mais sujeita a lesões, 

tendo maior dificuldade em cicatrizar; menos luminosa e fresca, deixando de ser uniforme, devido 

ao aumento da sua transparência; com manchas escuras pigmentadas. Todas estas alterações 

acentuam-se mais em mulheres fumadoras e/ou excessivamente expostas ao sol. [39] 

- Aumento de peso: é uma queixa muito frequente nas mulheres na menopausa e na pós-

menopausa. Os níveis mais baixos de estrogénios podem ter um papel importante. Outras 

causas incluem a diminuição da velocidade do metabolismo com a idade, uma dieta menos 

saudável, a diminuição da atividade e a privação de sono. O aumento de peso associa-se a um 

aumento de risco de hipertensão, colesterol elevado, diabetes e doenças cardiovasculares. O 

risco é ainda maior se já tiver excesso de peso, for sedentária e não tiver uma dieta saudável 

[38, 40]. 

 

6. Complicações 

Se não houver um controlo dos sintomas e se a mulher não levar um estilo de vida saudável, 

poderão surgir complicações que tendem a piorar com a idade.  

- Doenças cardiovasculares: os estrogénios ajudam o organismo a manter um equilíbrio saudável 

do bom (HDL) e mau (LDL) colesterol. Sem estas hormonas, o colesterol poderá acumular-se 

nas paredes das artérias, aumentando o risco de doença cardiovascular e AVC. A alteração do 

balanço hormonal na pós-menopausa resultado de hipoestrogenismo absoluto e 
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hiperandrogenismo relativo com aumento do colesterol LDL e dos triglicerídeos e diminuição dos 

níveis do colesterol HDL tem como consequência uma alteração negativa do perfil aterogénico 

com aumento do risco cardio e cerebrovascular [39]. 

- Hipertensão: É frequente o aparecimento de hipertensão arterial antes inexistente ou 

dificuldade no controlo da mesma se pré-existente. A HTA é um fator de risco independente, 

linear e contínuo no risco cardiovascular na pós-menopausa [39]. 

- Osteoporose: é uma doença esquelética sistémica que aumenta o risco de fratura, definida por 

T- score inferior a -2,5 ou presença de fratura por fragilidade. A osteoporose carateriza-se por 

diminuição da massa óssea e alterações da microarquitectura e fragilidade esquelética. Como 

consequência diminui a resistência do osso e aumenta o risco de fratura. O hipoestrogenismo e 

a idade contribuem para a osteoporose. Após a menopausa há uma aceleração da perda de 

massa óssea, mais intensa nos primeiros 5 anos. Nas mulheres de 60 anos ou mais, cerca de 

35% poderão sofrer fratura vertebral, a manifestação mais comum e das mais precoces; 18% 

fratura da anca, a complicação mais grave e diretamente relacionada com densidade mineral 

óssea (DMO) [39].  

- Cancro da mama: é um dos tipos de cancro mais comuns entre as mulheres. A maior parte dos 

diagnósticos acontecem depois dos 50 anos de idade, embora também possam ocorrer em 

mulheres mais novas. As probabilidades de recuperação são boas se for detetado na fase inicial 

(diagnóstico precoce). Por este motivo, é vital que as mulheres façam regularmente o autoexame 

da mama e que seja feita uma avaliação médica regular.  

- Incontinência: cerca de metade das mulheres pós-menopáusicas têm dificuldades na contenção 

da urina, sendo que os níveis mais baixos de estrogénios podem enfraquecer a uretra.  

Saúde oral: após a menopausa, são mais comuns as queixas de boca seca e há um risco 

aumentado de cáries dentárias [39, 41]. 

 

7. Controlo 

Para muitas mulheres, não é necessário qualquer tratamento porque os sintomas tendem a 

desaparecer por si mesmos ou as mulheres conseguem tolerá-los sem grande desconforto. 

O controlo dos sintomas da menopausa passa pelo uso de contracetivos de baixa dosagem que 

diminuem os afrontamentos, a secura vaginal e as alterações do humor. Designa-se por terapia 

hormonal (TH) e pode ser feita apenas com estrogénios nas mulheres sem útero, ou estrogénios 

combinados com prosgestogénio nas mulheres com útero. O ideal e recomendável, é fazer a TH 

nos casos de mulheres em que os sintomas alteram a sua qualidade de vida, durante o mínimo 

tempo possível e na dose mínima necessária [36, 40].  

Para além dos tratamentos hormonais, podem ser utilizados suplementos alimentares para o 

alívio dos sintomas. As isoflavonas são os ingredientes ativos mais frequentemente presentes 

nos suplementos alimentares destinados para o alívio dos sintomas da menopausa. São também 

os mais procurados como alternativa ou complemento à TH de substituição. À semelhança 

bioquímica com os estrogénios produzidos pelo nosso organismo, pensa-se serem capazes de 

mimetizar os seus efeitos, colmatando então os seus baixos níveis e combatendo alguns dos 
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sintomas característicos deste período. O hipericão (ou erva de São João) encontra-se em 

suplementos alimentares indicados para estados depressivos. A valeriana, também presente em 

alguns suplementos, é um “ansiolítico natural” capaz de produzir um efeito calmante sobre o 

organismo e que melhora a qualidade do sono [37]. 

São também dicas para manter um estilo de vida saudável e evitar qualquer transformação 

desagradável característica desta fase: 

- Evitar maus hábitos como o tabaco e o álcool que contribuem para acelerar o envelhecimento, 

nomeadamente da pele. As mulheres fumadoras iniciam a menopausa um a dois anos mais cedo 

do que as não fumadoras. O tabaco contribui ainda para a doença cardíaca e para a osteoporose 

[38]. 

- Beber dois litros de água por dia: é muito importante hidratar bem o corpo, ajudando no seu 

normal funcionamento. Para além disso, beber a quantidade certa de água por dia ajuda a manter 

a pele bonita. 

- Fazer exercício: a atividade física mantém o corpo oxigenado, melhora a circulação sanguínea 

e limpa os poros da pele. Ajuda também no controlo do peso e dos sintomas cardiovasculares 

[38]. 

- Ingerir alimentos ricos em vitaminas C (antioxidante, ajuda na sintetização do colagénio), A 

(regeneração) e E (combate os radicais livres). Estas vitaminas estão presentes em frutas, frutos 

secos e verduras, entre outros [38]. 

- Usar proteção solar diariamente: o sol é importante para o corpo, mas em excesso também 

pode acelerar o seu envelhecimento. Do mesmo modo que são recomendados 15 minutos de 

luz solar por dia, evitando as horas de maior exposição aos raios ultravioletas (das 12 às 16 

horas), deve-se usar sempre uma proteção solar adequada para cada tipo de pele. 

- Hidratar por fora: é fundamental usar cremes no rosto e no corpo para que estes reponham a 

humidade perdida e mantenham a pele hidratada e nutrida. Muitas marcas já produzem fórmulas 

desenhadas para as caraterísticas próprias da pele madura. 

- Não ir para a cama sem se desmaquilhar e retirar todo o lixo que se foi acumulando ao longo 

do dia e possa estar na pele. Durante as horas de sono, a pele aproveita para se regenerar e 

oxigenar. Por isso, é muito importante retirar toda a maquilhagem, se for o caso, e fazer a correta 

limpeza de pele. 

 

8. Objetivos e intervenção 

A FC tem uma larga população feminina na faixa dos 40-60 anos. Grande parte desta população 

dirige-se á farmácia com queixas que se resumem aos sintomas da menopausa e pedem 

suplementos e/ou produtos cosméticos para atenuar aquilo que sentem. Muitas destas mulheres 

desconhecem o que é na realidade a menopausa e aquilo por que podem passar. 

Desta forma, surgiu a ideia de ser feito por mim um workshop sobre a menopausa, onde seria 

explicada esta fase da vida das mulheres, para que a percebessem melhor e lidassem melhor 

com ela. Os objetivos eram: falar sobre a menopausa e tudo que ela engloba e dar a conhecer 

alguns produtos da farmácia, uteis e aplicáveis a cada problema. 
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Comecei por idealizar uma apresentação com toda a informação pretendida e necessária, de 

forma simples e sucinta e com linguagem familiar, sem pormenores muito científicos, para que 

pudesse ser entendida por todas (Anexo 4). A apresentação continha os seguintes tópicos:  

- “O que é a menopausa?”, ponto este que também continha a explicação das fases da mesma; 

- “Sintomas”, onde também abordava as complicações; 

- “Controlo”, ponto onde falei de como se minimiza os sintomas iniciais. Aqui também dei um 

exemplo dum suplemento alimentar. 

- “Dicas para manter a pele em bom estado”, como continuação do controlo dos sintomas, mas 

mais direcionado para os cutâneos. Aqui mencionei alguns exemplos de produtos 

desmaquilhantes/limpeza, de protetores solares e de uma gama de produtos de hidratação para 

peles maduras.  

Após esta fase, foi idealizado como seria o workshop com todos os seus pormenores. Ficou 

decidido que este teria o máximo de 10 pessoas, que com a apresentação seriam dados a 

experimentar vários produtos e que no final as participantes levariam para casa um saco com 

amostras e panfletos. Estas amostras e panfletos seriam relativos os produtos falados na 

apresentação. Também foi decidida a data, hora e local do workshop: 11 de julho, quinta-feira, 

às 20 horas, na FC. 

Numa fase seguinte, foram realizados o cartaz (Anexo 5) e o evento no Facebook (Anexo 6). 

Também foram projetados os sacos que iriam conter as amostras, sacos de pano com o logotipo 

da farmácia estampado num dos lados (Anexo 7). As amostras e panfletos para colocar dentro 

dos sacos foram dados pelas respetivas e variadas marcas, a pedido da diretora técnica (Anexo 

8). O panfleto resumo dos produtos falados na apresentação com a informação completa relativa 

a cada um, foi realizado por mim (Anexo 9).  

Por fim, o dia do workshop chegou, tendo tipo uma adesão de 6 pessoas (Anexo 10). Comecei 

por fazer a minha apresentação e, na altura de falar de cada um dos produtos, dei o respetivo 

tester a circular por entre a audiência, de modo a testarem-no enquanto eu explicava para o que 

servia, o que fazia, quando e como o poderiam aplicar. No final, as presentes puderam tirar as 

suas dúvidas e fazer perguntas. Á saída, foi dado o saco com as amostras e os panfletos. 

 

9. Conclusão 

A apresentação foi bem-sucedida e bastante interativa. As participantes mostraram-se 

interessadas no tema e naquilo que explicava, tirando as dúvidas que iam surgindo. O feedback 

de todas as presentes foi bastante positivo, dizendo que tinha sido um evento útil pois tinham 

captado informação importante que outrora não sabiam. Também gostaram muito da parte 

interativa e de poderem testarem os produtos expostos. A oferta do final foi uma surpresa positiva 

para todas, que mostraram entusiasmo por poderem levar os produtos para usarem em casa. O 

facto das amostras e panfletos serem oferecidos num saco de pano reutilizável suscitou 

admiração por parte de todas as participantes. 

Foi um trabalho interessante de realizar, em todas as fases do processo. Pude contactar mais 

um pouco com as utentes da farmácia e com outros âmbitos envolvidos na dinâmica da farmácia 
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comunitária, que é a parte das formações e da informação coletiva e tudo o que isso envolve, 

desde a organização à conceção e realização. Para além das participantes do workshop, eu 

também aprendi bastante sobre este tema. 

 

Projeto ll – Preparação Individualizada da Medicação (PIM) 

 

1. Contextualização 

A polimedicação é definida como o uso de muitos medicamentos em simultâneo. Outra definição 

é a administração de vários medicamentos diferentes (número de medicamentos por dia superior 

a 5) concomitantemente e em tratamento prolongado (mais de 3 meses) [42, 43]. O grande 

problema da polimedicação estende-se à geriatria, sendo que estes são dos principais e mais 

frequentes alvos desta.  

O envelhecimento progressivo da população é uma realidade. Com o envelhecimento aumenta 

o número de doenças crónicas e com elas a consequente necessidade de utilizar medicamentos 

para o seu controlo. Alguns autores referem que pelo menos 85% dos idosos usam um fármaco 

prescrito, e a maioria usa mais do que um [42, 44]. Diversos fatores influenciam a eficácia e 

segurança da terapêutica do idoso [42, 45]: 

- Capacidade funcional: défice visual que condiciona dificuldade em ler as instruções ou os 

rótulos dos medicamentos; défice auditivo pode contribuir para problemas em compreender 

instruções verbais ou explicações; artrite contribuem para a dificuldade em abrir embalagens; 

diminuição do tónus muscular e equilíbrio. 

- Capacidade cognitiva: dificuldade em recordar novas instruções; adesão deficiente 

condicionada por problemas de memória ou de compreensão. 

Muitas vezes com várias patologias, tratar um idoso polimedicado é um desafio para todos os 

clínicos. É importante a educação permanente do doente. O idoso deverá ser informado sobre 

como tomar cada um dos medicamentos prescritos, o que fazer em caso de esquecimento de 

uma ou mais doses, onde guardar os medicamentos (temperatura ambiente/frigorífico, 

luminosidade ambiente/às escuras), o possível benefício da utilização de caixas semanais de 

dispensa dos medicamentos, etc [46].  

 

2. Introdução 

A Direção Nacional da Ordem dos Farmacêuticos (OF) aprovou uma norma de orientação 

profissional (Anexo 11) sobre Preparação Individualizada da Medicação (PIM), um dos “novos” 

serviços farmacêuticos que podem ser prestados nas farmácias comunitárias, ao abrigo da 

Portaria n.º 97/2018, em vigor desde o início de maio de 2018 [47]. 

A Preparação Individualizada da Medicação é um serviço a partir do qual o farmacêutico organiza 

as formas farmacêuticas sólidas, para uso oral, de acordo com a posologia prescrita, por 

exemplo, num dispositivo de múltiplos compartimentos (ou em fita organizada por toma em 

alvéolos), selado de forma estanque na farmácia e descartado após a sua utilização. Este serviço 

inclui a informação, prestada sobre a forma escrita ou de pictogramas e oralmente, referente ao 
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uso responsável do medicamento, tendo como objetivo auxiliar o utente na correta administração 

dos medicamentos e promover uma melhor adesão à terapêutica. O processo de 

reacondicionamento dos medicamentos prevê, em regra, retirar o medicamento do seu 

acondicionamento primário, salvo situações específicas. O dispositivo pode ter diversas formas 

e os processos de selagem podem ser manuais ou automáticos. A Norma Geral Nº 30-NGE-00-

010-02 da OF distingue a utilização de processos de selagem manuais, pela segurança que lhe 

está associada. Existe ainda a possibilidade de recorrer a caixas reutilizáveis ao invés de caixas 

descartáveis. No entanto, visto essa opção implicar procedimentos adicionais de limpeza para 

evitar, por exemplo, contaminações cruzadas, e serem habitualmente usadas pelas pessoas, 

invalidando um rigoroso controlo da estabilidade da medicação reacondicionada, é recomendado 

o uso de caixas descartáveis, as quais oferecem igualmente vantagem adicional no que respeita 

à monitorização da adesão à terapêutica [48]. 

 

3. Medicamentos passíveis da PIM 

No dispositivo da PIM podem ser acondicionadas formas farmacêuticas unitárias sólidas, 

destinadas à administração por via oral, tais como cápsulas, cápsulas de libertação modificada, 

comprimidos, comprimidos revestidos, drageias, comprimidos de libertação modificada e 

comprimidos gastrorresistentes.  

