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Resumo 

A unidade curricular de Estágio é a etapa final do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas, que faculta aos estudantes uma oportunidade de contacto com a realidade 

profissional, onde se desafiam o conhecimento e a prática.  

Neste relatório são apresentadas as principais atividades desenvolvidas enquanto 

estagiária na Farmácia Aliança, no período de 18 de fevereiro a 14 de junho de 2019, onde 

tive oportunidade de explorar a minha formação e de me afirmar no ato farmacêutico. Sendo 

esta experiência de elevada relevância na preparação de um futuro farmacêutico, considero 

que a sua realização foi fundamental para a minha concretização pessoal e profissional, 

ficando mais capacitada para atividade farmacêutica e ciente do meu papel na sociedade 

enquanto profissional de saúde. 

Na segunda parte deste relatório estão descritos dois projetos desenvolvidos no 

mesmo período. O primeiro foi elaborado no âmbito de Marketing digital orientado para a 

farmácia comunitária, que, apesar das várias condicionantes à sua implementação, 

demonstrou a pertinência, para a farmácia, em usar o espaço digital como plataforma de 

divulgação e de aproximação ao público, aumentando a sua notoriedade no mercado.  

O segundo projeto relaciona-se com o contributo do farmacêutico na promoção da 

Literacia em Saúde, enquanto profissional com papel na defesa da saúde pública e do bem- 

-estar da comunidade. Desenvolve-se em três ações personalizadas e dirigidas a grupos de 

diferentes faixas etárias, que revelaram ter impacto positivo na disseminação de informação 

e conhecimento útil para a tomada de decisões em saúde.  
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PARTE I - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

1. INTRODUÇÃO 
Na primeira parte deste relatório estão descritas as principais atividades desenvolvidas 

ao longo do meu estágio na Farmácia Aliança (FA), no Porto. Ao longo de 4 meses, cumpri 

30 horas de trabalho semanais, distribuídas num horário escalonado em dois turnos (manhã: 

08h30 - 14h00; tarde: 14h00 - 20h00). Pontualmente, cumpri 36 horas de trabalho semanais 

com a inclusão do horário de sábado.  

 

2. DESCRIÇÃO GERAL DA FARMÁCIA ALIANÇA 
A Farmácia Aliança é uma das mais antigas farmácias do centro do Porto, celebrando 

no presente ano, 2019, 110 anos de existência. Está, desde 1984, sob propriedade e direção 

técnica do Dr. Carlos Brás Cunha. 

 

2.1. Farmácia Aliança e o grupo FASTFARMA 
A FA integra e sedia o grupo FastFarma, Farmácias Lda., juntamente com a Farmácia 

Santo António, em Rio Meão (concelho de Santa Maria da Feira) e o Espaço de Saúde 

Lionesa, uma parafarmácia em Leça do Balio (conselho de Matosinhos).  

A gestão qualificada do grupo e a colaboração entre as 3 entidades têm vindo a facilitar 

uma crescente sinergia ao nível das compras e otimização de custos, potenciando uma 

economia competitiva, rentável e sustentável, possibilitando a prestação de mais e variados 

serviços aos utentes.  

No âmbito do meu estágio, foi-me possibilitada a visita às diferentes instalações, o que 

me permitiu um contacto próximo com a dinâmica instituída, e um entendimento alargado 

sobre o enquadramento e métodos de trabalho destes espaços de saúde. Além deste contacto 

pontual, diariamente tive oportunidade de trabalhar a comunicação e partilha de conhecimento 

com diferentes profissionais de saúde e vários elementos do grupo. 

 

2.2. Localização e horário de funcionamento 
A FA localiza-se no Rua da Conceição, o que explica a heterogeneidade de utentes 

pela qual é frequentada. A maioria dos utentes são residentes na zona, porém é notável uma 

enorme procura por nichos particulares da sociedade, especialmente turistas, o que vem 

justificando a aposta, marcadamente diferenciadora da FA, na prestação de novos e 

exclusivos serviços e produtos.  

Outros fatores geográficos que privilegiam a afluência de variados utentes são os 

espaços comerciais envolventes e a presença de escolas, unidades de saúde e espaços de 

lazer na proximidade. A localização é, portanto, um dos fatores mais relevantes no Marketing 
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e posicionamento estratégico da FA, com uma influência particular na caracterização dos seus 

utentes.  

Para acompanhar a tendência variável não só do tipo de utentes, mas também do que 

procuram, a FA dispõe de atendimento personalizado em imensas áreas de intervenção 

farmacêutica, com destaque para as terapêuticas alternativas, o seu horário alargado e 

diversos serviços gratuitos. Por outro lado, o grupo Fastfarma tem em atenção o papel da 

fidelização dos utentes, existindo para tal um plano que oferece benefícios aos seus 

aderentes. Este plano acarreta vantagens para a gestão da FA, pois abate um pouco o efeito 

de descaracterização dos utentes, através da manutenção de um grupo que contribui para o 

crescimento sustentado da farmácia. 

A farmácia encontra-se aberta de segunda-feira a sábado, entre as 08h30 e as 22h00, 

exceto quando destacada para o turno de serviço permanente, conforme o Decreto-Lei n.º 

53/2007 de 8 de março, mantendo-se em funcionamento, ininterruptamente, desde a hora de 

abertura até à hora de encerramento do dia seguinte.  

 

2.3. Instalações gerais 
As instalações da FA cumprem as orientações das Boas Práticas Farmacêuticas para 

a Farmácia Comunitária (BPF) e requisitos legais do Decreto-Lei n.º 307/2007 de 31 de 

agosto, relativamente ao seu espaço físico, interior e exterior [1, 2]. A farmácia divide-se em 

duas lojas, lado a lado, sem ligação no interior, sendo que uma destas é exclusivamente 

dedicada à venda de produtos ortopédicos e de bebé. A loja dedicada à farmácia propriamente 

dita, é constituída por diferentes áreas funcionais, distribuídas por dois andares. No piso 

inferior encontram-se a sala de atendimento ao público e o armazém, e no piso superior, o 

gabinete do Diretor Técnico (DT), um gabinete para realização de determinados serviços e 

um laboratório de Homeopatia.  

 

2.3.1. Aspeto exterior 

A FA está instalada num edifício centenário com cinco montras decoradas 

periodicamente por uma decoradora, que garante o seu aspeto profissional e atrativo.  No 

exterior, está devidamente identificada através do símbolo “cruz verde”, a identificação do DT 

e o seu horário de funcionamento. Estão, também, visíveis informações relativas às farmácias 

do município em regime de serviço permanente.  

 

2.3.2. Espaço interior 

O espaço da FA respeita as exigências de acessibilidade, comodidade e privacidade 

dos utentes e do respetivo pessoal, sendo que a sala de atendimento ao público encontra-se 

no rés-do-chão, com adaptação para a entrada a utentes com dificuldades motoras. Esta sala 
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dispõe de cinco balcões de atendimento e diversos expositores, organizados regularmente, 

conforme as estratégias de merchandising. A organização dos lineares foi uma das atividades 

desenvolvidas durante o meu estágio, mostrando-se essencial para adquirir noções de 

merchandising e efetuar um atendimento personalizado, eficiente e informado. Na mesma 

sala, distingue-se uma zona de atendimento personalizado para realização de determinados 

serviços, com disposição própria para um ambiente mais reservado e confidencial com os 

utentes. 

As zonas de armazenamento da FA seguem as normas das BPF, dispondo de 

mecanismos para a monitorização das condições que lhes são exigidas [2]. O armazenamento 

de medicamentos e outros produtos farmacêuticos é feito de acordo com as suas 

características de conservação, e cumpre o princípio first expired, first out (FEFO), evitando 

assim a acumulação de produtos com prazo de validade expirado no stock da farmácia.  

O stock é repartido por várias áreas da FA, o que exige uma atenção peculiar nas 

atividades de gestão de stocks e na dispensa farmacêutica. Na sala de atendimento ao público 

são armazenados e expostos produtos de venda livre de dietética, dermocosmética, 

veterinária, higiene oral e produtos naturais e homeopáticos, uma vez que a exposição 

impulsiona o interesse e compra por parte dos utentes. Além destes produtos, existe uma 

zona restrita da sala para o armazenamento, em gavetas, de uma parte do stock de 

Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM).  

No armazém geral é armazenado o restante stock de MSRM, o stock excedente e 

medicamentos que necessitam de refrigeração. Os excedentes de dermocosmética e 

produtos naturais são colocados num segundo armazém, no primeiro andar. Existe, ainda, 

uma zona junto ao laboratório de Homeopatia para acondicionar as matérias primas e 

reagentes.  

 

2.4. Recursos humanos 
A FA é constituída por três profissionais no quadro farmacêutico, incluindo o DT, e 

quatro no quadro não farmacêutico. Adicionalmente, colaboram em regime de prestação de 

serviços, duas farmacêuticas, duas enfermeiras, uma esteticista, uma podóloga, uma estafeta 

e uma empregada de limpeza. Cumpre assim, a legislação em vigor pelo Artigo 23.º do 

Decreto-Lei n.º 307/2007 de 31 de agosto, alterado pelo Artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 171/2012 

de 1 de agosto [1, 3]. 

Além da equipa da FA, durante o estágio, pude contactar com sete estagiários de 

faculdades nacionais e internacionais, o que contribuiu para uma partilha enriquecedora de 

experiências e conhecimentos, e por outro lado originou uma dinâmica de trabalho muito 

particular entre funcionários e estagiários. 
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2.5. Fontes de Informação  
Segundo as BPF, o farmacêutico deve dispor de fontes de informação sobre 

medicamentos, disponíveis e acessíveis durante todo o horário de funcionamento, com 

recurso a fontes na forma digitalizada ou via Internet. Refere ainda, que no processo da 

dispensa de medicamentos, o farmacêutico deve dispor de acesso físico ou eletrónico, a 

indicações, contraindicações, interações, posologia e precauções com a utilização do 

medicamento [2]. 

Conforme as BPF, e, em cumprimento com o Artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 307/2007, 

de 31 de agosto, a FA dispõe das fontes consideradas de acesso obrigatório no momento da 

dispensa de medicamentos, nomeadamente, a Farmacopeia Portuguesa, o Prontuário 

Terapêutico, o Resumo das Características dos Medicamentos (RCM), formulários relevantes 

para a atividade, Legislação Farmacêutica e documentação oficial de regulação da atividade. 

[1, 2]. Dada a aposta nas terapêuticas complementares, a FA reúne uma ampla gama de 

fontes de informação sobre Homeopatia e Naturopatia.  

 

2.6. Laboratório de Homeopatia Certificado 
O grupo Fastfarma dispõe de um Laboratório de Homeopatia instalado na FA, e 

certificado, segundo a norma NP EN ISO 9001, desde outubro de 2016, pela Associação 

Portuguesa de Certificação (APCER). A ISO 9001 é a norma de referência para a certificação 

dos Sistemas de Gestão da Qualidade adotados pelas organizações, com o propósito de 

melhorar o desempenho global destas e, consequentemente, dar-lhes maior capacidade de 

satisfazer as necessidades e expetativas dos clientes [4]. 

A adoção e certificação de um sistema de qualidade para o Laboratório de 

Homeopatia, evidencia a qualidade na atividade desenvolvida pela FA, o que contribui para 

um maior reconhecimento e confiança por parte dos utentes. Sendo o único laboratório 

certificado em Portugal para a preparação de medicamentos homeopáticos e produtos 

farmacêuticos homeopáticos oferece, à FA, notoriedade e diferenciação na concorrência. 

No período de estágio, pude acompanhar a atividade desenvolvida no laboratório, bem 

como conhecer prescrições e procedimentos necessários à dispensa de medicamentos 

homeopáticos e produtos farmacêuticos homeopáticos. Neste sentido, consultei a legislação 

vigente e literatura relacionadas com o fabrico, dispensa e publicidade deste tipo de produtos, 

para poder integrar-me na dinâmica da FA [5]. 

 

2.7. Serviços prestados  
“As farmácias foram evoluindo na prestação de serviços de saúde e, de meros locais 

de venda de medicamentos, bem como da produção de medicamentos manipulados para uso 
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humano e veterinário, transformaram-se em importantes espaços de saúde, reconhecidos 

pelos utentes.” 

Portaria n.º 1429/2007, de 2 de Novembro  
 
O Decreto-Lei n.º 307/2007 de 31 de agosto, juntamente com a Portaria n.º 1429/2007 

de 2 de novembro, definem os serviços passíveis de serem prestados nas farmácias para a 

promoção da saúde e bem-estar dos utentes [1, 6]. 

Cada vez mais, é notório o compromisso por parte das farmácias na prestação de 

serviços diversificados para a promoção de bem-estar e saúde dos utentes. A FA é um 

excelente exemplo de investimento nesta matéria, disponibilizando uma série de serviços, 

entre os quais, a medição da pressão arterial, a determinação de parâmetros bioquímicos, 

acompanhamento nutricional, avaliação podológica, serviços simples de enfermagem, 

preparação individualizada de medicamentos, programa de cuidados farmacêuticos, 

aconselhamento homeopático, gabinete de estética e serviço de entrega ao domicílio. 

 

• Determinação de parâmetros físicos e bioquímicos 

A FA tem disponível um esfigmomanómetro com manómetro de mercúrio para a 

medição da pressão arterial, utilizando assim o método auscultatório, que se baseia na 

auscultação dos sons da artéria do indivíduo, com auxílio de um estetoscópio [7]. A realização 

deste método, exigiu o apuramento da minha técnica e sensibilidade auscultatória, e uma 

especial atenção na interpretação dos casos de arritmia e taquicardia, para que não fosse 

induzida em erro na medição. Por outro lado, foram relevantes os momentos de contacto com 

os utentes, onde tive a oportunidade de os aconselhar para a adoção de estilos de vida 

saudável, esclarecer dúvidas relacionadas com o uso dos medicamentos, e reforçar a adesão 

à terapêutica. Pude ainda verificar que, a grande maioria dos utentes realizava esta medição 

de forma periódica e apresentava valores controlados, o que é um indicador positivo do 

aconselhamento farmacêutico realizado na FA.  

Tive, também, a oportunidade de executar a determinação de parâmetros bioquímicos, 

com a utilização do analisador Cobas b101 Roche®, que determina a hemoglobina glicosilada 

e o perfil lipídico (triglicerídeos/colesterol total/HDL/LDL). A interpretação do perfil lipídico tem 

interesse na indicação de risco de doença cardiovascular, contudo, determinados analitos 

podem estar aumentados noutras patologias, como é o caso da diabetes, hipotiroidismo, e 

algumas patologias renais. Assim, é essencial descartar estas possibilidades, na avaliação 

das determinações [8]. 

Um dos cuidados que tive na realização de ambos os procedimentos foi o registo dos 

valores obtidos em boletins de controlo, de modo a que os utentes ficassem com informações 

para o posterior acompanhamento na farmácia e junto do médico de família. 
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• Recolha de medicamentos – VALORMED 

A VALORMED é uma sociedade sem fins lucrativos, fruto de uma colaboração entre 

a indústria farmacêutica, distribuidores e farmácias, que tem como objetivo a implementação 

e gestão do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens e Medicamentos 

(SIGREM).  A FA é aderente deste programa, que tem como finalidade a “gestão do universo 

de embalagens primárias contendo medicamentos de uso humano, sujeitos ou não sujeitos a 

receita médica, que são as típicas embalagens de venda ao público na sua apresentação 

mais completa, e pelas embalagens de medicamentos de uso veterinário e, acessoriamente, 

produtos veterinários, colocadas no mercado nacional” [9]. 

Os resíduos pós-consumo recolhidos na FA são colocados em contentores próprios 

do sistema VALORMED, que atingindo a sua capacidade máxima, são depois selados e 

entregues aos distribuidores. Estes, são responsáveis pelo transporte até às suas instalações 

e, posteriormente, enviam os resíduos para um Centro de Triagem.  

Na FA, tive a oportunidade de acompanhar os procedimentos específicos ao 

funcionamento do programa, nomeadamente, o pedido informático de contentores aos 

armazenistas, com indicação do respetivo Código Nacional de Produto (CNP), a segregação 

de resíduos entregues pelos utentes e o registo informático dos contentores a expedir, com 

emissão do talão de Comprovativo de Entrega. Destaco ainda, a sensibilização que é feita à 

população acerca da VALORMED e a este fluxo específico de resíduos, em prol da proteção 

da saúde pública e da preservação do meio ambiente. Considero essencial, no contexto atual 

da sustentabilidade do meio ambiente, a continuidade da promoção e divulgação desta 

iniciativa por parte das farmácias, junto dos seus utentes. 

 

• Preparação Individual de Medicamentos  
A FA detém acordos com residenciais sénior, localizadas no Porto, Maia e Aveiro, para 

a prestação de serviços farmacêuticos e o fornecimento de medicação e produtos de saúde, 

tendo destacado farmacêuticos da equipa para a gestão dos propósitos acordados. Exemplo 

destes acordos, é o existente com a Carlton Life Júlio Dinis (CL), unidade com a qual pude 

contactar durante o estágio e participar ativamente nos procedimentos inerentes aos serviços.  

A CL é uma unidade de cuidados de saúde especializados, em ambiente hoteleiro, 

dirigidos essencialmente à comunidade sénior com dependências funcionais, doenças 

crónicas múltiplas, incapacitantes e incuráveis [10]. O farmacêutico destacado é responsável 

pelo acompanhamento farmacoterapêutico e a preparação individualizada da medicação, em 

colaboração com médicos, enfermeiros e restantes profissionais da unidade, com vista à 

prestação de cuidados de saúde integrados e a promoção da saúde e bem-estar dos 

residentes. 
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Os procedimentos têm início com a verificação das alterações nos esquemas 

terapêuticos dos residentes da CL. De seguida, na FA, é feita a separação e faturação dos 

medicamentos e produtos de saúde a fornecer por residente. Na CL, o farmacêutico garante 

a distribuição diária e individual da medicação e assegura o controlo de prazos de validade, 

de stocks e das condições de armazenamento dos produtos na unidade. A preparação 

individualizada da medicação na CL é auxiliada por um sistema de reembalagem, e tem como 

principal objetivo a correta administração dos medicamentos, minimizando o potencial de 

erros associados a esta ação. A distribuição é também realizada nesse sentido, uma vez que 

as preparações, depois de seguirem para os diferentes pisos da unidade, são novamente 

verificadas por enfermeiros e, posteriormente, entregues aos respetivos residentes, o que 

aumenta a segurança do processo. 

Ao longo do estágio, fui responsável pela separação da medicação e produtos a 

fornecer diariamente à CL, tendo também a oportunidade de visitar a unidade farmacêutica 

na residência. A visita contribuiu para a compreensão dos procedimentos descritos. Por se 

tratar de um serviço que, geralmente, atende a residentes polimedicados, com doenças 

crónicas, dificuldades cognitivas, limitações físicas ou reduzida autonomia, considero positiva 

a colaboração da farmácia com a CL, no que concerne à prestação de cuidados de saúde 

integrados, personalizados e focados na melhoria da qualidade de vida dos residentes. 

 

3. GESTÃO  
3.1. Sistema informático  

A FA utiliza a aplicação Sifarma, desenvolvida pela Glintt® para a gestão diária e 

atendimento de uma farmácia comunitária. Esta aplicação informática é responsável por 

apoiar várias vertentes do funcionamento da farmácia, como, por exemplo, a dispensa de 

produtos, o processamento das receitas médicas, a gestão de stocks, o controlo dos prazos 

de validade, a faturação, atualizações de preços, entre outras. Graças à disponibilização de 

informação relevante e particular de cada medicamento, possibilita uma minimização de erros 

no ato da dispensa, proporcionando uma maior segurança no atendimento ao utente. O 

sistema permite, ainda, o registo de informações pessoais dos utentes, quando consentidos 

e ao abrigo do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), facilitando um atendimento 

personalizado, pois fortalece a relação farmacêutico-utente [11].  

No meu contacto com a aplicação tive a oportunidade de explorar algumas das 

funcionalidades descritas e corroborar a facilidade de utilização e relevância desta, nas 

funções de um farmacêutico e da atividade farmacêutica. 
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3.2. Realização de encomendas e aprovisionamento  
As encomendas podem ser feitas diretamente aos laboratórios ou por intermédio de 

distribuidores grossistas, utilizando como recursos a via telefónica, e-mail e o sistema 

informático. Habitualmente, as encomendas diretas aos laboratórios são realizadas para os 

produtos promovidos pelos delegados médicos dos mesmos, com o objetivo de negociar os 

termos de compra e venda. As encomendas efetuadas via telefónica, normalmente, aplicam-

se aos medicamentos rateados, isto é, regularmente esgotados devido à diferença entre a 

oferta e a procura destes.  

O Sifarma gera encomendas automáticas quando os produtos atingem o seu stock 

mínimo, que depois são analisadas por um responsável para serem efetuadas aos 

fornecedores. Adicionalmente, permite analisar o histórico de compras e vendas por produto, 

com vista à realização de encomendas não programadas. No caso da FA, a encomenda de 

produtos é efetuada duas vezes por dia, com base na proposta gerada automaticamente, e 

são ajustadas as quantidades, de acordo com o stock existente e o histórico de vendas. Os 

fornecedores são selecionados de acordo com as vantagens e benefícios para a FA, tendo 

também em consideração vários fatores como o custo, descontos comerciais e promoções.  

