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Resumo 

Este relatório descreve o estágio profissionalizante do Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas, no qual se aplica o conhecimento adquirido ao longo do 

curso. 

O documento encontra-se dividido em duas partes:  

A primeira parte descreve a organização, gestão e dispensa de medicação na 

Farmácia Borralho, onde realizei o estágio durante quatro meses, assim como as 

tarefas por mim realizadas. 

A segunda parte descreve os projetos que desenvolvi durante o estágio, os motivos 

que me levantam a escolhê-los, os seus objetivos, métodos e fundamento científico. 

Realizei um estudo sobre o conhecimento da população quanto à toxicidade do 

Paracetamol, e estabeleci um novo método organizacional de armazenamento dos 

Medicamentos Sujeitos a Receita Médica de modo a evitar erros na gestão do stock. 
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Parte 1 – Farmácia Borralho 

1. Introdução 

A Farmácia Comunitária (FC) é a principal área de atuação da profissão Farmacêutica. A 

elevada cobertura geográfica alcançada pelas FC a nível nacional traz à profissão uma 

vantagem incontestável no primeiro contacto com o utente. A disponibilidade do 

farmacêutico torna-o responsável pelo aconselhamento personalizado, cientificamente 

atualizado, e pela prestação dos cuidados de saúde à população da área em que a FC se 

insere, destacando o papel fundamental da profissão para o cumprimento dos objetivos do 

Serviço Nacional de Saúde (SNS). 

Tive a oportunidade de realizar o meu estágio na Farmácia Borralho (FB), no Porto, entre 29 

de abril e 30 de agosto de 2019. Durante este período, fui acompanhada e orientada pela 

Farmacêutica Adjunta da FB, a Dra. Maria José Mendonça, bem como por todos os 

elementos da FB, que sempre se demonstraram totalmente disponíveis. 

O presente relatório visa descrever de forma clara e sucinta todas as vertentes com que tive 

contacto durante o estágio na Farmácia Borralho. 

2. Farmácia Borralho 

2.1. Localização e Perfil de Utentes  

A FB localiza-se na Avenida de Fernão de Magalhães, número 692, freguesia do Bonfim, no 

concelho do Porto. Situa-se próxima da Clínica do Bonfim e tem acesso a vários transportes 

públicos, como autocarros e metro. A Diretora Técnica (DT) da FB é Dra. Maria da 

Conceição Cabral, que integra uma sociedade à qual pertence a Farmácia Moderna (FM), 

situada na cidade de Ílhavo. 

Os utentes são na sua maioria idosos polimedicados que visitam a farmácia frequentemente 

devido à sua medicação crónica. Devido à relativa proximidade ao centro, há também uma 

ligeira afluência de turistas em busca de produtos de saúde e bem estar (PSBE) como 

repelentes de insetos, analgésicos, antidiarreicos, cosmética de proteção solar, etc. 

2.2. Horário de Funcionamento 

O horário de atendimento ao público da FB é das 9h às 19h, de segunda a sexta-feira, sem 

interrupção para almoço, e das 9h às 13h ao sábado, estando encerrada aos domingos. O 

horário cumpre a legislação em vigor sob a forma do Decreto-Lei (DL) nº 172/2012, de 1 de 

Agosto. [1] 

O funcionamento em regime permanente da FB (funcionamento ininterrupto desde a hora de 

abertura até à hora de encerramento do dia seguinte) é calendarizado anualmente em 

coordenação com a Associação Nacional das Farmácias (ANF) e Administração Regional de 

Saúde. Todos os dias é colocada no exterior da Farmácia, de forma visível, a informação 
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que assinala as Farmácias do município em regime de serviço permanente, assim como as 

suas localizações e os contactos. 

2.3. Recursos Humanos 

O quadro técnico da FB está estruturado segundo os requisitos do DL nº 307/2007, de 31 de 

Agosto, que prevê que uma farmácia aberta ao público deverá dispor de pelo menos 2 

Farmacêuticos, que garantem a qualidade e segurança dos serviços prestados, seguindo as 

regras deontológicas inerentes ao cargo que ocupam, coadjuvados por Técnicos de 

Farmácia ou por outro pessoal devidamente habilitado [2].  

Assim, a FB possui na sua equipa três farmacêuticas: a Diretora Técnica e Proprietária Dra. 

Maria Conceição Cabral, a Farmacêutica Adjunta Dra. Maria José Mendonça e a Dra. 

Andreia Lima. 

Para além do quadro farmacêutico, a equipa da FB incluí também o sócio-gerente Dr. Pedro 

Cabral, três técnicos auxiliares de Farmácia, José Cunha, Margarida Pontes e Rute Ferreira, 

e uma auxiliar de limpeza, Cátia Ribeiro. 

2.4. Instalações 

2.4.1. Exterior 

A FB encontra-se ao nível da rua, sendo facilmente visível e identificável. Está identificada 

por um letreiro com a inscrição “FARMÁCIA BORRALHO”, cruz verde, montra e uma placa 

com a informação visível do nome da farmácia, a direção técnica e o horário de 

funcionamento [3]. A montra de exposição divulga as campanhas promocionais de produtos 

dermocosméticos e de higiene corporal, novos produtos do mercado ou produtos sazonais 

que vão ao encontro das necessidades dos utentes. Por motivos éticos, a FB não faz 

publicidade a Medicamentos.  

2.4.2. Interior 

As instalações internas cumprem os requisitos definidos pela Deliberação nº 1502/2014, de 

3 de Julho [4], relativos às divisões obrigatórias e áreas mínimas. O espaço interior encontra-

se então dividido em área de atendimento ao público e Back Office. A área de atendimento 

ao público engloba o espaço dedicado aos lineares, os quatro postos de atendimento e o 

gabinete de apoio ao utente. No Back Office, encontra-se a zona de receção de 

encomendas, o laboratório, o escritório e as instalações sanitárias. 

Área de atendimento ao público 

O espaço possui vários lineares de produtos cosméticos, organizados de acordo com a 

marca comercial, e ainda vários expositores móveis e uma gôndola no centro. Contempla 

zonas específicas de puericultura, veterinária, produtos dietéticos, produtos de higiene oral e 

produtos de geriatria. 
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Os produtos sazonais e os PSBE com maior rotação estão organizados em lineares, atrás 

do balcão. Além destes, os Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) 

também se encontram atrás dos balcões de atendimento e em gavetas, fora do alcance do 

público. 

O gabinete de apoio ao utente permite a prestação de um serviço privado e personalizado, 

destinando-se principalmente à medição de parâmetros bioquímicos e à administração de 

medicamentos injetáveis e vacinas pela Farmacêutica devidamente certificada. 

Adicionalmente, a FB tem à disposição uma balança eletrónica e um tensiómetro eletrónico 

de braço.  

Back Office 

É neste local que é efetuado o envio e receção de encomendas, o armazenamento de 

Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) e outros Produtos Farmacêuticos, e a 

gestão interna da FB. 

O envio e receção de encomendas é realizado num balcão adequado, com computador, 

leitor de códigos de barras e espaço para a divisão dos produtos rececionados por ordem de 

stock existente, que permite a constante confirmação do mesmo durante o armazenamento.  

É também neste espaço que se encontra o quadro Kaizen, como parte da metodologia 

desenvolvida pelo Kaizen Institute e implementada na FB, que permite uma visualização 

mais fácil dos objetivos, metas periódicas e do desempenho geral da equipa. 

A principal administração e gestão interna ocorre no gabinete da DT/escritório, onde 

decorrem as reuniões com elementos externos e Delegados Comerciais, possuindo também 

um espaço de arquivo e de bibliografia de apoio. 