Podem ser incluídos no dispositivo todos os medicamentos cujas propriedades físico-químicas e 

farmacêuticas, com ou sem o seu acondicionamento primário, permitam manter a estabilidade 

na caixa dispensadora durante o tempo previsto para a sua utilização (habitualmente uma 

semana). Devem ser consideradas exceções a este prazo os medicamentos cujos titulares de 

Autorização de Introdução no Mercado (AIM) tenham requerido condições particulares de 

conservação.  

Relativamente às formas farmacêuticas revestidas, é necessário verificar a estabilidade do 

revestimento: nalguns casos pode ser degradado mais rapidamente do que as substâncias 

ativas. O comprometimento da integridade do revestimento, em particular no caso das formas de 

libertação modificada, pode resultar na libertação do fármaco no local errado do trato 

gastrointestinal ou libertação acidental de doses demasiado elevadas (dose dumping), com 

compromisso da ação terapêutica ou efeitos tóxicos. 

Determinadas formas farmacêuticas sólidas destinadas à administração por via oral, pela 

natureza do acondicionamento primário usado, sugerem conter substâncias ativas ou 

revestimentos mais suscetíveis a perda de estabilidade, sendo nesses casos aconselhável obter 

mais informação antes de proceder à sua inclusão na caixa dispensadora. São exemplos, o 

embalamento recorrendo a blisters do tipo alumino/alumínio (que habitualmente apenas se usa 

quando a substância requer maior proteção da humidade), em blisters opacos de cor mais escura 

(sugerem necessidade de proteção da luz). Em algumas situações concretas, em que a 

substância ativa é reconhecidamente instável, o medicamento pode não ser incluído na PIM ou 

deverá ser mantido no respetivo acondicionamento primário, devendo nesse caso haver 

instruções claras sobre a necessidade de remoção do mesmo e tendo o acondicionamento 
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primário propriedades físico-químicas que permitam manter a estabilidade na caixa dispensadora 

durante o tempo previsto para a sua utilização. 

No caso dos medicamentos originalmente embalados em recipiente multidose, o prazo de 

utilização da caixa dispensadora nunca deverá ser superior ao prazo de utilização após a 

primeira abertura da embalagem original. 

No caso de medicamentos que contêm substâncias ativas, formas farmacêuticas ou excipientes 

termolábeis, o ideal é que não sejam acondicionados em dispositivos de selagem a quente. Se 

forem selados a quente, deverá ter-se maior cuidado para não se encherem os alvéolos pelo 

risco acrescido de degradação do medicamento por contacto com a zona de selagem a quente. 

Este procedimento não é aplicável a medicamentos higroscópicos, nomeadamente formas 

dispersíveis, orodispersíveis, efervescentes, bucais ou sublinguais, liofilizados orais, pastilhas e 

pastilhas moles, nem aqueles que são sensíveis à luz ou requerem "precauções especiais de 

conservação" (ex. refrigeração) especificadas na embalagem original ou que apresentam a 

menção “conservar na embalagem de origem”. As seguintes formas farmacêuticas não podem 

ser reacondicionadas no sistema dispensador tendo que ser dispensadas fora da mesma, ainda 

que entregue conjuntamente e devidamente mencionado no guia terapêutico: adesivos 

transdérmicos; dispositivos de inalação; formas líquidas (xaropes, suspensões, soluções, 

concentrado para solução oral, gotas, etc.); medicamentos de aplicação tópica; medicamentos 

homeopáticos; medicamentos injetáveis; colírios; medicamentos que requerem conservação no 

frio; medicamentos sensíveis à luz; pós; saquetas; supositórios; óvulos.  Noutras situações, os 

medicamentos devem ser excluídos deste procedimento por questões legais ou de segurança, 

nomeadamente: medicamentos contendo ativos sensibilizantes ou alergénicos (ex. penicilinas; 

pelo perigo de contaminações cruzados durante a manipulação); medicamentos citotóxicos (pelo 

facto de requererem manuseamento que evite o contacto com a pele); medicamentos 

estupefacientes (podem ser colocados na PIM, desde que cumpram com a legislação em vigor, 

nomeadamente no que respeita ao seu armazenamento em cofre fechado durante a 

permanência na farmácia). Não é aconselhado reembalamento de formas farmacêuticas sólidas 

cuja embalagem primária original inclua o uso de agentes exsicantes (por exemplo, 

metilfenidato); medicamentos destinados a uso descontínuo (por exemplo, em regime de SOS) 

ou com posologia variável; medicamentos destinados a situações agudas [48].  

 

4. O serviço na farmácia 

A farmácia pode atribuir a responsabilidade de operacionalização do serviço a um farmacêutico 

da equipa, com respetivos registos. O técnico/ajudante de farmácia pode participar na 

preparação do sistema dispensador, mas a verificação final deve sempre ser feita por um 

farmacêutico.  

É aconselhada a existência de dois farmacêuticos dedicados ao serviço: Farmacêutico 

Responsável, que procede à recolha e revisão da informação farmacoterapêutica do utente 

(durante a entrevista detalhada ao utente em gabinete de atendimento personalizado), à 

preparação do dispositivo e ainda à verificação inicial do processo; e Farmacêutico Supervisor, 
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o qual é responsável pela dupla verificação no final do processo. Caso a farmácia disponha 

apenas de um farmacêutico, o recomendado seria que esse seja o responsável pela recolha e 

revisão da informação farmacoterapêutica, ficando a preparação a cargo do técnico de farmácia, 

para que a verificação final possa ser assegurada pelo farmacêutico. 

A farmácia deve desenvolver o seu próprio Procedimento Normalizado (Manual de 

Procedimentos) que defina todo o processo de PIM, desde a adesão do doente ao serviço até à 

recolha do dispositivo inicial e de seguimento (Anexo 12). Devem também existir formulários que 

documentem os processos e procedimentos envolvidos, incluindo a identificação dos 

responsáveis por cada etapa do procedimento. Para além disso, a farmácia tem de garantir que 

tem a Ficha do Utente e a Ficha de Tratamento e deve dispor sempre delas durante a realização 

da PIM. A documentação deve ficar guardada na farmácia por um período de um ano.  

A zona destinada ao armazenamento e acondicionamento da medicação tem de ser uma zona 

isolada da farmácia destinada a esse fim. Deste modo, esta tarefa deve ser obrigatoriamente 

executada no laboratório de farmácia e no cumprimento das boas práticas, nas melhores 

condições de higiene e segurança. Adicionalmente, e perante a falta de regulamentação 

específica, deverão ser aplicadas as boas práticas a observar na preparação de medicamentos 

manipulados, nos seus aspetos relevantes para o caso vertente (por exemplo, recursos 

humanos, instalações e equipamentos, documentação, etc.). A farmácia deverá dispor de uma 

zona de armazenamento, separada dos restantes medicamentos, destinada ao armazenamento 

e conservação da medicação excedente à preparação das caixas dispensadora/dispositivos. 

Nesta zona a medicação deve estar identificada com uma etiqueta com o nome do utente [48]. 

 

4.1. Apresentação do serviço ao utente 

O ideal é incluir na explicação sobre o serviço, informação relativa aos seguintes pontos: 

- Em que consiste o serviço? 

- De que forma se organiza e como se usa a caixa dispensadora/dispositivo? 

- Detalhar a necessidade de recolha dos dados sociodemográficos, clínicos e 

farmacoterapêuticos. 

- Referir que, perante este procedimento de recolha de informação, existe ainda uma análise 

crítica feita de forma sistemática (Revisão da Medicação, detalhada em Norma própria), durante 

a qual caso se detetem, por exemplo, medicamentos duplicados, discrepâncias 

medicamentosas, doses ou posologias incorretas ou interações major, haverá intervenção 

adequada a acordar com o utente e o prescritor. 

- Clarificar sobre a obrigação de o utente informar o farmacêutico sobre qualquer mudança no 

tratamento (mesmo que por diferentes médicos). 

- Clarificar que estas alterações não deverão ser feitas por iniciativa do utente (por exemplo, 

adicionar ou retirar comprimidos). 

- Informar sobre a necessidade de o farmacêutico contactar com o(s) médico(s) para clarificar 

quaisquer aspetos da terapêutica. 

- Informar sobre a necessidade de o farmacêutico contactar com enfermeiros ou cuidadores 

informais que assegurem a administração dos medicamentos. 
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- Prestar garantia de total confidencialidade por parte do farmacêutico.  

- Informar sobre a necessidade de apresentar com antecedência suficiente as receitas médicas. 

- Informar sobre o custo do serviço e modelo de pagamento. 

- Informar, se aplicável, da recomendação de deixar os medicamentos à guarda da farmácia para 

que haja maior controlo sobre os erros de medicação. 

- Informar o utente de que os medicamentos ficam conservados de forma a não alterar a 

qualidade e permitindo a rastreabilidade dos mesmos. 

- Informar que uma vez fornecida ao utente, a responsabilidade relativa à conservação e 

armazenamento do sistema dispensador compete ao utente ou cuidador [48]. 

 

4.2. Adesão ao serviço 

Após verificação dos critérios de elegibilidade do doente e da sua medicação, seguida da 

explicação detalhada do serviço, passa-se à recolha de informação inicial (parte integrante da 

avaliação farmacêutica à frente falada) e de consentimento informado. Recomenda-se que 

ambas decorram no gabinete de atendimento personalizado [48]. 

 

4.3. Avaliação Farmacêutica 

A Avaliação Farmacêutica inclui duas etapas, a entrevista inicial e a revisão da medicação, 

ambas alvo de Normas próprias. A entrevista inicial tem por objetivo recolher toda a informação 

necessária à avaliação da adequação da terapêutica, a qual é o foco da revisão da medicação. 

Todos estes são serviços independentes, pelo que poderá haver revisão da medicação que não 

resulte na prestação de PIM [48]. 

 

4.4. Antes do acondicionamento 

Antes da preparação, deve ser agendado um dia e uma hora para o utente levantar a caixa 

dispensadora/dispositivo. No período entre a aquisição dos medicamentos no seu 

acondicionamento primário e a dispensa dos mesmos através da PIM, os medicamentos 

necessários à preparação da primeira PIM ficarão na farmácia, devendo ser entregue ao utente 

a restante medicação nas embalagens originais, visto ser necessária para garantir a adesão à 

terapêutica durante este período [48].  

 

4.5. Verificação inicial e final 

Por razões de segurança, é recomendado proceder ao reacondicionamento individual dos 

medicamentos, confirmando que ficou corretamente colocado antes de iniciar o medicamento 

seguinte. Antes de fechar o dispositivo, deve fazer-se uma recontagem das unidades para 

verificar que estão de acordo com a ficha de tratamento do utente. A verificação deve ser feita 

através de um sistema de dupla verificação ou de deteção de erros, comparando os dados do 

computador com os dados do registo manual, assinando e datando. Após verificação, o 

dispositivo/sistema pode ser fechado.  

A verificação final é realizada imediatamente após o encerramento do dispositivo, por um 

segundo operador, este obrigatoriamente farmacêutico, não envolvido na preparação do 
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dispositivo. Esta verificação consiste na recontagem das unidades de cada alvéolo do dispositivo, 

por toma.  

Há, ainda, verificação das informações contidas na parte da frente da etiqueta, referentes à 

medicação não incluída no dispositivo e sua conformidade com a ficha do utente. Segue-se a 

verificação das informações contidas no verso da etiqueta, referentes à medicação incluída no 

dispositivo e sua conformidade com a ficha do utente [48]. 

 

4.6. Entrega da PIM  

Na primeira vez que o utente recebe o dispositivo, o farmacêutico deve explicar e demonstrar a 

forma de utilização e conservação, a etiquetagem usada, e o prazo de validade. Os folhetos 

informativos de todos os medicamentos incluídos no dispositivo devem ficar na posse do utente.  

Deverá recordar-se o utente de que deverá trazer o dispositivo usado no período seguinte 

(semana, por exemplo) para trocar por um novo, mesmo que ainda contenha medicação e que 

a prescrição médica deverá ser renovada antes de expirar a medicação.  

O utente deverá ainda ser alertado que o dispositivo não deve ser deixado ao alcance de 

crianças. 

Por fim, deve-se solicitar a assinatura do utente ou do cuidador em documento que comprove a 

entrega [48]. 

 

4.7. Receção dos dispositivos para nova PIM 

Aquando a receção do dispositivo usado, deve registar-se o total de devolvidos na PIM, para 

permitir comparar com o total de medicamentos dispensados e fazer o cálculo da adesão à 

terapêutica. A forma de registo poderá ser feita em papel ou software informático.  

Sempre que o utente devolver a caixa contendo medicamentos não tomados, estes deverão ser 

descartados através do programa Valormed, dado a legislação em vigor, bem como os riscos 

inerentes à perda de estabilidade. 

Caso o farmacêutico avalie a razão da não adesão à terapêutica, deve-se efetuar o registo dessa 

informação e desenvolver uma intervenção farmacêutica em conformidade [48]. 

 

5. Objetivos e intervenção 

A maioria dos utentes e simultaneamente os mais assíduos da FC são idosos. Para além disso, 

muitos deles são polimedicados e com dificuldade de memorizar/gerir/autoadministrar 

medicação. 

Deste modo, e com o objetivo de melhorar e facilitar a administração da medicação a esta 

população, surgiu a ideia de implementar a PIM. O estipulado foi selecionar um grupo entre 5 a 

10 pessoas e, nos meses de julho e agosto, ser um serviço gratuito e, nos meses seguintes, teria 

um custo de 10 euros por mês.  

Primeiramente, através da lista de utentes e com a ajuda dos restantes colaboradores da 

farmácia, selecionei vários candidatos que se encaixavam no perfil e que poderiam vir a querer 

receber este serviço. O passo seguinte foi feito não por mim, mas sim pelos outros colaboradores 

da farmácia (porque conhecem melhor os seus utentes, que se sentiriam certamente mais à 
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vontade com eles) e consistiu em explicar o serviço a cada pessoa da lista e  perguntar se 

gostariam de ter aquele serviço, sendo que em julho e agosto seria grátis, mas havia a condição 

de terem de continuar nos restantes meses, pelo valor de 10 euros por mês. 

Enquanto isso, eu responsabilizei-me de ligar para fornecedores e de saber os preços. Após 

estudar os vários sistemas, e após discutir com a diretora técnica sobre o modelo que seria 

melhor, chegámos à conclusão queríamos o sistema de 5 tomas diárias e de selagem a frio 

(Anexo 13). Contactei a empresa FARMA +, que já conhecia por vender os dispositivos da PIM 

e, após alguma conversa e tirar algumas dúvidas, eles ficaram de me enviar um email contendo 

anexado um dossier com os orçamentos (Anexo 14). O mais benéfico para a farmácia para 

começar com o projeto seria o “Kit de iniciação”, pois continha menor número de sistemas e 

ainda trazia material auxiliar para realizar a selagem. Este kit incluía 100 cartões e 100 blisters, 

de 5 tomas diárias, moldura de selagem, cilindro de selagem, entre outras coisas. Comuniquei 

com a diretora técnica da FC e, tendo aprovado o orçamento, passei ao passo seguinte. 

Resolvi começar por fazer um esboço daquilo que seria o Procedimento Normalizado da PIM 

(Anexo 15), sendo que mais posteriormente, pediria ajuda à farmacêutica adjunta para formalizar 

o documento. Posteriormente, este procedimento normalizado iria ser usado para realizar um 

documento Excel, para que fosse registado quem seria responsável por cada etapa, com a 

respetiva assinatura. Depois fiz o esboço daquilo que seria a Ficha de utente (Anexo 16), a Ficha 

de tratamento (Anexo 17) e o Consentimento informado (Anexo 18). Em simultâneo, pensei na 

forma como seria armazenada e conservada a medicação excedente à preparação dos 

dispositivos. Encontrei umas caixas que seriam passíveis de seccionar, de forma a ter 

compartimentos para todos os utentes sujeitos ao serviço (Anexo 19). Estas caixas seriam 

identificadas e etiquetadas com o nome da cada utente. Também adquiri um cortador de 

comprimidos, para aqueles utentes que apenas tomam, por exemplo, metade de um comprimido 

(Anexo 20).  