Além das encomendas diárias, o Sifarma permite a realização de encomendas 

instantâneas para a aquisição de produtos em falta ou que não integram o stock habitual da 

FA. Para a obtenção de medicamentos sujeitos a notificação prévia ao INFARMED 

(Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P.), é utilizado o sistema Via 

Verde do Medicamento, mediante a apresentação de receita médica válida. Posteriormente, 

é efetuada uma encomenda a um distribuidor aderente, que mantém um stock reservado 

deste tipo de medicamentos. 

 

3.3. Receção e conferência de encomendas 
A receção de encomendas consiste num processo pré-estabelecido para a recolha e 

conferência dos produtos entregues pelos distribuidores. Todas as encomendas são 

entregues em recipientes próprios e devem fazer-se acompanhar pela respetiva fatura, para 

que seja conferida a conformidade com os produtos entregues. De seguida, é verificada a 

integridade de todos os produtos e priorizada a receção e armazenamento de psicotrópicos, 

estupefacientes e produtos que necessitam de refrigeração, de modo a evitar a degradação 

e/ou extravio dos mesmos.  

Confirmada a conformidade do processo, introduz-se o número da fatura no sistema 

informático e registam-se os produtos através da leitura dos códigos de barras. 

Seguidamente, são verificados os preços de venda à farmácia (PVF), os preços de venda ao 

público (PVP) e a margem de lucro, de modo a poder corrigir o preço final de venda. É, ainda, 

conferido o preço final da encomenda e o valor em fatura. Finalizada a operação, o sistema 
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atualiza automaticamente o stock da farmácia e gera uma lista dos produtos esgotados para 

que possam ser solicitados a outros fornecedores, adicionados à encomenda diária ou 

enviados para os produtos esgotados. O operador deve assinar as faturas para efeitos de 

rastreabilidade de possíveis erros. Todas as faturas são arquivadas durante um período de dez 

anos e conservadas em boa ordem em dossiês, por distribuidor, data e número de fatura [12].  

O controlo de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes é feito na sua receção e 

posterior dispensa. Na receção, juntamente com a sua futura é enviada uma requisição 

própria, conforme o Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 12 de Outubro, que estabelece as 

regras relativas ao controlo do mercado lícito destas substâncias. A farmácia enquanto 

requisitante, deve conservar o duplicado da requisição durante três anos [13]. 

Durante o meu estágio auxiliei a realização destes procedimentos, o que me permitiu 

contactar com vários medicamentos e produtos de saúde e o seus respetivos locais de 

armazenamento, e ainda, relacionar-me com as variações de mercado, margens de lucro e 

marcação de preços.  

 

3.4. Marcação de preços 
De acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2015 de 1 de junho, a composição do preço dos 

medicamentos resulta do Preço de Venda ao Armazenista (PVA), a margem de 

comercialização ao distribuidor grossista, a margem de comercialização do retalhista, a taxa 

de comercialização de medicamentos e pelo imposto sobre o valor acrescentado (IVA). [14] 

Esta complexa fórmula tem, ainda, em consideração os escalões de preços estabelecidos na 

Portaria n.º 195-C/2015 de 30 de junho [15]. Desta forma, a margem dos medicamentos 

apresenta uma margem fixa por cada embalagem vendida, os denominados fee, que obriga 

a que as farmácias negoceiem com os seus fornecedores, de forma a obter bónus ou 

descontos sobre o PVF.  

O valor do PVP dos medicamentos não genéricos é calculado com base na média dos 

PVA em vigor nos países de referência, nomeadamente Espanha, França e Itália, para o 

mesmo medicamento ou, caso este não exista, para especialidades farmacêuticas idênticas 

ou essencialmente similares [14, 16]. O preço dos medicamentos genéricos, resulta da 

comparação com um medicamento de referência, devendo ser, no mínimo, inferior em 50% 

ao preço desse, ou inferior em 25% para os medicamentos cujo PVA de todas as 

apresentações seja igual ou inferior a 10 euros, conforme o previsto nos Artigos 7.º e 10.º 

da Portaria n.º 195-C/2015, de 30 de junho [15, 16]. 

Tive a oportunidade de compreender o contexto económico atual das farmácias com 

a ajuda do Diretor técnico da FA, que propôs vários exercícios de cálculo para perceber as 

vantagens dos descontos para o público e para o financeiro da farmácia, e para a 

determinação dos PVF e margens de lucro.  
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3.5. Gestão de stocks 
A gestão de stocks no contexto da farmácia comunitária tem como objetivo assegurar 

a seleção e aquisição adequadas de medicamentos e produtos farmacêuticos, prevenindo 

prejuízos financeiros e o comprometimento da qualidade e quantidade do stock. Neste 

processo é essencial considerar diversos fatores, tais como a localização e a disponibilidade 

financeira da farmácia, o seu histórico de vendas, a sazonalidade e as condições comerciais 

que lhe são oferecidas, de modo a evitar situações danosas para esta e para os seus utentes, 

como é o caso das ruturas de stock ou acumulação de produtos [17]. 

Na gestão de stocks é fundamental o auxílio do sistema informático para que a 

farmácia consiga dar resposta às necessidades dos seus utentes. No caso do Sifarma, é 

possível a consulta de movimentos dos produtos, a determinação de stocks mínimos e 

máximos e a encomenda automática dos produtos quando é atingido o seu stock mínimo. 

Possibilita ainda, a comparação entre o histórico de vendas de períodos equiparáveis, o que 

permite distinguir tendências de vendas e a adaptação da farmácia à variação de procura. 

Para assegurar uma boa gestão de stocks, é importante considerar o peso das 

campanhas de Marketing e da variabilidade das prescrições médicas na procura de produtos 

de saúde de venda livre e de MSRM, respetivamente. Atendendo a estas variáveis, é difícil 

na gestão da farmácia prever o stock mínimo ideal para cada produto, com a agravante de 

ser obrigatório para as farmácias disponibilizarem, pelo menos, três dos cinco genéricos mais 

baratos para cada existente. 

 

3.6. Gestão de prazos de validade e devoluções  
O controlo dos prazos de validade é fundamental para garantir a qualidade e 

segurança dos produtos dispensados. Essencialmente o controlo é efetuado na receção de 

encomendas e mensalmente, através da conferência de uma lista de produtos a expirar a 

validade nos três meses seguintes, gerada pelo Sifarma. Neste último caso, os produtos que 

realmente apresentem curto prazo de validade podem ser sujeitos a um regime de venda 

especial ou enviados ao distribuidor, caso este entenda que a troca poderá ser feita. Para tal, 

a farmácia deve enviar os produtos juntamente com uma nota de devolução, e, em o 

distribuidor poderá proceder à troca dos produtos ou enviar uma nota de crédito.  

As devoluções de produtos ao fornecedor, geralmente, advêm da existência de 

inconformidades verificadas no processo de receção ou relacionadas com a integridade dos 

produtos. Pode, ainda, ocorrer por emissão de circulares de suspensão de comercialização 

pelo INFARMED e circulares de recolha emitidas voluntariamente pelo detentor da 

Autorização de Introdução no Mercado (AIM). Os produtos a devolver ao fornecedor são 

acompanhados por uma guia de devolução, que contém o motivo para devolução, o número 

da fatura, as unidades e o valor a devolver. A guia é feita em triplicado, de modo a que o 
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original e duplicado sejam enviados ao fornecedor, e o triplicado seja assinado pelo 

responsável de distribuição e, posteriormente arquivado na farmácia. Caso o fornecedor 

aceite a devolução, poderá emitir uma Nota de Crédito ou proceder à troca desses produtos.  

Ao longo do meu estágio, participei na gestão dos prazos de validade dos produtos, 

quer no processo de receção, quer nas verificações mensais mencionadas. Tive a 

oportunidade de assistir e compreender os procedimentos relacionados às devoluções e 

trocas de produtos, observando a importância destes na gestão de stocks e na garantia de 

qualidade e a segurança dos produtos disponíveis na farmácia. 

 

3.7. Gestão de faturação e receituário 
O processamento das receitas médicas materializadas e a respetiva faturação, na FA, 

têm início com a dispensa farmacêutica, quando se procede à verificação dos critérios de 

validação das mesmas, à impressão das faturas no seu verso, e ao seu arquivo até nova 

verificação.  

No final de cada mês, as receitas são separadas por organismos de comparticipação, 

e organizadas em lotes de 30 receitas. São novamente verificados os critérios de validação, 

nomeadamente, o código do organismo de comparticipação, o número da receita, a data da 

dispensa, a assinatura do médico prescritor, do farmacêutico e do utente, a correspondência 

entre os medicamentos prescritos e dispensados, o carimbo da farmácia, o valor total a pagar 

pelo utente e o valor da comparticipação.  

Para cada lote de receitas são emitidos, via Sifarma: os Verbetes de Identificação dos 

Lotes, isto é, um resumo das receitas presentes por lote; a Relação Resumo dos Lotes,  um 

documento que contem todos os lotes de um dado organismo; a Fatura Mensal de 

Medicamentos, que contem o código de inscrição da FA na Associação Nacional de 

Farmácias (ANF), a data de emissão, organismos e número de lotes e de receitas, o valor 

total de faturação, o valor de comparticipação, o valor pago pelos utentes, o carimbo da 

farmácia e assinatura do DT ou do Farmacêutico responsável.  
Após estes procedimentos, os lotes relativos à comparticipação pelo Serviço Nacional 

de Saúde (SNS), juntamente com os respetivos verbetes, a Fatura Mensal de Medicamentos 

e as Relações Resumo de lote, são enviados ao Centro de Conferência de Receitas da 

Administração Regional de Saúde do Norte, e ainda, as respetivas cópias para a contabilidade 

da farmácia. No caso da comparticipação por outros organismos, os documentos são 

enviados à ANF, ficando esta entidade responsável por reencaminhá-los aos organismos 

responsáveis. Se todos os documentos estiverem conformes, o valor das comparticipações é 

devolvido à ANF, e posteriormente, a ANF devolve à farmácia. Os processos referidos não se 

aplicam às receitas eletrónicas, uma vez que o Sifarma comunica automaticamente com o 

Centro de Conferência de Faturas. 
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Na comparticipação por complementaridade, as receitas originais são enviadas à 

entidade principal e a suas cópias à entidade complementar. Na gestão do receituário 

referente a psicotrópicos e estupefacientes, as receitas originais são enviadas à entidade de 

comparticipação e as suas cópias ao INFARMED.  

Todos estes processos de gestão são fundamentais para a contabilidade da farmácia, 

pois destes dependem o reembolso dos montantes correspondentes às comparticipações. 

Caso sejam detetadas irregularidades em alguma receita enviada, esta é devolvida à 

farmácia, juntamente com o motivo de devolução para se proceder à sua regularização, e 

posteriormente, a nova submissão. Todos os meses, são, ainda, enviados para a 

contabilidade da FA, cópias dos documentos referidos, o resumo do IVA, as faturas para o 

IRS e resumo do inventário. 

Ao longo do meu estágio, pude observar todos estes processos, o que considero uma 

mais valia na minha aprendizagem, uma vez que não tive contacto com a gestão farmacêutica 

durante o meu percurso académico, e verifiquei a sua importância na atividade de uma 

farmácia.  

 

4. DISPENSA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE  
A dispensa de medicamentos e produtos de saúde é o ato profissional no qual o 

farmacêutico é responsável por garantir o regime posológico e formas farmacêuticas 

apropriadas, prevenir ou evitar problemas relacionados com medicamentos e comunicar, ao 

utente, instruções claras para a utilização segura e eficaz dos medicamentos. Esta atividade 

pode resultar do seguimento de uma prescrição médica, por indicação farmacêutica, ou ainda, 

mediante automedicação [18].  

No ato da dispensa de medicamentos prescritos, existe um conjunto de obrigações 

que a farmácia tem de dar cumprimento, e que, por isso, obrigam o farmacêutico a informar o 

utente sobre o seu direito de opção na escolha do medicamento e a indicar aquele que seja 

similar ao prescrito e apresente o preço mais baixo [19].  

 

4.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 
Os MSRM referem-se aos dispensados mediante apresentação de uma prescrição 

médica válida, e que, de acordo com a legislação em vigor, compreendem uma das seguintes 

condições: constituem risco para a saúde do doente; sejam utilizados sem vigilância ou com 

frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se destinam; 

contenham substâncias ou preparações à base de substâncias, cuja atividade ou reações 

adversas sejam indispensáveis aprofundar; que se destinam à administração por via 

parentérica [5]. 
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A prescrição de medicamentos é efetuada através de uma receita médica, que inclui 

obrigatoriamente a respetiva Denominação Comum Internacional (DCI) da substância ativa, 

seguida da dosagem, forma farmacêutica, apresentação da embalagem, quantidade e 

posologia. Poderá ser feita por via eletrónica, materializada (impressa) ou desmaterializada 

(ou Receita sem Papel), ou ainda, por via manual, em casos legalmente autorizados pela 

Portaria n.º 224/2015 de 27 de julho [20, 21]. 
 

4.1.1. Receita eletrónica 

A receita eletrónica foi criada com o objetivo de viabilizar e incentivar a prescrição por 

DCI, simplificando também o processo de prescrição e reduzindo o número de erros 

associados à dispensa. Assim, a Portaria n.º 224/2015 de 27 de julho, estabeleceu que a 

prescrição de medicamentos, incluindo manipulados e medicamentos contendo 

estupefacientes e psicotrópicos, e também a prescrição de produtos de saúde, com ou sem 

comparticipação pelo SNS, terão de ser efetuadas por meios eletrónicos, através da utilização 

de soluções ou equipamentos informáticos reconhecidos pelos Serviços Partilhados do 

Ministério da Saúde, E.P.E., independentemente do seu local de prescrição [20]. 

As receitas eletrónicas desmaterializadas são introduzidas manualmente em sistema 

informático através do número da receita, o código de acesso e o código de direito de opção. 

Estes números podem ser enviados aos utentes por SMS ou consultados na área do cidadão 

do site do SNS. Em caso de falência do sistema informático da farmácia ou falha no acesso 

à Internet, a dispensa da medicação através deste tipo de receitas pode ficar impedida [20]. 
No caso das receitas eletrónicas materializadas, estas são impressas e válidas por 

seis meses, podendo ser renováveis até três vias, desde que contenham medicamentos 

destinados a tratamentos de longa duração. Se a receita incluir medicamentos 

comparticipados, são emitidos os respetivos códigos de acesso, dispensa e direito de opção.  

Independentemente do modo de disponibilização da prescrição eletrónica, a receita 

médica deverá conter determinados parâmetros, a validar, antes de ser efetuada a dispensa 

dos produtos, nomeadamente: a numeração da receita; o local de prescrição; identificação do 

médico prescritor, incluindo rubrica, contactos e número da cédula profissional; identificação 

da entidade financeira responsável; identificação do utente, através do nome, número de 

utente e número de beneficiário da entidade financeira responsável, e ainda o regime especial 

de comparticipação se aplicável; identificação do medicamento; posologia e duração do 

tratamento; data de prescrição. No caso particular das receitas eletrónicas materializadas, é, 

ainda, necessário possuir uma vinheta identificativa do médico prescritor [19]. 

Excecionalmente, a prescrição pode incluir a denominação comercial de um 

medicamento, nos casos em que não existam medicamentos genéricos comparticipados, 

apenas possam ser prescritos para determinadas indicações terapêuticas, ou em casos 
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específicos com a apresentação de uma justificação pelo médico prescritor. As justificações 

técnicas podem ser, por exemplo, um plano de tratamento com uma duração superior a 28 dias, 

a existência de uma margem terapêutica estreita, ou um antecedente de reação adversa [19]. 

 

4.1.2. Receita manual 

A prescrição por via manual só poderá ser feita excecionalmente e nos casos previstos 

no Artigo 8.º da Portaria n.º 224/2015, de 27 de julho: falência informática; inadaptação do 

prescritor, devidamente justificada pela ordem profissional; prescrição no domicílio; limite até 

quarenta receitas por mês [20]. 

A validação deste tipo de receita e a dispensa dos medicamentos nela contidos, 

requerem a verificação dos parâmetros apontados para as receitas eletrónicas e ainda, a 

identificação da exceção, a validade de prescrição, o número de embalagens e a identificação 

do médico prescritor, com assinatura obrigatória e manuscrita. 

A receita manual tem validade de 30 dias seguidos e não é renovável. Deve apenas 

conter uma caligrafia, sem qualquer correção ou rasura, e não ser escrita com canetas 

diferentes ou a lápis, critérios estes usados para a aprovação de comparticipação das 

receitas. Tal como as receitas materializadas, nas receitas manuais só podem ser prescritos 

até quatro medicamentos ou produtos de saúde distintos, não podendo, em caso algum, o 

número total de embalagens prescritas ultrapassar o limite de duas por medicamento ou 

produto, nem o total de quatro embalagens [19, 20]. 

 

4.1.3. Regimes de comparticipação 

O Decreto-Lei n.º 48-A/2010, de 13 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 106-A/2010, 

de 1 de outubro, prevê a possibilidade de comparticipação de MSRM por parte do Estado, 

através de um regime geral e de um regime excecional, com o intuito de assegurar, a todos 

os cidadãos, a oportunidade de aceder à medicação e às necessidades básicas de saúde 

[22]. No regime geral, o Estado paga uma percentagem do preço dos medicamentos conforme 

os escalões definidos pela Portaria 195-D/2015, de 30 de junho, e também, de acordo com a 

sua classificação farmacoterapêutica [23]. No regime excecional, a comparticipação é feita 

em função dos beneficiários, dependendo dos seus rendimentos, ou em função das patologias 

e grupos especiais de utentes [24]. 

A comparticipação de medicamentos pode, ainda, ser realizada por outros organismos 

de financiamento além do SNS, isto é, os subsistemas públicos e privados de saúde. Estes, 

consistem em entidades de natureza pública ou privada que, por lei ou contrato, asseguram 

prestações de saúde a um conjunto de cidadãos e/ou comparticipam financeiramente nos 

correspondentes encargos [25]. Entre os subsistemas públicos de saúde encontram-se, por 

exemplo, os da Assistência na Doença aos Militares da Forças Armadas (ADM), dos Serviços 
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de Assistência na Doença – Polícia de Segurança Pública (SAD-PSP) e dos Serviços de 

Assistência na Doença – Guarda Nacional Republicana (SAD-GNR), ou ainda, a ADSE, o 

subsistema público mais representativo em Portugal, tendo a responsabilidade de gerir o 

sistema de proteção social dos funcionários do setor público administrativo.  

Os subsistemas privados de saúde, caracterizam-se pela sua base ocupacional, e 

podem atuar em regime de complementaridade ao SNS, como é o caso do Serviço de 

Assistência Médico-Social do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas (SAMS), ou então, atuar 

como entidade única de comparticipação como a Caixa Geral de Depósitos (SSCGD). 

Durante o estágio, pude experienciar a aplicação em sistema informático dos 

diferentes regimes de comparticipação e entidades financiadoras, assim como o 

procedimento de faturação de cada um deles.  

 

4.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica  
Os Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM), segundo o Estatuto do 

Medicamento, são todos aqueles que não preenchem as condições dos MSRM e que não 

constituem um risco para a saúde do doente ou da comunidade [5]. Referem-se a substâncias 

ou associações de substâncias utilizadas na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças, 

e que, por não necessitarem de supervisão médica, podem ser adquiridos sem receita médica. 

A classificação de um medicamento quanto à dispensa baseia-se num perfil de segurança e 

risco-benefício favorável à sua utilização. Geralmente, os MNSRM não são comparticipados, 

ficando o valor do PVP sujeito à definição pela farmácia, salvo nas exceções previstas pela 

legislação que define o regime de comparticipação do Estado [26]. 
Este tipo de medicamentos é solicitado frequentemente na FA, seja por situações de 

automedicação ou por indicação farmacêutica, no sentido de solucionar problemas de saúde 

menores, perante os quais, os farmacêuticos devem estar preparados para responder às 

necessidades dos utentes e perceber situações de intervenção médica. Nos casos de 

automedicação, é sua função avaliar corretamente o problema de saúde do utente e       

orientá-lo para a utilização ou não do medicamento solicitado, assegurando indicações para 

o seu uso adequado, seguro e racional [2]. Para tal, necessita de recolher informação, junto 

do utente, relativa ao problema de saúde, aos sintomas e há quanto tempo persistem, 

certificando se já foram tomadas medidas farmacológicas.  

A Indicação Farmacêutica consiste na seleção de um MNSRM, produto de saúde, e/ou 

a indicação de medidas não farmacológicas, com vista ao alívio ou resolução de um problema 

de saúde, entendido como não grave, auto limitante, de curta duração, e que não apresente 

relação com manifestações clínicas de outros problemas de saúde. Este ato implica uma 

entrevista adequada ao utente, de forma a compreender o motivo da consulta ao farmacêutico 

e conhecer todas as informações relevantes à situação apresentada [27]. Quando possível, o 
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farmacêutico pode verificar o histórico de vendas para reunir mais informações. Após esta 

primeira abordagem, haverá condições para realizar uma intervenção que, dependendo da 

situação apresentada, poderá ser o aconselhamento de uma terapêutica medicamentosa, a 

disponibilização de serviços farmacêuticos ou a referenciação a outro profissional de saúde.  

Ao longo do meu estágio, pude verificar que frequentemente os utentes se dirigem à 

farmácia por situações que consideram ser uma afeção menor, chegando mesmo a procurar 

soluções não adequadas, e nem sempre tal se verifica. O papel do farmacêutico acresce neste 

contexto, particularmente na responsabilidade que tem em sensibilizar os utentes para 

comportamentos responsáveis na saúde. Por outro lado, sendo hoje permitida a venda de 

MNSRM fora das farmácias, o farmacêutico deve, sobretudo, contribuir para o reforço da 

confiança dos utentes no atendimento e serviços farmacêuticos. 