2.5. Fontes de Informação 

A disponibilidade de bibliografia científica é fundamental no quotidiano de uma farmácia, 

pois permite uma rápida consulta e esclarecimento de dúvidas associadas às mais diversas 

situações de saúde pública [5]. Considerando a constante evolução do conhecimento, o 

Farmacêutico deve manter-se continuamente atualizado, para assim poder desempenhar 

conscientemente as suas obrigações profissionais perante a sociedade. 

A FB possui a Farmacopeia Portuguesa 9, o Prontuário Terapêutico e o Formulário Galénico 

Português, assim como outros livros e revistas no setor da saúde, para além da bibliografia 

obrigatória. É frequente o uso de bases de dados informáticas como o Infomed, para 

consulta do Resumo das Características do Medicamento (RCM), a fim de esclarecer 

dúvidas adicionais. De salientar que o próprio sistema informático (SI) utilizado na FB 

apresenta informações científicas na ficha individual de cada produto. 
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2.6. Sistema Informático 

A FB usa como SI  o Sifarma 2000®, desenvolvido pela empresa Glintt®. Este sistema é 

essencial nos processos de gestão quotidianos: gestão de encomendas e de devoluções, 

controlo de prazos de validade e de stock, entre outros. É de realçar a sua utilidade no ato 

da dispensa, pois permite consultar informações técnico-científicas sobre o produto, como 

indicações, posologia, contraindicações, reações adversas e interações medicamentosas, e 

ainda facilita o acompanhamento farmacoterapêutico pelo registo da ficha do utente.  

3. Gestão em Farmácia Comunitária 

A sustentabilidade de qualquer farmácia comunitária depende da sua gestão, pois além de 

um espaço de saúde, é também um estabelecimento comercial. Esta dualidade exige que o 

farmacêutico se torne num gestor capaz de garantir não só a ética e qualidade científica 

inerente ao medicamento, como a rentabilidade da farmácia. 

3.1. Grupo de compras 

No sentido de obter melhores condições comerciais, diversas farmácias fazem parte de 

grupos de compras, que permitem melhores condições face às individuais. Neste sentido, a 

FB pertence ao grupo Health Porto, usufruindo de condições comerciais vantajosas em 

produtos que constem no portefólio. Este, por sua vez, é criado consoante acordos entre o 

grupo e os laboratórios e posteriormente disponibilizado em armazenistas responsáveis pela 

sua distribuição pelas farmácias, como a Alliance Healthcare®. Em contrapartida, as 

farmácias do grupo passam a ter objetivos de vendas, a fim de justificar o acordo feito. 

3.2. Encomendas 

As encomendas diárias  têm o objetivo de repor o stock definido pela farmácia. Realizadas 

sempre no mesmo horário (até às 13h e fim do dia), é autoproposta pelo SI, baseada nos 

níveis mínimos e máximos de cada produto, e ajustada pelo Farmacêutico responsável.  

A FB realiza as suas encomendas diariamente para a Alliance Healthcare® e Cooprofar®, e 

pontualmente à Empifarma®, sendo as da Alliance Healthcare® entregues três vezes ao dia 

e as da Cooprofar® uma vez por dia. Em caso de rutura de stock de um determinado PF nos 

Fornecedores, se este existir na FM faz-se a transferência entre farmácias para colmatar a 

falha. 

As encomendas por via telefónica são úteis principalmente para o pedido de medicamentos 

rateados, mas também quando surgem dúvidas por vários motivos, como códigos inativos, 

produtos novos, previsão para o medicamento esgotado voltar ao mercado, entre outros. 

As encomendas instantâneas são realizadas, através do SI, no momento do atendimento, 

para que o Farmacêutico possa dar uma certeza ao utente sobre a chegada do produto à 

Farmácia. Existe ainda a possibilidade de realizar encomendas através do “Projeto Via 

Verde do Medicamento”, autorizado pelo Infarmed. Este projeto consiste numa encomenda 
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instantânea por uma via excecional de acesso a medicamentos rateados, isto é, que 

apresentam disponibilidade reduzida. As farmácias que não têm stock de determinado 

medicamento rateado, podem pedir por via verde ao distribuidor através de uma prescrição 

médica válida, obtendo assim acesso ao stock reservado para a via verde do fornecedor. 

As encomendas diretas aos laboratórios normalmente têm como objetivo obter melhores 

condições comerciais. Na FB estas encomendas são muitas vezes realizadas em conjunto 

com a FM a determinadas marcas de dermofarmácia e cosmética. 

Durante o estágio realizei diversas encomendas instantâneas e encomendas por via 

telefónica e tive ainda a oportunidade de compreender como eram efetuadas as 

encomendas diárias e encomendas diretas aos laboratórios. 

3.2.1. Receção de Encomendas 

As encomendas chegam à farmácia em contentores próprios identificativos do distribuidor e 

onde está assinalado o nome e a morada da farmácia. Cada encomenda está associada a 

uma fatura que acompanha a mesma, e no caso de não ter sido faturada, é enviada uma 

guia de remessa. Os produtos termolábeis são enviados em contentores térmicos e 

colocados no frigorífico assim que chegam à farmácia.  

Procede-se à leitura ótica do código de barras de cada produto, e verifica-se o estado da 

embalagem, o Preço Inscrito na Cartonagem (PIC), Prazo de Validade (PV) e o Preço de 

Venda à Farmácia (PVF), associado ou não a bónus, compara-se o número de embalagens 

faturadas com o número enviado e ordenam-se os produtos recebidos por quantidade 

existente em stock, para posterior confirmação durante o armazenamento. No caso dos 

produtos que apresentam stock negativo no Sifarma, são imediatamente separados após 

receção, pois correspondem a produtos já pagos pelos utentes ou encomendados para um 

utente específico, sendo colocados no local das “reservas pagas”. Após a leitura de todos os 

produtos verifica-se se há correspondência entre o total de embalagens rececionadas e o 

total de embalagens faturadas, bem como se o valor total faturado é igual ao valor total 

gerado pelo SI no momento da receção. 

Nos produtos com PIC, confirma-se se este corresponde ao Preço de Venda ao Público 

(PVP) do SI. Caso não exista correspondência, verifica-se se há stock na farmácia do 

produto. Se o stock for zero atualiza-se imediatamente o preço no Sifarma®, no entanto, se 

existir stock, coloca-se uma identificação no produto novo para atualização do PVP posterior 

à venda da embalagem antiga. 

As faturas originais que acompanham as encomendas são arquivadas, com o objetivo de as 

comparar com os dados do resumo mensal enviado pelos armazenistas à farmácia, e por 

motivos de obrigação legal. 

No caso dos PSBE, o preço é definido pela farmácia, tendo por base a seguinte fórmula: 

PVP = PVF + Margem de Comercialização + IVA. O preço deve ser marcado através de 
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uma etiqueta, cumprindo o disposto no Decreto-Lei n.º 25/2011, de 16 de junho. Assim, o 

PVP destes produtos é calculado no decorrer na receção da encomenda e sujeito às 

margens de lucro estabelecidas pela farmácia. 

A receção de encomendas foi das primeiras tarefas que tive na FB e uma constante diária 

ao longo do meu estágio, que permitiu uma melhor a perceção das embalagens e dos 

nomes comerciais, e um primeiro contacto com o sistema informático. Além disto, 

caracterizava-se por um momento de constante aprendizagem, pela consulta das 

informações científicas no Sifarma®. 

3.3. Devoluções 

Por vezes, é necessário recorrer à devolução de um produto, nomeadamente produtos 

pedidos por engano, PV expirado, produtos danificados, produtos não pedidos na 

encomenda, produtos sem rotação na farmácia e reservados por utentes que, entretanto, 

desistiram da compra, produtos faturados com preço diferente do indicado na embalagem, 

entre outros motivos. 