 

6. Conclusão 

Apesar de muitos esforços, quer da minha parte, quer da parte dos restantes colaboradores da 

FC, o projeto não foi concluído. O grande problema ocorreu por parte dos utentes, que se 

recusaram a pagar pelo serviço nos meses de setembro e restantes, uma condição obrigatória 

para que o projeto fosse para a frente. Isto mostra, em parte, que ainda muita gente não dá valor 

aos serviços farmacêuticos. Por outro lado, também penso que este serviço relativamente 

recente, poderia passar a ser comparticipado pelo estado, pois acredito que muita gente que 

necessita de ajuda, não tem condições financeiras para tal. Face ao envelhecimento progressivo 

da população e à necessidade de medicar o idoso, o farmacêutico e os outros profissionais de 

saúde, deverão estar atentos ao problema que é a polimedicação e aos riscos que esta acarreta, 

principalmente na geriatria. 

Apesar de tudo, foi uma experiência bastante enriquecedora, onde só aprendi ainda mais, e no 

qual tive muito gosto realizar. 
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Projeto lll – Produtos biológicos 

 

1. Contextualização 

O setor dos produtos biológicos tem vindo a crescer em Portugal. A agricultura biológica tem sido 

capaz de atender às expetativas dos consumidores de ter uma alimentação mais controlada e 

tem ganho cada vez mais seguidores. A procura por este tipo de produtos é maior do que a 

oferta, o que reflete a preocupação crescente dos consumidores em relação à qualidade dos 

produtos e à preservação ambiental [49, 50].  

 

2. Introdução 

O modo de produção biológico é um sistema de base ecológica. Recorre ao uso de boas práticas 

agrícolas com vista à manutenção e melhoria da fertilidade do solo, ao equilíbrio e à diversidade 

do ecossistema, promovendo a qualidade ambiental, o bem-estar animal e a saúde humana [50]. 

Os produtos biológicos não contêm substâncias tóxicas, como resíduos de pesticidas e 

fertilizantes químicos, sendo indiscutível o benefício da agricultura biológica relativamente ao 

meio ambiente. As práticas de agricultura biológica respeitam mais a vida animal e os equilíbrios 

naturais. Estas práticas contribuem para a redução da poluição relacionada, nomeadamente, 

com pesticidas e nitratos [50]. 

Desta forma, os produtos biológicos não são perfeitos, o que para muitos consumidores é um 

fator de impedimento de compra: 

- As frutas e legumes têm uma aparência menos apelativa devido à ausência de pesticidas. 

- Produtos à base de carne e peixe têm um período de conservação menor devido à ausência 

de conservantes químicos. 

- Os iogurtes, leite, manteiga e natas têm um sabor mais forte e têm períodos de conservação 

menores, nomeadamente as natas; 

- Os produtos orgânicos são frequentemente mais caros do que os produtos comuns. Hoje em 

dia a maioria dos produtos biológicos não está ao alcance de todas as carteiras. O respeito pelas 

boas práticas agrícolas tem um custo, pelo que afeta o preço de venda que os agricultores têm 

de estipular. Estes preços altos representam uma barreira significativa para alguns 

consumidores. 

 

3. Regulamentação 

Os sistemas de certificação de géneros alimentícios, como produto biológico, além de 

preencherem os requisitos de conformidade com as normas de produção obrigatórias 

apresentam requisitos adicionais valorizados pelos consumidores. A qualidade diferenciada 

refere-se assim a atributos específicos dos produtos agrícolas ou géneros alimentícios ou do seu 

modo de produção, reconhecidos pelos consumidores, atribuindo-lhes um estatuto de qualidade 

superior e/ou de produto diferenciado [51]. 

Para obter o rótulo “Biológico”, a regulamentação exige regras de produção. São algumas: 
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- As frutas, legumes e cereais devem ser derivados de sementes sem Organismos 

Geneticamente Modificados (OGM) e cultivados sem pesticidas ou fertilizantes químicos 

(materiais sintéticos). Como alternativa, os agricultores biológicos usam outros métodos de 

produção, biológicos e mecânicos, como por exemplo, rotação de culturas, reciclagem de matéria 

orgânica onde o estrume é utilizado como fertilizante, de acordo com as estações do ano, etc. 

[49, 50]. 

- Os produtos biológicos de origem animal, como a carne, peixe, ovos ou leite, são provenientes 

de quintas onde é proibida a utilização de hormonas para o crescimento e farinhas vegetais não-

orgânicas, são limitados antibióticos e os animais têm espaço para viver [49]. 

- Os produtos transformados, como iogurte ou queijo, são produzidos com pelo menos 95% de 

ingredientes biológicos. Todos os microrganismos utilizados na sua elaboração são 

garantidamente não OGM [49]. 

- Um produto biológico não deve conter produtos químicos, aditivos alimentares, nem mesmo 

conservantes [49]. 

- Há limitação nas temperaturas de fabrico para não alterar a qualidade dos produtos [49]. 

- Há limitação ou a obrigação de armazenar os produtos em locais ventilados [49]. 

 

4. O valor nutritivo e o sabor dos produtos biológicos 

Apesar de se pensar o contrário, não está demonstrado um valor nutricional mais elevado do que 

os produtos derivados de processos de cultura comuns. A composição de vitaminas e minerais 

depende mais da variedade plantada, a natureza do solo e do clima do que do modo de cultura. 

Contudo, o conteúdo de vitamina C em frutas e legumes biológicos parece ser superior. Mas 

estes são muitas vezes menos ricos em água do que os da agricultura intensiva. Assim, em 

termos de peso, têm geralmente uma maior concentração de nutrientes [49]. 

Os produtos biológicos têm a reputação de ter melhor sabor do que os produtos convencionais. 

Essa diferença é mais acentuada em frutas e legumes. Os produtos biológicos têm naturalmente 

um teor mais baixo de nitratos, pelo não uso de fertilizantes químicos nem adubos (matérias 

sintéticas), que pode ser uma das causas da origem da diferença no sabor [49, 50]. 

 

5. Objetivos e intervenção 

A FC aderiu ao produtos biológicos, começando a sua venda dia 1 de agosto. Visto que era uma 

novidade, pensou-se em divulgá-la na farmácia através de panfletos, que explicariam alguns 

pontos acerca destes produtos, e ajudariam a informar as pessoas que já poderiam adquiri-los 

na FC. Posto isto, também era interessante saber o estado de informação dos utentes da 

farmácia relativamente a este assunto. Assim, antes de se entregar os panfletos, seriam dados 

uns pequenos questionários aos utentes que fossem à farmácia nesse(s) dia(s). 

Assim, comecei por fazer os panfletos, visualmente apelativos, com linguagem simples e com 

informação breve e sucinta, acerca dos produtos biológicos (Anexo 21). Depois fiz o pequeno 

questionário para entregar às pessoas na farmácia (Anexo 22), tendo também a ideia de fazer 
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um online, para colocar na página do Facebook da farmácia (Anexo 23). A intervenção ocorreu 

durante 1 semana, desde o dia 9 de agosto até ao dia 16 de agosto. 

 

6. Resultados 

Foram obtidas um total de 100 respostas ao questionário. As pessoas que responderam tinham 

idades compreendidas entre os 17 e os 89 anos, sendo o intervalo predominante entre os 41 e 

os 53 (Anexo 24). Dos resultados conclui-se que: 

- 83% são do sexo feminino (Anexo 25); 

- 85% responderam “sim” à pergunta “Sabe o que são produtos biológicos?” (Anexo 26); 

- 83% responderam afirmativamente à pergunta “Sabe a diferença entre os produtos biológicos 

e os não biológicos?” (Anexo 27); 

- 66% responderam “sim” á pergunta “Costuma comprar ou já comprou produtos biológicos?” 

(Anexo 28); 

- Destes últimos, 71,6% disseram que foi/era no “super/hipermercado”, 34,3” no “Celeiro” e 25,4% 

noutro local (Anexo 29); 

- Dos 25,4% que responderam “Outro”, 15,8% disseram que foi na “Farmácia”, 26,4% numa 

“Ervanária” e 31,6% em casa, havendo também respostas como “Comércio local”, “Lavrador” e 

“Mercearia”. (Anexo 30); 

- 52% responderam “sim” á pergunta “Sabia que se pode vender produtos biológicos nas 

farmácias?” (Anexo 31); 

- 69% responderam “não” à pergunta “Sabia que já se vendem produtos biológicos na Farmácia 

Central Póvoa de Varzim?” (Anexo 32). 

 

7. Conclusão 

No geral, a maior parte das pessoas estão informadas relativamente aos produtos biológicos e 

consomem ou já consumiram estes produtos, como se pode ver pelo resultado do questionário. 

No entanto, apenas pouco mais de metade, sabe que se pode adquirir estes produtos também 

em farmácia e apenas menos de metade é que já sabia que a FC vendia produtos biológicos. 

Penso que esta atividade foi bastante positiva: para a FC, por ajudar a perceber e conhecer 

melhor os seus utentes e por ajudar a divulgar a sua mais recente novidade; para os utentes, 

fazendo crescer a sua informação relativa a estes produtos; e para mim, que também aprendi 

um pouco mais sobre este tema e que cresci ainda mais por mais uma atividade realizada. 

 

  



 
 
 

37 
 

Considerações Finais 

A unidade curricular Estágio é essencial para colocar em prática os conhecimentos 

desenvolvidos ao longo dos 5 anos de curso, assim como contactar com a realidade 

farmacêutica, neste caso na vertente da farmácia comunitária. 

Durante esta fase final, pude compreender e aprender os vários desafios inerentes à farmácia 

comunitária. Desde a gestão e organização da farmácia até ao atendimento, todas as etapas são 

fundamentais para o funcionamento da farmácia. Em todas estas atividades, foi importante toda 

a ajuda e esclarecimento de dúvidas por parte dos colaboradores da farmácia, sendo promovida 

também a minha autonomia na sua realização. 

Em relação aos projetos desenvolvidos, estes foram bem aceites pelos colaboradores da 

Farmácia Central, que ajudaram no seu desenvolvimento. A sua elaboração permitiu-me 

conhecer e abordar temas dos quais não tinha muito conhecimento e aprofundar outros 

conhecimentos anteriormente adquiridos. Para além disso, permitiu-me o contacto mais privativo 

com os utentes, permitindo o esclarecimento de dúvidas e apresentação de conselhos 

importantes para a saúde dos utentes, de forma a melhorar a sua qualidade de vida. Para além 

disso, permitiu-me perceber a importância das intervenções farmacêuticas não só para o 

dinamismo da farmácia, como também para um maior conhecimento dos utentes sobre 

determinados temas. 

Estes 4 meses de trabalho promoveram a minha evolução como profissional de saúde, ajudando 

a adquirir responsabilidade e formação profissional. Estas bases foram fundamentais para o 

enriquecimento não só profissional, mas também pessoal.  
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Anexos 

 

 Anexo 1: Designação de “Farmácia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anexo 2: Símbolo “cruz verde”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3: Cartão fornecido pela farmácia para anotar os valores da pressão arterial, glicemia, 

colesterol e triglicerídeos, identificado com a data e hora da determinação. 
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Anexo 4: Apresentação do workshop sobre a menopausa. 
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Anexo 5: Cartaz referente ao workshop sobre a menopausa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6: Evento no Facebook referente ao workshop sobre a menopausa. 
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Anexo 7: Sacos de pano que incluía as amostras e os panfletos dados no final do workshop 

sobre a menopausa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8: Amostras e panfletos dados no final do workshop. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9: Panfleto resumo dos produtos falados na apresentação com a informação completa 

relativa a cada um. 
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Anexo 10: Workshop sobre a menopausa. 
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Anexo 11: Norma Geral da Ordem dos Farmacêuticos relativa à Preparação Individualizada da 

Medicação. 
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Anexo 12: Fluxograma descritivo dos procedimentos a adotar para o serviço PIM, na Norma 

Geral da Ordem dos Farmacêuticos. 
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Anexo 13: Dispositivo semanal de 5 tomas diárias de selagem a frio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 14: Dossier fornecido pela Farma + com as informações e orçamentos dos seus 

dispositivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 15: Esboço do Procedimento Normalizado da Preparação Individualizada da Medicação. 
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Anexo 16: Esboço da Ficha do utente da Preparação Individualizada da Medicação. 
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Anexo 17: Esboço da Ficha de tratamento da Preparação Individualizada da Medicação.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 18: Consentimento Informado da Preparação Individualizada da Medicação. 
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Anexo 19: Caixa organizadora da medicação excedente dos utentes aderentes à Preparação 

Individualizada da Medicação. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 20: Cortador de comprimidos para a Preparação Individualizada da Medicação. 
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Anexo 21: Panfleto sobre os produtos biológicos. 
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Anexo 22: Questionário para entregar aos utentes na farmácia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anexo 23: Questionário online na página do Facebook da farmácia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 24: Gráfico das idades das pessoas que responderam ao questionário. 
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Feminio Masculino

83% 

17% 

Sim Não

85% 

15% 

Anexo 25: Gráfico do género das pessoas que responderam ao questionário. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 26: Gráfico das respostas à pergunta “Sabe o que são produtos biológicos?”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Anexo 27: Gráfico das respostas à pergunta “Sabe a diferença entre os produtos não biológicos 

e os não biológicos?”. 
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Anexo 28: Gráfico das respostas à pergunta “Costuma comprar ou já comprou produtos 

biológicos?”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 29: Gráfico das respostas à pergunta “Se sim, onde?”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 30: Gráfico das respostas à pergunta “Se respondeu “outro”, qual?”. 
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Sim Não

52%48%

Sim Não

69%

31%

Anexo 31: Gráfico das respostas à pergunta “Sabia que se pode vender produtos biológicos nas 

farmácias?”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 32: Gráfico das respostas à pergunta “Sabia que já se vendem produtos biológicos na 

Farmácia Central Póvoa de Varzim?”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

68 
 

2018 - 2019
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

I 
 

Hospital Privado de Gaia Grupo Trofa Saúde
 

Ana Rute Regufe Marques
 

2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

II 
 

 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

 

 

 

 

Relatório de Estágio Profissionalizante 

 

Hospital Privado de Gaia Grupo Trofa Saúde 

 

Março a abril de 2019 

 

 

 

 

Ana Rute Regufe Marques 

 

Orientador: Dra. Patrícia André Simões de Moura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outubro de 2019 



 
 
 

III 
 

Declaração de Integridade 

 

 

Declaro que o presente relatório é de minha autoria e não foi utilizado previamente noutro curso 

ou unidade curricular, desta ou de outra instituição. As referências a outros autores (afirmações, 

ideias, pensamentos) respeitam escrupulosamente as regras da atribuição, e encontram-se 

devidamente indicadas no texto e nas referências bibliográficas, de acordo com as normas de 

referenciação. Tenho consciência de que a prática de plágio e auto-plágio constitui um ilícito 

académico.  

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, 1 de outubro de 2019 

 

Ana Rute Regufe Marques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

IV 
 

Agradecimentos 

Em primeiro lugar, começo por agradecer à Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto e 

aos responsáveis pela Comissão Orientadora de Estágio da Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto. 