 

4.3. Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 
Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes têm amplo espectro clínico pela sua 

ação estimulante ou depressora ao nível do Sistema Nervoso Central. No entanto, podem ser 

alvo de utilização ilícita e abusiva, com efeitos nefastos à saúde por indução de tolerância, 

habituação e dependência (física e psíquica) [28]. Por esta razão, estão sujeitos a legislação 

específica e restritiva à prática clínica, que obriga à identificação da denominação de Receita 

Especial (RE) em receita eletrónica [29]. 

Aquando a dispensa destes medicamentos, o Sifarma exige o nome do médico 

prescritor, a identificação do utente adquirente e do usuário da medicação. Na emissão da 

fatura, é, ainda, impresso um documento que comprova a dispensa, identifica as informações 

referidas e ao qual é atribuído um número sequencial de registo. Todos os documentos 

comprovativos são arquivados em dossiê próprio, de forma a que, mensalmente, se proceda 

ao envio da listagem dos registos de saída destas substâncias ao INFARMED, por via 

eletrónica, até ao oitavo dia do segundo mês a seguir à dispensa. Anualmente, é também 

enviado ao INFARMED um mapa de balanço, e um registo das vendas à ANF. 

 

4.4. Medicamentos manipulados  
Um Medicamento manipulado (MM) pode ser classificado como Fórmula Magistral, 

quando preparado segundo uma receita médica destinada a um doente específico, ou 

Preparado Oficial, quando é produzido segundo indicações compendiais, de uma 

Farmacopeia ou Formulário [30].  

O PVP de um MM é calculado de acordo com os parâmetros estabelecidos na Portaria 

nº 594/2004, de 2 de junho, tendo por base o valor das matérias-primas, materiais de 

embalagens e honorários da preparação. O SNS comparticipa em 30% do PVP dos MM 

definidos numa lista proposta pelo INFARMED e aprovada pelo Governo. Para garantir a 
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comparticipação na sua dispensa, é importante verificar a indicação, na receita médica, da(s) 

substância(s) ativa(s), respetiva(s) dosagem(ns), excipiente(s) e forma farmacêutica [30].  

 

4.5. Medicamentos homeopáticos 
Conforme o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, um medicamento homeopático 

é obtido a partir de substâncias denominadas stocks ou matérias-primas homeopáticas, 

através de um processo de fabrico descrito na Farmacopeia Europeia ou, na sua ausência, 

numa farmacopeia utilizada de modo oficial num Estado Membro. São classificados como 

MNSRM e estão sujeitos a registo simplificado e supervisão do INFARMED, no que respeita 

à garantia de estabilidade e segurança no seu circuito. Podem ser comercializados em 

farmácias e outros locais autorizados a vender MNSRM, sem prejuízo das atribuições do 

INFARMED [5].  

A integração da unidade curricular opcional de Homeopatia no meu ciclo de estudos 

permitiu-me uma compreensão mais ampla acerca da aplicação desta terapia e produtos, 

estando informada sobre a crescente procura pelas terapias complementares. Contudo, dada 

complexidade e personalização requerida para o aconselhamento das inúmeras preparações 

homeopáticas, reconheço a necessidade de formação especializada e contínua nesta área 

para efetuar um atendimento adequado. 

 

4.6. Produtos cosméticos 
A área dos produtos cosméticos, por não ter sido explorada aprofundadamente no 

meu percurso académico, impôs-se como um desafio no meu estágio, acrescido pela 

multiplicidade de produtos e marcas disponíveis na FA e a enorme procura por 

aconselhamento e esclarecimento de dúvidas em relação a estes. Considero que uma 

formação incessante, desde o percurso académico, contribuiria para a prestação de um 

atendimento farmacêutico personalizado, informado e confiável para os utentes. Sensibilizada 

para este facto, procurei adquirir conhecimentos não só a nível de produtos e respetivas 

aplicações, mas, também, a respeito da legislação própria da área, o que me alertou para a 

existência de um sistema de cosmetovigilância. 

 A cosmetovigilância é um sistema da responsabilidade do INFARMED para a recolha 

e monitorização dos efeitos indesejáveis associados à utilização de produtos cosméticos 

comercializados, com vista à proteção da saúde do consumidor. Enquanto profissional de 

saúde, o farmacêutico deve estar informado sobre o sistema, reconhecer o seu dever de 

notificação dos referidos efeitos, e contribuir, no exercício das suas funções, para a 

sensibilização dos consumidores para o uso seguro de produtos cosméticos [31]. 
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4.7. Medicamentos e produtos de uso veterinário 
A área da veterinária foi, também, um desafio no estágio por não ter qualquer formação 

prévia em saúde animal e medicamentos de uso veterinário. Novamente, senti necessidade 

em pesquisar os regulamentos que monitorizam a comercialização destes produtos e adquirir 

conhecimentos úteis para um atendimento informado. 

Na FA, pude contar a ajuda da equipa para conhecer alguns dos pontos chave na 

dispensa destes produtos, como por exemplo, a necessidade em questionar o peso dos 

animais para a escolha da dose adequada.  

 

4.8.  Géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial  
Segundo o Decreto-Lei n.º 74/2010 de 21 de junho, consideram-se géneros 

alimentícios destinados a uma alimentação especial “aqueles que, devido à sua composição 

especial ou a processos especiais de fabrico, se distinguem claramente dos alimentos de 

consumo corrente, mostrando-se adequados às necessidades nutricionais especiais de 

determinadas categorias de pessoas”. Nas categorias estão assinalados indivíduos com 

perturbações no seu metabolismo ou que se encontram em condições fisiológicas especiais, 

e ainda, lactentes ou crianças de pouca idade em bom estado de saúde [32]. Estes produtos 

dietéticos têm que ser prescritos isoladamente, nas receitas manuais e eletrónicas 

materializadas, devendo constar a referência ao tipo de receita MDT [19]. 

Em virtude dos acordos da FA com as residenciais CarltonLife e CliniCuidados, foi-me 

possível contactar diariamente com este tipo de produtos, especialmente da Nutricia®, que 

detêm composições particulares dependendo do fim a que se destinam. Entre os mais 

dispensados, encontram-se o Fortimel®, Fortimel Compact Protein® e o Fortimel Creme® 

(designados a regimes hipercalóricos e hiperproteicos), o Cubitan® (específico para o 

tratamento de feridas crónicas), o Nutilis Powder® (espessante alimentar indicados para 

doentes com disfagia).  

 

4.9. Dispositivos médicos 
Os dispositivos médicos consistem em qualquer instrumento, aparelho, equipamento, 

software, material ou artigo utilizado, isoladamente ou em combinação, para fins de 

diagnóstico ou terapêutica, através de mecanismos que não se traduzem em ações 

farmacológicas, imunológicas ou metabólicas [33].  Na FA, são vários os dispositivos médicos 

solicitados pelos utentes, desde dispositivos ao apoio de doentes ostomizados, lancetas e 

tiras de teste para a determinação de glicemia, agulhas, material de penso, entre outros.  

Durante o meu período de estágio, destaco o impacto da rutura do dispositivo 

FreeStyle Libre®, um sensor para determinação de glicose intersticial, que passou a ser 

comparticipado pelo Estado em 2018. A comparticipação em 85% do custo de aquisição do 
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dispositivo, quando destinado aos utentes do SNS e mediante prescrição médica, foi 

estabelecida pela Portaria n.º 15/2018, de 11 de janeiro veio alterar a Portaria n.º 35/2016, de 

1 de março [34]. 

A dificuldade em adquirir o dispositivo era de tal ordem, que levou à emissão de uma 

Circular Informativa [35] para monitorizar a sua comercialização. O sucedido fez-me perceber 

a necessidade de acompanhar as circulares, relatórios e a legislação que monitorizam a 

comercialização dos medicamentos, dispositivos médicos e produtos de saúde, no sentido de 

garantir a sua disponibilização de forma equitativa a todos os doentes.  

 

5. FORMAÇÃO COMPLEMENTAR  
De acordo com o Código Deontológico da Ordem dos Farmacêuticos, a atualização 

do conhecimento de um farmacêutico é um fator essencial no desempenho das suas funções, 

dada a extensa e contínua evolução da ciência no âmbito da saúde [36]. Ao longo do meu 

estágio, pude também perceber que, além deste fator, existe uma necessidade de atualização 

no que respeita a novos produtos, notificações por parte do INFARMED e tendências de 

mercado. Neste sentido, participei em algumas formações, promovidas por marcas 

comercializadas pela FA e outras cedidas durante as visitas de delegados de informação 

médica.  

No âmbito da dermocosmética, assisti a formações da Isdin® e SVR®, que 

apresentaram todas as gamas dos seus produtos e as vantagens das suas fórmulas. A 

Elgydium® e a Buccotherm® apresentaram várias soluções de higiene oral, com destaque para 

os dentífricos totalmente naturais, uma tendência crescente no mercado. Tive, ainda, a 

oportunidade de conhecer os produtos da Aboca, numa formação relevante, dado que se trata 

de um tipo de produtos pouco abordado na minha formação, e é notável o interesse por parte 

dos utentes. Por fim, saliento a formação cedida pela BioActivo® que me despertou para a 

importância da Nutrição Ortomolecular no envelhecimento saudável e os respetivos produtos 

disponíveis para aconselhamento farmacêutico. 

Apesar de não ter participado em tantas ações de formação quanto gostaria, todas as 

oportunidades foram bastante enriquecedoras, no sentido em que, além de um complemento 

à formação académica, possibilitaram-me o aconselhamento mais informado aos utentes e, 

consequentemente, a sua satisfação.  
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PARTE II – APRESENTAÇÃO DOS TEMAS DESENVOLVIDOS 

1. INTRODUÇÃO 
A segunda parte deste relatório divide-se em dois projetos que desenvolvi ao longo do 

estágio e que se relacionam profundamente com a minha formação e percurso académico. O 

primeiro surgiu das tarefas que me eram propostas no sentido revigorar a imagem e materiais 

promocionais usados pela farmácia, e acabou por se desenvolver numa análise mais 

detalhada do espaço digital enquanto plataforma de divulgação. O segundo projeto é 

composto por três ações integradas no âmbito do contributo do farmacêutico na promoção da 

Literacia em Saúde. 

 

2. PROJETO I – ESTRATÉGIAS DE MARKETING DIGITAL  
2.1. Enquadramento 
2.1.1. O conceito de Marketing digital  

Segundo a American Marketing Association, Marketing é o conjunto de processos para 

criar, comunicar e dar valor aos seus clientes, tendo também como função a gestão das 

relações com estes, de forma a beneficiar a organização [37]. O Marketing assume-se como 

uma valência fundamental que as empresas dispõem para se diferenciarem e aumentarem a 

sua atratividade e notoriedade, junto dos seus potenciais clientes [38]. 

A introdução da tecnologia e Internet conduziram a uma evolução e adaptação do 

conceito de Marketing até ao que conhecemos hoje como Marketing digital. Este, consiste na 

integração e fusão de conceitos e estratégias de Marketing tradicional, com vista à promoção 

de produtos ou serviços através de meios digitais atuais. Uma estratégia de Marketing digital 

contempla todas as ações, realizadas em ambiente digital, que influenciam o consumo e a 

relação do público com uma marca ou produto [38]. 

 

2.1.2. Inbound Marketing 

Informar o consumidor, captar o seu interesse e ajudá-lo a tomar decisões de compra 

nem sempre foi a lógica mais comum usada pelas empresas para aplicarem estratégias de 

Marketing. No Marketing tradicional (Outbound Marketing) muitas vezes a atenção das 

empresas é dirigida aos seus produtos ou serviços, através de campanhas e publicidade 

massivas, esquecendo a captação da atenção centrada nos consumidores. O Inbound 

Marketing veio contrariar esta dinâmica, visando a atração e conversão de clientes através da 

promoção permissiva e não intrusiva de conteúdo relevante. Por outras palavras, consiste 

numa metodologia pensada para as empreses serem encontradas online através dos motores 

de busca e redes sociais, devido à criação e partilha de conteúdos que efetivamente 

interessam ao consumidor [39, 40]. 
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O Inbound Marketing corresponde a uma metodologia desenvolvida especialmente para 

Marketing Digital, que engloba ações que influenciam o processo de decisão no mercado online. 

Esta filosofia defende um acompanhamento personalizado dos consumidores, através da 

disponibilização de informação útil, desde a fase da necessidade até à decisão de compra [39]. 

A metodologia assenta em 4 fases, que carecem de diferentes ferramentas e 

procedimentos. A primeira fase, “Attract”, corresponde às estratégias de atração de visitantes 

às plataformas digitais, pela promoção de conteúdo de alta qualidade, informativo, e relevante 

para este. Segue-se a fase “Convert”, onde os visitantes se convertem em seguidores, 

concedendo informações/contactos pessoais em troca de um benefício. Na terceira fase, 

“Close”, aplicam-se estratégias para criar uma relação de confiança e personalizada, para que 

os seguidores se tornem clientes. Por fim, a fase “Delight” foca-se na manutenção da 

interação com o cliente, para possivelmente se tornar em cliente repetido [40]. 

O Inbound Marketing relaciona-se inevitavelmente com Marketing de conteúdos, “um 

processo de Marketing para atrair e manter clientes, criando e selecionando constantemente 

o melhor conteúdo, de modo a influenciar ou melhorar o comportamento do consumidor” [40, 

41]. O conceito de Marketing de Conteúdo popularizou-se nos últimos anos, e tem em vista 

esclarecer dúvidas, providenciar soluções, atrair potenciais clientes e/ou aumentar a 

notoriedade de uma marca. É pensado de forma a oferecer valor evitando os anúncios 

tradicionais [38].  

 

2.1.3. Marketing nas redes sociais 

As redes sociais representam 44% do tempo de navegação dos portugueses na 

Internet. Dados oficiais do Facebook apontam para 5,2 milhões de utilizadores em Portugal, 

valores enquadrados com a realidade global. Vivemos, assim, numa sociedade 

hiperconectada, que desafia o posicionamento das empresas na Internet e redes sociais, 

sendo inegável a importância destes meios para a sua sustentabilidade [42, 43]. 

Atualmente, já não se discute a presença das empresas nas redes sociais, mas sim, 

e cada vez mais, a estratégica a definir e implementar para que essa presença atinja objetivos 

e sucesso. Ou seja, é fundamental a criação de uma estratégia de Marketing, que além de 

incorporada no processo organizacional do negócio, deve focar-se numa comunicação 

criativa, com interação inteligente e capaz de gerar interesse do público [43]. 

O Facebook é uma rede social informal, onde a divulgação tem uma natureza mais 

simples e diversificada, com linguagem familiar, o que facilita a interação entre a 

marca/empresa e seguidores. Esta rede social, oferece às empresas um espaço de 

divulgação, através da criação de uma página, com possibilidade de receber opiniões dos 

seguidores, perceber o comportamento online destes e os seus interesses, e ainda, um 
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conjunto de indicadores estatísticos da atividade desenvolvida pela página, úteis para a sua 

gestão [43]. 

O Instagram é das redes sociais com maior crescimento nos últimos anos, onde os 

seus utilizadores partilham conteúdos visuais e gráficos com menor lugar para mensagens 

complexas. É também a rede onde os ditos influencers, utilizadores com mais seguidores, 

criam grande impacto através das suas publicações, facto que leva a muitas empresas a 

investir em acordos de publicidade com estes, para atingir grandes massas sem necessidade 

dos anúncios tradicionais.  

 

2.1.4. Marketing em contexto da Farmácia Comunitária 

Fora do setor do medicamento, as farmácias comunitárias perderam a exclusividade 

na venda de vários de produtos. A competitividade extravasou as farmácias e exige 

estratégias de Marketing para acompanhar a conjuntura do mercado e também uma mudança 

de paradigma para uma atividade não se limita à dispensa de medicamentos e 

aconselhamento farmacêutico [44]. 

O Marketing deve ser aplicado como instrumento de trabalho de melhoria e auxílio ao 

farmacêutico na prestação das suas funções, e, por outro lado, como ferramenta para 

potencializar e diferenciar a perspetiva empresarial das farmácias [45]. 

Em concordância com a evolução do Marketing, também no âmbito das farmácias é 

hoje essencial uma comunicação que atinja o público onde mais se faz notar a sua presença, 

no mundo digital. Os planos de Marketing incluem, assim, a construção um posicionamento 

nos canais digitais, ajustado aos planos estratégicos da farmácia [44]. 

 

2.2. Objetivo 
Este projeto foi proposto com vista à criação de valor e notoriedade para a FA no 

espaço digital, na perspetiva dos utentes, potencializando a sua presença online aliada à 

situação offline. Além de estudar e propor novas oportunidades digitais para a farmácia, 

procura provar que é possível acrescentar valor junto do público que está diariamente na 

Internet e que procura respostas que a farmácia pode prover. 

 

2.3. Método 
Conforme os objetivos propostos, surgiu a necessidade de elaborar um plano de 

Marketing, tendo em consideração as necessidades e recursos disponíveis na FA, que 

fornecesse ferramentas úteis e práticas às atividades de divulgação e promoção da atividade 

desenvolvida na farmácia. 

Um plano de Marketing consiste, resumidamente, numa ferramenta de gestão de todos 

os processos de Marketing a desenvolver para atingir o sucesso de uma atividade ou negócio. 
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O conteúdo de tipo de plano é variável conforme as necessidades, contudo neste projeto são 

seguidas as linhas básicas de organização propostas por Philip Kotler [46]. 

O plano terá início com um diagnóstico geral do contexto de atuação da FA, de forma 

a identificar oportunidades de ação. A partir da análise são propostos os objetivos a atingir, 

as opções estratégicas, e finalmente, o plano de ação. Do plano foram excluídos os últimos 

procedimentos de controlo e orçamento por questões logísticas relacionadas ao curto período 

de estágio. 

 

2.4. Plano de Marketing 
2.4.1. Fase I – Análise ao contexto de atuação 

• A concorrência 

Em 2005, o Governo português, através do Decreto-Lei n.º 134/2005 de 16 de agosto,  

liberalizou o mercado de MNSRM, autorizando a sua venda fora das farmácias e a aplicação 

de um regime de preços livre [47]. Veio, assim, introduzir profundas alterações no mercado, 

alargando a concorrência. Ademais, em 2007, surgiram novas formas de concorrência com a 

autorização de venda ao domicílio e via online [1].  

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, em 2018 o rácio de habitantes por 

farmácias e postos farmacêuticos na cidade do Porto era de 1.971,9, um valor inferior ao 

apresentado no rácio Nacional (3.297,2), existindo no total 109 farmácias e postos 

farmacêuticos móveis. Analisando o rácio na área metropolitana do Porto (3.974,7) e 

contabilizando a concorrência indireta de outros espaços de venda de produtos de saúde e 

MNSRM, é evidente uma forte concorrência geograficamente próxima à FA [48, 49]. 

Contudo, a FA consegue destacar-se no setor por ser a única farmácia com laboratório 

certificado de Homeopatia, e diferencia-se pela contínua aposta nas áreas da Homeopatia e 

Naturopatia, dispondo de farmacêuticos especializados nestas. Ademais, conta com uma 

ampla gama de produtos e marcas nas mais variadas áreas de saúde, uma série de serviços 

tendencialmente gratuitos e um atendimento personalizado, em horário alargado.  

 

• A identidade visual 

A comunicação em Marketing é uma das vertentes mais relevantes para a afirmação 

das empresas, e para ser realmente impactante, carece de uma identidade visual, isto é, um 

conjunto de elementos gráficos que a representem, que seja coerente e, de preferência, 

descrita num manual. Os elementos de uma identidade visual podem ser primários (logótipo 

e sinal gráfico) e secundários (cores, tipografia e elementos adicionais) [50]. 

A FA mantinha o seu logótipo original, porém não de forma coerente, apresentado 

algumas variações gráficas não devidamente estabelecidas. O logótipo original da FA é de 

cor azul e apresenta elementos associados à atividade, nomeadamente, a cruz de farmácia. 
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O mesmo logótipo é usado em materiais promocionais em tom esverdeado. Com a entrada 

para o grupo Fastfarma não foram feitas adaptações gráficas.  

 

• O website 

Cada vez mais, a Internet é usada como fonte principal para procurar respostas, 

serviços e soluções, tornando imprescindível para qualquer negócio a sua presença online 

através de um website. Esta plataforma é, muitas vezes, a primeira impressão que o público 

retém, e por isso, exige um trabalho contínuo de atualização, quer ao nível de imagem como 

de comunicação, que identifiquem a marca e sua atividade (produtos e/ou serviços) de forma 

autêntica, e por outro lado, que atraia o seu público alvo através de e cativantes [51].  

O website da FA cumpria vários pontos positivos na divulgação de conteúdo e 

variedade de serviços, adequados ao seu contexto de atividade. Contudo, necessitava de 

uma atualização e simplificação organizacional, de forma a melhorar a experiência de 

navegação dos visitantes. Ao nível da imagem apresentava coerência e uma forte aposta 

gráfica para atração do público. 

 

• As redes sociais 

A FA tinha uma página na rede social Facebook da qual não usufruía totalmente das 

suas vantagens para interagir com os seguidores. A apresentação gráfica não era coerente 

com a sua identidade visual, o que prejudicava a confiança dos seguidores na autenticidade 

da página. Para a gestão da página não existia um plano de divulgação definido a longo prazo, 

o que implicava publicações pouco frequentes, incoerentes, consequentemente, pouca 

atratividade para o público. 