As devoluções podem também ser solicitadas pelo Infarmed ou diretamente pelos 

laboratórios, sendo comunicadas à farmácia através de circulares do Infarmed ou dos 

detentores de Autorização de Introdução no Mercado (AIM). Nestes casos, se a farmácia 

possuir o PF de um lote de recolha obrigatória, devolve-o ao seu fornecedor que, por sua 

vez, o encaminha para a entidade responsável. 

É necessário registar a devolução no Sifarma®, que emite uma Nota de Devolução onde 

consta o produto e as quantidades a devolver, o preço de compra, o motivo da devolução e 

o número da fatura de origem. Aquando da aprovação da devolução, é também enviada a 

Nota de Devolução para a Autoridade Tributária. De seguida, a Nota de Devolução é 

impressa em triplicado, e funcionará como guia de transporte do produto. Os documentos 

são assinados e carimbados pelo operador que emitiu a Nota de Devolução e 

posteriormente assinados e datados pelo motorista do fornecedor que recebe a devolução. 

O documento original e o duplicado são transportados juntamente com o produto, sendo que 

o triplicado é arquivado na farmácia, numa pasta específica.  

Após o envio do produto, o distribuidor pode ou não aceitar a devolução. Caso seja aceite, é 

emitida uma nota de crédito ou realizada a troca do produto e, posteriormente, é necessário 

fazer a regularização da devolução no Sifarma® 2000. Caso a devolução não seja aceite, o 

produto é devolvido à farmácia e volta a integrar o seu stock. 

Durante o estágio, efetuei várias devoluções de produtos por vários motivos, sendo o 

principal a desistência da compra por parte do utente. Realizei, ainda, reclamações por via 

telefónica no caso dos produtos terem vindo faturados e não terem sido enviados. 
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3.4. Armazenamento 

O correto armazenamento dos medicamentos e outros produtos existentes na farmácia é 

fundamental para garantir um rápido e eficiente atendimento dos utentes. O armazenamento 

de produtos em locais inapropriados pode implicar que o produto não seja encontrado e, 

posteriormente, não seja dispensado. Durante este processo é utilizado o modelo FEFO- 

First Expired-First Out, em que os produtos com PV menor devem ser colocados à frente 

para serem vendidos em primeiro lugar, de forma a evitar a devolução dos mesmos. 

Na FB, os Medicamentos são organizados em gavetas por Forma Farmacêutica (FF), sendo 

a maioria ocupada por Cápsulas e Comprimidos, e as restantes colunas divididas em 

Xaropes, Colutórios, FF semissólidas (como pomadas, cremes e geles), Pós/Saquetas, 

Efervescentes, Inaladores, Oftálmicos, Gotas Nasais/Auriculares, Contraceptivos hormonais, 

Cremes e óvulos vaginais, Injetáveis, Supositórios, Chás e Infusões, entre outros. As 

cápsulas e comprimidos estão organizadas por ordem alfabética do nome da substância 

ativa, seguida pela dosagem, pelo número de comprimidos e por fim pelo laboratório, sendo 

colocados em primeiro lugar os medicamentos de marca comercial registada e só depois os 

Medicamentos Genéricos (MG). 

Os estupefacientes e psicotrópicos são armazenados junto dos outros medicamentos, fora 

do alcance do público, numa gaveta específica, identificada com uma marca interna definida 

pela direção técnica da farmácia. Os MNSRM e PA, como cosméticos e produtos buco-

dentários, são acondicionados em áreas privilegiadas da zona de atendimento ao público. 

Todas as zonas de armazenamento estão sob condições de Temperatura e Humidade 

relativa controladas, ou seja, temperaturas inferiores a 25ºC e valores de humidade relativa 

inferiores a 60%. Além disso, o frigorífico apresenta temperaturas compreendidas entre os 

2-8ºC. A FB possui vários sensores de Temperatura e Humidade que fazem registos diários 

destas condições. 

3.5. Gestão de Stock e Controlo dos Prazos de Validade 

Os stocks dos PF e medicamentos existentes na farmácia devem satisfazer os pedidos dos 

utentes. No entanto, é necessário haver uma gestão de stocks adequada para não haver 

excesso de produtos que não são escoados e que conduzam a prejuízos à farmácia.  

O controlo dos prazos de validade é feito diariamente no momento da receção de 

encomendas ou pela emissão, através do Sifarma®, de uma “Lista de Controlo de Prazos de 

Validade”, onde constam os produtos cujo prazo de validade irá expirar no período definido 

pelo operador. Mediante esta lista são comparados quer os PV, quer o stock físico e o stock 

informático dos produtos, permitindo detetar discrepâncias que deverão ser corrigidas no 

sistema informático. Caso a validade expire num período inferior ao prazo de utilização ou 

de apenas um mês, é realizada a sua devolução ao fornecedor, que pode ou não ser aceite. 

Se ainda tem um PV alargado permanece no local e altera-se o PV no SI. 
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Na FB, a verificação dos PV é feita com vários meses de antecedência, e os PF a meses do 

fim do PV, como produtos de dermocosmética e excluindo MSRM e MNSRM, são colocados 

numa área visível do Back Office com sinalização adequada, para que a equipa tenha noção 

de possíveis produtos a aconselhar nos atendimentos adequados. 

O controlo de PV foi das primeiras tarefas que realizei na FB. Permitiu-me ter uma melhor 

perceção dos produtos que a farmácia possui e os seus locais de armazenamento. 

3.6. Reservas 

Quando o utente pede determinado PF cujo stock está a zero, efetua-se a encomenda do 

produto através de encomenda instantânea. O utente pode optar por deixar o produto pago, 

o que resulta num aviso de stock negativo no sifarma, levando a que o produto seja 

imediatamente separado no momento da receção de encomendas e colocado, juntamente 

com o triplicado da fatura, numa área do Back Office destinada a Reservas Pagas, ordenada 

por ordem alfabética do nome do utente. No fim do atendimento, entrega-se um duplicado 

da fatura ao utente com o produto reservado assinalado, com rúbrica do operador que 

realizou a reserva, e o triplicado é afixado num quadro no balcão de receção de 

encomendas. Aquando do levantamento da reserva por parte do utente, é pedida a 

assinatura do triplicado como comprovativo da entrega da reserva, e arquivado numa capa 

própria.  

Alternativamente, se o utente preferir não deixar a reserva paga, é preenchido manualmente 

um cartão impresso próprio, com o nome e contacto do utente, produto e Código Nacional 

do Produto (CNP), data da reserva e operador responsável. O cartão é colocado no quadro 

do balcão de receção de encomendas, e depois anexado ao produto aquando da sua 

chegada. O produto é então guardado numa área própria do Back Office destinada a 

Reservas Não Pagas, e contacta-se o utente a fim de informar da chegada do produto. 

4. Dispensa de Medicamentos 

A dispensa de medicamentos é a atividade central do farmacêutico e da farmácia 

comunitária, onde este deve promover sempre uma utilização segura, eficaz e racional dos 

medicamentos e, ainda, garantir que o utente possui toda a informação necessária sobre os 

mesmos.  

O farmacêutico encontra-se num ponto crítico do circuito do medicamento - imediatamente 

antes da administração - pelo que o seu papel é crucial. O acompanhamento 

farmacoterapêutico constante permite detetar Problemas Relacionados com o Medicamento, 

evitar Resultados Negativos associados ao Medicamento e ainda monitorizar e incentivar à 

adesão à terapêutica. 