Em segundo lugar, à Doutora Patrícia Moura, Farmacêutica Hospitalar e Coordenadora dos 

Serviços Farmacêuticos Hospitalares do Grupo Trofa Saúde, agradeço a oportunidade de 

estagiar numa unidade hospitalar de excelência a nível nacional. À Doutora Nádia Varela, 

Farmacêutica Hospitalar Responsável pelos Serviços Farmacêuticos do Hospital Privado de 

Gaia, agradeço por me ter recebido e acolhido tão bem, pela integração, por toda a orientação 

durante o estágio, pelo esclarecimento de dúvidas e conhecimentos transmitidos. Agradeço 

ainda, pela disponibilidade demonstrada, pela partilha, pela paciência, pela ajuda, pela simpatia, 

pelo companheirismo e, acima de tudo, pela amizade e momentos de descontração partilhados.  

À Doutora Ana Esteves, Farmacêutica Hospitalar do Grupo Trofa Saúde, agradeço também a 

transmissão de todos os conhecimentos, experiência profissional e auxílio ao longo das semanas 

que tivemos juntas, sem esquecer também a paciência e a amizade. À Paula , Técnica Auxiliar 

de Saúde do Hospital Privado de Gaia, agradeço toda a amizade, simpatia e boa disposição. Um 

agradecimento especial a toda a equipa do Grupo Trofa Saúde com a qual contactei diariamente, 

nomeadamente à D. Sónia e D. Fátima dos Serviços Comuns e ao Bruno e Sr. António dos 

Serviços de Transporte do Grupo Trofa Saúde. Obrigada a todos por serem pessoas excecionais 

e por terem enriquecido os meus dias com muita alegria e boa disposição, tornando-os mais 

fáceis. 

Agradeço ainda aos meus pais, sem eles não era possível concretizar este sonho, e ao meu 

namorado, por me terem motivado nos momentos mais complicados, por todo o carinho e 

paciência demonstrados e  pela força que me transmitiram. Sem eles nada disto seria possível! 

Por último, a todos os meus amigos por partilharem comigo esta etapa, pelos momentos vividos, 

por todo o apoio e pela partilha de histórias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

V 
 

Resumo 

Durante cinco anos, o Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Universidade do Porto 

proporciona aos seus estudantes todos os conhecimentos teóricos e científicos necessários para 

que se tornem profissionais. Após os cinco anos, está contemplado com um estágio 

profissionalizante para a finalização do seu plano curricular, nomeadamente, em Farmácia 

Hospitalar.  

O papel do farmacêutico hospitalar é relevante para que seja assegurada a terapêutica 

medicamentosa dos doentes, bem como a qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos. 

Para além disso, o farmacêutico hospitalar assume igualmente um papel ativo e preponderante 

aquando da decisão da terapêutica adequada a cada doente e deve por isso estar bem integrado 

numa equipa de profissionais de saúde multidisciplinar para que seja garantido o bom 

funcionamento de qualquer hospital. Os serviços farmacêuticos a nível hospitalar são unidades 

com autonomia técnica e científica, sendo orientados pelos órgãos de administração da 

instituição a que pertencem. 

O presente relatório tem como objetivo descrever de forma sucinta o funcionamento dos Serviços 

Farmacêuticos Hospitalares do Hospital Privado de Gaia, nomeadamente no que diz respeito à 

organização dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares, gestão de stocks, seleção, aquisição e 

armazenamento de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos, produção e 

controlo de medicamentos, sistemas de distribuição de medicamentos e importância da 

farmacovigilância. 
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1. Introdução 

O meu estágio curricular nos Serviços Farmacêuticos Hospitalares do Hospital Privado de Gaia 

do Grupo Trofa Saúde iniciou-se no dia 1 de março de 2019 e terminou no dia 30 de abril de 

2019 (2 meses), sendo realizado sob a orientação da Dra. Nádia Varela. O horário do estágio 

estipulado foi das 9h às 13h e das 14h às 18h, num total de 40 horas semanais. Durante estes 2 

meses, pude acompanhar e contactar com todas as atividades inerentes aos SF do HPG. 

 

2. Grupo Trofa Saúde 

O Grupo Trofa Saúde (GTS) integra uma vasta rede de Unidades Hospitalares que têm como 

objetivo melhorar a forma de cuidar dos seus clientes. Por esse motivo, o GTS encontra-se em 

contínua expansão, de modo a proporcionar mais cuidados de proximidade à população, 

disponibilizando, assim, em todos os seus hospitais, serviços de urgência de adultos e pediátrica 

24 horas, blocos operatórios, unidades de neonatologia 24 horas, maternidades com várias salas 

de parto, medicina física e reabilitação, consultas externas com mais de 45 especialidades 

clínicas e um conjunto de diversos meios complementares de diagnóstico [1]. 

O primeiro hospital do GTS foi o Hospital Privado da Trofa (HPT), encontrando-se em 

funcionamento desde 1999. Atualmente, o grupo é já constituído por mais onze unidades 

hospitalares – Hospital Privado da Boa Nova (HPBN), Hospital de Dia de Famalicão (HDF), 

Hospital Privado de Braga (HPB), Hospital de Dia da Maia (HDM), Hospital Privado de Alfena 

(HPA), Hospital Privado de Braga Centro (HPBC), Hospital Privado de Gaia (HPG), Hospital de 

Dia de São João da Madeira (HDSJM), Hospital Privado de Vila Real (HPVR) e, mais 

recentemente, Hospital Senhor do Bonfim (HSB), Hospital de Dia de Guimarães (HDG) e Hospital 

Privado de Loures (HPL). No entanto, encontram-se já previstas mais quatro unidades 

hospitalares – uma na Amadora, uma em Barcelos, uma em Aveiro e uma no Porto – permitindo 

assim oferecer cuidados de saúde a um maior número de pessoas a nível nacional [1, 2]. 

 

2.1. Hospital Privado de Gaia 

O HPG (Anexo 1) é uma unidade hospitalar relativamente recente que se encontra em 

funcionamento desde janeiro de 2015. Possui uma grande oferta de cuidados de saúde à 

população nas mais diversas áreas, nomeadamente Análises Clínicas, Anatomia Patológica, 

Bloco de Partos, Bloco Operatório (BLO), Consulta Externa (C.EXT) Programada em inúmeras 

especialidades, Exames Complementares de Diagnóstico, Fisioterapia (FST), Internamento 

(INT), Unidade Integrada de Convalescença (UICRM), Unidade de Cuidados Intermédios (UCI), 

Urgência (URG) 365 dias/24horas, Endoscopia (END), Imagiologia (IMAG) e Medicina Dentária 

(DENT) [3].  

Situado no centro de Vila Nova de Gaia, na Rua Fernão de Magalhães, nº 2, Fração E, o HPG 

tem como objetivo dar resposta à crescente procura de serviços de saúde privada, especialmente 

à população residente nas cidades de Vila Noa de Gaia e concelhos confinantes [3, 4]. 

A equipa do HPG é atualmente liderada pelo Dr. Nuno Brito (Diretor Clínico) e pelo Dr. Tiago 

Afonso (Administrador) [3]. 
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3. Organização e Gestão dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares (SFH) assumem um papel crucial para o bom 

funcionamento de um hospital uma vez que, sendo o farmacêutico considerado o especialista do 

medicamento, é essencial que seja responsável por garantir que todo o circuito do mesmo seja 

realizado de forma consciente e segura. Assim, o farmacêutico hospitalar (FH) é responsável 

pela gestão de medicamentos, que inclui toda a seleção, aquisição, armazenamento e 

distribuição destes e de outros produtos farmacêuticos, de forma a oferecer sempre que possível 

o melhor tratamento ao menor custo possível. Para além disso, é também da responsabilidade 

do FH garantir a qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos, promover ações de ensino 

e investigação científica e integrar equipas de cuidados de saúde uma vez que, aquando de uma 

prescrição hospitalar, é necessária uma revisão das doses, confirmação da indicação terapêutica 

e posterior validação da mesma por parte do FH. Torna-se, assim, essencial o diálogo com 

médicos e enfermeiros, de forma a diminuir erros e problemas relacionados com os 

medicamentos e, deste modo, garantir a segurança dos doentes. Por fim, o FH é ainda 

responsável pela implementação e monitorização da política de medicamentos, pela colaboração 

na prescrição de nutrição parentérica, bem como pela sua preparação, pela preparação de 

medicamentos manipulados e citotóxicos, pela preparação e análise de matérias-primas e 

produtos acabados e pela gestão de medicamentos autorizados para a realização de ensaios 

clínicos. Em suma, os SFH atuam na seleção, aquisição, receção e armazenamentos de 

medicamentos e produtos farmacêuticos, na sua preparação, controlo e distribuição, na 

informação e na farmacovigilância, farmacocinética e farmácia clínica [5]. 

Os SFH de cada uma das unidades do GTS são compostos exclusivamente por um Farmacêutico 

responsável, que assume a direção técnica. No entanto, os hospitais de dia do GTS, ou seja, o 

HDF, o HDM, o HDSJM e o HDG, não possuem integradas nas suas instalações uma unidade 

de SFH, pelo que os seus serviços farmacêuticos são geridos, respetivamente, pelo HPT, HPBN, 

HPG e HPB. O GTS possui ainda uma Farmácia Central (FC) localizada no HPA, que é 

responsável pela receção de encomendas diretamente dos fornecedores e consequente 

satisfação de pedidos provenientes de cada um dos hospitais. A FC é constituída por um maior 

número de funcionários de forma a conseguir assegurar a boa gestão de encomendas e respetiva 

distribuição das mesmas aos hospitais [6-8]. 

Os SFH do HPG têm como Diretora Técnica a Dra. Nádia Varela, que é responsável por garantir 

a distribuição clássica de medicamentos e produtos farmacêuticos a todos os serviços clínicos, 

a preparação e distribuição da medicação unidose e toda a restante gestão de todo o circuito 

dos medicamentos e produtos farmacêuticos do HPG e do HDSJM. Assim, de modo a garantir o 

bom funcionamento dos SFH, é seguido um plano operacional semanal que contém todas as 

tarefas realizadas de manhã e de tarde para cada dia da semana (Anexo 2). 

 

3.1. Localização geográfica e horário de funcionamento 

Os SFH do HPG localizam-se no piso 5 da Torre Azul (edifício 1) e encontram-se em 

funcionamento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, tentando responder de forma eficaz às 

necessidades do hospital. No entanto, caso surja algum imprevisto durante o período de 



 
 
 

3 
 

encerramento, é possível entrar em contacto com a Farmacêutica Coordenadora dos Serviços 

Farmacêuticos do GTS, Dra. Patrícia Moura, que se encontra disponível 24h. O seu contacto 

telefónico consta na lista de contactos de urgência do hospital. 

 

3.2. Organização e caracterização do espaço físico e funcional dos Serviços 

Farmacêuticos 

A Farmácia Hospitalar do HPG encontra-se implantada num espaço amplo, bem organizado e 

com boa luminosidade, de modo a facilitar não só o trabalho do FH, mas também a limpeza do 

espaço. Para além disso, localiza-se próxima de sistemas de circulação vertical, como 

elevadores, que facilitam o acesso interno e externo. Assim, os SFH do HPG, satisfazem os 

pressupostos descritos no “Manual de Farmácia Hospitalar”, no que diz respeito à sua localização 

[5]. 

A Farmácia Hospitalar do HPG é constituída por uma área de receção de encomendas, área de 

satisfação de pedidos, área de gabinete, zona de reembalamento e etiquetagem, lavatório, 

armazém, área de apoio à distribuição (clássica e unitária) e área de saída de encomendas. A 

área de satisfação de pedidos encontra-se subdividida em catorze partições, de acordo com os 

serviços clínicos (SC): UICRM9, UICRM10, INT9, INT10, INT11, DENT, URG, Esterilização 

(EST), BLO, C.EXT5, C.EXT7, FST, END e IMAG (Anexo 3). Existe ainda uma área exclusiva à 

satisfação de pedidos para os serviços do HDSJM (Anexo 4). O armazém contém grandes 

volumes (soros, água destilada, entre outros), produtos farmacêuticos (PF) inflamáveis, produtos 

de nutrição, medicina dentária, imagiologia, desinfeção, materiais de penso e hemostáticos 

locais, estupefacientes e psicotrópicos, hemoderivados e medicamentos de diversas formas 

farmacêuticas, tais como comprimidos, cápsulas, soluções orais, pomadas, cremes, saquetas, 

colírios, enemas e ampolas. 

O armazenamento de todo o stock existente na farmácia encontra-se devidamente organizado. 

Assim, os medicamentos e PF encontram-se armazenados em estantes devidamente 

identificadas de acordo com a sua forma farmacêutica, substância ativa e dosagem. Alguns 

medicamentos e PF, quando em grandes quantidades, encontram-se numa área de 

armazenamento de stock avançado. Os estupefacientes e psicotrópicos encontram-se 

armazenados no cofre (Anexo 5) e todos os produtos termolábeis encontram-se armazenados 

no frigorífico, a temperaturas devidamente controladas e situadas entre os 2-8°C (Anexo 6) [5]. 

 

3.3. Gestão dos Recursos Humanos 

Os recursos humanos constituem a base essencial para o bom funcionamento de um hospital e, 

em particular, dos SFH [5]. Assim, o GTS apresenta para cada um dos seus hospitais um 

farmacêutico que assume a direção técnica, sendo responsável por toda a gestão, coordenação 

e organização do circuito do medicamento em cada hospital do Grupo. Para além disso, a 

supervisão de todos os SFH do GTS é realizada pela Dra. Patrícia Moura, FH Coordenadora que 

se encontra em funções na FC. Os SFH do GTS têm também assistentes operacionais e 

assistentes técnicos que contribuem para o bom funcionamento dos serviços prestados. 
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Tal como já referido anteriormente, a Diretora Técnica dos SFH do HPG e do HDSJM é a Dra. 

Nádia Varela. Devido à contínua expansão dos serviços do HPG, também está presente uma 

Técnica Auxiliar de Saúde, para auxiliar a Dra. Nádia Varela durante todo o dia. 

 

3.4. Sistema Informático 

Os Sistemas Informáticos vieram revolucionar e facilitar o trabalho dos FH, sendo hoje em dia 

muito mais fácil gerir os SFH e garantir a qualidade dos mesmos, adaptados ao funcionamento 

e às necessidades dos diferentes hospitais. No GTS é utilizado o sistema informático Glintt®- 

CPCHS (Companhia Portuguesa de Computadores – Healthcare Solutions), que permite, entre 

outras coisas, fazer a gestão de stocks, pedidos semanais, realização e satisfação de pedidos 

dos serviços, consulta de prescrições médicas e criação de mapas de dose unitária. Para além 

disso, na FC, existem mais dois sistemas informáticos – o PHC® Software e o Intranet. O PHC® 

Software é utilizado para a emissão de guias de transporte e para a receção informática de 

encomendas na FC. O Intranet é utilizado para a validação do stock e satisfação de pedidos dos 

SFH das diferentes unidades hospitalares. 

 

3.5. Sistema de Gestão de Qualidade 

Os sistemas de gestão de qualidade correspondem a procedimentos padronizados, devidamente 

documentados e regularmente atualizados, que visam assegurar as condições de segurança dos 

medicamentos, dos instrumentos e aparelhos utilizados, da equipa de trabalho e das instalações 

[5]. O GTS implementou em todos os seus hospitais as Normas EN ISO 9001:2008 da 

Associação Portuguesa de Certificação (APCER), de modo a garantir a qualidade dos serviços 

de saúde prestados [1]. Para além disso, as unidades hospitalares do GTS são sujeitas 

periodicamente a auditorias internas e externas, aumentando assim o grau de segurança, 

qualidade e excelência dos serviços. 

Durante o meu período de estágio pude assistir a uma auditoria interna. 