No Instagram, existiam duas contas criadas em nome da FA, o que não contribuía 

para uma imagem profissional e consistente. Ambas estavam desatualizadas e 

descaracterizadas, o que justificava o seu número reduzido de seguidores.  

 

• Marketing no espaço físico 

Habitualmente as farmácias não optam por estratégias agressivas de promoção 

através dos media (televisão, jornal e rádio), tornando o espaço físico o principal canal de 

comunicação com o cliente. A comunicação neste espaço depende sobretudo do atendimento 

aos utentes, mas tem especial relevo nos materiais promocionais que se encontram na 

farmácia [17]. No caso da FA, a comunicação promocional é mantida maioritariamente através 

de flyers, um televisor e um painel publicitário led, disponibilizando uma ampla variedade de 

materiais ao público. 
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2.4.2. Fase IV – Seleção de meios de divulgação 

No contexto online, são inúmeras as plataformas digitais disponíveis, com diferentes 

fins, e consequentemente, diferente relevância para os consumidores e empresas. É certo 

que não faria sentido a FA estar presente em todas, pois o seu público também não está, e o 

que poderia levar a um esforço desnecessário e descentralizado. Assim, foram selecionadas 

as redes sociais Facebook e Instagram, com potencial para atingir os objetivos propostos, 

tendo em conta o interesse e relevância para FA e o seu público. Como a FA já possuía um 

website, este foi selecionado também como um canal para as estratégias do plano.  

 No contexto offline, foram escolhidas a divulgação por distribuição de flyers, por 

exposição de conteúdo em cartazes e dispositivos digitais (televisor e painel publicitário led). 

 

2.4.3. Fase III – Objetivo 

O objetivo geral deste plano é estudar e aplicar estratégias de Inbound Marketing 

aliadas a estratégias de Marketing em contexto offline, de forma a potenciar a notoriedade e 

vendas da FA. Desta forma, pretende-se regularizar a sua presença nas redes sociais, 

otimizar o conteúdo no website, divulgar os seus serviços nas proximidades, promover um 

novo serviço (Teste qualitativo de PSA), melhorar a publicidade a produtos e promoções e 

auxiliar a divulgação de um evento organizado pelo grupo Fastfarma. 

 

2.4.4. Fase V – Estratégias 

• Restruturação das redes sociais 

Dada a disparidade encontrada na apresentação da identidade gráfica da FA em 

várias plataformas online e materiais promocionais, identifiquei a necessidade em realizar 

uma proposta de redesenho da identidade visual, isto é, do logótipo, de forma a unificar as 

diferentes versões, não perdendo a sua originalidade, que é relevante à diferenciação no 

mercado. Esta intervenção exigiu uma análise à evolução histórica da identidade visual da 

FA, com vista à idealização de uma atualização, mantendo os elementos visuais da identidade 

anterior. Juntamente com este plano, decidi criar também uma proposta de um manual de 

normas gráficas para as plataformas digitais. 

O plano de intervenção no Facebook, surgiu em consequência da regularização dos 

logótipos divulgados em diferentes publicações, nomeadamente, a atualização da foto de 

perfil, a foto de capa, das informações e contactos. No Instagram, uma das contas foi 

selecionada para ser eliminada, e aplicaram-se também as normas gráficas estabelecidas. 

Além da reestruturação, foi criado um plano de divulgações para um ano nas redes 

sociais da FA, com base em festividades e celebrações relevantes para os seguidores, que, 

de certa forma, crie uma relação próxima com estes e, por outro lado, mantenha as redes 

ativas/atualizadas.  
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• Restruturação do website 

A otimização do website surge como um ponto fundamental de Inbound Marketing. 

Neste contexto, propus correções segundo o novo acordo ortográfico e a otimização de 

templates de algumas páginas com erros de formatação e hiperligações quebradas. 

 

• Atualização de conteúdos promocionais 

Como já referido, a atualização da imagem apresentação por uma marca é de extrema 

relevância para a perceção do público como um serviço de qualidade e profissional. Nesse 

sentido, realizei uma renovação dos cartazes de divulgação dos alguns serviços disponíveis 

na FA e ainda, criei imagens promocionais para campanhas e produtos (Erro! A origem da r

eferência não foi encontrada.).  

 

• Divulgação do “Check-up Metabólico” 

A FA propôs a realização de um Check-up Metabólico, no período de 13 a 17 de maio, 

que oferecia a determinação dos parâmetros fisiológicos e bioquímicos aos seus utentes. Para 

a divulgação desta oferta, criei uma imagem em conformidade com as normas gráficas, com 

foco na transmissão simples da informação aos utentes (Anexo II).  
 

• Divulgação do serviço PROSTA-Check® 

Durante o meu período de estágio, a FA apostou num novo serviço, o Rastreio 

PROSTA-Check®, para a determinação qualitativa de PSA. Desta forma, surgiu a 

necessidade de divulgar o serviço no espaço físico da farmácia (expositores, televisor e painel 

publicitário) e nas plataformas digitais (website, Facebook e Instagram), ficando responsável 

pela criação da imagem associada aos materiais de divulgação (Anexo III). A divulgação 

deste serviço implicou uma avaliação da Norma da Direção-Geral da Saúde (DGS) para a 

Prescrição e Determinação do Antigénio Específico da Próstata – PSA, no sentido de criar 

materiais publicitários de forma orientada, sem transmissão de informação que pudesse levar 

a falsas interpretações do serviço [52]. 

 

• Divulgação de um evento 

No período de fevereiro a maio, o grupo Fastfarma organizou a segunda edição do 

Seminário de Homeopatia, a decorrer a 11 de maio de 2019, com o tema: Homeopatia nas 

Doenças Autoimunes. O evento foi especialmente dirigido aos profissionais e estudantes da 

área da Saúde, mas também aos interessados na temática, tendo como principal objetivo a 

discussão da utilização da Homeopatia na prática clínica.  
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Uma vez que a logística do evento estava a cargo da equipa da FA, propus-me a 

participar nesta atividade, com o intuito de aplicar métodos de gestão e otimização da logística 

e apoiar a divulgação do evento, através das redes sociais e de convites por e-mail.  

A primeira sugestão para a gestão foi a criação de um e-mail próprio, de forma a 

canalizar os contactos relacionados com o evento num só local de armazenamento, evitando 

o vasto fluxo de e-mails do correio eletrónico da farmácia. Aprovada a sugestão, surge o 

endereço formação.fastfarma@gmail.com, que passa a ser utilizado para armazenamento de 

documentos, efetuar convites e rececionar inscrições.  

A nível de documentos, destaco a criação de um ficheiro Excel online, preparado para 

o planeamento e gestão de todas as tarefas a realizar na preparação, divulgação e 

concretização do evento. Este ficheiro foi desenvolvido por mim, e aprimorado ao longo de 

toda a preparação, envolvendo 3 objetos de organização: recursos e logística, plano e 

materiais de divulgação e patrocínios. Como o projeto já estava em avanço antes do meu 

período de estágio, não me foi possível fazer o registo de todos as tarefas realizadas, contudo 

o ficheiro será uma promissora ferramenta para a organização das posteriores atividades de 

formação promovidas pelo grupo Fastfarma. 

O plano de divulgação foi projetado por mim em concordância com os objetivos 

estipulados pela equipa de organização. Envolveu a seleção de meios de divulgação, a 

idealização de conteúdos e materiais gráficos e a calendarização de tarefas. Como meios de 

divulgação foram selecionados o envio de convites por e-mail, o espaço físico e as 

plataformas online da FA, e a divulgação externa através de entidades da área da Saúde. Os 

materiais gráficos foram desenvolvidos com recurso a uma designer contratada para o efeito.  

Na divulgação através de convite por e-mail, assegurei e geri o envio de mais de 250 

convites personalizados, dirigidos a profissionais de saúde e de terapêuticas alternativas, a 

farmácias e Centros de Saúde do Grande Porto, e ainda, clínicas, associações e empresas 

selecionadas pela equipa da FA (Anexo IV).  

Na rede social Facebook, criei uma página de evento para alcançar maior notoriedade 

e número de inscritos, aproveitando a facilidade de divulgação sem custos associados       

(Anexo V). As publicações foram pensadas com vista a uma divulgação gradual de 

informação, mantendo assim o tema online durante um período suficiente para atingir mais 

seguidores e para se interessarem. Neste sentido, foi projetada a divulgação do cartaz, 

seguida das publicações individuais dos palestrantes, a publicação do programa completo, a 

publicação dos apoios ao evento e, finalmente, uma publicação de agradecimentos aos 

participantes. Contudo, a abertura do evento no Facebook gerou uma polémica atenção de 

opositores à utilização da Homeopatia, o que levou à decisão por parte da equipa de 

organização em suspender a divulgação por este meio.  
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A entrada no evento obrigava à inscrição prévia dos interessados, e por isso criei um 

formulário com recurso ao serviço “Formulários Google”, onde garanti a proteção de dados 

dos inscritos segundo o RGPD (Anexo VI). As inscrições foram também geridas por mim, 

ficando encarregue de confirmar que se encontravam válidas. Para a rede social Instagram, 

adaptei o cartaz e uma imagem do programa para divulgar o evento (Anexo VII).  
 

2.5. Limitações do projeto 
A grande limitação deste projeto foi a brevidade do período de estágio, que não 

permitiu o planeamento e a implementação de um plano de Marketing por completo, o que se 

refletiu depois na impossibilidade de recolha de resultados e de elaboração de um plano de 

contingência/controlo ao plano de ação. Para perceber o real impacto das ações realizadas, 

seria necessário observar a médio e longo prazo a evolução destas, para que depois fossem 

criadas melhorias ao plano original, aprimorando assim a relação marca e público.  

A ausência de um responsável para a projeção e gestão de todas as vertentes 

relacionadas ao Marketing na FA, dificultou a planificação das estratégias, uma vez que o 

ideal seria a conjugação de estratégias que pudessem ser postas em práticas em simultâneo 

e em conformidade. 

Por fim, devendo o plano de Marketing ser um documento dinâmico, necessita de ser 

permanentemente reconstruído e alimentado de novas ideias, em função das mudanças e 

contexto de mercado em que se insere a FA. A consciencialização das vantagens que o 

Marketing pode conferir a uma marca, especialmente o Marketing digital nos dias de hoje, não 

ficou inteiramente enraizada, havendo algum ceticismo por parte da equipa da farmácia. Este 

facto poderá não contribuir para a adesão ao plano e/ou a continuidade de investimento na 

causa. 

 

2.6. Conclusão 
O diagnóstico realizado ao website da FA, permitiu verificar alguns problemas 

técnicos, realizar algumas atualizações e correções, otimizar templates e a navegação. 

Contudo, seria necessário a utilização de mais links externos para aumentar o número de 

visitas ao website, e ainda, uma estratégia de preparação antecipada na elaboração de artigos 

a publicar no separador de “Artigos Úteis”. 

A presença nas redes sociais foi impactante e criou novas oportunidades de 

divulgação e promoção da FA. No entanto, a estratégia nestas plataformas, exige uma 

dinamização da interatividade com o público, com publicações interessantes e frequentes, 

que sem investimento e planeamento pode ficar afetada. 

Futuramente, será indispensável continuar a apostar na divulgação através de 

publicações frequentes nas redes sociais e da criação de conteúdo relevante para o website. 
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Desta forma, será possível promover a partilha, ampliar o interesse e cativar o público. Seria 

igualmente importante investir num sistema de satisfação do cliente, para recolher opiniões e 

comentários, e que permitisse fazer um levantamento do impacto das ações tomadas e 

identificar necessidades para o futuro. 

Na criação de um plano de Marketing, é então, necessária a contínua otimização e 

dinamização das estratégias, atuando em ajuste aos comportamentos do público e do 

contexto comercial, sempre com foco na criação de valor e impacto junto dos clientes e futuros 

clientes. 

 

3. PROJETO II – LITERACIA E EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
3.1. Enquadramento 

A atual tendência no sentido de ampliar a responsabilidade individual na gestão da 

própria saúde, aliada à complexidade intrínseca aos sistemas de saúde, exige aos indivíduos 

capacidades e competências para que tenham acesso e compreendam informação em saúde, 

conhecem os seu direitos e responsabilidades, e tomem decisões baseadas na evidência [53].   

Por outro lado, a informação sobre saúde a que hoje temos acesso é vasta e complexa, 

com vocabulário técnico e específico, tornando relevante perceber em que medida as pessoas 

estão habilitadas a obtê-la, a compreendê-la e usá-la, isto é, investigar competências de literacia 

em saúde [53]. O conceito de Literacia em Saúde é relativamente recente e não consensual. 

Uma das definições mais mencionadas é a da OMS, que define como “competências cognitivas 

e sociais e a capacidade dos indivíduos para ganharem acesso a compreenderem e a usarem 

informação de formas que promovam e mantenham boa saúde” [54]. 

 

3.1.1. Determinantes da Literacia  

A Literacia foca-se no uso de informação e competências para desenvolver a vida 

quotidiana, nomeadamente, a leitura, a escrita, o cálculo, o discurso e a compreensão do 

discurso. No contexto da saúde, estas capacidades desempenham um papel fundamental na 

saúde dos indivíduos [55]. Por exemplo, para dialogar e comunicar com profissionais de 

saúde, para ler folhetos informativos e documentos de consentimento informado, interpretar 

rótulos e tabelas nutricionais, ou mesmo calcular posologias e doses [53].  

Além da dimensão cognitiva, os indivíduos estão sujeitos a diferentes valores culturais 

e religiosos, variados contextos e experiências com impacto no seu comportamento, na forma 

como pensam e comunicam, e na realização das suas condutas. Por isso, entender a 

Literacia, implica considerar a competência dos indivíduos, mas também a complexidade 

inerente ao contexto em que se inserem. Por outro lado, a abordagem em Literacia deve 

refletir as especificidades inerentes ao estadio de desenvolvimento dos indivíduos [53, 56]. 
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3.1.2. Literacia sobre o medicamento 

O conhecimento no âmbito do medicamento resulta do conjunto de informações que 

cada pessoa deve ter perante a necessidade da sua utilização, e interfere intrinsecamente no 

seu uso responsável [57]. A ausência ou baixo nível de literacia neste contexto traduz-se 

numa menor capacidade de gestão e uso da terapêutica, o que acarreta maior probabilidade 

de ocorrem eventos prejudiciais aos indivíduos [58].  

Com o intuito de melhorar o conhecimento sobre o medicamento e o seu uso, o 

Pharmaceutical Group of The European Union (PGEU), entre outras organizações, 

recomendam regularmente aos profissionais de saúde que a prescrição e a dispensa de 

medicamentos seja acompanhada de informações verbais e/ou escritas. Estas reforçam a 

promoção do uso responsável do medicamento e uma maior adesão à terapêutica [59]. A 

escrita em complemento da informação verbal mostra-se muito útil no aconselhamento, pois 

fica disponível para os doentes reverem sempre que necessário.  

Vários modelos têm sido propostos no sentido de entender as variáveis e processos 

cognitivos que influenciam o comportamento na adesão à terapêutica. Exemplo disso é o 

modelo sugerido por Meichenbaum e Turk, que identifica variáveis relativas ao doente, à 

doença, ao tratamento e à relação entre doentes e profissionais. As variáveis relativas ao 

doente incluem a sua compreensão e informação sobre os seus problemas de saúde, o 

reconhecimento da necessidade de recorrer a ajuda médica, a sua adesão à terapêutica. Nas 

variáveis relacionadas à comunicação entre doentes e profissionais surgem por exemplo, a 

comunicação inadequada, a falta de empatia e conduta necessárias e a supervisão 

inadequada [60]. 

Outro modelo amplamente citado é proposto por Fisher, denominado Information-

Motivation-Behavior Skills (IMB). Este relaciona os conhecimentos, motivações e crenças 

individuais, e as competências comportamentais que o doente utiliza para aderir e gerir o seu 

problema de saúde e terapêutica [60, 61]. Segundo este modelo a informação em saúde é um 

pré-requisito para a adoção de comportamentos adequados na gestão da terapêutica, porém 

não suficiente para a aplicar em prática. Defende que um indivíduo, mesmo quando informado 

e motivado, necessita de competências comportamentais adequadas para tomar iniciativa e 

decisões em saúde [61].  

Existem, portanto, evidências de que o uso do medicamento carece de 

conhecimentos, competências e motivação para ser devidamente utilizado. Por outro lado, 

são inúmeros os fatores que afetam a adesão à terapêutica, que podem e devem ser 

trabalhados por todos os intervenientes no contexto da saúde, de forma a orientar melhorar a 

saúde pública. 
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3.1.3. O contributo do Farmacêutico  

Frequentemente, o diálogo com um farmacêutico é a última oportunidade de contacto 

com os doentes para garantir que compreendem o uso adequado dos seus medicamentos. 

Como já referido, apesar da abordagem e aconselhamento do farmacêutico terem um papel 

fundamental na adesão à terapêutica, a perceção dos doentes em relação à informação que 

lhes é cedida pode variar com base no seu nível de literacia em saúde [62]. 

A baixa literacia em saúde nem sempre é facilmente identificável no contexto da 

farmácia, dado que muitos indivíduos utilizam mecanismos para evitar a sua exposição, 

através de justificações como "leio quando chegar a casa". Neste sentido, o farmacêutico 

deve aplicar abordagens adequadas ao utente, isto é, sem julgamentos, para avaliar o seu 

conhecimento em saúde e garantir a capacidade em gerir a sua terapêutica [62]. 

Estratégias de comunicação por parte dos profissionais de saúde facilitam o 

envolvimento e a interação positiva dos utentes na gestão da sua saúde, como por exemplo, 

o uso de linguagem não científica e ajustada ao utente. O farmacêutico, tem um papel 

fundamental na defesa da saúde pública e do bem-estar da comunidade e, como tal, deve 

promover a literacia em saúde, transmitindo informação e conhecimentos que contribuam 

para a melhoria do nível geral de saúde [63]. 

 

3.1.4. Norma sobre educação para a saúde das BPF  

A Norma específica sobre educação para a saúde das BPF recomenda a intervenção 

do farmacêutico no sentido de motivar os utentes para a necessidade de se informarem cada 

vez mais e melhor sobre questões relacionadas com a saúde. Acrescenta, ainda, que a 

informação deve ser transmitida de acordo com os diferentes padrões culturais e 

comportamentais e, sempre que possível, em conformidade com o estado fisiológico ou 

patológico de cada utente [64].   

A Norma aponta o dever do farmacêutico em dinamizar programas específicos para a 

promoção da saúde, com o propósito de capacitar a população de competências para a 

adoção de hábitos e estilos de vida saudáveis. Refere especificamente que os farmacêuticos 

podem deslocar-se, ou receber grupos da comunidade, para desenvolver atividades 

concretas de educação para a saúde, e que, deverão dar especial atenção à adequação da 

mensagem ao público a que se dirigem [64]. 

 
3.2. Objetivo 

A principal finalidade deste projeto é elaborar ações que que contribuíam para o 

desenvolvimento da Literacia em Saúde nas escolas e comunidade, em cumprimento com a 

Norma específica sobre educação para a saúde das BPF, servindo, também, como meio de 

sensibilização para o papel e atividade do farmacêutico na sociedade. 
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3.3. Método 
Foram idealizadas ações para três públicos-alvo, com diferentes faixas etárias. A 

primeira ação surge no âmbito da celebração do dia Mundial da Saúde Oral, a 20 de março 

de 2019, com a realização de uma palestra dirigida a crianças dos 3 aos 5 anos de idade do 

Infantário Carlos Alberto (Porto). A palestra incluiu uma apresentação atrativa sobre Saúde 

oral e hábitos alimentares (Anexo VIII) e uma atividade de colorir (Anexo IX), ambas 

apropriadas a crianças em idade pré-escolar, o exigiu uma pesquisa adequada e posterior 

adaptação da informação. 

Com a celebração do Dia da Criança, surge a segunda ação, novamente com recurso 

a uma apresentação (Anexo X), porém dirigida a alunos do 1º ciclo de escolaridade, e focada 

na educação sobre o ciclo do medicamento e uso seu responsável. Esta atividade contou com 

o apoio da VALORMED, que disponibilizou um vídeo e manuais didáticos com o tema “Um 

dia com a VALORMED” (Anexo XI). 
A leitura da Norma da DGS para a Prescrição e Determinação do Antigénio Específico 

da Próstata – PSA, efetuada no contexto da divulgação do serviço Rastreio PROSTA-Check®, 

alertou para a necessidade de informar os utentes sobre os benefícios e riscos associados à 

realização do rastreio oportunístico [65]. Assim, criei um flyer com informações gerais e 

acessíveis sobre as mais comuns alterações da próstata e as condicionantes na determinação 

de PSA através do serviço prestado na FA. 

 

3.4. Palestra “Os dentes e os alimentos” 
3.4.1. Enquadramento 

A literacia em saúde oral é definida como a capacidade e a competência em obter, 

processar e entender informação básica sobre saúde oral e serviços, necessária para tomar 

decisões apropriadas para a sua saúde [66]. A OMS estabeleceu metas para a saúde oral, 

até 2020, que exigem um reforço das ações de promoção da saúde e prevenção das doenças 

orais e um maior envolvimento dos profissionais de educação e saúde [67]. 

Neste contexto, e com base nos objetivos do Plano de ação para a Literacia em Saúde- 

Portugal 2019-2021, surgiu a realização de uma palestra que teve como principal propósito a 

promoção e a consciencialização sobre estilos de vida saudáveis, dirigida a crianças dos 3 

aos 5 anos, incentivando-as a desenvolver hábitos saudáveis de higiene oral [68].  