Os medicamentos de uso humano, quanto à sua dispensa ao utente, podem ser 

classificados em MSRM, MNSRM e Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica de 

dispensa Exclusiva em Farmácia (MNSRM-EF). 
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4.1. Diretiva sobre os Medicamentos Falsificados 

A Diretiva 2011/62/EU do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Junho de 2011, visa 

impedir a comercialização de medicamentos falsificados, recorrendo a dispositivos de 

segurança inseridos nas embalagens dos medicamentos. Em complemento, o Regulamento 

Delegado (EU) 2016/161 da Comissão, de 2 de outubro de 2015, dita as especificações a 

seguir para estes dispositivos de segurança. 

Esta legislação pressupõe que cada embalagem de medicamento contenha um código 

bidimensional, sendo um número único e exclusivo de cada embalagem, assim como um 

selo que garanta que a embalagem é imune a alterações. Os códigos bidimensionais são 

ativados pelo detentor de AIM e desativados no momento de dispensa, na farmácia.  

A partir de 9 de fevereiro de 2019, todas as entidades envolvidas no circuito do 

medicamento passaram a reger-se obrigatoriamente por esta legislação. Neste sentido, 

todas as embalagens que entraram em circulação antes desta data, podem ser dispensadas 

normalmente até atingir o prazo de validade. 

4.2. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, são classificados como MSRM 

aqueles que [6]: 

a) “Possam constituir, direta ou indiretamente, um risco, mesmo quando usados para o 

fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica; 

b) Sejam com frequência utilizados em quantidade considerável para fins diferentes 

daquele a que se destinam, se daí puder resultar qualquer risco, direto ou indireto, 

para a saúde; 

c) Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade 

e ou efeitos secundários seja indispensável aprofundar; 

d) Sejam prescritos pelo médico para serem administrados por via parentérica”. 

Desta forma, a dispensa destes medicamentos só pode ser realizada mediante a 

apresentação de uma Receita Médica (RM), isto é, de uma prescrição devidamente 

elaborada por um médico habilitado para tal.  

4.2.1. Receita Médica 

A prescrição por meios eletrónicos tornou-se obrigatória pelo Despacho n.º 2935-B/2016  e 

pode ser feita através de uma Receita Eletrónica desmaterializada, também conhecida como 

Receita sem Papel, na qual a prescrição é acessível e interpretável apenas por 

equipamentos eletrónicos, como o telemóvel, ou através de uma Receita Eletrónica 

materializada, que se trata de uma receita impressa no momento da prescrição [7]. Estas 

receitas têm a vantagem de poderem ser acedidas várias vezes, antes de totalmente 

dispensadas. Nestes casos, o número máximo de embalagens é superior ao de uma receita 
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manual, sendo que cada medicamento pode ter 2 embalagens, se tratamento de curta ou 

média duração, tendo uma validade de 30 dias, ou 6 embalagens, em tratamentos de longa 

duração com uma validade de 6 meses. 

A prescrição manual, cada vez mais em desuso, só pode ser feita em quatro casos: Falência 

informática; Inadaptação do prescritor; Prescrição no domicílio; Até 40 receitas/mês. Para 

poder dispensar este tipo de receita, o farmacêutico deve confirmar que os seguintes 

requisitos estão preenchidos: dados do utente, entidade comparticipadora, exceção para a 

prescrição, local de prescrição, assinatura e vinheta do médico, validade da prescrição (30 

dias) e número de embalagens. Em cada receita manual só podem ser prescritos até 4 

medicamentos diferentes, num total de 4 embalagens por receita. Além disso, só podem ser 

prescritos no máximo 2 embalagens de cada medicamento, com exceção dos 

medicamentos de embalagem unitária em que podem estar prescritas  4 [8]. 

Durante o meu estágio, houve uma alteração ao modelo de receita manual, com atualização 

do símbolo do SNS para a comemoração dos 40 anos, e notificação de que só se poderiam 

aceitar receitas no modelo antigo que tivessem sido prescritas até ao final do mês de junho. 

Ao longo deste período tive a oportunidade de contactar com todos os tipos de receitas, 

sendo a maioria delas Receitas Eletrónicas materializadas. É indiscutível a vantagem de ter 

a receita automaticamente transcrita para o SI, com os medicamentos certos e a devida 

comparticipação, especialmente quando consideramos a constante problemática na 

intepretação de receitas manuais, que muitas vezes se apresentavam com informações 

incompletas ou caligrafia ilegível. Por outro lado, era notável a confusão da população mais 

idosa quando se tratavam de Receitas Eletrónicas desmaterializadas, por desconhecimento 

do conteúdo da receita e inadaptação ao telemóvel, o que por vezes levava à eliminação da 

mensagem e perda da receita.  

4.2.2. Medicamentos Genéricos 

Os Medicamentos Genéricos, distinguidos pela sigla MG, são medicamentos com a mesma 

substância ativa, FF, dosagem e indicação terapêutica que o medicamento original, mas de 

PVP mais barato. É dever do farmacêutico alertar o utente durante o aconselhamento para a 

existência de alternativas dentro de cada grupo homogénio, assim como a diferença de 

preço. De forma a garantir as opções de escolha ao utente, a farmácia deve dispor de pelo 

menos três medicamentos com a mesma substância ativa, forma farmacêutica, 

apresentação e dosagem, de entre os cinco mais baratos de cada grupo homogéneo. [9] 

Durante o estágio tive a oportunidade de esclarecer vários utentes sobre os MG, notando 

ainda uma elevada desconfiança na sua eficácia e segurança, geralmente por 

desconhecimento e crenças de falta de qualidade devido ao baixo preço, mas por vezes 

baseadas em opiniões dos próprios médicos, que alertavam contra o uso de genéricos. 
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4.2.3. Direito de opção 

O utente pode optar pela escolha de um qualquer medicamento que seja abrangido pelas 

indicações mencionadas na receita médica (em termos de DCI, forma farmacêutica, 

dosagem, apresentação e posologia), sendo obrigação do farmacêutico dar a conhecer ao 

utente o seu direito de opção. No entanto, em algumas situações, o médico pode enumerar 

algumas exceções, de acordo com o ponto 3 do artigo 6º, que restringem o direito de opção 

do utente: 

a) medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito, de acordo com 

informação cedida pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, 

I.P. (Infarmed); 

b) perante suspeita de intolerância ou reação adversa (previamente reportada ao 

Infarmed) a um dado medicamento com a mesma substância ativa, mas identificado 

com outra denominação comercial; 

c) no caso da prescrição de um medicamento destinado a assegurar a continuação de 

um tratamento com duração superior a 28 dias. 

Perante as exceções a) e b), o utente perde o seu direito de opção. No que diz respeito à 

exceção c), o utente pode exercer esse direito caso tenha preferência por um medicamento 

de preço inferior ao prescrito. [6] 

4.2.4. Psicotrópicos e Estupefacientes 

Os psicotrópicos e estupefacientes correspondem a substâncias que atuam ao nível do 

Sistema Nervoso Central (SNC), com possibilidade de causar dependência física e psíquica, 

o que implica um controlo mais apertado em todo o seu circuito, desde a aquisição até ao 

armazenamento e dispensa ao utente. A sua dispensa apresenta regras particulares, visto 

que estes medicamentos apresentam uma legislação específica, conforme descrito no 

Decreto-Lei nº 15/93, de 22 de janeiro. [10] 

O levantamento da medicação pode ser feito pelo próprio ou por um representante, pelo que 

é sempre obrigatória a apresentação de um documento de identificação para o registo do 

nome do utente e a sua morada e o nome, morada, data de nascimento, número e data de 

validade do cartão de cidadão do representante. No fim da venda, na FB, imprime-se um 

talão de psicotrópicos e o seu duplicado, e são guardados na farmácia durante três anos. 