 

4. Seleção, aquisição e armazenamento de medicamentos, produtos 

farmacêuticos e dispositivos médicos 
 

4.1. Seleção de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos 

A seleção de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos é um processo 

multidisciplinar e contínuo que requer especial atenção e profissionalismo, de modo a garantir 

não só a qualidade, segurança e eficácia dos mesmos, mas também o uso racional do 

medicamento e uma boa relação custo-benefício. Assim, a seleção de medicamentos, produtos 

farmacêuticos e dispositivos médicos nos hospitais deve ter por base o Formulário Hospitalar 

Nacional de Medicamentos (FHNM) e as necessidades terapêuticas dos doentes do hospital [5, 

9, 10]. Nos hospitais do GTS, este processo de seleção é da responsabilidade da Coordenadora 

dos SFH do Grupo e do diretor clínico. 

Anualmente, é realizado um concurso onde todos os laboratórios fornecedores de medicamentos 

podem concorrer enviando um e-mail com as suas propostas, que incluem informações sobre 
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preços e condições de entrega de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos 

médicos. Posteriormente, o responsável do departamento de compras compila as condições de 

compra de todos os laboratórios concorrentes num ficheiro Excel e, juntamente com a 

Coordenadora dos SFH do GTS, organizam por ordem crescente de preferência os laboratórios 

com as condições de compra mais favoráveis, selecionando assim aqueles que ocupam as 

primeiras posições da lista com maior preferência. Caso um produto esteja esgotado no 

laboratório de referência, é realizada a encomenda ao fornecedor classificado em segundo lugar 

na lista, caso este tenha disponível em stock o produto em questão [5, 9, 10]. 

 

4.2. Aquisição e gestão de stock de medicamentos, produtos farmacêuticos e 

dispositivos médicos 

A aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos do GTS é efetuada 

pela coordenadora dos SFH, em articulação com o FH de cada hospital do grupo, que avalia os 

stocks e consumos de cada hospital e gere a aquisição, de forma a garantir que as necessidades 

de todos eles sejam satisfeitas [5]. 

A gestão de stocks é fundamental para o bom funcionamento dos SFH, de modo a evitar 

possíveis ruturas de stocks ou a existência de produtos sem rotação. Esta gestão é realizada 

pelos SFH a nível informático através da existência de um stock ideal para cada produto. Por 

exemplo, no caso do HPG, os stocks ideias estão definidos de modo a assegurar as 

necessidades do hospital por um período de 14 dias. Todas as quintas-feiras ao fim do dia, cada 

FH de cada unidade hospitalar é responsável por realizar o pedido semanal à FC. Este pedido é 

automaticamente gerado tendo em conta os consumos semanais e o stock informático de cada 

produto, sendo posteriormente analisado pelo farmacêutico e, caso necessário, alterado de 

acordo com as necessidades hospitalares semanais. O pedido é então enviado para a FC, que 

posteriormente compila os pedidos de todas as unidades hospitalares do GTS e envia o pedido 

de encomenda para o departamento de compras, que é responsável por efetuar o pedido ao 

laboratório por e-mail, num período máximo de 24 horas após a receção do pedido semanal 

compilado. No caso dos produtos citotóxicos, estes são controlados manualmente, isto é, o FH 

avalia o que vai precisar para um dado período de tempo, segundo a terapêutica dos doentes. 

Para além disso, existem certos produtos cuja aquisição e gestão de stocks é realizada de forma 

ligeiramente diferente, como é o caso dos medicamentos estupefacientes e psicotrópicos (MEP), 

e que irá ser abordada mais adiante [5, 9, 10]. 

 

4.3. Receção e conferência de encomendas 

Após a realização do pedido semanal, os produtos requeridos chegam à FC, sendo rececionadas 

por um funcionário da FC, que deve assinar a fatura e/ou a guia de transporte que acompanham 

a encomenda. Posteriormente, os medicamentos e PF entregues à FC são verificados 

manualmente, bem como a respetiva quantidade, integridade e prazos de validade (PV). Por fim, 

os produtos rececionados e as respetivas quantidades, são introduzidos no programa PHC® e a 

encomenda é confirmada e gravada no programa Intranet, para que os produtos rececionados 

entrem em stock no CPC®. No que diz respeito às faturas, a FC arquiva o duplicado e entrega o 
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original ao departamento de compras. Por outro lado, no caso das guias de transporte o 

duplicado é rejeitado e o original é arquivado [5, 9, 10]. 

Findada a receção da encomenda semanal na FC, segue-se a distribuição dos produtos 

rececionados às diferentes unidades hospitalares, consoante os pedidos semanais realizados 

por cada uma. O pedido semanal de cada unidade é satisfeito no CPC® e é emitida uma guia de 

transporte. Os produtos e as guias de transporte são então entregues em cada unidade hospitalar 

pelo departamento de logística e o FH, no ato da sua receção, é responsável por verificar se os 

medicamentos e a sua quantidade estão de acordo com o descrito na guia de transporte, por 

arquivar essa guia de transporte numa capa destinada a este fim e por armazenar os produtos 

em locais adequados. Nos SFH do HPG, a área reservada para as descargas de encomendas 

(área de receção de encomendas) encontra-se junto à entrada e a conferência de encomendas 

é efetuada na área de conferência de encomendas localizada na mesa de trabalho (Anexo 7). 

No momento de receção de encomenda, é sempre dada prioridade aos produtos refrigerados, 

hemoderivados e estupefacientes e, no caso dos produtos refrigerados, o FH deve assegurar-se 

de que as condições de refrigeração foram adequadas durante o seu transporte [9]. 

No caso das encomendas que envolvem grandes volumes, tais como os soros, estas são 

entregues diretamente ao hospital (sem passar pela FC). Neste caso, o FH deve conferir a 

documentação que acompanha a encomenda, assinar a nota de entrega e devolver o triplicado 

ao transportador. A cópia da fatura é enviada para a FC por e-mail e o original é enviado por um 

transportador do departamento de logística do GTS assim que possível [9]. 

 

4.4. Reembalagem e etiquetagem 

A reembalagem e etiquetagem dos medicamentos unidose deve ser efetuada corretamente de 

modo a garantir a qualidade e segurança dos medicamentos. As formas unitárias podem ser 

obtidas diretamente pela indústria ou por corte de blisters. No entanto, caso estas não estejam 

devidamente identificadas, é necessário efetuar a sua individualização, reembalagem e 

etiquetagem. Assim, de um modo geral, a reembalagem deve ser aplicada a todos os fármacos 

administrados por via oral, tais como cápsulas ou comprimidos, que não possuam identificação 

da substância ativa, PV ou lote por unidade e que, por essa razão, não cumpram os requisitos 

de segurança e boas práticas exigidos para a Distribuição Individual Diária da Dose Unitária 

(DIDDU). Para além destes, também os medicamentos fracionados e os medicamentos não 

embalados por unidade devem ser devidamente reembalados [5, 9]. 

No processo de reembalamento, é necessário primeiramente proceder-se ao corte individual dos 

blisters e, de seguida, ao seu embalamento através de uma máquina de embalamento 

automático stracar. A desblisteração não deve ser efetuada para não diminuir o PV do respetivo 

fármaco para 6 meses [5, 9]. 

No GTS, o processo de reembalamento é realizado na FC e os medicamentos reembalados são 

encaminhados para os respetivos SFH de cada unidade hospitalar. No HPG, normalmente só 

são reembalados os medicamentos que se pretendem fracionar ou os medicamentos não 

embalados por unidade (Anexo 8). O fracionamento é realizado sempre que se pretende obter 

doses inferiores às comercializadas para um determinado medicamento, sem alterar as suas 
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propriedades físico-químicas e biofarmacêuticas. No processo de etiquetagem dos 

medicamentos fracionados, é necessário colocar-se a Designação Comum Internacional (DCI), 

a quantidade reembalada correspondente a cada unidade (por exemplo “1/2”, “1/4”, “2/3”), o lote 

(igual ao da embalagem principal) e o PV. Quando o PV da embalagem principal terminar num 

período até 6 meses após o dia de reembalamento, deve manter-se essa data aquando da 

impressão de etiquetas. No entanto, se o PV da embalagem principal for superior a 6 meses 

após a reembalagem, deve colocar-se o PV correspondente a um período de 6 meses após o 

dia de reembalagem. O mesmo se aplica no caso dos medicamentos não embalados por unidade 

[5, 9]. 

Sempre que se efetua o reembalamento, é efetuado o seu registo em folhas apropriadas, 

preenchendo as mesmas com a DCI do medicamento, dose inicial, lote e PV da embalagem 

original, marca do medicamento ou laboratório produtor, dose reembalada, número de 

comprimidos reembalados, lote e PV dos comprimidos reembalados, data do dia de 

reembalagem, assinatura do FH responsável pelo reembalamento e um local destinado à 

colagem da etiqueta impressa (Anexo 9) [5, 9]. 

 

4.5. Armazenamento de medicamentos e produtos farmacêuticos 

O armazenamento de medicamentos e PF deve cumprir um conjunto de requisitos legais, quer 

a nível regulamentar quer a nível técnico, bem como as recomendações dos fabricantes em todos 

os locais do hospital em que há acondicionamento de medicamentos. Este procedimento é 

efetuado de acordo com o princípio First Expired First Out (FEFO), o que significa que os lotes 

dos produtos com menor PV devem ser acondicionados à frente para permitirem um acesso mais 

fácil, evitando assim a acumulação de stock de produtos com PV a expirar [5, 11]. 

O armazém dos SFH do HPG está organizado em diversos setores de forma a garantir as 

condições apropriadas para o armazenamento de medicamentos e PF, nomeadamente a 

proteção direta da luz solar, temperatura inferior a 25°C e humidade inferior a 60%. Assim, os 

produtos são arrumados de acordo com as suas necessidades especiais de armazenamento, 

permitindo assegurar a manutenção da sua qualidade, segurança e eficácia [5, 11]. 

De um modo geral, todos os produtos que não requerem condições especiais de armazenamento 

são acondicionados de acordo com a sua forma farmacêutica ou indicação terapêutica e 

identificados e armazenados em armários por ordem alfabética de substância ativa, ordem 

crescente de dosagem e respetivo código. Para além disso, certos medicamentos são 

igualmente armazenados no “stock avançado”, quando não existe espaço suficiente para todos 

no local de arrumação a que se destinam normalmente. No entanto, existem certos 

medicamentos ou PF que requerem condições específicas de armazenamento, como é o caso 

dos MEP, dos medicamentos termolábeis, medicamentos fotossensíveis, medicamentos 

infamáveis e gases medicinais [5, 11]. 

 

4.5.1. Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos 

Os MEP, devido ao risco de consumo abusivo e de dependência, estão armazenados num cofre 

no armazém dos SFH do HPG, tendo acesso restrito a funcionários. O cofre tem um código de 
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abertura pré-definido e está devidamente dividido em prateleiras, devidamente identificadas e 

organizadas por ordem alfabética. O stock avançado dos MEP está igualmente armazenado no 

cofre, nas prateleiras inferiores. Para além dos MEP, também o Sugamadex se encontra 

armazenado no cofre devido ao seu elevado custo de requisição.  

Cada SC tem também um stock pré-definido destes produtos, estabelecido entre o responsável 

desse SC e o FH. [9] 

 

4.5.2. Medicamentos termolábeis 

Os medicamentos termolábeis devem ser conservados a uma temperatura entre os 2 e os 8°C, 

num frigorífico que tem acoplado um sistema de controlo de temperatura. Este sistema regista 

diariamente o valor da temperatura de modo a permitir a sua análise e controlo. Caso a 

temperatura do frigorífico aumente significativamente, o sistema dispara um alarme automático 

e o serviço de manutenção do HPG é imediatamente notificado. Para além disso, a temperatura 

ambiente e a humidade da farmácia e a temperatura do frigorífico são analisadas uma vez por 

semana pelo FH, através da análise de gráficos enviados por e-mail pelo serviço de manutenção 

do HPG (Anexo 10 e 11). Estes gráficos são devidamente assinados e arquivados numa capa 

adequada. Caso algum dos parâmetros analisados saia dora dos limites, é da responsabilidade 

do FH apresentar uma justificação para esse efeito [9, 11]. 

 

4.5.3. Medicamentos fotossensíveis 

Os medicamentos fotossensíveis, tais como a amiodarona, dopamina e ciprofloxacina, são 

armazenados ao abrigo da luz, podendo permanecer em embalagens adequadas ou envolvidas 

em folha de papel de alumínio. Caso sejam envolvidas em folha de papel de alumínio, é 

necessário colocar exteriormente uma etiqueta que contenha a DCI, lote e PV do medicamento 

[9, 11]. 

 

4.5.4. Medicamentos inflamáveis 

Os medicamentos inflamáveis são armazenados em bacias de retenção, devidamente 

identificadas com o nome do medicamento e número de identificação GTS, dentro de um armário 

fechado e devidamente separados dos restantes medicamentos e PF [9]. 

 

4.5.5. Gases medicinais 

Os gases medicinais, por razões de segurança, são armazenados numa sala individualizada, 

localizada num piso diferente dos SFH [9]. 

 

4.6. Controlo dos prazos de validade 

O PV é um dos parâmetros mais importantes de garantia de qualidade e viabilidade de um 

fármaco, sendo por essa razão necessário um controlo rigoroso e apertado do mesmo. Este 

controlo dos PV é da responsabilidade dos SFH, principalmente dos produtos cuja validade 

termina até 3 meses após o mês atual. Este procedimento é realizado quer nos SFH, quer nos 

SC. Assim, quando nos SC se encontram medicamentos com PV inferior a 3 meses, deve-se em 

primeiro lugar contactar os SFH. No caso de existirem outros exemplares desse medicamento 

com PV superior procede-se à troca dos medicamentos com validade a expirar pelos que têm 
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maior validade. No entanto, se não existirem exemplares com PV superior, os medicamentos 

com validade a expirar permanecem nos SC devidamente identificados com a etiqueta “Atenção! 

Prazo de validade a expirar”. Para além disso, caso existam no mesmo compartimento outras 

unidades com validade superior, devem separar-se os que têm a validade a expirar. Quando a 

validade dos medicamentos termina antes da sua utilização, estes devem ser rejeitados no 

contentor de “Resíduos Hospitalares”. No entanto, para evitar esta situação, deve dispensar-se, 

sempre que possível, os medicamentos com PV a terminar na DIDDU (uma vez que são 

administrados imediatamente ao doente) ou então transferir-se estes medicamentos para um 

serviço cuja probabilidade de utilização seja superior [9]. 

Existem meses específicos para o controlo dos PV em cada um dos SC. O controlo dos PV dos 

medicamentos, soros e embalagens é realizado de 6 em 6 meses na END, C.EXT, IMAG, carros 

de emergência, Bloco de Partos e nos SFH, e de 3 em 3 meses no BLO, URG, INT e UICRM. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de fazer o controlo dos prazos de validade no BLO, 

URG, INT e UICRM. 

 

5. Sistemas de distribuição de medicamentos 

A distribuição dos medicamentos é uma função desempenhada pelos SFH que tem como 

principais objetivos racionalizar a distribuição e os custos associados à medicação, monitorizar 

a terapêutica e garantir o cumprimento da prescrição e a administração correta dos mesmos, 

diminuindo assim a ocorrência de erros e de problemas relacionados com a medicação [5]. 

 

5.1. Distribuição Clássica 

A distribuição clássica ou standard baseia-se na reposição de stock por níveis, isto é, no 

fornecimento a cada SC de quantidades previamente estabelecidas de medicamentos e PF, 

através de um acordo entre o FH e o Enfermeiro Responsável, de acordo com as necessidades 

semanais de cada SC e com a urgência do pedido. No HPG, a distribuição clássica é realizada 

na URG, INT (9, 10 e 11), UICRM (9 e 10), IMAG, END, DENT, Blocos, EST, FST, C.EXT (5 e 

7) e nos serviços do HDSJM [5, 9]. 