 

3.4.2. A saúde oral infantil 

As doenças orais representam um dos principais problemas de saúde da população 

infantil, sendo a cárie dentária a mais prevalente e com um impacto socioeconómico 

significativo [69]. A cárie nas crianças em idade pré-escolar denomina-se cárie precoce da 

infância, e está associada à cárie na dentição permanente e ao estado da saúde global [70, 
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71]. A prevenção é a melhor abordagem para a gestão da cárie dentária e deve envolver ter 

em conta o meio sociocultural e familiar, envolvendo pais e crianças.  

 
3.4.3. Alimentação saudável 

O controlo da dieta é essencial na prevenção da cárie [70]. O risco de cárie aumenta 

com a ingestão frequente de açúcares simples, uma vez que estes servem de substrato para 

a fermentação bacteriana, e consequentemente para a acidificação, promovendo a 

desmineralização do esmalte. Desta forma, é desaconselhado para as crianças o consumo 

de guloseimas e refrigerantes, especialmente fora das refeições, para um maior controlo da 

ingestão de açucares simples. Contudo, poderá ser estabelecido um dia especial por semana 

para comer este tipo de alimentos. Já as bebidas gaseificadas não devem ser ingeridas, uma 

vez que provocam a erosão dos dentes [72, 73]. 

 
3.4.4. Escovagem  

Entre os 3 e os 6 anos de idade, o exemplo dos pais é da maior relevância para as 

crianças adquirirem os seus hábitos de higiene oral. A escovagem nestas idades carece de 

supervisão dos pais, que devem fomentar o início da escovagem pela própria criança [71, 74]. 
A escovagem deve ser realizada pelo menos duas vezes por dia, sendo que uma 

obrigatoriamente acontece antes de deitar, durante três minutos e utilizando um dentífrico 

fluoretado [70, 74]. Foi demonstrado que a escovagem bidiária é mais eficaz na redução da 

cárie dentária do que a restrição de açúcares [75]. 

As crianças devem utilizar escovas macias, manuais ou elétricas, e substituídas a cada 

três meses [74]. O uso de dentífricos fluoretados é a estratégia com maior relação custo-

efetividade na prevenção de cáries, e como tal, as crianças devem cuspir o excesso de 

dentífrico no final da escovagem sem enxaguar com água, de forma a obter uma maior 

concentração e ação de fluoretos [76]. Os sabores em dentífricos devem ser evitados para 

prevenir a deglutição deliberada [70]. 

 
3.4.5. Considerações finais 

Esta ação foi, não só importante para informar as crianças sobre cuidados de higiene 

oral, o uso de dentífricos e os cuidados alimentares, mas também para encorajá-las a serem 

responsáveis pelas decisões associadas a estes temas. 

A visita ao infantário Carlos Alberto proporcionou-me o contacto com um grupo etário 

que geralmente não frequentava a FA, e por isso, foi relevante perceber a adaptação que é 

necessária fazer para comunicar e interagir com crianças. A grande maioria desconhecia a 

profissão farmacêutico, originando um momento de esclarecimento sobre atividade, os 
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medicamentos e a farmácia, bastante enriquecedor para as crianças no sentido de as fazer 

sentir mais confiantes na relação com farmacêuticos.  

A experiência motivou a realização da segunda atividade deste projeto, pela excelente 

recetividade que obtive. Considero que a atenção especial na adaptação da informação e 

interatividade contribuíram muitíssimo para esse facto, e acredito que criará maior impacto na 

perceção das crianças sobre os temas. 

 

3.5. Palestra “O Ciclo do medicamento” 
3.5.1. Enquadramento 

No contexto do seu 25.º aniversário, o INFARMED lançou a campanha institucional 

#PodeConfiar que visa promover a confiança dos cidadãos nos produtos que regula. Esta, 

inclui uma série de recursos audiovisuais produzidos para jovens e crianças no âmbito da 

promoção da literacia em saúde, entre os quais surge um vídeo produzido para celebração 

do Dia Mundial da Criança em 2018. O vídeo explica o ciclo dos medicamentos em linguagem 

adaptada a crianças do 1º ciclo e serviu de inspiração para a elaboração da segunda atividade 

que desenvolvi neste projeto [77]. 

Sendo a utilização a última etapa do ciclo do medicamento, considerei relevante incluir 

na atividade uma visão sustentável e responsável do ciclo. Assim, além de educar as crianças 

a respeito do desenvolvimento de novos medicamentos, a palestra preparada teve como 

intuito sensibilizá-las para o seu uso racional e para a consciencialização ambiental. Neste 

contexto, surge o apoio da VALORMED para a divulgação, junto das crianças, da necessidade 

de separação dos resíduos de medicamentos. 

 

3.5.2. Ciclo do Medicamento 

Segundo o INFARMED, o ciclo do medicamento divide-se em duas grandes fases, a 

Avaliação Técnico-científica (Investigação, Ensaios Clínicos, Autorização de Introdução no 

Mercado) e a Avaliação Económica e Comparticipação (Fabrico e Distribuição, Prescrição e 

Dispensa, Utilização e Consumo) [78]. A primeira fase tem como intuito assegurar a 

Qualidade, Segurança e Eficácia dos medicamentos a serem utilizados nos ensaios clínicos 

e colocados no mercado. Para tal, tem por base critérios técnico-científicos rigorosos, 

legislação e normas orientadoras publicadas no EudraLex (legislação europeia), EMA 

(European Medicines Agency) e ICH (The International Council for Harmonisation of Technical 

Requirements for Pharmaceuticals for Human Use) [79]. 

A primeira etapa do ciclo remete à investigação de uma nova molécula ou composto 

com possível interesse terapêutico, sendo assumida pelas empresas e centros de 

investigação. O processo requer um trabalho multidisciplinar e bastante moroso, envolvendo 

avultados recursos técnico-científicos e financeiros, e conta com o INFARMED como parceiro 
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no apoio científico e regulamentar [78]. Nesta etapa, os investigadores seguem um conjunto 

de procedimentos e testes pré-clínicos que lhes permitem avaliar a sua segurança e a otimizar 

a sua descoberta. Habitualmente, os ensaios pré-clínicos envolvem a utilização de animais, e 

por isso são tidos em conta aspetos éticos, no sentido de reduzir o número de animais 

utilizados e impor limites máximos de dor, sofrimento e angústia ao partir do qual não podem 

ser submetidos. A pressão da sociedade neste âmbito contribui para a implementação do 

Decreto-Lei n.º 113/2013 de 7 de agosto, transposto da Diretiva n.º 86/609/CEE, que 

estabelece regras que facilitam e promovem o desenvolvimento de abordagens alternativas à 

utilização dos animais para fins experimentais e científicos, e garante um elevado nível de 

proteção dos destes, ainda que sejam necessários aos procedimentos [80]. Após os ensaios 

pré-clínicos surgem os ensaios clínicos em seres humanos, que são regulados a nível 

nacional pela Lei n.º 21/2014, de 16 de abril, alterada pela Lei n.º 73/2015 de 27 de julho. A 

sua autorização e monitorização compete ao INFARMED e a Comissão de Ética para a 

Investigação Clínica (CEIC) [81]. 

Terminados os ensaios clínicos, é necessário autorizar a comercialização e 

disponibilização para prescrição e dispensa, surgindo assim o pedido de AIM. Para a obtenção 

deste é determinada a relação risco-benefício e são garantidas as condições de qualidade, 

segurança e eficácia do produto desenvolvido. Ao INFARMED concerne a elaboração um 

parecer de custo-benefício, que verifica o interesse do novo medicamento relativamente às 

alternativas existentes, a ser submetido à decisão do Ministério da Saúde [78]. 

As entidades responsáveis pela etapa de fabrico dispõem de instalações dedicadas à 

produção de medicamentos para uso humano e/ou medicamentos experimentais e, estão 

sujeitas ao licenciamento de exploração industrial, conforme a legislação vigente, devendo 

para tal cumprir com as boas práticas de fabrico [82]. Também na distribuição de 

medicamentos destinados à transformação, revenda ou utilização em serviços médicos, 

unidades de saúde e farmácias, é exigida às entidades a obtenção de uma autorização para 

o efeito, devendo cumprir com as Boas Práticas de Distribuição de medicamentos de uso 

humano [83]. 

Na etapa de prescrição e dispensa, importa diferenciar MNSRM de MSRM, 

destacando que os últimos são dispensados exclusivamente por farmácias e pelos 

farmacêuticos, mediante a apresentação de uma prescrição médica. Além disso, compete ao 

INFARMED licenciar a atividade dos espaços de venda destes produtos e supervisionar o 

cumprimento das BPF. Seguidamente, surge a etapa de utilização dos medicamentos pelos 

utentes. Nesta, as embalagens e medicamentos fora de uso devem ser entregues pelos 

utentes nas farmácias aderentes ao sistema VALORMED, para que este tipo de resíduos seja 

devidamente tratado. Para tal, é necessário realizarem a seleção e separação de agulhas, 
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seringas, termómetros, aparelhos eletrónicos, material cirúrgico, produtos químicos, fraldas e 

radiografias, uma vez que estes resíduos não devem ser depositados no sistema [84]. 

 

3.5.3. Considerações finais 

Considero que a realização desta atividade contribuiu para a promoção do 

medicamento e da atividade farmacêutica junto das crianças. Além de uma oportunidade para 

educar em saúde, proporcionou um momento importante de consciencialização ambiental, 

preparando, assim, crianças mais informadas para o futuro. 

Da interação com os profissionais da escola selecionada pude verificar que 

consideram bem-vindo este tipo de iniciativas, uma vez que validam a relevância dos temas 

no desenvolvimento cívico das crianças, e reconhecem uma falha na promoção da literacia 

em saúde quer nos programas educativos, quer na formação dos professores. Assim, 

constatei que a atividade foi positiva, tendo cumprido com os objetivos da Norma já referida 

sobre educação para a saúde, e que se tratou de um tipo de intervenção notável e a investir, 

por parte dos farmacêuticos, no contributo para a literacia em saúde. 

 
3.6. Flyer informativo “Alterações da Próstata” 
3.6.1. Enquadramento 

Como já referido, durante o meu estágio, a FA implementou um novo serviço, a 

realização do teste para a determinação qualitativa de PSA. Nesse sentido, o objetivo principal 

desta intervenção foi a criação de um flyer com informação útil sobre as alterações da 

próstata, para ser disponibilizado aos utentes que pretendam realizar o teste. Para tal, realizei 

uma pesquisa sobre o tema, o que me permitiu um aprofundamento da minha compreensão 

sobre a patologia. 

 

3.6.2. A próstata 

A próstata é uma glândula sexual secundária, de pequenas dimensões, pesando em 

média cerca de 20 gramas. Esta situa-se na base da bexiga e produz secreções que fazem 

parte da constituição do esperma e ajudam a manter as condições ótimas para a vitalidade e 

a mobilidade dos espermatozoides [85]. Tem ainda como funções, o controlo do fluxo do jato 

urinário e fecho da saída da urina durante a ejaculação [86]. 

O volume da próstata praticamente não sofre alterações desde o nascimento até a 

puberdade. Porém, durante a puberdade, ocorre um rápido desenvolvimento da próstata, 

atingindo o dobro do seu tamanho, seguido de um período de crescimento lento a partir dos 

25 anos, por estimulação da atividade androgénica [87]. 
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3.6.3. Hiperplasia benigna da próstata (HBP) 

A HBP resulta de um aumento do volume da glândula, resultante da proliferação 

microscópica das células do epitélio e estroma prostática. A progressão do aumento anormal 

do volume, propicia o aparecimento de infeções do trato urinário inferior, a formação de 

cálculos urinários, e em casos mais gravosos pode levar à retenção urinária e insuficiência 

renal. Esta alteração da próstata é uma das mais frequentes doenças benignas entre os 

homens com mais de 50 anos, acarretando significativos impactos socioeconómicos, 

particularmente nos países com elevada esperança média de vida [88]. 

Atualmente, não existe um consenso sobre os critérios que suportem o diagnóstico da 

HBP. Habitualmente o diagnóstico é feito por exclusão de outros quadros clínicos, uma vez 

que há vários diagnósticos urológicos e não urológicos que apresentam infeções do trato 

urinário, como por exemplo, o cancro da próstata, o cancro da bexiga, a bexiga hiperativa, a 

diabetes, a doença de Parkinson ou a esclerose múltipla [89].  

A HBP frequentemente relaciona-se com fatores de risco intrínsecos como a idade, 

genética e origem étnica, e fatores extrínsecos, como a atividade androgénica, a dieta, o estilo 

de vida, a obesidade, a síndrome metabólica e a diabetes [63]. Sabe-se que, em casos de 

história familiar de HBP, existe um risco quatro vezes superior de desenvolver a patologia em 

relação à restante população [89]. Estudos apontam que também o polimorfismo genético 

como possível fator no desenvolvimento da HBP, nomeadamente, as alterações no gene 

codificante para o recetor androgénico e no gene do PSA G-158 [90, 91]. O consumo de 

tabaco, é um fator ambíguo para a HBP, não existindo evidência sobre ter um efeito protetor 

ou promotor da doença [92]. Da mesma forma, a influência do consumo de álcool também 

não é está totalmente definida, no entanto, a grande maioria dos estudos aponta num efeito 

protetor da HBP [90]. 

A HBP pode provocar sintomas irritativos no aparelho urinário baixo, nomeadamente, 

urgência urinária, polaquiúria diurna e noturna, noctúria, hesitação em urinar, jato urinário 

fraco, gotejante e interrompido e a sensação de esvaziamento incompleto. O seu diagnóstico 

inicial inclui a recolha da história clínica, realização de toque retal, urofluxometria, ecografia 

vesicoprostática suprapúbica, doseamento do PSA e análise à urina tipo II [65]. 

No tratamento da HBP as primeiras abordagens a adotar são a vigilância ativa e a 

farmacoterapia, por apresentarem menos reações adversas e bons resultados no controlo das 

infeções do trato urinário inferior. Em situações de agravamento dos sintomas, retenção 

urinária recorrente, hematúria, litíase vesical, insuficiência renal, e infeções urinárias 

recorrentes, os indivíduos são sujeitos a intervenções cirúrgicas [93, 94].  
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3.6.4. Prostatite 

As síndromes prostáticas afetam mais frequentemente os indivíduos entre a idade pós-púbere 

e os 50 anos. A dificuldade em definir a etiologia, o diagnóstico e o tratamento destas levaram 

à sua classificação pelo National Institute of Health (NIH), que propôs a distinção entre 

prostatites bacterianas, a síndrome de dor pélvica crónica e a prostatite inflamatória 

assintomática [95, 96]. 

A prostatite bacteriana é caracterizada clinicamente por infeção e inflamação da 

próstata, e pode ser classificada como aguda ou crónica, dependendo da duração dos 

sintomas. Frequentemente gera dor (lombar, suprapúbica, perineal, escrotal, peniana) e 

sintomas no trato urinário, como por exemplo, a polaquiúria, a diminuição da força e calibre 

do jato, disúria e a retenção urinária [95, 96]. 

A síndrome da dor pélvica crónica subdivide-se em caso de inflamação, provocada 

pela presença de leucócitos nas secreções prostáticas, ou ausência de inflamação. 

Caracteriza-se por queixas álgicas perineais, suprapúbicas, penianas e testiculares, e está 

frequentemente associada a algum grau de disfunção sexual. Os sintomas são semelhantes 

à da prostatite bacteriana crónica, a dor tem uma duração de pelo menos 3 meses [95, 96]. 

A prostatite inflamatória assintomática corresponde à inflamação prostática associada 

aos doentes inférteis com evidência de inflamação seminal, doentes com HBP, doentes com 

níveis elevados de PSA e doentes com CP [95, 96]. 

 
3.6.5. Cancro da próstata 

O cancro da próstata (CP) é a segunda neoplasia com maior incidência no género 

masculino, representando 13,5% do total de novos casos de todos os tipos de cancro em 

2018. Em Portugal, surgiram cerca de 6 609 novos casos em 2018, e causou a morte de mais 

de 1.800 indivíduos [97]. 

Os fatores de risco bem estabelecidos para o CP são a idade, a origem étnica e a 

hereditariedade [52, 98]. A sua incidência aumenta por cada década de vida e raramente se 

desenvolve em indivíduos com menos de 40 anos. Além da relação com a idade, outros 

fatores como a dieta rica em ácidos gordos polinsaturados, o estilo de vida, fatores ambientais 

e o tabagismo parecem estar associados ao desenvolvimento do CP [99]. A relação do 

tabagismo com a incidência de CP ainda não está totalmente esclarecida, porém alguns 

estudos revelam que o aumento do risco pode dever-se aos vários agentes cancerígenos 

presentes no tabaco e pelos níveis elevados de testosterona encontrados em fumadores [100]. 

Num estadio inicial, este tipo de cancro apresenta-se numa forma latente, com 

pequenos focos tumorais de baixo grau e crescimento lento, seguindo-se a sua forma 

clinicamente significativa que acarreta sintomas [101]. Os sintomas surgem com o aumento 

do volume da próstata que interfere com o funcionamento da bexiga, provocando assim 
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perturbações ao nível da micção. Com a evolução da doença os sintomas começam a 

agravar-se, surgindo hematúria, hematoespermia, anemia, dores persistentes nas costas, 

quadris ou pélvis, anemia, disfunção erétil e ejaculação dolorosa [102]. 

Segundo as Recomendações Clínicas no Tratamento do Carcinoma da Próstata, o 

rastreio envolve a realização de Toque Retal e doseamento do PSA no sangue periférico, 

podendo ser complementado com doseamentos de PSA complexado e PSA livre. Em caso de 

suspeita após a execução destes métodos, existe, então, indicação para a realização de biópsia 

prostática [103]. 

 

3.6.6. Determinação bioquímica de PSA  

A proteína PSA refere-se ao Antigénio Específico da Próstata, que é produzido 

exclusivamente pelas células epiteliais da próstata, estando também presente no sangue 

periférico e na constituição do esperma [104]. É o biomarcador mais utilizado no diagnóstico 

do CP e na sua monitorização após tratamento, em indivíduos com risco associado [105]. 

O PSA é específico da próstata, mas não do cancro, pois todas as células, quer sejam 

de tecido normal, HBP ou neoplásicas prostáticas produzem PSA. Ou seja, a determinação 

dos níveis séricos de PSA não tem correlação exata com o CP nem a HBP, contudo o rácio 

entre os níveis séricos de PSA livre e PSA total parece diferenciar-se perante situações de 

HBP e de CP [106]. 

A utilização do PSA no rastreio em indivíduos assintomáticos é controversa e aguarda 

a finalização de estudos que evidenciem inequivocamente o balanço entre os benefícios de 

um diagnóstico precoce e os efeitos nefastos de falsos positivos [52]. Ademais, não existe um 

critério consensual sobre o valor de PSA indicativo para realização de biópsia, sendo 

considerado normalmente um valor igual ou superior a 4 ng/mL. Esta fronteira é alvo de várias 

críticas, uma vez associada ao risco de subdiagnóstico [107]. 

Segundo a Norma da DGS para a determinação do PSA, esta não deve ser prescrita 

para rastreio populacional de carcinoma da próstata, no entanto, pode ser prescrita para 

rastreio oportunístico em indivíduos entre os 50 e 75 anos. Refere ainda, que a pessoa (e/ou 

o representante legal) deve ser informada e esclarecida em relação aos benefícios e riscos 

de a que fica sujeita pelo facto de integrar o rastreio oportunístico. Em Portugal, a 

determinação do PSA não deve ser prescrita em indivíduos com estadio avançado da doença, 

exceto quando incluída no protocolo de tratamento [52]. 

 

3.6.7. Considerações finais 

A realização desta intervenção enriqueceu o meu conhecimento no âmbito da HBP, 

permitindo-me elaborar um flyer adequado e útil aos utentes e assim, contribuir para a literacia 

destes. Pude ainda verificar que a informação disponível sobre as alterações da próstata não 
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é totalmente esclarecedora, e por isso, considero o flyer desenvolvido uma mais valia para os 

utentes que não estão familiarizados com o tema e que pretendem realizar o teste PROSTA-

Check® na FA. Ou seja, acabou por ser um elemento adjacente à publicidade do novo serviço 

na FA, com conteúdo que contribui para a literacia dos utentes. 
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Anexos 

Anexo I - Exemplos de conteúdos promocionais desenvolvidos 
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Anexo II – Materiais de divulgação do “Check-up Metabólico” 
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Anexo III - Materiais de divulgação do serviço Rastreio PROSTA-Check® 
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Anexo IV - Exemplo de um convite por e-mail para o 2º Seminário de Homeopatia 

 

Exmos. Senhores, 
A Farmácia Aliança, pertencente ao Grupo Fastfarma - Farmácias Lda., tem o prazer 

de lhes dirigir este convite para a participação no seu 2º Seminário de Homeopatia, 
subordinado ao tema “Homeopatia nas Doenças Auto-Imunes”. 

 
São cada vez mais os doentes que procuram tratamentos complementares, onde se 

insere a Homeopatia, que apesar da controvérsia científica em seu redor, tem-se mostrado 
resiliente, em expansão e de elevada eficácia. 

  
Assim, e atentos à necessidade de partilha de experiência na prática clínica e à 

discussão sobre a contextualização desta terapia no âmbito das Doenças Auto-Imunes, 
realizamos o apresentado evento no dia 11 de maio de 2019. 