Até ao dia 8 do mês seguinte à dispensa, a farmácia tem de enviar ao Infarmed a listagem 

de todas as saídas de psicotrópicos, assim como uma cópia digitalizada das receitas 

manuais. Além disso, todos os anos é obrigatório enviar um mapa de balanço dos 

psicotrópicos e estupefacientes, em janeiro. 

No decorrer do meu estágio, tive a oportunidade de dispensar algumas vezes este tipo de 

medicamentos, particularmente o Tapentadol. 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária                .  

12 
 

4.2.5. Comparticipação 

Quando é realizada a dispensa de MSRM, na sua maioria é aplicada uma comparticipação e 

o utente paga apenas uma parte do PVP desses medicamentos. Atualmente estão em vigor 

dois tipos de regimes, o Geral e o Excecional. Quanto ao regime Geral, consoante a 

classificação farmacoterapêutica, existem quatro escalões de comparticipação de 

medicamentos pelo Estado: [11][12] 

A. Comparticipação de 90% do PVP para: Hormonas e medicamentos usados no 

tratamento das doenças endócrinas; Medicamentos usados em afeções oculares; 

Medicamentos antineoplásicos e imunomoduladores. 

B. Comparticipação de 69% do PVP para: Medicamentos anti-infeciosos; Sistema 

nervoso central; Aparelho cardiovascular. 

C. Comparticipação de 37% do PVP para: Aparelho geniturinário; Aparelho locomotor; 

Medicação antialérgica. 

D. Comparticipação de 15% do PVP para: Novos medicamentos; Medicamentos com 

comparticipação ajustada; Medicamentos com regime de comparticipação transitório. 

Quando o valor da comparticipação por parte do estado é superior ao regime Normal, 

estamos perante um regime excecional de comparticipação que prevê dois tipos de 

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

especiais de utentes.  

As tiras-teste para determinação de glicemia, cetonemia e cetonúria, assim como as 

agulhas, seringas e lancetas usadas no controlo da Diabetes são comparticipadas pelo 

SNS, ou outras entidades, com uma comparticipação de 85% e 100%, respetivamente. 

A comparticipação de medicamentos pode advir de outros organismos além do SNS, em 

utentes que possuam regimes como SAMS (Serviços de Assistência Médico Social), 

podendo até haver isenção de pagamento, em alguns casos. 

Durante o estágio tive oportunidade de dispensar várias RM abrangidas por estes 

subsistemas, como SAMS, Multicare, CTT e Savida, entre outros. 

4.2.6. Faturação e Processamento 

As receitas manuais são conferidas no próprio momento da dispensa, seguida da impressão 

no verso do documento de faturação, ao qual é atribuído um número de ordem e um lote. O 

documento é então assinado pelo utente e datado, carimbado e assinado pelo profissional 

que faz a dispensa. No fim, as receitas são separadas consoante os organismos de 

comparticipação e agrupadas em lotes de trinta receitas.  

No final de cada mês há nova conferência do receituário, de modo a detetar erros de 

dispensa ou erros que possam colocar em causa a comparticipação pelos organismos 

responsáveis, e procede-se ao fecho de todos os lotes para que seja iniciada uma nova 

série no mês seguinte. A cada lote de receitas associa-se o Verbete, que se baseia num 
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resumo das receitas que constituem o lote, sendo este carimbado e dobrado sobre as 

receitas que lhe correspondem. Depois do fecho dos lotes e da sua faturação, estes são 

enviados para a ARS, ANF, ou outras entidades, conforme o caso, juntamente com o 

Resumo de Lotes e as guias da Fatura. Se for detetada alguma irregularidade, a receita 

pode ser devolvida à farmácia com a justificação da recusa, para que se possa proceder à 

regularização no mês da devolução.  

Durante o estágio tive a possibilidade de participar neste processo, aumentando a minha 

atenção e cuidado na validação das RM, durante e após o atendimento, e permitindo 

reconhecer de forma mais rápida os sistemas e subsistemas de comparticipação. 

4.3. Notificação de Reações Adversas 

A Farmacovigilância visa melhorar a segurança dos medicamentos, em defesa do utente e 

da Saúde Pública, através da deteção, avaliação e prevenção de Reações Adversas a 

Medicamentos (RAM). A RAM é definida como qualquer resposta prejudicial ou não 

intencional a um dado medicamento na sua dose terapêutica, e deve ser notificada pelo 

utente ou profissional de saúde ao Infarmed, através do portal online, e o mais rápido 

possível após a sua ocorrência. [13] 

A informação que é recolhida através da notificação de reações adversas é vital para 

garantir a monitorização contínua eficaz da segurança dos medicamentos existentes no 

mercado, permitindo identificar potenciais reações adversas novas, quantificar e melhor 

caracterizar reações adversas previamente identificadas e implementar medidas que 

permitam minimizar o risco da sua ocorrência. 

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de fazer uma notificação de RAM ao Infarmed, 

com o apoio da minha orientadora. Se por um lado questionei a pertinência de, num 

formulário inteiramente em português, pedirem a descrição da RAM preferêncialmente em 

inglês, é digna de nota a celeridade com que o Infarmed entrou em contacto com a 

Farmácia a fim de esclarecer dúvidas adicionais. 

4.4. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Os MNSRM são medicamentos que não cumprem os requisitos legais dos MSRM, podendo 

ser adquiridos pelo utente sem prescrição médica, tal como o nome indica. Com a 

implementação do Decreto-Lei nº 238/2007, de 19 de junho, a venda de MNSRM passou a 

ser permitida em outros locais para além de farmácias. [14] 

Habitualmente chamados de Medicamentos de Venda Livre (MVL), não têm direito a 

comparticipação, salvo em casos excecionais previstos na legislação. Assim sendo, o PVP 

destes medicamentos é estabelecido em regime livre, exceto no casos dos MNSRM 

comparticipados, caso em que o PVP é fixo da mesma forma que nos MSRM, por decreto-

lei. 
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Os MNSRM são particularmente úteis no aconselhamento farmacêutico para o alívio de 

sintomas menores, devendo ser sempre acompanhados da explicação sobre a indicação, 

posologia e cuidados a ter. É papel do farmacêutico promover perante os utentes a noção 

de que todos os medicamentos devem ser tomados com consciência e responsabilidade, 

independentemente da sujeição a prescrição médica ou não. 

Com o Decreto-Lei nº 128/2013 de 5 de setembro, surgiram os MNSRM de dispensa 

Exclusiva em Farmácia (MNSRM-EF).[15] Estes medicamentos podem ser dispensados pelo 

farmacêutico sem prescrição, mediante as indicações terapêuticas definidas e cumprindo os 

protocolos de dispensa estipulados pelo Infarmed. 

5. Dispensa de outros Produtos 

5.1. Dispositivos Médicos 

Os Dispositivos Médicos são usados para fins de diagnóstico, prevenção ou tratamento, 

distinguindo-se dos medicamentos por não usarem meios farmacológicos, imunológicos ou 

metabólicos para alcançar o efeito pretendido. [16] 

Passam por tiras e lancetas para o controlo da glicémia, pensos, adesivos, ligaduras,  

preservativos, testes de gravidez, termómetros, seringas, entre muitos outros.  

Durante o meu estágio tive a oportunidade de dispensar vários destes produtos. 