O FH ou o Enfermeiro Responsável deve gerar informaticamente o pedido de cada SC, através 

do CPC®. No caso da URG, INT, UICRM e Blocos estes pedidos são gerados pelo FH. No 

entanto, nos restantes SC, é o Enfermeiro Responsável que gera o pedido, que posteriormente 

é avaliado e validado pelo FH. Os pedidos são gerados separadamente para medicamentos, 

soros e embalagens vazias. Para os INT, URG e serviços do HDSJM são gerados pedidos três 

vezes por semana e para as UICRM duas vezes por semana, devido ao facto de serem serviços 

que requerem quantidades volumosas e, por vezes, imprevisíveis de medicamentos e PF. No 

entanto, para os restantes SC, o pedido é feito semanalmente. Aquando da satisfação do pedido, 

deve imprimir-se um documento referente a cada um dos pedidos que inclui a DCI do 

medicamento ou nome do PF, quantidade pedida, quantidade existente em stock na farmácia e 

espaço para preenchimento manual da quantidade dispensada (Anexo 12). A separação dos 

produtos solicitados é acompanhada pela etiquetagem com uma etiqueta que contém a frase 

“Data de abertura” nas embalagens multidose, materiais de penso e outros produtos suscetíveis 
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a deterioração após abertura. Para além disso, os produtos de frio devem ser acondicionados 

num saco de plástico com o nome do SC a que se destinam e colocados num local apropriado 

no frigorífico designado “Zona de Receção” até à transferência para o respetivo serviço em mala 

térmica. Por último, efetua-se a satisfação do pedido que permite transferir automaticamente o 

stock da farmácia para o stock do serviço requerido e imprime-se uma guia de entrega que é 

assinada pelo FH e pelo Enfermeiro Responsável na receção. O pedido de antisséticos e 

detergentes é realizado pelos SC sempre que necessário, sendo o processo de satisfação pelos 

SFH muito semelhante ao anterior. Os pedidos do BLO, INT, UICRM e URG são entregues no 

respetivo SC num horário pré-definido e é o FH que é responsável pelo seu armazenamento. Por 

outro lado, os pedidos relativos aos restantes SC são armazenados na área de satisfação de 

pedidos do armazém e transportados por um auxiliar, sendo da responsabilidade do Enfermeiro 

a sua receção, conferência e armazenamento. No caso dos pedidos dos serviços do HDSJM, o 

transporte dos mesmos para o hospital é assegurado pelo departamento de logística do GTS [9]. 

Apesar dos esforços realizados pelo FH para que nada falte nos SC, podem surgir pedidos 

urgentes, sendo o produto ou medicamento disponibilizado pelo FH caso exista em stock na 

farmácia. No entanto, se o produto não existir em stock, o FH deve consultar informaticamente o 

stock das restantes unidades hospitalares do GTS e solicitar o pedido à que tiver maior 

quantidade. Caso o medicamento não exista em stock em nenhuma das unidades hospitalares, 

o FH pode solicitá-lo à Farmácia Portela, localizada em Vila Nova de Gaia, que assegura o 

transporte ao HPG duas vezes por dia. Porém, se o medicamento for exclusivamente de uso 

hospitalar e nenhuma farmácia do GTS o possua, o pedido pode ser solicitado a um hospital 

público [5, 9]. 

Caso se verifique uma falha de um produto em stock num SC fora do horário de funcionamento 

da farmácia, o Enfermeiro pode dirigir-se à farmácia juntamente com um técnico de manutenção 

e levantar o medicamento ou produto mediante o preenchimento de uma ficha de registo de 

levantamento de medicação, que se encontra exposta na farmácia e na qual deve registar o 

nome ou a DCI do medicamento, a quantidade levantada, a identificação do doente a quem se 

destina, a assinatura de quem procede o levantamento e a data a hora do levantamento. 

Diariamente, o FH é responsável por verificar se houve levantamento de medicação e proceder 

à sua regularização [9]. 

 

5.1.1. Empréstimos e devoluções a outras instituições 

Os medicamentos ou PF podem ser emprestados entre Farmácias Hospitalares de diferentes 

hospitais, caso uma das unidades hospitalares não possua o artigo em stock. No entanto, estes 

empréstimos requerem a entrega de um exemplar do mesmo medicamento emprestado ao 

hospital que fez o empréstimo, na mesma quantidade e no período de tempo acordado entre os 

FH das unidades hospitalares envolvidas [5, 10]. 

O FH do hospital que cede o produto deve imprimir um documento relativo à realização do 

empréstimo bem como uma guia de transporte. Ambos devem ser impressos em duplicado e 

enviados juntamente com o medicamento requerido para o hospital requerente. Aquando da 

receção, o FH desse hospital deve assinar e reenviar o documento original para o hospital que 
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forneceu o produto. Assim que o hospital requerente possuir stock do fármaco inicialmente em 

falta, o FH deve imprimir um documento correspondente à devolução do empréstimo, em 

duplicado, e uma guia de transporte. Estes documentos são entregues ao hospital que efetuou 

o empréstimo juntamente com o medicamento. Na sua receção, o FH do hospital que efetuou o 

empréstimo deve assinar e reenviar uma das cópias para o hospital requerente. Por fim, todos 

estes documentos devem ser devidamente arquivados em ambos os hospitais envolvidos no 

empréstimo. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de presenciar alguns empréstimos e devoluções, quer 

a hospitais do GTS, quer a outras unidades hospitalares. 

 

5.2. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

O sistema de DIDDU consiste na dispensa de doses individualizadas de medicamentos após 

uma interpretação e avaliação da prescrição médica pelo FH, permitindo desta forma o 

acompanhamento farmacoterapêutico do doente, a racionalização da terapêutica, o aumento da 

segurança associada ao circuito dos medicamentos e a redução do risco de interações. No HPG 

este procedimento é realizado para os doentes dos INT (9, 10 e 11) e das UICRM (9 e 10), para 

um período que vai desde as 20h01 de um dia até às 20h01 do dia seguinte. O Médico é 

responsável por efetuar a prescrição médica no CPC® e esta fica automaticamente disponível 

no sistema para que os SFH possam proceder à sua interpretação e validação e possam elaborar 

o perfil farmacoterapêutico do doente. Durante este processo, o FH deve identificar e resolver 

possíveis erros na prescrição, tais como interações farmacológicas, posologias inadequadas, 

duplicação de terapêutica ou a existência de algum medicamento extra-formulário. Caso a 

prescrição apresente alguma discordância, o FH deve contactar o Médico prescritor e, com ele, 

ajustar a prescrição da melhor forma [5, 9]. 

No HPG, o processo de validação das prescrições médicas pelos SFH é realizado todos os dias 

de manhã. Para além disso, ao longo do dia é verificado se existem alterações das prescrições 

ou se há novas entradas de prescrições no sistema. Após as prescrições médicas estarem todas 

validadas, são gerados informaticamente mapas de distribuição em dose unitária, organizados 

por INT ou UICRM e por ordem numérica das camas (Anexo 13). Estes mapas são impressos, 

assim como as etiquetas de identificação dos doentes, que contêm o nome, número GTS, cama 

e serviço onde se encontra internado (UICRM 9, UICRM 10, INT 9, INT 10 ou INT 11). Estas 

etiquetas são posteriormente afixadas na frente das gavetas das cassetes de DIDDU (Anexo 14). 

A preparação da dose unitária por cama e não por medicamento permite ao FH garantir um maior 

controlo sobre a terapêutica medicamentosa de cada doente.  

No caso das UICRM 9 e UICRM 10, de forma a gerir melhor o tempo, a preparação da dose 

unitária é realizada à 3ª e à 5ª feira, devido ao facto de os indivíduos internados na convalescença 

terem maioritariamente medicação crónica e normalmente sem grandes alterações de 

prescrição. Assim, à 3ª feira são preparadas as doses unitárias de 4ª, 5ª e 6ª feira e à 5ª feira 

são preparadas as doses unitárias de sábado, domingo, 2ª e 3ª feira. Antes das cassetes de 

DIDDU serem levadas para as respetivas UICRM, estas são revistas pelo FH e é gerado 

informaticamente um mapa com as possíveis alterações nas diferentes prescrições médicas dos 
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doentes. Caso haja alterações, é necessário proceder à correção das gavetas em questão. 

Posteriormente, as cassetes de DIDDU do dia requerido são então levadas pelo FH às UICRM 

por volta das 17h.  

No caso dos INT, que contém maioritariamente utentes cirúrgicos ou provenientes da urgência e 

que, portanto, são mais transitórios, a preparação da dose unitária é realizada diariamente, mais 

ou menos entre as 15h e 17h. Tal como acontece com a dose unitária das UICRM, as cassetes 

de DIDDU são posteriormente revistas e alteradas (quando necessário) e são levadas aos 

respetivos internamentos por volta das 17h30. Tendo em conta que os SFH estão encerrados ao 

fim-de-semana, à 6ª feira o FH é responsável por deixar em cima da mesa de trabalho da 

farmácia as malas correspondentes a cada dia do fim-de semana, devidamente identificadas 

com o serviço e o dia a que se destinam. Posteriormente, os auxiliares de cada INT ou UICRM 

são responsáveis por ir levantar as malas correspondentes a cada dia e por deixar na farmácia 

as malas correspondentes ao dia anterior.  

É importante referir ainda que, por vezes, existem certos produtos cujo tamanho não é compatível 

com os das gavetas. Neste caso, os produtos devem ser dispensados num saco de plástico 

identificado com o nome do doente e o respetivo serviço e número da cama. Para além disso, 

existem igualmente certos medicamentos e PF que não são dispensados na DIDDU, tais como 

os soros, medicamentos usados em SOS, insulinas, hemoderivados, medicamentos de frio e 

injetados de grande volume, sendo dispensados e debitados ao doente a partir do stock do 

serviço onde se encontram internados [9, 10]. 

Após a entrega da DIDDU, um dos Enfermeiros de serviço de cada unidade de internamento é 

responsável por conferir as doses unitárias tendo em conta a folha de cardex e o perfil 

farmacoterapêutico de cada doente. Caso seja verificada alguma inconformidade, o Enfermeiro 

deve preencher uma folha de registo que inclui os medicamentos que foram dispensados 

incorretamente, a assinatura do Enfermeiro, data e hora e deve-se proceder à correção da dose 

unitária [9]. 

Quando o FH entrega as malas de DIDDU, deve igualmente recolher as malas do dia anterior e 

retirar das gavetas toda a medicação que não foi administrada aos doentes. Neste caso, deve 

comparar essa medicação com o mapa de DIDDU do respetivo doente e verificar se o doente 

ainda continua internado ou se já teve alta clínica. Se o doente continuar internado, o FH deve 

anotar a medicação não administrada e a respetiva quantidade e retirar da conta do doente. No 

entanto, quando este passo é realizado pelo Enfermeiro de cada serviço de internamento, o FH 

deve apenas confirmar se os medicamentos não administrados foram ou não debitados na conta 

do doente. Se o doente teve alta clínica, a medicação é arrumada [9, 10]. 

 

5.3. Distribuição de medicamentos a doentes em ambulatório 

A distribuição de medicamentos em regime de ambulatório é destinada a doentes com patologias 

crónicas (tais como Hepatite C, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA), Cancro, 

Insuficiência Renal, entre outros) e tem como objetivo possibilitar ao doente que realize a sua 

terapêutica em casa e sem custos na aquisição dos medicamentos. Deste modo, o regime de 

ambulatório possibilita uma maior racionalização dos recursos económicos e um maior controlo 
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e vigilância da terapêutica. De facto, as principais razões que sustentaram este tipo de atividade 

nos SFH foram a necessidade de adesão à terapêutica por parte destes doentes, a vigilância de 

efeitos adversos graves e a comparticipação de alguns medicamentos a 100% apenas se forem 

disponibilizados pelo hospital [5]. 

O Despacho nº 13382/2012, publicado na 2ª série do Diário da República a 12 de outubro de 

2012, permitiu uniformizar os procedimentos e mecanismos de monitorização dos medicamentos 

dispensados em ambulatório hospitalar [13]. A Circular Normativa nº 01/CD/2012 de 30 de 

novembro de 2012, publicada pelo INFARMED (Autoridade Nacional de Medicamentos e 

Produtos de Saúde, I.P.), refere os procedimentos para a cedência de medicamentos no 

ambulatório hospitalar [14]. O HPG cumpre os procedimentos descritos nesta circular [9]. 

A distribuição em regime de ambulatório deve ser realizada informaticamente, disponibilizando 

informações sobre o doente, o seu diagnóstico e os medicamentos dispensados. Após o 

comparecimento do doente à consulta, o Médico contacta o FH, de forma a fornecer as respetivas 

prescrições médicas. Posteriormente, o FH verifica se a prescrição está dentro do PV, 

correspondente a 4 meses, e efetua a sua validação. Os medicamentos dispensados, bem como 

as suas quantidades e a data de dispensa, são registados informaticamente pelo FH, através do 

número GTS ou nome do doente. O doente ou representante do mesmo é contactado e deve 

dirigir-se ao hospital para o levantamento da medicação. Quando o doente ou o seu 

representante chega ao hospital, o FH é informado, efetua o registo da medicação dispensada 

na ficha do doente para a poder debitar e dirige-se à receção para efetuar a entrega. A medicação 

é fornecida ao doente em quantidade suficiente para um determinado período de tempo 

estipulado pelo Médico prescritor, que corresponde normalmente a um mês. O Médico deve 

requerer aos SFH uma autorização de dispensa de medicamentos em regime de ambulatório, 

caso se verifique alguma alteração na terapêutica do doente ou este inicie a toma de um novo 

medicamento [15]. 

No meu estágio curricular não tive a possibilidade de assistir à distribuição de medicamentos a 

doentes de ambulatório uma vez que durante esse período de tempo o HPG não teve nenhum 

doente a realizar este procedimento. 

 

6. Medicamentos sujeitos a controlo especial 

Existem certos medicamentos que se encontram sujeitos a circuitos de distribuição e legislação 

especiais, estando por isso submetidos a um controlo mais rigoroso por parte dos SFH. Nesta 

categoria incluem-se os Medicamentos de Autorização de Utilização Especial (AUE), os MEP, 

os hemoderivados, os imunossupressores, os citotóxicos e os gases medicinais [9, 10]. 

 

6.1. Medicamentos de Autorização de Utilização Especial 

Para que um medicamento de uso humano possa ser introduzido no mercado e utilizado a nível 

terapêutico em território nacional, é necessário obrigatoriamente que ele possua uma 

Autorização de Introdução no Mercado (AIM) concedida pelo INFARMED. No entanto, existem 

certos medicamentos que não estão incluídos no FHNM por apresentarem um elevado risco de 

efeitos adversos ou indicações terapêuticas restritas, destinando-se a doentes em geral ou a um 
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doente em específico e estando sujeitos a uma farmacovigilância muito apertada. Segundo o 

artigo 92º do Decreto-Lei nº 196/2006, de 30 de agosto, estes medicamentos não possuem AIM, 

pelo que o FH deve requerer ao INFARMED uma AUE. Deste modo, para cada um destes 

medicamentos, é necessário efetuar um requerimento individual para AIM, de forma a proceder 

à sua importação. Estes pedidos de AUE ao INFARMED são realizados anualmente, entre os 

meses de setembro e outubro e, para cada requerimento, é necessário preencher um documento 

designado por Autorização de Utilização Excecional de Medicamentos de Uso Humano, no qual 

se coloca o motivo pelo qual se quer requerer a AUE, o requerente e a respetiva morada e 

número de telefone, o número do pedido e a data, o nome do medicamento, bem como a 

substância ativa, forma farmacêutica, dosagem, quantidade, apresentação da embalagem, preço 

por unidade e estimativa da despesa. Para além disso, deve igualmente mencionar o titular da 

AIM, fabricante, libertador do lote, distribuidor do país de procedência e distribuidor em Portugal. 