 
Decorrerá nas instalações da Delegação Norte da ANF, sendo dirigido a todos os 

Profissionais de Saúde, estudantes da área da Saúde e outros interessados nesta 
temática. O programa encontra-se em anexo. 

  
A inscrição é gratuita até dia 30 de abril, através 

de: https://forms.gle/WJvuwwXbhBbc84QKA  
 
Acompanhe a divulgação do evento através do nosso facebook. Para qualquer 

esclarecimento, contacte formacao.fastfarma@gmail.com 
  
Agradecendo desde já a V/ participação, apresentamos os nossos melhores 

cumprimentos, 
A Comissão Organizadora 
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Anexo V - Divulgação do 2º Seminário de Homeopatia através de uma página de evento na 

rede social Facebook 
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Anexo VI - Formulário Google para inscrição no 2º Seminário de Homeopatia 
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Anexo VII - Publicação do 2º Seminário de Homeopatia na rede social Instagram 
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Anexo VIII - Apresentação "Os dentes e os alimentos" 
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Anexo IX - Atividade de colorir (no âmbito da palestra "Os dentes e os alimentos") 
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Anexo X - Apresentação "O Ciclo do Medicamento" 
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Anexo XI - Manual "Um dia com a ValorMed" (no âmbito da atividade "O Ciclo do 

Medicamento") 
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Anexo XII - Flyer informativo "Alterações da próstata" 
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Resumo 

O Farmacêutico Hospitalar é a referência de todas as atividades relacionadas ao 
medicamento e produtos de saúde num hospital, que dada a especificidade e responsabilidade 

no desenvolver das suas funções, justifica a necessidade acrescida de realizar um estágio 
profissionalizante por parte dos estudantes do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas.  

O presente relatório foi elaborado no âmbito da unidade curricular de Estágio, inserida no 
Plano Oficial do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da 
Universidade do Porto. Neste, encontram-se descritas as principais atividades desenvolvidas 

enquanto estagiária, nos Serviços Farmacêuticos do Hospital de Braga, onde tive oportunidade 
de interagir com utentes, profissionais de saúde e outros colaboradores, colocar em prática 

conhecimentos adquiridos no meu percurso académico e desenvolver novas valências 
relevantes para o meu futuro profissional como farmacêutica. 

Na segunda parte deste relatório está descrita a realização de um projeto de análise à 
gestão de Armazéns Avançados nos Serviços Clínicos, desenvolvido por mim com o apoio da 

Dr.a Rita Fortunato. 
Ao longo de dois meses, pude conhecer a dinâmica de um hospital integrado no Serviço 

Nacional de Saúde, com foco no papel e valores do farmacêutico hospitalar nas diferentes áreas 
da sua atuação, entre a quais, a gestão e distribuição de medicamentos e outros produtos de 

saúde, a intervenção farmacêutica, a integração no Sistema Nacional de Farmacovigilância, a 
preparação de produtos estéreis e não estéreis, a farmácia de ambulatório, a interação com 
outros órgãos e comissões do hospital, e a cooperação nos ensaios clínicos desenvolvidos pelo 

2CA-Braga. 
Considero que esta experiência foi crucial para o meu crescimento pessoal e profissional, 

permitindo-me o contato com a realidade hospitalar e reforçando a minha visão do Farmacêutico 
Hospitalar como parte integrante e essencial do Sistema de Saúde português. 
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PARTE I  
1. PLANO DE ESTÁGIO 

O estágio realizado nos Serviços Farmacêuticos (SF) do Hospital de Braga (HB) teve a 
duração de 9 semanas, sendo cumpridas as 35 horas de trabalho semanais, seguindo o plano 
de trabalhos proposto pela minha orientadora Dr.a Rita Fortunato (Anexo I).  

No desenvolver do estágio decorreram auditorias aos Armazéns Avançados (AA) dos 
Serviços Clínicos (SC) do HB, efetuadas pelos SF, pelo que me foi proposto a realização de um 

projeto neste âmbito. Assim, desenvolvi um relatório de análise à gestão de AA nos SC, 
conseguinte dos resultados recolhidos de auditorias feitas aos mesmos. 

 
2. HOSPITAL DE BRAGA 

Integrado no Serviço Nacional de Saúde (SNS), o HB surge de uma parceria público-
privada, assumida em 2009 pelo Grupo José de Mello Saúde, ao abrigo de um contrato entre 

este e a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS Norte).  
As instalações desta unidade foram projetadas de raiz, na Freguesia de São Victor, com 

vista à substituição do centenário Hospital de São Marcos, em maio de 2011. O alargamento e 
melhoria das instalações, com capacidade de internamentos de 705 camas, possibilitou maior 

acesso a cuidados de saúde aos milhares de habitantes da cidade e concelhos próximos. 
Permitiu ainda a integração de várias unidades de assistência médica, investigação e ensino 
universitário, em conjunto com a Universidade do Minho [1]. 

Desde a sua fundação pretende assumir-se como um hospital de referência, 
comprometendo-se a assegurar a qualidade da prática clínica, a satisfação dos seus utentes, 

colaboradores e comunidade envolvente, e o equilíbrio económico-financeiro do hospital. Este 
objetivo é corroborado pelas várias agnições conquistadas, como por exemplo, em 2014, obteve 

a melhor classificação a nível nacional em Excelência Clínica no Sistema Nacional de Avaliação 
em Saúde (SINAS), desenvolvido pela Entidade Reguladora da Saúde [2]. 

No presente ano, o Estado Português não renovou o contrato nem abriu novo concurso 
público para a gestão do Hospital de Braga. Deu-se, então, início a um processo de reversão da 

gestão para um modelo de Hospital EPE (Entidade Pública Empresarial), isto é gerido pelo 
Estado, a vigorar a partir de 1 de setembro de 2019 [3]. 

 
3. SERVIÇOS FARMACÊUTICOS 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares constituem um serviço com autonomia técnica e 

científica, sujeitos à orientação geral dos Órgãos de Administração dos Hospitais. São 
responsáveis por assegurar a terapêutica medicamentosa aos doentes, a qualidade, eficácia e 

segurança dos medicamentos, integra as equipas de cuidados de saúde e promove ações de 
investigação científica e de ensino [4]. 

A direção dos Serviços Farmacêuticos no HB é assegurada pela diretora técnica, Dr.a 
Isabel Marcos, que coordena uma equipa multidisciplinar, constituída por Farmacêuticos, 
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Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (TSDT), Assistentes Técnicos (AT) 

Assistentes Operacionais (AO). Os SF localizam-se na ala sul do HB, no piso -1, com exceção 
da Unidade de Ambulatório dos Serviços Farmacêuticos (UASF) que se encontra no piso 0 para 

comodidade de acesso aos utentes.  
 

4. COMISSÕES TÉCNICAS  
As Comissões Técnicas são órgãos consultivos e multidisciplinares, cuja função é 

implementar e garantir o cumprimento de normas e procedimentos de utilização segura e eficaz 
de medicamentos e outros produtos farmacêuticos, salvaguardando a saúde pública e os 

princípios éticos inerentes à prática assistencial do doente.  
 

4.1 Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) 
Conforme o Despacho n.º 2325/2017, que determina a missão e aprova o regulamento das 

Comissões de Farmácia e Terapêutica das entidades de natureza hospitalar do setor público, 
estas “têm por missão propor (...) as orientações terapêuticas e a utilização mais eficiente dos 

medicamentos, no âmbito da política do medicamento, apoiadas em bases sólidas de 

farmacologia clínica e evidência da economia da saúde sobre custo-efetividade, monitorizando a 

prescrição dos medicamentos, a sua utilização e garantindo a todos os utentes a equidade no 

acesso à terapêutica” [5]. 

Assim, a CFT do HB é um órgão consultivo e multidisciplinar, composto por 6 membros, 
com igual número de farmacêuticos e médicos, à qual cabe cumprir diversas funções, entre as 

quais:  

• Interligar os SC à Direção de Farmácia do HB;  

• Selecionar e zelar o cumprimento da lista de medicamentos que serão disponibilizados 
no HB, entre as terapêuticas previstas no Formulário Nacional do Medicamento (FNM);  

• Elaborar recomendações e outras linhas orientadores de terapêutica;  

• Articular-se com a Comissão de Ética para a Saúde (CES) do HB, para a utilização de 
medicamentos em indicações não aprovadas;  

• Articular-se com a Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica;  

• Colaborar com o Sistema Nacional de Farmacovigilância. 

 

4.2 Comissão de Ética para a Saúde (CES)  
A CES é um órgão de apoio ao Conselho de Administração do HB, cuja atividade abrange 

a discussão dos aspetos fundamentais dos problemas éticos de um hospital com atividade 
assistencial, ensino universitário e investigação. É composta por nove elementos que exercem a 
sua atividade profissional na área das ciências sociais e humanas, nomeadamente, médicos, 

farmacêuticos, enfermeiros, juristas, psicólogos, teólogos, sociólogos. Está sujeita às 
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disposições do Decreto-Lei n.º 80/2018, de 15 de outubro, que estabelece os princípios e regras 

aplicáveis às comissões de ética que funcionam nas instituições de saúde [6]. 
 

4.3 Grupo Coordenador Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de 
Resistência a Antimicrobianos (GCL - PPCIRA) 

A criação do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos 
Antimicrobianos (PPCIRA), foi determinada pelo Despacho n.º 2902/2013, de 22 de fevereiro, 

com o intuito de fundir os programas anteriormente existentes: Programa Nacional de Controlo 
de Infeção e Programa Nacional de Prevenção das Resistências aos Antimicrobianos. Este, tem 

em vista a redução da taxa de infeções associadas aos cuidados de saúde (IACS), a promoção 
do uso correto de antimicrobianos e a diminuição da taxa de microrganismos com resistência a 

antimicrobianos [7]. 
Assim, foram criados grupos de coordenação regional e local do PPCIRA. No HB, existe 

um GCL-PPCIRA, de natureza multidisciplinar, composto por dois enfermeiros (sendo um deles 
o coordenador do grupo), um médico de Patologia Clínica, um médico de Medicina Interna, um 

técnico superior (engenheiro biomédico), um farmacêutico, um gestor hoteleiro, e ainda uma 
infeciologista. Compete ao GCL – PPCIRA a gestão do programa no HB, desenvolvendo a sua 
atividade na elaboração de normas de boas práticas, investigação, consultadoria e 

monitorização do uso adequado de antibióticos, formação e informação a profissionais de saúde, 
doentes e visitantes e na garantia do cumprimento dos programas de vigilância epidemiológica 

de IACS e resistências antimicrobianas. 
O grupo conta ainda com o apoio de um Núcleo de Dinamizadores, que inclui profissionais 

de todos os serviços do HB, sendo fundamental para promover uma cultura de segurança ao 
doente e garantir a comunicação entre todas as partes envolvidas no processo de melhoria 

contínua da qualidade. 
 

4.4 Comissão de Gestão de Risco 
A Comissão de Gestão de Risco é parte integrante da Direção da Qualidade no HB, sendo 

constituída por um representante de cada serviço, e cujo objetivo é a análise de notificações de 

situações que apresentam risco, para os utentes e colaboradores do HB, e a implementação de 
medidas de melhoria e prevenção destas, com o intuito de aumentar a qualidade e segurança 

dos serviços prestados.  
As notificações podem ser preenchidas por qualquer profissional do HB, no software 

Health Event Risk Management (HER+), sempre com caracter preventivo, e não punitivo. O 

farmacêutico que integra a comissão, tem como principal função o apoio científico e tecnológico 
na resolução de situações de risco relacionadas com os SF e uso do medicamento. Anualmente, 

a comissão apresenta, por meio de um relatório de análise, os resultados das suas ações e do 
envolvimento dos colaboradores na gestão de risco do HB. 
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5. GESTÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACÊUTICOS  
A gestão de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos engloba um 

conjunto de procedimentos, distribuídos em várias fases, começando na sua seleção, aquisição, 
receção e armazenamento, passando pela distribuição e terminando na administração ao doente 

[4]. 
 

5.1 Seleção e aquisição de produtos  
A seleção de medicamentos de uso hospitalar obedece aos Despacho n.º 2061-C/2013, de 

1 de fevereiro de 2013, e o Despacho n.º 7841-B/2013, de 14 de junho, tendo por base o FNM, 

elaborado pela Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica (CNFT) [8]. Sempre que se 
justifique, e com a aprovação da CNFT, a CFT do HB pode efetuar ajustes ao FNM, procedendo 

a uma adenda de inclusão e/ou exclusão de produtos, conforme as necessidades do hospital [9].  
A fase de aquisição é efetuada pelos SF em articulação com a Central de Negociações do 

grupo José de Mello Saúde. O processo tem início com a deteção das necessidades de compra, 

que é auxiliada pelo Manufacturing Resource Planning, uma ferramenta de gestão informática 
que diariamente emite uma listagem de produtos cujo stock é igual ao seu ponto de encomenda. 

Os pontos de encomenda são gerados pelo programa com base no consumo médio dos 
produtos, o seu stock de segurança, o tempo médio de entrega do laboratório e a quantidade 

mínima a encomendar. 
A gestão dos medicamentos e produtos farmacêuticos para o ambulatório, de citotóxicos, 

de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes (MPE) e medicamentos hemoderivados, tem 
por base o método Kanban®. Um Kanban® é um cartão de sinalização criado para cada produto, 

no qual consta, além de sua identificação, o seu ponto de encomenda (stock mínimo) e o stock 
máximo (Anexo II). Cada Kanban® é colocado junto ao produto que identifica e ao nível das 

unidades correspondentes ao ponto de encomenda, para que, sempre que é atingido esse nível, 
o cartão seja retirado e efetuada a encomenda.  

A gestão de hemoderivados, estupefacientes e psicotrópicos, citotóxicos e ambulatório 
está a cargo dos vários farmacêuticos responsáveis por cada uma destas áreas, ficando os 
restantes produtos a cargo de um farmacêutico responsável (FR) pela Gestão. Os farmacêuticos 

transmitem a um AT as necessidades de compra, e este compete a elaboração das notas de 
encomenda e o envio para os respetivos fornecedores. O envio é feito após aprovação do FR 

pela gestão ou da comissão executiva responsável pelos SF, dependendo do valor da mesma.  
 

5.2 Receção e armazenamento  
A fase de receção é executada por um AO, que é responsável pela conferência qualitativa 

e quantitativa das guias de remessa, guias de transporte e faturas, pelo registo dos produtos 

rececionados em sistema Glintt®, e por fim, o arquivo dos documentos. De seguida, os produtos 
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rececionados são colocados em diferentes carrinhos conforme as rotas para os respetivos 

armazéns. Nos SF e Farmácias Satélite (FS), os armazéns estão devidamente separados e 
dispõem das condições necessárias de espaço, luz, segurança, temperatura e humidade, 

consoante os produtos que armazenam. Em todos os armazéns a temperatura e humidade são 
continuamente monitorizadas e registadas. Nos frigoríficos, a temperatura é controlada por 

sistemas Vigie®, que emitem alertas telemóvel e via e-mail, sempre que são atingidas 
temperaturas fora dos intervalos de segurança estipulados. 

Os produtos são organizados por ordem alfabética de Denominação Comum Internacional 
(DCI), havendo por isso etiquetas de identificação nas estantes e prateleiras onde se encontram, 

e dispostos segundo a regra “firt expired, first out” (FEFO). As etiquetas de identificação seguem 
uma sinalética própria (Anexo III e Anexo IV). 

 

5.3 Controlo de stock  
O controlo de stock compreende o acompanhamento das entradas, saídas e existências 

dos medicamentos e produtos farmacêuticos, sendo por isso, um procedimento essencial ao 

desempenho eficiente do hospital [4]. O controlo de existências nos SF e nos armazéns das FS, 
é efetuado periodicamente, através de inventários planeados pela Direção dos SF.  

Um inventário corresponde à contagem física de todos os produtos para confrontação com 
as existências em sistema informático. As possíveis discrepâncias são analisadas, 

contabilizadas e valorizadas pela Direção de Planeamento Estratégico e o Controlo de Gestão e 
Inovação, podendo levar a acertos contabilísticos.  

 
6. SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO  
6.1 Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU) 

A DIDDU consiste na preparação individualizada de medicamentos para um período de 
24h, exceto na preparação para os fins de semana e feriados, que exigem um período superior. 

Este tipo de distribuição, possibilita a minimização de erros na dispensa de medicamentos, 
monitorização da terapêutica, redução de custos e desperdícios e racionalização do stock de 

medicamentos nos SC, reforçando, assim, um circuito seguro do medicamento.  
A área destinada à DIDDU é composta por diferentes zonas, com controlo diário de 

humidade e temperatura: 

• Zona de preparação propriamente dita, onde se encontra o equipamento de dispensa 
Kardex® e uma estante com injetáveis e produtos de elevada rotatividade, “zona 

dourada”;  

• Zona de devolução de medicamentos; 

• Sala de apoio à DU, destinada ao armazenamento das malas e onde se realiza a 
higienização destas; 
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• Sala adjacente, onde se encontra o equipamento de reembalagem Fast Dispensing 

System (FDS®); 
 

6.1.1 Circuito de distribuição e preparação de medicamentos para DIDDU  
O circuito de distribuição tem início na prescrição médica, via eletrónica, que é 

posteriormente validada pelo farmacêutico destacado para o SC identificado. O processo de 
validação compreende a análise dos dados clínicos de cada doente, juntamente com a 

verificação do/s fármaco/s prescrito/s, quanto à dose, posologia, forma farmacêutica, via de 
administração e duração do tratamento, e ainda a verificação de alterações farmacocinéticas, 

interações medicamentosas, contraindicações e incompatibilidades. Validadas todas as 
prescrições, o FR emite o mapa de distribuição, que segue para a zona preparação da 
medicação. 

Na zona de preparação de medicação as gavetas são identificadas com o nome e cama 
de cada doente por um AO.  O mapa de distribuição é rececionado pelos TSDT que, de seguida, 

separam a medicação com o auxílio de equipamentos semiautomáticos. As gavetas são, então, 
colocadas em malas de distribuição, sendo a sua entrega e recolha aos SC da responsabilidade 

de um AO, em horário previamente definido entre os SF, DS e Enfermagem.  
Os medicamentos não administrados aos doentes são posteriormente devolvidos aos 

SF, onde é então verificada a sua identificação, estado de conservação e prazo de validade, 
para poderem voltar a ser repostos no stock do SF.   

 
6.1.2 Equipamentos semiautomáticos FDS® e Kardex®  

A FDS® é um equipamento de reembalagem das formas farmacêuticas sólidas orais 
(Anexo V). Os medicamentos são armazenados individualmente em cassetes, o que permite 
uma reembalagem igualmente individual, com identificação da DCI, dose, prazo de validade e 

lote. O Kardex® é um equipamento semiautomático de armazenamento e dispensa de 
medicamentos. Este, é constituído por prateleiras móveis, onde constam diferentes gavetas para 

cada medicamento, e ainda um ecrã para leitura do mapa farmacoterapêutico. Na leitura do 
mapa, o equipamento solicita a tiragem de medicação, assinalando o local da prateleira onde se 

encontra e a quantidade a dispensar.  
 

6.2 Reposição de Stocks por níveis  
Um nível de reposição corresponde ao stock ideal que é estabelecido tendo em conta os 

consumos e especificidade de cada SC, ou seja, o stock que deve existir no SC e abaixo do qual 

os SF devem proceder à sua reposição. Para avaliar as necessidades do serviço, o FR analisa 
os consumos do SC no período homólogo ao ano anterior, e efetua o cálculo para estabelecer os 

níveis de reposição. Depois de calculado o nível, este é validado em colaboração entre o FR e o 
Enfermeiro Chefe do SC. 
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6.2.1 Distribuição Clássica (DC) 
A DC caracteriza-se pela dispensa de medicamentos por SC com base numa requisição 

informática de reposição de stock, feita pelo Enfermeiro Chefe do SC. A validação dos pedidos é 
da responsabilidade de um farmacêutico. Este, conta com o apoio de um AO, que prepara e 

entrega os pedidos com auxílio de um Personal Digital Assistant (PDA - Anexo VI). Uma vez 
entregue, a arrumação da medicação é da responsabilidade dos SC. 

Os SC têm um stock de medicamentos e uma periodicidade de reposição previamente 
estabelecidos entre os SF e a direção dos SC, tendo em conta as necessidades especificas de 

cada serviço. Contudo, pontualmente, o Enfermeiro Chefe do SC pode realizar um pedido 
urgente aos SF, para que o mesmo seja entregue no próprio dia.  

Na DC, o farmacêutico é também responsável pela validação de medicação extra-stock 
para Consultas externas e Hospital de Dia, e pela validação dos pedidos de vacinas do PNV, 
para que depois sejam solicitadas à ARS.  

 
6.2.2 Armazéns Avançados 

Um AA corresponde ao stock de produtos farmacêuticos nas FS localizadas nos SC, que, 
no entanto, continua a ser parte integrante do stock dos SF, e por isso, está disponível para os 

farmacêuticos poderem verificar a sua localização, quantidade e efetuar movimentações para 
outros armazéns. 

O modelo AA está implementado em 14 SC de internamento, e a sua reposição é também 
baseada em níveis previamente estipulados. Para manter um controlo rigoroso dos stocks nos 

AA, os SC devem debitar informaticamente todos os produtos farmacêuticos administrados. A 
implementação de AA significa uma mais-valia no processo de distribuição de medicamentos, 

uma vez que pretende simplificar o processo logístico, otimizar e controlar stocks, e gerir de 
forma mais eficiente os recursos humanos e materiais.  