5.2. Medicamentos e Produtos Veterinários 

Segundo o Decreto-lei nº 148/2008, um medicamento veterinário é “toda a substância, ou 

associação de substâncias, apresentada como possuindo propriedades curativas ou 

preventivas de doenças em animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou 

administrada no animal com vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou, 

exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou 

modificar funções fisiológicas”. [17] 

Os produtos e medicamentos de veterinária apresentam um elevado valor para a saúde 

pública, uma vez que com a proteção da saúde do animal de estimação, também se protege 

indiretamente os donos dos mesmos. Na FB tive a oportunidade de dispensar vários destes 

produtos, principalmente desparasitantes externos e internos. De realçar que também tive a 

oportunidade de dispensar medicamentos de uso humano para animais, mediante 

prescrição do médico veterinário. 

5.3. Cosmética e Higiene Corporal 

Define-se produto cosmético, como qualquer substância ou preparação destinada a ser 

posta em contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano, designadamente 

epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com os 

dentes e as mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva ou principalmente, os limpar, 
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perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores 

corporais. [18] 

A FB conta com uma enorme variedade de produtos incluídos nesta categoria, com diversas 

marcas e gamas adaptadas a todos os tipos de pele. Nota-se que há uma preocupação 

crescente com o bem-estar da pele, que passa por todas as idades, desde crianças de pele 

atópica, adolescentes com problemas de acne, a senhoras preocupadas com a conservação 

da pele.  

Foi sem dúvida um dos maiores desafios durante o meu estágio aprender sobre toda a 

oferta de dermocosmética da FB para poder fazer um aconselhamento adequado e 

personalizado a cada caso. Felizmente, tive a oportunidade de frequentar formações da 

maioria das marcas que a FB possuía e aprender em melhor detalhe as indicações de cada 

produto. 

5.4. Suplementos Alimentares 

Os suplementos alimentares são géneros alimentícios que se destinam a complementar ou 

suplementar o regime alimentar normal e que constituem fontes concentradas de 

determinadas substâncias ou nutrientes com efeitos nutricionais ou fisiológicos. [19] Cabe ao 

Farmacêutico informar o utente que os suplementos alimentares não substituem um estilo 

de vida saudável e uma alimentação equilibrada.  

Na FB a maioria dos suplementos procurados eram multivitamínicos com a intenção de 

combater a fadiga, o cansaço, as cãibras e dores nas articulações, mas também tive a 

oportunidade de dispensar alguns suplementos para a gravidez e amamentação. 

5.5. Dietética e Alimentação especial 

A FB apresenta uma parceria com a marca Easyslim®, destinada ao combate do excesso 

de peso e da obesidade, tendo à disposição dos utentes uma vasta linha de alimentos e 

suplementos que auxiliam no processo de perda de gordura. A FB possui também uma 

ampla gama de opções dietéticas para os utentes com uma alimentação especial [20], desde 

bebidas enriquecidas para o estímulo do apetite e reforço calórico, a leites adequados às 

necessidades do bebé e que acompanham o seu crescimento (leites para lactentes, de 

transição e hipoalergénicos), e diferentes tipos de farinhas lácteas e não lácteas, com ou 

sem glúten. 

5.6. Produtos à base de Plantas 

Os produtos à base de plantas são definidos como qualquer produto que tenha 

exclusivamente uma ou mais substâncias ativas derivadas de plantas, uma ou mais 

preparações à base de plantas ou uma associação destas. [6] Durante o meu estágio notei 

uma procura principalmente por chás e infusões, particularmente à base de sene. Apesar de 
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não serem produtos muito procurados, é sempre importante ter em conta as possíveis 

interações que estes produtos podem ter com outra medicação que o utente esteja a tomar. 

6. Outros Serviços de Saúde 

6.1. Avaliação dos parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

A FB realiza a medição da pressão arterial e outros parâmetros bioquímicos como a 

glicemia, colesterol total, triglicerídeos e ácido úrico. A medição da glicemia capilar permite 

aos indivíduos com Diabetes um melhor controlo desta doença, e a medição dos níveis de 

colesterol e triglicerídeos é fundamental na avaliação de risco de doença cardiovascular, 

ambas patologias cada vez mais prevalentes. Durante o meu estágio tive a oportunidade de 

realizar todas estas medições.  

O serviço mais usado é, sem dúvida, o da medição da pressão arterial, chegando a ser 

usado diariamente por vários utentes. Considerando que a Hipertensão é uma das 

patologias mais presentes na população envelhecida, o controlo destes valores permite ao 

farmacêutico acompanhar melhor o utente, promovendo medidas não farmacológicas e a 

adesão à terapêutica. 

Na farmácia existe também uma balança automática que mede o Peso e Altura, calculando 

o IMC a partir destes valores. 

6.2. Administração de vacinas e injetáveis 

A administração de vacinas e medicamentos injetáveis só pode ser praticada por 

Farmacêuticos com formação específica. Na FB, todas as Farmacêuticas são 

especializadas na administração de injetáveis e vacinas não incluídas no Plano Nacional de 

Vacinação (PNV), oferecendo aos utentes um serviço com segurança e qualidade. Durante 

o meu estágio, tive a oportunidade de assistir à administração de medicamentos injetáveis 

pelas outras Farmacêuticas. 

6.3. Programa de Troca de Seringas 

A FB adere ao Programa de Troca de Seringas- “Diz Não a Uma Seringa em Segunda Mão”, 

que visa prevenir infeções pelo VIH e pelos vírus das Hepatites B e C, por via sexual, 

endovenosa e parentérica nas pessoas que utilizam drogas injetáveis. [21] O programa 

pretende recolher as seringas usadas e colocadas em local próprio para serem destruídas 

corretamente e, por cada duas seringas usadas entregues é fornecido gratuitamente um kit 

que inclui 2 seringas, 2 toalhetes, 2 ampolas de água bidestilada, 2 carteiras com ácido 

cítrico, 2 filtros, 2 recipientes e 1 preservativo. 

6.4. VALORMED 

A VALORMED é uma organização que tem na como base a especificidade do medicamento 

enquanto resíduo e, como tal, criou um sistema de gestão deste tipo de resíduos, desde a 

sua recolha até ao tratamento seguro.[22] Nesse âmbito, as Farmácias assumem a 
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responsabilidade pela receção de embalagens vazias e medicamentos fora de uso nos 

próprios estabelecimentos, bem como a sensibilização e esclarecimento dos utentes. 

A FB possui um contentor de recolha VALORMED, que quando cheio é recolhido pelos 

distribuidores que os encaminham para a entidade responsável pela reciclagem e 

incineração. 

6.5. Recolha de Radiografias 

A FB aderiu à campanha proposta pela Assistência Médica Internacional (AMI) de recolha 

de radiografias [23] para posterior reciclagem, a fim de diminuir a contaminação ambiental de 

prata. Apesar da recolha ser anual, é possível entregar as radiografias na FB em qualquer 

altura do ano. 

7. Formações 

Na profissão farmacêutica é essencial uma formação contínua e ativa para que o 

profissional se mantenha sempre atualizado perante o avanço do conhecimento e o 

lançamento de novos produtos de Saúde.  

Assim sendo, e com o objetivo de expandir e consolidar o meu conhecimento, estive 

presente em várias formações ao longo do estágio, que muito enriqueceram o meu 

percurso.  

Foram elas: Aderma, Aveeno, Avene, Bioativo, Bioderma, Comunicação Clínica, Ducray, 

Elancyl, Fungos e Dermatites tópicas, Jowae, Klorane, La Roche-Posay, Parasitas dos 

animais de companhia, YourGoodSkin. 