No final, coloca-se o e-mail, assinatura e carimbo do Coordenador dos SFH do hospital 

requerente [5, 9, 16-18]. 

Caso o INFARMED conceda a AUE, o requerente é informado através de um documento onde 

consta a identificação do estabelecimento de saúde autorizado a utilizar o medicamento e a 

identificação do medicamento autorizado, nomeadamente a sua composição qualitativa e 

quantitativa em substâncias ativas, forma farmacêutica, PV da autorização e o número de 

unidades autorizadas. A AUE tem a validade de um ano e deve ser renovada no ano seguinte. 

Para além disso, quer o registo do pedido quer a documentação enviada ao requerente a informar 

a concessão da autorização deve ser armazenada pelo menos durante 5 anos. No GTS, é na FC 

que se realiza todo o processo relativo aos medicamentos sujeitos a AUE e se arquiva a respetiva 

documentação [9, 17, 18]. 

No meu estágio curricular não tive a possibilidade de assistir à distribuição deste tipo de 

medicamentos.  

 

6.2. Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos 

Os MEP, tal como já referido, estão muitas vezes associados a um elevado risco de dependência, 

devido aos seus efeitos no Sistema Nervoso Central (SNC) e, consequentemente, a um risco 

acrescido do seu consumo ilícito e abusivo. Por esta razão, estes fármacos estão sujeitos a um 

controlo muito rigoroso do seu circuito, desde a sua encomenda e transporte até à sua dispensa 

e administração [5, 9]. 

No GTS, a encomenda de MEP é efetuada na primeira semana de cada mês, havendo um stock 

ideal para cada medicamento. Este processo é realizado da mesma forma que os outros 

medicamentos e PF, ou seja, pelo departamento de compras via e-mail. No entanto, para que o 

pedido de encomenda possa ser satisfeito pelo laboratório, é necessário que a nota de 

encomenda seja acompanhada de uma requisição (denominada “Anexo VII”), constituída por um 

original e um duplicado, que deve ser preenchida pela Coordenadora dos SFH do GTS. Nesta 

requisição é colocado o número sequencial da requisição, número da nota de encomenda, 

laboratório ao qual se efetua a requisição, número do código, DCI da substância ativa, forma 

farmacêutica, dosagem e quantidade pedida. Por fim, a requisição deve ser assinada e deve 
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colocar-se o número de inscrição na Ordem dos Farmacêuticos, data e carimbo do GTS no 

modelo original e no duplicado. Após entrega ao laboratório, este coloca a quantidade fornecida, 

assinatura, número de inscrição na Ordem dos Farmacêuticos, data e carimbo da entidade 

fornecedora em ambas as vias. A entidade fornecedora arquiva o duplicado e envia o original 

para a entidade requisitante, que procede ao seu arquivo numa capa destinada a este fim. Estes 

documentos devem ficar arquivados em ambas as entidades durante pelo menos 5 anos [9, 19, 

20]. 

No que diz respeito à administração de MEP aos doentes, esta requer não só a prescrição 

médica, mas também o seu registo de administração em impresso apropriado. Assim, o 

Enfermeiro que procedeu à administração de um MEP tem de a registar no livro de requisições, 

para que se possa posteriormente proceder à reposição de stock desse MEP. Cada requisição 

proveniente de um SC (denominada “Anexo X”) corresponde apenas a uma substância ativa, 

devendo ser preenchida com a DCI do medicamento, forma farmacêutica e dosagem, bem como 

a identificação do SC, nome dos doentes a quem foi administrado o medicamento, número da 

cama ou do GTS, data de administração, quantidade administrada e rúbrica do Enfermeiro. 

Quando a requisição está parcialmente ou totalmente completa, o Enfermeiro envia a requisição 

para os SFH para que se proceda à reposição de stock. O FH é responsável por verificar se o 

modelo está corretamente preenchido e assinado pelo Diretor do Serviço e, caso esteja 

conforme, procede à validação da quantidade administrada, numerando sequencialmente as 

requisições e registando a quantidade a fornecer, em numerário e por extenso. O impresso da 

requisição, constituído por um original e um duplicado, deve ser assinado pelo FH, pelo 

profissional que receciona o pedido e pelo responsável pela entrega dos Serviços Hospitalares, 

devendo mencionar a data e o número mecanográfico (Anexo 15). Após a reposição de stock, o 

original é arquivado pelos SFH e o duplicado é arquivado no SC requisitante [5, 9, 10]. 

De modo a facilitar o controlo de todo o circuito de MEP no HPG pelo INFARMED, existe ainda 

um ficheiro em Excel no qual são registadas todas as movimentações (entradas e saídas) de 

MEP no hospital. Para além disso, existem também outros ficheiros idênticos no qual são 

registadas todas as movimentações de MEP em cada um dos SC do HPG. 

 

6.3. Hemoderivados 

Os hemoderivados são produtos derivados de soro ou plasma humano e que incluem a 

imunoglobulina normal, imunoglobulina anti-D (Anti-Rhesus), albumina, plasma humano ativado, 

complexo protrombina e fatores de coagulação (fator VII e fator IX). Assim, por serem integrados 

na classe de medicamentos de origem biológica e possuírem um elevado risco de contaminações 

e de transmissão de doenças por via sanguínea, estes produtos têm de ser sujeitos a um controlo 

bastante apertado [5]. 

O processo de libertação oficial de lotes de hemoderivados é realizado pelo INFARMED e requer 

uma avaliação pormenorizada da documentação referente à produção de cada lote individual e 

ensaios laboratoriais específicos, a fim de detetar doenças transmissíveis. Caso a avaliação 

laboratorial do produto cumpra os requisitos legais e normativos aplicáveis, o INFARMED emite 

um Certificado de Autorização de Utilização de Lotes (CAUL) e um Certificado Oficial Europeu 
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de Libertação de Lotes (COELL) reconhecido no Espaço Económico Europeu e na União 

Europeia [12]. 

No GTS, a encomenda de hemoderivados é realizada da mesma forma que os restantes 

medicamentos e PF, isto é, pelo departamento de compras via e-mail. Aquando da receção, os 

hemoderivados são acompanhados por uma fatura, pelo COELL e pelo certificado de aprovação 

do INFARMED, que deve ser arquivado numa capa destinada a este fim. Posteriormente, estes 

medicamentos ficam armazenados à temperatura ambiente ou no frio (caso necessário), nos 

SFH ou no BLO [21, 22]. 

A dispensa destes produtos aos SC está integrada na distribuição clássica e requer uma 

prescrição médica individualizada, que se destina apenas a um medicamento e a um doente. 

Todos os hemoderivados prescritos e dispensados em contexto hospitalar aos SC são 

identificados e registados num impresso próprio, o modelo nº 1804, que inclui duas vias: a Via 

Farmácia (original) e a Via Serviço (duplicado) (Anexo 16). O Médico requerente do 

hemoderivado deve preencher o quadro A e B do modelo referido com a identificação do serviço 

requerente, o nome, número mecanográfico e a assinatura do médico, a identificação do doente 

e do hemoderivado, justificação clínica para a sua utilização, a dose ou frequência de 

administração, a duração do tratamento e a data de requisição. 

O FH posteriormente deve preencher o quadro C da requisição, que corresponde à validação da 

requisição do medicamento, devendo colocar o seu nome, número mecanográfico, numeração 

sequencial da requisição, nome e dose do hemoderivado, quantidade dispensada, número de 

lote, laboratório produtor, número de certificado do INFARMED (CAUL) e data de envio. Por fim, 

o hemoderivado é transportado para o SC que fez a requisição, juntamente com a guia de 

transferência e as duas vias do modelo, e o Enfermeiro é responsável por verificar se este foi 

transportado adequadamente, por colocar o seu número mecanográfico e a data de receção e 

por assinar no local destinado à receção. A “Via Farmácia” é arquivada nos SFH e a “Via Serviço” 

é arquivada no processo clínico do doente no SC requisitante. Ambas as vias devem permanecer 

arquivadas durante pelo menos 5 anos [21, 22]. 

 

6.4. Citotóxicos 

Os citotóxicos, ou citostáticos, são fármacos utilizados no tratamento de neoplasias malignas, 

sendo responsáveis por provocar a destruição de células tumorais. Estes fármacos podem ser 

utilizados quando a radioterapia ou a cirurgia não se mostraram eficazes ou como adjuvantes a 

essas terapias. Na maioria dos casos são utilizados protocolos de associação de citotóxicos com 

o objetivo de se obter resultados mais eficazes. Contudo, tendo em conta que este tipo de 

terapêutica pode provocar efeitos adversos, é necessário um acompanhamento rigoroso do 

tratamento do doente, a fim de lhe explicar estes efeitos e de lhe esclarecer todas as dúvidas [5]. 

de lhe explicar estes efeitos e de lhe esclarecer todas as dúvidas [5]. 

O circuito dos medicamentos citotóxicos requer o envolvimento de FH, Médicos e Enfermeiros. 

Depois de efetuar o diagnóstico, o Médico decide qual o protocolo quimioterápico mais adequado 

para o doente. Este protocolo é emitido informaticamente juntamente com a prescrição médica 

e arquivado no processo do doente. Na prescrição médica deve constar a informação sobre o 
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doente (peso, altura, área sob a curva e superfície corporal), a informação sobre a formulação a 

preparar (DCI, via de administração, dose-padrão e dose ajustada ao doente), a identificação do 

Médico Responsável e do SC, a data de realização do ciclo, o diagnóstico e o protocolo 

quimioterápico. Esta prescrição é posteriormente validada pelo FH e são emitidos os rótulos e o 

mapa de produção que contém o lote, a concentração, o PV e o laboratório de cada um dos 

fármacos [23]. 

No HPG não existe um local com as condições apropriadas para preparar medicamentos 

citotóxicos. Assim, sempre que necessário, estes são preparados na FC, em câmara de fluxo 

laminar, são catalogados com o lote e o PV e são enviados através do serviço de transporte do 

GTS para o HPG. Juntamente com os citotóxicos, é enviada a guia de transporte e o mapa de 

produção emitido. Na sua receção, o FH deve assegurar a sua integridade, verificar se 

corresponde ao doente em questão e entregar ao Enfermeiro responsável pela sua 

administração [9]. 

 

6.5. Sugamadex 

O Sugamadex é um medicamento utilizado para reverter o bloqueio neuromuscular induzido pelo 

rocurónio ou vecurónio. Inicialmente, este fármaco não estava incluído nos medicamentos que 

requerem um controlo especial por parte dos SFH do GTS. No entanto, devido a um aumento 

brusco da sua utilização pelos anestesistas do GTS e dado o elevado custo de aquisição do 

mesmo, foi decidido que seria igualmente necessário proceder a um controlo rigoroso do seu 

circuito. Deste modo, no GTS existe uma folha de preenchimento obrigatório para a utilização 

deste medicamento, na qual o médico deve preencher a informação sobre o doente, identificar o 

SC, colocar a quantidade de ampolas que necessita e motivo para o doente precisar do fármaco 

(Anexo 17). No final, o médico deve assinar, datar e enviar a folha para os SFH [24]. 

 

6.6. Gases medicinais 

De acordo com o “Manual de Gases Medicinais” da Ordem dos Farmacêuticos, os gases 

medicinais podem ser definidos como “gases ou misturas de gases, liquefeitos ou não, 

destinados a entrar em contacto direto com o organismo humano e que desenvolvem uma 

atividade em conformidade com a de um medicamento, designadamente pelos seus usos em 

terapias de inalação, anestesia, diagnóstico in vivo ou para conservar ou transportar órgãos, 

tecidos ou células destinadas a transplantes, sempre que em contacto com estes” [25]. 

No HPG, o manuseamento e o controlo dos gases medicinais é realizado pelos técnicos de 

manutenção. Para além disso, os SFH são responsáveis pelo registo relativo a lotes, PV e 

garrafas novas, incluindo garrafas em utilização e garrafas de reserva (Anexo 18). Tal como já 

referido, os gases medicinais encontram-se armazenados fora dos SFH, numa sala apropriada 

de um piso isolado, de forma a garantir as condições de segurança necessárias. O oxigénio 

medicinal, dióxido de carbono, protóxido de azoto e ar comprimido medicinal são exemplos de 

gases medicinais disponíveis no HPG, que são distribuídos aos SC através de um circuito 

fechado de canalizações. Na sala de armazenamento, os gases medicinais encontram-se 

localizados separadamente por rampas, existindo três tipos de rampa: rampa direita (à direita do 
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debitómetro), rampa esquerda (à esquerda do debitómetro) e rampa de emergência (para caso 

as garrafas das outras rampas se esgotem e não tenham sido substituídas). Sempre que as 

garrafas de um gás medicinal atingem 50% do stock ideal, o serviço de manutenção efetua um 

pedido de reposição ao fornecedor. Quando as garrafas são rececionadas, o técnico de 

manutenção é responsável por conferir as garrafas e a sua quantidade e por devolver as garrafas 

avariadas ou vazias ao fornecedor. Para além disso, o técnico de manutenção é igualmente 

responsável por registar as quantidades de garrafas existentes, por registar os níveis de gases 

nas rampas e por informar o FH, por e-mail, sempre que uma rampa se esgota e é colocada 

outra em funcionamento. Deste modo, o FH pode efetuar o seu registo e assegurar a qualidade 

e segurança destes gases [9]. 

 

6.7. Medicamentos Extra-Formulário 

Os medicamentos disponíveis no HPG encontram-se descritos no Formulário Hospitalar do GTS, 

podendo ser utilizados como modelos para a prescrição, produção e distribuição de 

medicamentos em ambiente hospitalar. No entanto, por vezes podem ser necessários 

medicamentos que não estejam incluídos neste formulário para o tratamento de determinadas 

patologias, sendo por isso designados medicamentos extra-formulário. Nestas situações, o 

Médico prescritor deve solicitar de forma devidamente justificada a utilização de um 

medicamento extra-formulário, através do preenchimento de uma requisição denominada 

“Justificação de Receituário de Medicamentos” (Anexo 19). Posteriormente, o FH é responsável 

por avaliar esta requisição, assiná-la e decidir se a autoriza ou não [9, 26]. 

 

7. Medicamentos Look-Alike, Sound-Alike 

Os medicamentos Look-Alike, Sound-Alike (LASA) são medicamentos cujo nome ortográfico, 

nome fonético e/ou aspeto são semelhantes, mas que possuem indicações terapêuticas distintas 

[27]. De modo a evitar a ocorrência de trocas de medicamentos, o HPG elaborou uma lista de 

medicamentos LASA que está afixada nos SC, sendo do conhecimento de todos os profissionais 

de saúde desta unidade hospitalar. Alguns exemplos de medicamentos LASA incluem o Meocil®, 

Clorocil® e Terricil®, o Lentocilin S1200®, Lentocilin S2400® e o Lentocilin 6.6.3® e o Tropicil®, 

Atropocil® e Elipa® (Anexo 20). 