 

6.2.3 Bloco Operatório (BO)  
O BO tem vários locais de armazenamento de medicação, que, aquando a reposição, são 

conferidos por um AO: Farmácia Central, Recobro de Cirurgia Convencional, Recobro da 
Cirurgia de Ambulatório, Bloco de Partos, Sala de Histeroscopias e Sala de oftalmologia. A 

contagem e a reposição do stock do BO é da responsabilidade dos SF e é feita tendo em conta o 
stock previamente definido pelo FR e Enfermeiro Chefe, com aprovação da Direção de Serviço 

do BO e da Direção dos SF.  
Dada a urgência de utilização de diversos medicamentos extra-formulário, existe em stock 

um determinado número destes, acordado entre os SF e a Direção de Serviço do BO e 
previamente aprovado pela CFT. No caso do medicamento Sugamadex®, a cada utilização das 

ampolas em stock, é efetuado o preenchimento da Justificação do Uso de Sugamadex, pelo 
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médico anestesiologista e validado pelo Diretor de Serviço. O medicamento é então reposto, 

após a entrega deste documento nos SF. 
A dispensa de medicação de pós-operatório para o domicílio, aos doentes operados em 

Cirurgia de Ambulatório, é também da responsabilidade dos SF, em conformidade com o 
Decreto-Lei n.º 13/2009, de 12 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 75/2013, de 4 de junho 

[10]. São, então, preparados nos SF kits de medicação e folhetos informativos, para um período 
máximo de 7 dias, prontos a dispensar após prescrição médica a doentes em idade adulta, no 

dia em que têm alta.  
 

6.2.4 Serviço de Urgência (SU) 
O SU do HB é dividido em Urgência Geral, Urgência Obstétrica/Ginecológica, Urgência 

Pediátrica e Unidade de Cuidados Intermédios Médicos. Em cada sala, existe uma FS com stock 
previamente definido entre o FR e o Enfermeiro Chefe, sendo a sua reposição da 
responsabilidade dos SF. Diariamente, é feita a contagem dos vários stocks por um AO, que cria 

um pedido de reposição conforme as necessidades. Este faz o picking dos produtos, com o 
auxílio de um PDA, e respetivo débito com validação de um farmacêutico. A reposição 

medicamentos extra-formulário é efetuada por débito ao doente, após a emissão e validação de 
um pedido de requisição extra-formulário pelo médico prescritor. 

 
6.2.5 Unidade de Cuidados Intermédios Neurocríticos 

Na Unidade de Cuidados Intermédios Neurocríticos a reposição de stocks é da 
responsabilidade dos SF, e segue o método Kanban®, ou seja, estão estabelecidos um stock 

mínimo e máximo de modo a satisfazer as necessidades de consumo. Excluem-se deste stock, 
todos os produtos farmacêuticos com circuitos específicos de distribuição. Para a reposição, um 

AO desloca-se ao serviço e gera um pedido de reposição dos produtos com nível de ponto de 
encomenda, através da leitura dos Kanban com PDA.  
 

6.2.6 Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente (UCIP) e Pyxis®  
A UCIP dispõe de um equipamento automatizado de armazenamento e dispensa de 

medicamentos, Pyxis®, onde se encontram todos os medicamentos da unidade, exceto produtos 
farmacêuticos com circuitos específicos de distribuição. Nesta unidade estão também definidos 

stocks mínimo e máximo, para um período de 3 dias, com base no histórico de consumos, 
acordado entre o FR, o Enfermeiro Chefe e o Diretor de Serviço.  

O Pyxis® é constituído por uma estação localizada na UCIP e uma consola de gestão nos 
SF. Possui um software de gestão que permite aumentar a eficiência e eficácia na gestão do 

circuito do medicamento da UCIP, aliada à segurança da sua utilização. A reposição de 
medicação no Pyxis® é da responsabilidade de um farmacêutico, assim como todas as atividades 
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associadas ao sistema.  No início de cada mês, o FR emite a lista da medicação com validade 

inferior a 2 meses e esta é retirada do Pyxis®.  
 

6.3 Distribuição em Regime de Ambulatório 
Na Unidade de Ambulatório dos SF (UASF) são dispensados medicamentos, que pelo seu 

perfil farmacocinético, farmacodinâmico e/ou farmacoeconómico, implicam um acompanhamento 

e controlo contínuo da terapêutica por parte dos profissionais de saúde.  
A dispensa de medicação na UASF carece de preenchimento de um formulário próprio de 

requisição aos SF, constituído por vários campos, a serem preenchidos por: o médico prescritor, 
que terá de apresentar justificação clínica pela qual o utente necessita de determinada 

medicação; o farmacêutico da UASF; Órgãos da Direção de Produção, Direção Clínica e 
Comissão Executiva do HB. Nos casos de utilização off-label é necessária, ainda, a autorização 

por parte da CES. No HB, a medicação é dispensada para um período de 30 dias, podendo, em 
situações excecionais e devidamente justificadas, ser cedida para um período superior, depois 
da autorização dos órgãos de administração do HB. Em cumprimento com a Circular Normativa 

Nº 01/CD/2012 emitida pela INFARMED, o utente ou cuidador tem de assinar um termo de 
responsabilidade, na qual garante que foi informado e será responsável pela correta utilização e 

conservação dos medicamentos aquando a dispensa [11]. 
O acompanhamento farmacoterapêutico está a cargo de um farmacêutico, que no ato da 

dispensa, acede ao processo clínico do doente, médico prescritor, agendamento de consultas e 
informação sobre os medicamentos dispensados anteriormente. É, ainda, responsável por 

promover a adesão à terapêutica e utilização racional dos medicamentos.  
Existem procedimentos específicos para a dispensa de Talidomida, Hormona de 

Crescimento e medicamentos biológicos. No caso da Talidomida, devido ao seu potencial 
teratogénico, as prescrições têm validade de 1 ou 3 meses, e a medicação é dispensada a 

mulheres mediante a apresentação de um teste de gravidez negativo. A cedência de Hormonas 
de Crescimento é controlada por uma lista de nomes dos indivíduos autorizados a levantar a 

medicação, e obriga à assinatura de um documento de registo próprio por estes e pelo FR. A 
dispensa de medicamentos biológicos é regulada pela Portaria nº48/2016, que determina os 
requisitos para ser realizada: o registo do centro prescritor no site da Direção Geral da Saúde 

(DGS) e o registo da dispensa do medicamento em base de dados específica para o efeito. 
Assim, o farmacêutico está responsável por verificar a menção da Portaria na prescrição médica 

assim como o respetivo nº de certificação do centro prescritor.  
 Na UASF, a venda de medicamentos que não sejam de uso exclusivo hospitalar rege-se 

pelo disposto no Decreto-Lei n.º 206/2000, de 1 de Setembro e a Portaria n.º 234/2015, de 7 de 
agosto, que aprova as tabelas de preços a praticar pelas instituições integradas no SNS [12, 13]. 
 



10 

6.4 Distribuição de Gases Medicinais (GM) 
Conforme o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, que define o Estatuto do 

Medicamento, os GM são todos os gases que se enquadrem na definição de medicamento ou 
dispositivo médico [14]. Assim, GM são “gases ou mistura de gases, liquefeitos ou não, 

destinados a entrar em contacto direto com o organismo humano e desenvolvendo uma 
atividade em conformidade com a de um medicamento, designadamente pelos seus usos em 

terapias de inalação, anestesia, diagnóstico in vivo ou para conservar ou transportar órgãos, 
tecidos ou células destinadas a transplantes, sempre que estejam em contacto com estes [15, 

16]. 
No HB, estão disponíveis 4 GM considerados medicamentos (Oxigénio, Ar medicinal, 

Protóxido de Azoto, Óxido Nítrico), e 8 GM considerados dispositivos médicos (Azoto líquido, 
Árgon, Dióxido de Carbono, Hélio, Mistura CO 0,265% + HE 19% + O2 19 %, Hexafluoreto de 

Enxofre, Hexafluroetano, Octafluorpropano). Os GM considerados medicamentos, são 
habitualmente distribuídos através de um circuito canalizado, desde a central de gases até aos 
SC, permitindo a administração destes por meio de máscaras e/ou outros dispositivos médicos.  

Além deste sistema, existem ainda GM armazenados em cilindros e garrafas, que 
apresentam características próprias: rótulo com características do gás, os riscos inerentes e 

medidas de prevenção, e instruções em caso de acidente; simbologia reconhecida 
internacionalmente; constituição em alumínio ou aço; cor branca no corpo e identificação de “gás 

medicinal”, e cor específica do gás no topo. Todos os SC têm um stock de garrafas de GM, que 
é resposto por substituição. Diariamente, é feita uma contagem das garrafas de Oxigénio de 5L 

Oxipra, para que o FR pela distribuição, avalie e dê indicação da quantidade de garrafas a serem 
repostas. A distribuição, neste caso, é feita por níveis, contudo podem surgir requisitos pontuais, 

para consumos esporádicos, ou para consumo de outros GM.  
 

7. MEDICAMENTOS SUJEITOS A LEGISLAÇÃO RESTRITIVA  
7.1 Medicamentos hemoderivados e Fatores de Coagulação 

Os medicamentos hemoderivados correspondem a medicamentos biológicos, derivados 

de componentes do sangue ou plasma humanos: albumina, fatores de coagulação e 
imunoglobulinas [17].  Estão sujeitos à legislação vigente, Despacho Conjunto nº 1051/2000, de 
14 de Setembro, que dita que devem ser registados todos os atos de requisição clínica, 

distribuição aos serviços e administração aos doentes, de todos os medicamentos 
hemoderivados. Determinados fatores da coagulação não estão classificados como 

medicamentos hemoderivados (epatocog, octocog, nonacog e moroctocog) e por isso, não são 
abrangidos pela legislação vigente. 

A distribuição destes medicamentos está sujeita a um controlo rigoroso, sendo a sua 
requisição efetuada por escrito no Modelo nº 1804 do Instituto Nacional da Casa da Moeda 
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(INCM), que é numerado sequencialmente e constituído por 2 vias: a via farmácia, que fica 

arquivada nos SF, e a via serviço clínico, que fica no processo clínico do doente.  
Aquando a receção de uma requisição aos SF, o FR pela preparação preenche o quadro 

C do impresso com o lote da medicação, o nome do laboratório e o número do Certificado de 
Autorização de Utilização do Lote (CAUL), emitido pelo INFARMED.  

Periodicamente, são realizadas auditorias ao consumo e ao stock destes medicamentos 
nos SC e nos SF, através da análise das vias arquivadas no processo clínico de cada doente.  

 

7.2 Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes (MPE) 
A utilização de MPE é sujeita a controlo próprio, de acordo com a Lei n.º 8/2019 de 1 de 

fevereiro, que altera o Decreto-Lei n.º 15/93 de 22 de janeiro, o Decreto-Regulamentar de n.º 
28/2009, de 12 de outubro e a Portaria n.º 981/98, de 8 de junho. Em cumprimento com a 

legislação vigente, é seguido um circuito especial para aquisição, armazenamento e distribuição, 
fundamentalmente para prevenir do trafico ilícito e uso abusivo destas substâncias [18-21]. 

Os MPE encontram-se armazenados numa sala com 3 cofres, nos SF, de acesso restrito a 

profissionais autorizados. Nos SC, são armazenados em cofres presentes nas Farmácias 
Satélites. Quando surge uma prescrição de MPE, o enfermeiro recorre a este stock para a 

administração, e posteriormente efetua o registo de administração informaticamente e em papel, 
no Anexo X – Modelo no 1506 da INCM, que possui 2 vias. Nos SF, o FR verifica o correto 

preenchimento do anexo, efetua o registo informático de consumo e prepara a reposição os 
produtos fornecidos. No momento da entrega destes produtos, o AO que faz a entrega e o 

enfermeiro que receciona devem assinar e datar o Anexo X, ficando a via duplicada nos arquivos 

do SC e a via original nos SF, durante 3 anos.  
A distribuição de Metadona é uma exceção no circuito, uma vez que o HB segue o 

programa de distribuição do Centro de Respostas Integradas da ARS Norte, que assegura o 

fornecimento gratuito ao HB de comprimidos de 10 mg e 40mg. O enfermeiro ou médico 
comunica aos SF que determinado doente foi admitido no SC e que se encontra inserido num 

programa de distribuição de Metadona.  
A inutilização dos MPE pode suceder por quebra ou expiração do prazo de validade. Em 

caso de quebra, o processo obriga à presença de uma testemunha e registo no Anexo X, 
assinado e datado pela testemunha e o profissional que efetua a inutilização. Nos casos de 

expiração do prazo de validade, é necessária a comunicação ao INFARMED, para este que 
decida se existe necessidade de se representar presencialmente, e indique o local e data para 

proceder à inutilização. O FR deve ainda elaborar um auto de destruição para enviar ao 
INFARMED.  
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7.3 Medicamentos de Autorização de Utilização Excecional (AUE) 
São medicamentos AUE, todos os considerados imprescindíveis à prevenção, diagnóstico 

ou tratamento de determinadas patologias e sem alternativa terapêutica comprovada e 
disponível em Portugal. A sua aquisição carece de autorização prévia deferida pelo INFARMED, 

ao abrigo do disposto no artigo 92º do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto [14]. Assim, o 
FR pelo pedido, envia por correio eletrónico o impresso de uso obrigatório, o impresso de 

justificação clínica, o Resumo das Características do Medicamento (RCM), a classificação do 
medicamento, o fabricante, alérgenos de diagnóstico e, se aplicável, o certificado e país de AIM 

e o certificado de Boas Práticas de Fabrico. Os medicamentos pedidos são adquiridos após a 
emissão de um impresso AUE, com numeração própria atribuída pelo INFARMED. 
 
8. PRODUÇÃO E CONTROLO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS 

A produção de medicamentos em meio hospitalar é realizada particularmente para 

situações que exigem produtos personalizados. Os procedimentos de produção de 
medicamentos manipulado no HB obedecem às Boas Práticas aprovadas na Portaria nº 

594/2004 de 2 de junho, bem como as normas que regulam a prescrição e preparação de 
medicamentos manipulados descritas no Decreto-Lei nº 95/2004, de 22 de abril, de modo a 

garantir a qualidade, segurança e eficácia do produto final [22]. 
 

8.1 Preparação de formas farmacêuticas estéreis  
No HB, a produção de manipulados estéreis compreende duas unidades independentes, a 

Unidade Centralizada de Preparação de Citotóxicos (UCPC) e a Unidade de Preparação de 

Estéreis (UPE).  
 

8.1.1 Unidade Centralizada de Preparação de Citotóxicos (UCPC) 

A UCPC encontra-se numa zona independente dos SF, sendo constituída por: 

• Área de apoio: Sala de apoio, onde se procede à impressão dos mapas de preparação 

e rótulos, preparação dos tabuleiros e armazenamento de citotóxicos. Esta sala liga-se 
forma indireta à área de produção, através de um transfer de materiais. Na sala 

encontra-se também um Kit de derramamento de citotóxicos; 

• Área de produção: Sala limpa, classificada com classe A, onde está instalada a Câmara 

de Fluxo Laminar Vertical (CFLV), equipada com filtros HEPA.  A sala encontra-se com 
pressão negativa de forma a impedir que o fluxo do ar potencialmente contaminado 

circule para o exterior da sala de manipulação, evitando assim a contaminação 
ambiental das áreas adjacente; 

• Antecâmara, que antecede a sala de produção para colocação de Equipamento de 

Proteção Individual (EPI), onde se encontra também o lavatório para higienização das 
mãos e um lava-olhos; 
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• Área de armazenamento, onde também se encontra um Kit de derramamento de 

citotóxicos; 

• Área de lixos. 

 
Na UCPC são preparados os tratamentos de oncologia administrados no Hospital de Dia 

Oncológico, onde se encontram FR pela validação das prescrições médicas e indicação para a 
produção das mesmas. O processo de validação engloba a verificação da conformidade entre as 

doses prescritas e as caraterísticas e parâmetros bioquímicos do utente, seguida do ajuste do 
volume dos sacos de preparação em função da concentração pretendida. Verificada a 
conformidade e a presença do doente para o tratamento, os farmacêuticos atribuem um lote 

(interno) a cada preparação e dão indicação à equipa de produção para avançar com 
preparação da medicação. No Hospital de Dia Oncológico, os farmacêuticos são também 

responsáveis pela dispensa de medicação oral, citotóxica ou não, a doentes de ambulatório. 
Na UCPC, os farmacêuticos são responsáveis pela dupla validação da prescrição, 

emissão dos mapas de produção e rótulos e pelo registo de lotes e prazos de validade de todos 
os componentes utilizados na manipulação. A manipulação de citotóxicos em CFLV, e a dupla 

verificação da mesma, podem ser efetuadas por farmacêuticos ou por um TSDT sob supervisão.  
Na sala de documentação, é feita nova verificação dos preparados, e estes são 

identificados com etiqueta indicativa de medicamentos citotóxicos e embalados em sacos 
hermeticamente selados. Podem ainda, fazer-se acompanhar de etiquetas indicativas de frio e 

de papel de alumínio caso sejam fotossensíveis. 
Ao todo, o circuito de prescrição, preparação, dispensa e administração de citotóxicos a 

um doente no HB, inclui nove pontos de verificação, realizados por diferentes profissionais, 

conforme as orientações da American Society of Health-System Pharmacists (ASHP).  
 

8.1.2 Unidade de Preparação de Estéreis (UPE) 
A UPE é constituída por: 

• Área de apoio: Sala de apoio, onde se procede à impressão dos mapas de preparação 
e rótulos, preparação dos tabuleiros e armazenamento de produtos necessários à 

produção. Esta sala liga-se forma indireta à área de produção, através de um transfer 
de materiais; 

• Área de produção: Sala limpa, classificada com classe A, onde está instalada a CFLV, 
equipada com filtros HEPA.  A sala encontra-se com pressão positiva e fluxo de ar 
menor do que as áreas circundantes, evitando, assim, a entrada de substâncias 

perigosas além da antecâmara. 

• Antecâmara, que antecede a sala de produção para colocação de EPI. 
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Na UPE são preparadas bolsas de Nutrição Parentérica (NP) personalizadas para os 

serviços de Neonatologia e Gastroenterologia Pediátrica, destinadas sobretudo a prematuros e 
crianças com comprometimento intestinal. A preparação de NP neonatal segue as 

recomendações realizadas pela Sociedade Portuguesa de Neonatologia, em 2018, e está 
disponível na UPE [23]. 

Cada NP é preparada em sistema binário, isto é, em duas bolsas separadas, sendo que 
uma acondiciona a solução hidroeletrolítica (glicose, aminoácidos, eletrólitos, vitaminas e 

oligoelementos) e outra, a emulsão de lípidos e vitaminas lipossolúveis. A adição dos vários 
constituintes na preparação segue uma ordem estabelecida, de forma a evitar a formação de 

precipitados e outras incompatibilidades que possam comprometer a segurança e estabilidade 
da preparação [23]. Diariamente, são recolhidos 8mL do conteúdo de 3 bolsas escolhidas 

aleatoriamente, para a avaliação da técnica asséptica. Das recolhas, uma parte será usada para 
a deteção de bactérias anaeróbias, aeróbias e fungos em meio de cultura, e as restantes 
servirão de contra-análise, caso se suspeite de efeitos provocados pela contaminação das 

preparações. 
Na UPE são também preparados colírios fortificados de Vancomicina e Ciclosporina, e 

seringas de Bevacizumab para injeção intraocular em uso off-label da degenerescência ocular. 
Após preparação, tanto estes como as bolsas de NP, são protegidos da luz com papel de 

alumínio ou embalagem opaca, devidamente rotulados, e se aplicável, etiquetados com 

etiquetas de frio, e então depois hermeticamente selados. 

O farmacêutico na UPE é responsável pela receção e validação das prescrições médicas, 

assegurar a emissão das fichas de preparação, registar e libertar os lotes da medicação e 
imprimir os rótulos de identificação das preparações. A manipulação em CFLV, e a dupla 

verificação da mesma, podem ser efetuadas por farmacêuticos ou TSDT sob supervisão.  
As ações de limpeza e desinfeção nesta unidade são documentadas, identificando quem 

as executou. A conformidade documental do processo de limpeza, assim como os métodos de 
controlo microbiólogo são depois validados pelo FR. 

 
8.1.3 Controlo microbiológico 

Para verificar as condições de esterilidade exigidas na preparação de estéreis, são 
realizados controlos microbiológicos, através dos seguintes métodos: 

• placas de contacto de meio ágar: método diário para avaliar a eficiência dos protocolos 
de limpeza das superfícies de trabalho (CFLV e do transfer) 

• placas de gelose de sangue: usadas para o teste dedadas de luva, feito diariamente, 

que avalia a técnica asséptica do operador 

• Amostras de ar ativo: recolhidas trimestralmente do interior da CFLV e da sala de 

produção.  
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8.2 Preparação de formas farmacêuticas não estéreis  
Nos SF, são manipuladas e preparadas diversas formas farmacêuticas não estéreis, que 

se destinam a um doente específico ou ao stock dos SC, em laboratório equipado e otimizado 
para as diversas etapas de produção. Este, encontra-se diferenciado em diferentes áreas: de 

limpeza, de manipulação/preparação, de documentação, de pesagem e de armazenamento de 
matérias-primas.  