 

Parte 2- Projetos Desenvolvidos 

1. Uso e conhecimento da comunidade sobre o Paracetamol 

1.1. Introdução  

O paracetamol é o analgésico e antipirético mais usado a nível Mundial.[24] Consta da Lista 

de Medicamentos Essenciais da Organização Mundial de Saúde, que contempla os 

medicamentos considerados como os mais eficazes e seguros para responder às 

necessidades dum sistema de saúde.[25] Em contrapartida, é também responsável por 

milhares de intoxicações e centenas de mortes em países desenvolvidos, devido a falência 

hepática aguda.[26] 

Em 2018, a Food and Drug Administration (FDA), a autoridade responsável pelos 

medicamentos nos Estados Unidos da América (EUA), determinou a limitação da dosagem 

de paracetamol a um máximo de 325mg por comprimido, e exigiu a inclusão de um aviso 

sobre o potencial de falência hepática aguda na embalagem.[27] Em Portugal, a dosagem 

mais baixa à venda em comprimidos é de 500mg. 
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Em 2019, a Agência Francesa do Medicamento adicionou o paracetamol à lista de 

medicamentos de venda exclusiva em farmácia. [28] Em Portugal, o paracetamol de 500mg é 

MNSRM, podendo ser encontrado à venda em diversas superfícies comerciais. 

Nos Estados Unidos da América e no Reino Unido, a sobredosagem de paracetamol é a 

principal causa de falência hepática aguda. [29][30] Em Portugal, o paracetamol é o fármaco 

analgésico com mais intoxicações humanas registadas pelo Centro de Informação 

Antivenenos (CIAV). Em 2016, foi responsável por mais de 1000 intoxicações, 

representando 6,9% de todas as intoxicações medicamentosas desse ano. 

1.1.1. Administração 

O paracetamol pode ser administrado por via oral, retal ou intravenosa. É comercializado 

sob a forma de comprimidos de libertação simples, comprimidos efervescentes, 

comprimidos de libertação prolongada, gotas para crianças, supositórios e ainda 

preparações para administração intravenosa. 

Nos adultos, a dose em comprimidos é de 500mg ou 1000mg, sendo o intervalo de toma 

recomendado entre 6-8 horas, mas pode ser tomado com um intervalo mínimo de 4h, se 

necessário, não devendo ultrapassar a dose máxima diária recomendada de 4000 mg. No 

caso das crianças, as doses recomendadas por via oral são de 10-15 mg/kg a cada 4-6 

horas, não devendo exceder 5 tomas por dia. [31] 

1.1.2. Indicações Terapêuticas 

Está descrito que este fármaco está indicado no tratamento sintomático de situações 

clínicas que requerem um analgésico e/ou um antipirético, tais como:  

 Sintomatologia associada a estados gripais  

 Febre  

 Reações hiperérgicas da vacinação  

 Cefaleias ligeiras a moderadas  

 Enxaquecas com diagnóstico médico prévio  

 Odontalgias  

 Otalgias  

 Dismenorreia  

 Dores traumáticas, musculares e articulares  

 Dores associadas à osteoartrose  

 Analgésico antes e após intervenções cirúrgicas.  

1.1.3. Mecanismo de Ação 

O mecanismo de ação do paracetamol é ainda hoje motivo de debate. Existem vários 

mecanismos propostos, sendo o mais recente a inibição da COX e, consequentemente, da 

síntese de Prostaglandinas. 
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Adicionalmente, são propostos efeitos no mecanismo serotoninérgico, nos recetores 

canabinóides e via do Óxido Nítrico. 

1.1.3.1. Inibição da síntese de Prostaglandinas: 

A prostaglandina H2 sintetase (PGHS), mais conhecida pela sua isoforma constitutiva 

ciclooxigenase 1 (COX1), e a isoforma indutiva ciclooxigenase 2 (COX2), é a enzima 

responsável pela conversão do ácido araquidónico em prostaglandina H2 (PGH2).  

As prostaglandinas (PG) são responsáveis pela febre, dor e inflamação. 

 

 

Figura 1 - Mecanismo da Inibição da síntese de prostaglandinas pelo paracetamol 
Esquema adaptado [32] 

A PGHS tem dois locais ativos adjacentes a lados opostos do grupo heme: ciclooxigenase 

(COX) e peroxidase (POX). [33] A COX converte o ácido araquidónico em prostaglandina G2 

(PGG2) e a POX catalisa a transformação de PGG2 em PGH2. 

A conversão do ácido araquidónico a PGG2 está dependente da formação de radical 

tirosina-385 na COX. A POX converte Fe3+ no radical catião da protoporfirina IX, que é 

essencial para a conversão da tirosina-385 à forma radical. O paracetamol atua como 

substrato redutor na POX, reduzindo a disponibilidade do radical catião protoporfirina IX de 

ferro e, subsequentemente, a produção de radical tirosina-385 e PGG2. 
[34] 

A inibição da produção de PGG2 e, por consequência, PGH2, é responsável pelo efeito 

analgésico e antipirético deste fármaco. Isto vem contradizer estudos anteriores que 

negavam o mecanismo do paracetamol como interferente da COX pela ausência de 

atividade anti-inflamatória. 

1.1.3.2. Serotonina 

Existe evidência de que o efeito do paracetamol no sistema nocirrecetivo central está 

relacionado com a via serotoninérgica. Estudos em animais demonstraram que este efeito 

se baseia na atuação do paracetamol sobre os recetores 5-Hidroxi-Triptamina tipo 3 (5HT3). 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária                .  

20 
 

[35] Ensaios em humanos mostraram que a administração de antagonistas 5HT3 e a depleção 

de 5HT no cérebro bloqueavam o efeito analgésico do paracetamol, fortalecendo esta 

hipótese.[36][37] No entanto, outros estudos revelam que o o paracetamol não se liga aos 

recetores 5HT, pelo que a interação com estes recetores deve ocorrer de forma indireta. [38] 

1.1.3.3. Recetores Canabinóides 

O paracetamol não atua diretamente nos recetores canabinóides, sendo este mecanismo 

baseado na formação de um metabolito específico, a N-araquidonoilfenolamina (AM404). [39] 

Da pequena porção de paracetamol que não sofre metabolização hepática, uma parte é 

desacetilada a p-aminofenol, que é posteriormente conjugado com o ácido araquidónico 

para formar AM404. A AM404 também não tem ação direta nos recetores canabinóides, 

mas inibe o reuptake celular do endocanabinóide anandamida e, desta forma, contribui para 

o aumento da concentração disponível de canabinóides endógenos. [40] 

1.1.3.4. Óxido Nítrico 

A introdução de um estímulo doloroso leva à despolarização dos neurónios aferentes e à 

ativação dos recetores N-Metil-D-Aspartato (NMDA) de glutamato. A ativação destes 

recetores promove a produção de óxido nítrico (NO), que atua como neurotransmissor na 

nocicepção. O paracetamol inibe a enzima óxido nítrico sintetase, bloqueando a produção 

de NO e a transmissão do sinal nociceptivo a nível periférico. [41] 

1.1.4. Toxicidade 

Dentro das doses terapêuticas, o paracetamol é geralmente considerado como um fármaco 

seguro, no entanto, em situações de sobredosagem, tem um alto potencial hepatotóxico. [42] 

As principais causas de sobredosagem são intencionais, como no caso das tentativas de 

suicídio, mas existe também uma quantidade significativa de sobredosagens não 

intencionais, quando o indivíduo toma uma dose superior à segura com o objetivo de 

aumentar a eficácia terapêutica. A sobredosagem de paracetamol provoca principalmente 

falência hepática aguda, podendo também levar à falência de outros órgãos. [43] O rim é o 

segundo órgão mais afetado pela toxicidade do paracetamol. Cerca de um quarto dos 

indivíduos com hepatotoxicidade significativa, e mais de metade dos casos que 

desenvolvem insuficiência hepática, sofrem de disfunção renal. [44] 

1.1.4.1. Metabolismo tóxico 

A maioria do paracetamol é metabolizado a metabolitos não tóxicos, através de 

glucoronidação e sulfatação. Uma pequena parte é metabolizada pelo citocromo (CYP) 

P450 2E1 ao eletrófilo N-acetil-p-benzo-quinona imina (NAPQI). O NAPQI é extremamente 

hepatotóxico, possivelmente graças à ligação covalente às proteínas e ácidos nucleicos. No 

entanto, o NAPQI é rapidamente destoxificado pela interação com a glutationa, formando 

cisteína e conjugados do ácido mercaptúrico. Desde que haja glutationa suficiente, o fígado 
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continua protegido de danos. As sobredosagens de paracetamol provocam uma depleção 

das reservas de glutationa e permitem a lesão hepatotecidular. [45] 

1.1.4.2. Intoxicação clínica 

Nos adultos, a ingestão de 15 g ou mais de paracetamol leva à saturação das vias de 

glucoronidação e sulfatação hepáticas, desviando o processo metabólico para o sistema 

CYP e aumentando a produção de NAPQI.  