Durante o meu estágio, também foi efetuada uma alteração nas etiquetas das gavetas, dos 

stocks de medicamentos dos SC. Em medicamentos cuja mesma sustância ativa continha formas 

farmacêuticas diferentes (por exemplo: valproato de sódio existe na forma de comprimidos e na 

forma de ampolas) foi colocado a negrito a parte da forma farmacêutica, de modo a chamar a 

atenção para que não houvesse trocas (Anexo 21). O mesmo se fez para substâncias ativas com 

nome semelhante ou para a mesma substância ativa, mas com dosagens diferentes. 

 

8. Farmacotecnia 

De acordo com o Programa do Medicamento Hospitalar do Ministério da Saúde, a Farmacotecnia 

consiste no “setor dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares onde é efetuada a preparação de 
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formulações de medicamentos necessários ao hospital e que não se encontram disponíveis no 

mercado” [10]. Este procedimento resolve diversos problemas associados aos medicamentos 

industrializados, tais como a presença de doses inapropriadas, compostos não tolerados pelo 

doente, associação de substâncias ativas inexistentes no mercado e forma farmacêutica 

inadequada. No GTS, a produção de medicamentos manipulados é da responsabilidade da FC, 

sendo daqui posteriormente distribuídos para os diversos SFH. Após a receção destes produtos 

nas respetivas unidades hospitalares, os SFH são responsáveis por encaminhá-los para os SC 

requisitantes [9, 10]. 

 

8.1. Controlo de qualidade de manipulados 

Na produção de manipulados é fundamental cumprir normas orientadoras descritas em manuais 

de procedimentos, de forma a garantir um “Sistema de Qualidade na Preparação de Formulações 

Farmacêuticas” que evidencie qualidade, segurança e eficácia na utilização destas preparações. 

Na FC, os procedimentos para a preparação de manipulados, fichas de preparação e etiquetas 

encontram-se arquivados em capas adequadas de modo a garantir a homogeneidade e 

qualidade em todas as etapas de preparação. Para além disso, todos os manipulados preparados 

são sujeitos a uma avaliação de risco de preparação e a uma avaliação da qualidade das 

matérias-primas e dos materiais de acondicionamento utilizados. A área para a produção do 

manipulado e para o seu controlo de qualidade é selecionada de acordo com o tipo de 

manipulado [5, 10]. 

 

8.2. Manipulação de preparações intravenosas 

 

8.2.1. Manipulação de citotóxicos 

A preparação deste tipo de fármacos segue um protocolo extremamente rigoroso e que requer 

cuidados e precauções especiais devido ao facto de ser necessário garantir não só a qualidade 

da preparação, mas também a segurança do responsável pela sua manipulação, uma vez que 

se tratam de produtos de elevada toxicidade. Estes manipulados são preparados em câmara de 

fluxo laminar vertical, descendente e unidirecional, localizada num compartimento estéril, de 

modo a proteger o manipulador dos efeitos nocivos dos produtos manuseados. Para além disso, 

todas as etapas críticas da preparação destes fármacos são submetidas a uma dupla verificação 

e são executadas determinadas ações que permitem proteger o operador e zelar pela sua saúde. 

Na sala de manipulação, que deve ser limpa e com condições de assepsia garantidas, apenas 

podem entrar operadores devidamente fardados. De forma a evitar contaminações, estes 

operadores devem efetuar corretamente a higienização e fardamento, isto é, devem retirar todos 

os acessórios que possuam, vestir-se de forma ascendente, utilizar uma touca, óculos de 

proteção e máscara e colocar as mangas por cima da bata [5, 23]. 

Após a preparação do manipulado, este deve ser identificado com um rótulo duplamente validado 

e colocado num saco apropriado para o transporte de produtos citotóxicos, de modo a evitar o 

seu derramamento. Em caso de derrame na área de manipulação de citotóxicos, está disponível 

um “kit de derramamento de citotóxicos” que permite atuar de forma rápida e segura para reduzir 

o risco de exposição e o número de pessoas expostas [23]. 
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Na FC, a preparação de citotóxicos é realizada pela Dra. Patrícia Moura de acordo com a data 

de marcação dos ciclos oncológicos. 

 

8.2.2. Preparações extemporâneas estéreis 

As preparações extemporâneas estéreis consistem no fracionamento ou ajuste de doses 

comerciais, rentabilizando as matérias-primas e individualizando a terapêutica. Estas 

preparações devem ser preparadas conforme os requisitos mencionados na Portaria nº 42/92, 

de 23 de janeiro, de forma garantir a qualidade do produto final e a reduzir o risco de 

contaminação microbiológica, pirogénica ou por partículas. Assim sendo, as preparações 

extemporâneas estéreis devem ser preparadas por técnica assética, em câmara de fluxo laminar 

e com a supervisão de um farmacêutico, de forma a garantir a segurança quer do operador quer 

do manipulado. Para cada preparação existe um protocolo que contém instruções para a sua 

realização e uma tabela destinada ao registo do nome do fármaco, lote, PV, data de preparação 

e nome do operador. O PV destes produtos corresponde a 24 horas após a sua preparação [5, 

10, 28, 29]. 

 

8.3. Manipulação de preparações não estéreis 

A preparação de manipulados não-estéreis é realizada quinzenalmente na FC, após a realização 

do pedido quinzenal, à 2ª feira, pelos FH das diferentes unidades hospitalares. O Técnico Auxiliar 

da FC é responsável por compilar os pedidos das diferentes unidades e por preparar estes 

produtos. A maioria das preparações não estéreis preparadas na FC são preparações asséticas 

(soluções desinfetantes e respetivas diluições). 

A manipulação das preparações não estéreis é efetuada na hotte, sendo utilizadas etiquetas de 

cores diferentes para facilitar a identificação do SC e da unidade hospitalar a que se destinam. 

Aquando da sua preparação, deve ser preenchida uma ficha de preparação do produto em 

questão, que deve incluir a forma farmacêutica, a composição qualitativa e quantitativa, a 

dosagem, o número de unidades preparadas, a técnica de preparação e informação acerca da 

rastreabilidade e qualidade do produto final, nomeadamente o número do lote atribuído, origem 

e identificação do operador e do Diretor Técnico. Para além disso, deve igualmente mencionar-

se no registo qual a unidade hospitalar e o SC a que se destina o manipulado e o PV 

correspondente a 30 dias após o dia da preparação. Após a preparação devem ser emitidos os 

rótulos para o manipulado que devem incluir a composição qualitativa e quantitativa, o número 

de lote atribuído, o PV, data de preparação, instruções de utilização e de conservação e o nome 

do responsável pelos SFH. As fichas de preparação dos produtos e os seus rótulos devem ficar 

sempre arquivados numa capa destinada a este fim que se encontra na FC. No final da 

preparação dos manipulados, estes são enviados para as respetivas unidades hospitalares. 

Após a sua utilização, os frascos de acondicionamento devem ser esterilizados e enviados 

novamente para a FC [5, 29]. 

 

8.4. Nutrição parentérica 

Atualmente, as necessidades dos utentes do GTS não justificam a preparação de bolsas de 

nutrição parentérica. No entanto, estão disponíveis em todas as unidades hospitalares, bolsas 
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de nutrição parentérica pré-fabricadas para caso surja algum doente que necessite deste regime 

nutricional específico. De modo a aumentar a estabilidade e PV do produto, estas bolsas são 

tricompartimentadas com soluções de glucose, aminoácidos e lípidos. No momento antes da 

administração, o Enfermeiro responsável pela administração deve exercer uma pressão suave 

sobre a bolsa de modo a promover a mistura dos três compartimentos. Para além disso, caso 

seja necessário, em cooperação com o FH e após prescrição médica, o Enfermeiro pode 

igualmente adicionar a esta bolsa oligoelementos, eletrólitos e/ou vitaminas. 

 

9. Farmacovigilância 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a farmacovigilância é definida como a “ciência 

e o conjunto de atividades relacionadas com a deteção, avaliação, compreensão e prevenção de 

reações adversas ou qualquer outro problema relacionado com medicamentos” [30]. O FH 

assume um papel essencial nesta área, uma vez que muitas vezes são usados inúmeros 

fármacos em contexto hospitalar que, para além de possuírem reações adversas e efeitos 

tóxicos, foram introduzidos recentemente no mercado e, por isso, a informação clínica e 

farmacológica e estes efeitos tóxicos e reações adversas são ainda pouco conhecidos. Deste 

modo, é fundamental que o FH esteja bem integrado na equipa clínica de um hospital 

(cooperando e comunicando com médicos e enfermeiros) e que realize um acompanhamento 

farmacoterapêutico apertado, desde a entrada do doente no hospital até ao momento em que o 

mesmo tem alta clínica. Para além de o FH ser responsável por dispensar o medicamento na 

dose e nas condições adequadas, deve também ser responsável por detetar possíveis reações 

adversas a medicamentos (RAM) e notificá-las à entidade competente.  

Em Portugal, a entidade responsável pela monitorização de segurança de todos os 

medicamentos detentores de AIM é o INFARMED, que coordena o Sistema Nacional de 

Farmacovigilância (SNF), criado em 1992. No HPG, todos os profissionais de saúde, incluindo 

os FH, integram a estrutura do SNF e são responsáveis por notificar ao SNF sobre todas as RAM 

que possam decorrer do uso de qualquer medicamento [5]. 
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Considerações Finais 

A unidade curricular Estágio é essencial para colocar em prática os conhecimentos 

desenvolvidos ao longo dos 5 anos de curso, assim como contactar com a realidade farmacêutica 

na vertente da farmácia hospitalar. A farmácia hospitalar representa, em Portugal, a segunda 

maior área de distribuição dos farmacêuticos. Contudo, a realidade da atividade destes 

profissionais de saúde no contexto hospitalar era para mim desconhecida. 

O estágio em farmácia hospitalar no Hospital Privado de Gaia revelou-se uma mais-valia para a 

minha formação e evolução enquanto futura profissional de saúde e permitiu desenvolver 

competências técnicas e científicas que são necessárias em qualquer serviço farmacêutico 

hospitalar. Este estágio curricular deu-me a oportunidade de observar a importância que os 

farmacêuticos apresentam em contexto hospitalar e de integrar uma equipa extremamente 

profissional e qualificada.  

Por fim, estes 2 meses de estágio, também contribuíram para o meu enriquecimento, não só 

profissional, mas também pessoal. Fui muito bem preparada pela Dra. Nádia Varela para realizar 

qualquer função e no final do estágio sentia-me bastante autónoma.  
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Anexos 

 

 

Anexo 1: Hospital Privado de Gaia. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Plano operacional semanal dos Serviços Farmacêuticos do Hospital Privado de Gaia. 

 

 

 

Diário 

Manhã Tarde 

- Verificar se houve levantamento de 
medicação na farmácia 
- Confirmar e guardar encomenda 
- Validar prescrições médicas 

- Validar prescrições médicas 
- Preparar malas unidose do INT9, INT10 e 
INT11 
- Preparar alterações de medicação da 
UICRM9 e UICRM10 
- Reverter a medicação do dia anterior e 
debitar a unidose 

Segunda-feira 

Manhã Tarde 

- Debitar medicação unidose do fim-de-
semana, segundo altas clínicas 
- Gerar e satisfazer pedido de medicamentos 
e soros do INT9, INT10 e INT11 
-  Gerar e satisfazer pedido de 
medicamentos, soros e embalagens vazias 
da URG 
- Satisfazer os pedidos dos serviços do 
HDSJM 
- Fazer o pedido de manipulados 
(quinzenalmente) 

- Repor estupefacientes do Bloco 
- Rever a medicação unidose de 2ª e 3ª feira 
da UICRM9 e UICRM10 



 
 
 

26 
 

 

 

 

 

 

Terça-feira 

Manhã Tarde 

-  Gerar e satisfazer pedido de 
medicamentos e soros da UICRM9 e 
UICRM10 
-  Preparar malas unidose da UICRM9 e 
UICRM10 de 4ª, 5ª e 6ª feira 

- Satisfazer pedido de DENT  
- Satisfazer pedido de FST  
- Satisfazer pedido de IMAG 
 

Quarta-feira 

Manhã Tarde 

- Gerar e satisfazer pedido de medicamentos 
e soros do INT9, INT10 e INT11 
-  Gerar e satisfazer pedido de 
medicamentos, soros e embalagens vazias 
da URG  
- Satisfazer os pedidos dos serviços do 
HDSJM 
-  Reembalamento e etiquetagem (e 
respetivo registo) de medicamentos 
fracionados  

-  Repor estupefacientes do Bloco 
- Satisfazer pedido de END 
- Satisfazer pedido da C.EXT5 
- Satisfazer pedido da C.EXT7 
-  Rever a medicação unidose de 4ª e 5ª feira 
da UICRM9 e UICRM10 

Quinta-feira 

Manhã Tarde 

-  Gerar e satisfazer pedido de 
medicamentos e soros da UICRM9 e 
UICRM10 
-  Preparar malas unidose da UICRM9 e 
UICRM10 de sábado, domingo, 2ª e 3ª feira 
-  Reunião quinzenal com a Administração 

- Produzir kits para o Bloco e efetuar 
consumos aos serviços 
- Processar débitos pendentes   
- Fazer encomenda semanal à Farmácia 
Central 

Sexta-feira 

Manhã Tarde 

- Gerar e satisfazer pedido de medicamentos 
e soros do INT9, INT10 e INT11 
- Gerar e satisfazer pedido de 
medicamentos, soros e embalagens vazias 
do Bloco 
- Satisfazer pedido da Esterilização 
- Satisfazer pedido da UICRM9 e UICRM10 
- Satisfazer os pedidos dos serviços do 
HDSJM 

-  Rever a medicação unidose de 6ª feira, 
sábado e domingo da UICRM9 e UICRM10 
-  Reforçar stock de medicamentos, soros e 
embalagens vazias da URG para o fim-de-
semana 
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Anexo 3: Área de satisfação de pedidos para os diferentes serviços clínicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4: Área de satisfação de pedidos para o Hospital de Dia São João da Madeira. 
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Anexo 5: Cofre para armazenamento de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6: Frigorífico para armazenamento de produtos termolábeis. 
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Anexo 7: Área de conferência de encomendas dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares do 

Hospital Privado de Gaia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8: Zona de reembalamento e etiquetagem dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares do 

Hospital Privado de Gaia. 
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Anexo 9: Folha de registo de reembalagem de medicamentos dos Serviços Farmacêuticos 

Hospitalares do Hospital Privado de Gaia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10: Exemplo de um gráfico correspondente à temperatura ambiente e humidade dos 

Serviços Farmacêuticos Hospitalares do Hospital Privado de Gaia 
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Anexo 11: Exemplo de um gráfico correspondente à temperatura do frigorifico dos Serviços 

Farmacêuticos Hospitalares do Hospital Privado de Gaia. 
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Anexo 12: Exemplo de satisfação de um pedido de distribuição clássica de um Serviço Clínico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 13: Exemplo de um mapa de distribuição individual em dose unitária. 
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Anexo 14: Etiquetas de identificação dos doentes, que incluem nome, número GTS, número da 

cama e o internamento correspondente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 15: Documento necessário para a requisição de Medicamentos Estupefacientes e 

Psicotrópicos por parte dos Serviços Clínicos (comumente designado “Anexo X”). 
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Anexo 16: Documento necessário para a requisição de Hemoderivados pelos Serviços Clínicos, 

via Farmácia (original). 
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Anexo 17: Folha de preenchimento obrigatório para utilização do Sugamadex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 18: Folha de registo e controlo de gases medicinais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

35 
 

Anexo 19: Justificação Clínica para a requisição de medicamentos extra-formulário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 20: Lista de medicamentos LASA afixada nos diversos Serviços Clínicos. 
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Anexo 21: Etiqueta de gaveta do stock de medicamentos de um Serviço Clínico, com negrito na 

forma farmacêutica “CP”. 
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