As requisições de medicamentos manipulados são validadas pelos FR pelos SC 
requisitantes. Após verificação da conformidade, estes agendam os pedidos no mapa semanal 

de produção, que é partilhado com o FR pela preparação de formas farmacêuticas não estéreis. 
O processo de produção de um manipulado é apoiado por fichas de preparação 

previamente elaboradas pelos SF, com base na bibliografia autorizada, como por exemplo o 
Formulário Galénico Português. Estas fichas apresentam informações necessárias à 

manipulação, os critérios de aceitação do produto final, indicações terapêuticas e um exemplar 
do rótulo. O rótulo, por sua vez, deve identificar o manipulado, o teor em substância ativa, o lote 
interno, a data de preparação e validade, a via de administração, as condições de conservação e 

o SC ou doente a quem se destina. Deve ainda, estar rubricado pelos responsáveis pela 
manipulação, verificação e libertação de lote. 

Durante a preparação de um manipulado, todas as operações de pesagem e medição de 
volume são sujeitas a uma dupla verificação, de forma a garantir a qualidade e segurança do 

produto final. Finalizada a preparação, o FR pela produção efetua a libertação de lotes, avalia a 
conformidade e valida o produto final. A ficha de preparação validada e rubricada é então 

arquivada durante pelo menos 3 anos, juntamente com uma cópia do rótulo utilizado. 
 

9. FARMÁCIA CLÍNICA 
9.1 Reconciliação Terapêutica (RT) 

Segundo a Norma nº 018/2016, de 30 de dezembro de 2016, emitida pela DGS, a RT é 

definida como o processo de análise da medicação de um doente, sempre que ocorrem 
alterações na medicação, com o objetivo de evitar discrepâncias, nomeadamente omissões, 

duplicações ou doses inadequadas, promovendo a adesão à medicação e contribuindo para a 
prevenção de incidentes relacionados com a medicação. O processo implica a manutenção de 
uma lista de medicação atualizada dos doentes, e por isso, contribui para uma maior segurança 

destes aquando a transferência entre cuidados de saúde [24]. 
No HB está em curso um projeto-piloto de RT dirigido a doentes, internados no serviço de 

Medicina Interna, que apresentem pelo menos 1 dos seguintes critérios de inclusão no momento 
da admissão:  

• Prescrição de 9 ou mais medicamentos no domicílio;  

• Hipocoagulados; 

• Doentes com terapêutica imunossupressora;  
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• Doentes transplantados; Doentes hemodialisados;  

• Doentes com terapêutica biológica. 
 

O projeto é assegurado por uma equipa multidisciplinar, onde integram médicos, 
enfermeiros e farmacêuticos, que participam em diferentes fases da RT. Numa primeira fase, é 

realizada por um enfermeiro a recolha da lista dos medicamentos habituais do doente admitido, 
usando no mínimo duas das seguintes fontes de informação: os registos informatizados; 

informação transmitida pelo doente ou familiares/cuidadores; os próprios medicamentos do 
doente, informação dos lares; informação das unidades de cuidados na comunidade, notas 
clínicas, notas de alta e/ou transferência entre cuidados, registos da farmácia hospitalar; registos 

prévios de reconciliação. Os dados recolhidos são então registados em impresso próprio do 
hospital e seguem para os SF, para serem verificados por um farmacêutico. Nesta fase, o 

farmacêutico compara a lista recolhida com a lista de medicamentos prescritos ao doente no 
hospital, assinalando eventuais discrepâncias, como exemplo a duplicação e/ou omissão de 

medicação, doses e posologias inadequadas. Finalizada esta fase, o impresso é entregue ao 
médico, para este avaliar as discrepâncias assinaladas, podendo estas ser intencionais ou não, 

e assim proceder às intervenções que se justifiquem.  
 

9.2 Farmacocinética clínica 
A farmacocinética clínica destaca-se como uma das atividades de monitorização 

terapêutica, realizada no âmbito de cuidados farmacêuticos prestados ao doente. Esta, tem 

como principal objetivo a otimização da terapêutica, e baseia-se na comparação entre 
concentrações séricas de um fármaco, obtidas do doente em determinado momento, e os 

valores simulados para a evolução das concentrações ao longo do tempo.  
 No HB, esta atividade é efetuada para a monitorização da Vancomicina e Gentamicina. A 

simulação de parâmetros farmacocinéticos é auxiliada pelo PK solutions pharmacokinetic 

software®, um programa informático que disponibiliza modelos farmacocinéticos construídos a 
partir de conjuntos de dados de concentrações alvo em diferentes populações, e que estima 

valores através de métodos Bayesianos. Para a interpretação e comparação correta dos dados, 
o FR deve conhecer a situação clínica dos doentes, para que consiga identificar os fatores que 

possam ser causa de alterações farmacocinéticas. Após a confirmação da adequação da 
colheita e interpretação dos dados, este deve sugerir ao médico os ajustes posológicos 

necessários. 
 

10. ENSAIOS CLÍNICOS (EC) 
No HB, está sediado o Centro Clínico Académico (2CA-Braga), uma parceria sem fins 

lucrativos, criada em 2012 entre o HB, a Universidade do Minho, o Hospital CUF Porto e a 
Eurotrials. O 2CA-Braga, atua como um Centro de Ensaio, dispondo de uma ala de internamento 
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do HB, para o desenvolvimento de projetos de investigação, contando com uma equipa 

diferenciada e multidisciplinar, que responde às necessidades dos investigadores, dos 
promotores e participantes dos EC. Cada EC tem incluído na sua equipa de investigação pelo 

menos 3 farmacêuticos, com formação obrigatória em Boas Práticas Clínicas. O setor de EC nos 
SF, localiza-se numa área específica, de acesso restrito, com controlo de temperatura e 

humidade. 
 

10.1 Processo de Seleção do Centro de Ensaio para um EC 
O processo tem início com a visita de qualificação do promotor ou monitor às instalações 

do setor de EC nos SF. Nesta fase, o promotor ou monitor disponibiliza aos farmacêuticos uma 

sinopse do protocolo com informações relativas ao Medicamento Experimental (ME) e ao 
recrutamento. Os SF disponibilizam ao promotor ou monitor, um resumo das informações 

importantes sobre o funcionamento do setor de EC. Se se verificarem as condições necessárias 
para o Centro Clínico ser aceite e este demonstrar interesse em realizar o EC, processa-se a 
Ativação do Centro de Ensaio e prossegue-se à fase seguinte. 

Na segunda fase, realiza-se uma reunião promovida pelo promotor ou monitor, designada 
visita de início, que é dirigida a toda a equipa de investigação e onde são estabelecidas as 

funções de cada interveniente. Para todos os EC a iniciar no 2CA-Braga, devem estar 
disponíveis todas aprovações necessárias, nomeadamente, da Comissão de Proteção de 

Dados, da Comissão de Ética para a Investigação Clínica (CEIC), do INFARMED, do 2CA-Braga 
e do HB. Além destas, devem ainda estar disponíveis licenças e autorizações a serem 

fornecidas pelo Promotor. É na visita de início que se define o circuito do ME, pelo qual o 
farmacêutico é exclusivamente responsável (Anexo VII). 

Na receção de um ME, o FR efetua a confirmação da identificação do produto, verificação 
da integridade das embalagens, quantidade, lotes e prazo de validade, regista a data e hora de 

receção na guia de remessa e atualiza a Base de Dados criada para o processo. Após estas 
etapas é necessário efetuar a confirmação no Interactive Web Response System (IWRS). 

O armazenamento de ME, dependendo do previsto na Brochura do Investigador e no 
Protocolo do Ensaio, pode ser feito numa sala à temperatura ambiente ou em frigoríficos numa 
outra sala. Na sala à temperatura ambiente, o farmacêutico é responsável pelo registo diário da 

temperatura, verificando as temperaturas máxima e mínima atingidas. A temperatura nos 
frigoríficos é controlada e registada pelo sistema Vigie, que emite alertas sempre que ocorrem 

desvios. Sempre que é detetado um desvio ao protocolo, seja pela equipa de investigação ou 
numa visita de monitorização pelo monitor, o ME deve ser imediatamente separado para a zona 

de quarentena, mantendo as condições de conservação conforme o protocolo, enquanto o 
centro aguarda as instruções a seguir. As visitas de monitorização pelo monitor ao centro, são 

feitas periodicamente no decorrer de um EC, com o intuito de verificar o cumprimento de todos 
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os procedimentos efetuados. No final destas visitas, o monitor redige um relatório de análise, 

onde aponta eventuais situações pendentes, e que é depois enviado a toda a equipa.  
As prescrições são enviadas para o FR, através do IWRS, para que depois possa 

preencher os formulários do ensaio, um relativo ao participante e outro ao medicamento. No 
momento da dispensa, é da sua responsabilidade informar o doente sobre a posologia, 

condições de acondicionamento, e a obrigação em devolver as embalagens e medicação não 
utilizada.  

No encerramento de um EC, é promovida uma visita onde se encerram todos os registos 
que ainda existirem em aberto, e onde é separada toda a medicação para devolver ao promotor. 

O dossier do EC é depois organizado, e deverá ser guardado durante um período de 15 anos, de 
acordo com as indicações do promotor.  

 
11. FARMACOVIGILÂNCIA  

Em Portugal, o Sistema Nacional de Farmacovigilância (SNF) é regulado pelo Decreto-Lei 

n.º 176/2006, de 30 de agosto, sendo constituído pela Direção de Gestão do Risco de 
Medicamentos do INFARMED, que assegura a sua coordenação, acompanhamento e aplicação, 

e por nove Unidades Regionais de Farmacovigilância [14]. 
A Unidade Regional de Farmacovigilância (URF) de Guimarães abrange todos os 

concelhos pertencentes aos Distritos de Braga e Viana do Castelo, estando, por isso, o HB 
incluído. Enquanto Unidade Regional, tem como função avaliar as notificações de reações 

adversas a medicamentos (RAM) ocorridas nas áreas geográficas que abrange e promover 
ações de formação junto dos seus notificadores. 

As notificações de RAM, isto é, de respostas nocivas e não intencionais a um ou mais 
medicamentos, devem ser comunicadas ao SNF por todos os profissionais de saúde ou utentes, 

através do preenchimento do formulário de notificação no Portal online de Farmacovigilância do 
INFARMED. Podem ser feitas notificações de RAM ou de suspeitas de RAM resultantes da 
utilização de medicamentos, ou ainda, de outras informações que sejam consideradas 

relevantes para a utilização do medicamento. No caso de notificações relativas a medicamentos 
biológicos, as mesmas devem incluir o nome do medicamento e respetivo lote. Todas as 

informações recolhidas das notificações são essenciais para garantir a monitorização contínua e 
eficaz da segurança dos medicamentos existentes no mercado. 

No HB, foi estabelecido um protocolo com a URF de Guimarães, que acorda o envio das 
notificações feitas no sistema de gestão de risco HER+, sem necessidade de duplicar a 

notificação no Portal online de Farmacovigilância do INFARMED. Conforme a legislação 
supracitada, o HB designou um delegado de farmacovigilância, no caso um farmacêutico, que 

exerce as suas funções em articulação com a URF. A este compete divulgar o SNF e promover, 
juntos dos profissionais de saúde, o envio notificações de suspeitas de RAM no sistema HER+. 
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PARTE II – PROJETO DE ANÁLISE À GESTÃO DE ARMAZÉNS 

AVANÇADOS 
1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

Semestralmente, os SF auditam o armazenamento de produtos nas FS dos SC, que 
inclui inventários ao stock. No início de uma auditoria é retirada uma listagem de existências de 

produtos (stock informático) e não deverão ocorrer quaisquer movimentações de stock durante o 
processo. Procede-se então à contagem dos produtos armazenados e à verificação dos prazos 

de validade e condições de armazenamento. Todos os produtos com prazo de validade expirado 
são contabilizados para o acerto informático do stock, e depois retirados. No final de cada 

auditoria é atualizado o stock informático do AA auditado e são elaborados 2 relatórios, um 
relativo ao armazenamento geral e outro específico do armazenamento de MPE (Anexo VIII e 

Anexo IX respetivamente). Estes, são enviados posteriormente ao respetivo Enfermeiro Chefe 
do serviço auditado. 
 

2. OBJETIVO 
A realização deste projeto teve como propósito a análise à gestão dos AA em 7 serviços 

(5B – Obstetrícia, 5C – Obstetrícia, Psiquiatria Homens, Psiquiatria Mulheres, 2D- 
Otorrinolaringologia, gastrologia e cirurgia vascular, 4B – Medicina Interna, 1D – Neurocirurgia) 

e, consequentemente, ao cumprimento dos principais objetivos da sua implementação, tendo por 
base os dados recolhidos dos relatórios das auditorias realizadas pelos SF, entre julho e agosto 

de 2019. 
 

3. METODOLOGIA 
A partir dos resultados da avaliação de 17 parâmetros nos relatórios relativos ao 

armazenamento geral (Anexo X) foram identificadas as não conformidades (Anexo XI). São 
também apresentados 3 indicadores, que permitiram calcular, por serviço, as percentagens de 
produtos com embalagem violada, com prazo de validade expirado e os que não integravam o 

stock definido (Anexo XII). Além destes indicadores, a contagem dos produtos em stock durante 
as auditorias permitiu a deteção de referências com erros de stock (em relação ao stock 

previamente definido para cada AA – Anexo XIII). 
Através dos dados obtidos dos relatórios relativos ao armazenamento de MPE, foram 

calculadas, por serviço, as percentagens de produtos em excesso, em falta, fora de validade, e 
com prazo de validade inferior a 3 meses (Anexo XIV). 

 
4. DISCUSSÃO 

Dos 7 serviços auditados, apenas um não apresentou inconformidades nos 17 parâmetros 
de avaliação (4B – Medicina Interna), contudo não foi considerado o parâmetro de registo da 
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temperatura do frigorífico nesse serviço, dado que a falta de evidência de registo estava 

justificada por avaria. Os serviços 5B e 2D apresentaram 7 e 8 inconformidades respetivamente, 
valores acrescidos em relação aos restantes serviços. 

Nos serviços 2D e 1D foram detetados produtos nos 3 indicadores avaliados nos 
relatórios, no 5C em 2 indicadores (medicamentos com embalagem violada e que não integram 

o stock definido), na Psiquiatria Mulheres e Psiquiatria Homens em 1 indicador (medicamentos 
com prazo de validade expirado), restando os serviços 5B e 4B sem produtos detetados. 

A maior de percentagem de referências com erro de stock, foi detetada no serviço 5B 
(92,03%), seguindo-se o 2D (87.67%), 1D (80.65%), Psiquiatria Homens (72.56%), Psiquiatria 

Mulheres (68.89%). Nos serviços 5C e 4B não foram detetadas referências com erros de stock. 
Dos dados obtidos dos relatórios específicos do armazenamento de MPE não foram 

detetadas quaisquer inconformidades.  
 
5. CONCLUSÃO 

As discrepâncias encontradas entre o stock informático e stock real possivelmente estarão 
relacionadas com a falha de registo dos consumos, o desvio de material de um serviço para 

outros, e a rutura de stock de algumas referências.  
É possível constatar que, conforme os resultados das auditorias aos 7 SC, os principais 

objetivos da implementação de AA nestes não estão a ser cumpridos, nomeadamente: reduzir o 
stock nos SC – os erros de stock estavam especialmente associados a excesso de produtos; 

facilitar o controlo dos prazos de validade – objetivo afetado pelo incumprimento da regra  “firt 
expired, first out” no armazenamento dos produtos; Reduzir o risco de desperdício, deterioração, 

quebra ou extravio; Melhorar a arrumação dos produtos nos SC. 
De forma geral a consulta dos stocks existentes em tempo real fica afetada por não 

estarem asseguradas as condições ideais na gestão de AA, e consequentemente impele uma 
reposição desadequada dos produtos. É, então, possível concluir que, embora a implementação 
de AA tenha vantagens, apresenta também vários desafios à sua utilização. 

O desenvolvimento deste projeto, foi relevante para dar início a uma avaliação à gestão de 
AA, mostrando a necessidade de continuidade deste trabalho para retirar conclusões 

representativas dos 14 serviços com AA no HB, e que sirvam depois, de base para a 
implementação de melhorias ao sistema. 
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ANEXOS 

Anexo I - Plano de estágio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo II - Exemplos de cartões Kanban® 

 

Anexo III - Exemplos da Sinalética de Identificação 
 
 
 
 
 

Distribuição Individual 
Diária em Dose Unitária 

      01/07 - 05/07    

Distribuição Clássica 

    08/07 - 12/07 

Distribuição em Regime 
de Ambulatório 

    15/07 - 19/07 Semana 1 Semana 2 Semana 3 

Medicamentos sujeitos a 
legislação restritiva 

    22/07 - 26/07 

Gestão + Ensaios 
Clínicos 

    05/08 - 09/08 

Intervenção 
Farmacêutica 

    29/07 - 02/08 Semana 6 

 

Semana 4 

 
Semana 5 

 

Comissões e grupos de 
trabalhos 

    26/08 - 30/08 

Preparação de estéreis e 
galénica 

    19/08 - 23/08 

Hospital de dia 
Oncológico + Citotóxicos 

    12/08 - 16/08 Semana 7 

 

Semana 9 

 
Semana 8 
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Anexo IV - Sinalética de Identificação 

 
Anexo V - Embalagem emitida pela FDS® 
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Anexo VI - Personal Digital Assistant (PDA) 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VII - Esquema das principais etapas do Circuito do Medicamento Experimental 
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Anexo VIII - Exemplo de um Relatório de Auditorias às Farmácias Satélite dos Serviços Clínicos 
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Anexo IX - Exemplo de um Relatório de Auditoria ao Stock de Medicamentos Estupefacientes e 

Psicotrópicos das Farmácias Satélite 
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Anexo X - Numeração dos parâmetros avaliados nos relatórios das auditorias aos armazéns 

avançados das Farmácias Satélite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Parâmetros de Avaliação 

1 Os medicamentos encontram-se corretamente arrumados, nos espaços que lhes estão destinados 

2 Existem medicamentos de doses de medicamentos acondicionados no mesmo espaço 

3 Existem medicamentos com prazo de validade expirado 

4 Acesso restrito: armário e sala de medicação fechados à chave 

5 Evidência de registo de controlo de temperatura e humidade ambientais 

6 Existência de medicamentos que não fazem parte do stock definido para o serviço 

7 Medicamentos a aguardar devolução aos SF no local destinados para o feito 

8 Medicamentos do domicílio devidamente identificados e armazenados 

9 A integridade das embalagens dos medicamentos é mantida 

10 Fármacos multidose etiquetados com data de abertura da embalagem e prazo de validade após 
abertura 

11 Evidência de registo de controlo da temperatura do frigorífico 

12 Gases medicinais armazenados no local destinado e cumprindo as normas de segurança 

13 Medicamentos fotossensíveis protegidos da luz 

14 Os profissionais conhecem o método de notificação RAM 

15 Existência de cartaz de medicamentos de alto risco 

16 Medicamentos identificados com etiqueta de acordo com a sinalética adotada 

17 Os profissionais conhecem o significado da sinalética de alerta instituída para medicamentos de alto 
risco e LASA 
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Anexo XI - Tabela de inconformidades por serviço, conforme os dados recolhidos nos relatórios 

das auditorias aos armazéns avançados das Farmácias Satélite 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo XII - Tabela de valores obtidos pelos indicadores avaliados nos relatórios das auditorias 

aos armazéns avançados das Farmácias Satélite 

 5B Psiquiatria 
Homens 

Psiquiatria 
Mulheres 5C 2D 4B 1D 

Unidades em stock 138 164 135 140 292 217 186 

Nº medicamentos com 
embalagem violada 0 0 0 10 35 0 5 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.38% 0.60% 0.00% 0.18% 
Nº medicamentos com 

prazo de validade expirado 0 8 8 0 4 0 4 

% 0.00% 0.50% 0.61% 0.00% 0.07% 0.00% 0.14% 
Nº medicamentos que não 
integram o stock definido 0 0 0 12 7 0 3 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.45% 0.12% 0.00% 0.11% 
 
 
 
 

 5B Psiquiatria 
Homens 

Psiquiatria 
Mulheres 5C 2D 4B 1D 

1 N S S S N S S 

2 S N N N S N N 

3 S S S N S N S 

4 S S S S S S S 

5 S N N S N S S 

6 S N N S S N S 

7 N S S N N S S 

8 S S S N N S S 

9 S S S S N S N 

10 S S S S S S S 

11 N S S S S NA S 

12 S S S S S S S 

13 S S S S S S S 

14 S S S S S S S 

15 S S S S S S S 

16 N S S S S S S 

17 S S S S S S S 

Total de 
inconformidades 7 2 2 3 8 0 3 

Legenda 
 Conforme 
 Inconformidade 
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Anexo XIII - Tabela de referências com erro de stock identificadas por serviço 

 

 5B Psiquiatria 
Homens 

Psiquiatria 
Mulheres 5C 2D 4B 1D 

Total de referências 138 164 135 140 292 217 186 
Referências com  

erro de stock 127 119 93 0 256 0 150 

% 92.03% 72.56% 68.89% 0.00% 87.67% 0.00% 80.65% 
 
 

 
Anexo XIV - Tabela de valores obtidos pelos indicadores avaliados nos relatórios de auditoria ao 
stock de Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos das Farmácias Satélite 
 

 5B Psiquiatria Homens e 
Psiquiatria Mulheres 5C 2D 4B 1D 1D 

Stock definido 54 56 55 67 100 35 
Unidades em excesso 0 0 0 0 0 0 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Unidades em falta 0 0 0 0 0 0 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Unidades fora do prazo de 

validade 0 0 0 0 0 0 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Unidades com prazo de 

validade inferior a 3 meses 0 0 0 0 0 0 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
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