A progressão da intoxicação por paracetamol pode ser dividida em quatro partes: [45]  

1. Efeitos tóxicos pré-clínicos (concentração sérica normal de alanina aminotransferase),  

2. Lesão hepática (concentração elevada de alanina aminotransferase)  

3. Insuficiência hepática (lesão hepática com encefalopatia hepática)  

4. Recuperação  

Esta categorização é útil porque cada estado tem um prognóstico diferente e é tratado de 

maneira diferente. A lesão transitória do fígado pode ocorrer em pacientes tratados durante 

o estado pré-clínico, mas a recuperação é completa. Os pacientes que não são tratados até 

o desenvolvimento da lesão hepática têm um prognóstico variável, e os pacientes que 

apresentam insuficiência hepática têm um taxa de mortalidade de 20 a 40%. 

1.1.4.3. Tratamento 

No estado inicial da intoxicação, há uma tentativa de reduzir ao máximo a absorção do 

paracetamol através de vários métodos. Num estudo comparativo, a administração de 

carvão ativado revelou-se o método mais eficaz na redução da absorção, seguido da 

administração de xarope de ipaca e da lavagem gástrica. [46] 

O antídoto utilizado na Intoxicação por paracetamol é a N-Acetilcisteína (NAC), que funciona 

pela restauração da glutationa, levando à subsequente eliminação de NAPQI, o que impede 

a sua ligação às proteínas hepáticas e previne a destruição celular. [45] Entre os fatores que 

determinam a eficácia da NAC estão a suscetibilidade individual, a gravidade da intoxicação 

e o tempo decorrido entre a ingestão e o início do tratamento com a NAC. [47] 

Quando este tratamento não é suficiente e o dano hepático é irreversível e suficientemente 

grave, pode ser necessário proceder ao transplante de fígado para garantir a sobrevivência 

do indivíduo. [48] 

1.2. Enquadramento 

Desde as primeiras semanas de estágio que me apercebi da banalização na utilização do 

paracetamol, entre outros MNSRM. A sua acessibilidade proporcionava aos utentes uma 

sensação de segurança que os fazia desvalorizar a toxicidade associada a tudo o que é 

medicamento. Tive mais do que uma vez conversas com utentes que me disseram que se o 

medicamento estava à venda no supermercado, era porque não “fazia mal a ninguém”. 
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Quando lhes explicava as diferentes toxicidades dos MNSRM que pretendiam adquirir, eram 

muitas vezes minimizadas. 

O facto de existirem MNSRM em dosagens inferiores do mesmo fármaco que era MSRM em 

dosagens superiores (como o paracetamol e o ibuprofeno, por exemplo), originava também 

um sentimento de revolta e indignação quando a prescrição era pedida para a dispensa. 

Durante todos os meus aconselhamentos fiz da educação para a saúde uma prioridade e 

esforcei-me por sensibilizar a comunidade para o uso responsável do medicamento, os 

perigos da automedicação e, acima de tudo, frisei que os MNSRM não deixavam de ser 

medicamentos e, como tal, dignos de todo o cuidado e precauções adjacentes. 

No sentido de compreender melhor a extensão do uso e do conhecimento do paracetamol 

pela comunidade que frequentava a FB, resolvi realizar um estudo sobre esta temática. 

1.3. Objetivos 

O estudo teve como objetivo compreender melhor os hábitos de consumo de paracetamol 

por parte da população que frequenta a FB, assim como averiguar o seu conhecimento 

sobre este fármaco e a sua toxicidade quando tomado acima da janela de segurança 

terapêutica. 

1.4. Metodologia 

De forma a realizar este estudo, foi desenvolvido um questionário (ver anexo) que foi 

realizado presencialmente aos utentes da FB durante o período do estágio. O questionário 

foi elaborado com recurso à ferramenta online Google Forms, para que os dados recolhidos 

ficassem imediatamente na forma informática, facilitando assim a sua recolha e análise. No 

término do inquérito foi feito todo o aconselhamento normal da aquisição de paracetamol, 

sem qualquer prejuízo da informação dada ao utente, com o acréscimo de uma breve 

explicação e sensibilização sobre este tema. 

Garantiu-se o total anonimato dos inquiridos e todas as questões éticas foram 

salvaguardadas. 

1.4.1. Critérios de Inclusão 

No sentido de garantir a veracidade das respostas, os inquéritos foram realizados apenas 

mediante a aquisição de medicamentos contendo paracetamol, quando o mesmo fosse ser 

usado ou administrado pelo adquirente. Foi exigida a idade mínima de 18 anos para assim 

se garantir o consentimento para a participação no estudo, por ser a idade de maioridade 

segundo o Código Civil.  

1.4.2. Questionário 

O questionário foi elaborado com 3 partes distintas: 

1. Caracterização da amostra, com a recolha do Género e Faixa Etária do inquirido; 
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2. Recolha das informações relativas à aquisição e consumo de paracetamol, como 

Dosagem, Frequência de uso, Motivo da compra, e Indicação Terapêutica para a 

qual seria utilizado; 

3. Conhecimento do inquirido sobre o Intervalo de Toma, Dose Máxima e Toxicidade do 

paracetamol. 

Todas as respostas foram elaboradas com linguagem simples de forma a serem acessíveis 

e fáceis de compreender independentemente do grau de escolaridade do inquirido. As 

respostas eram fechadas, diretas e rápidas, de forma a minimizar o tempo dispendido para 

completar o inquérito e assim possibilitar a participação dos utentes com menos tempo 

disponível. 

1.4.3. Tratamento dos Dados 

No tratamento dos dados foram consideradas as médias e os respetivos desvios padrão. Os 

dados serão apresentados quantitativamente e em percentagem da população. 

1.5. Resultados e Discussão 

A análise e discussão dos resultados foram feitas seguindo a ordem das perguntas do 

estudo. 

1.5.1. Caracterização da Amostra 

A amostra total foi de 62 indivíduos, de ambos os géneros, sendo os inquiridos 

maioritariamente mulheres (77,5%), o que representa de forma fiel a população que mais 

frequenta a FB. Ao longo do estágio apercebi-me que esta realidade não se devia ao facto 

de as mulheres tomarem mais medicamentos que os homens, mas que são muitas vezes as 

responsáveis por adquirir a medicação dos maridos ou outros familiares. Para além disso, 

as mulheres também se apresentavam, no geral, mais recetivas à participação no estudo do 

que os homens. 

 

Gráfico 1 - Género da Amostra 

Relativamente à idade, a maioria dos inquiridos tinham mais de 75 anos (45,2%), seguidos 

pela faixa etária dos 50-74 anos (24,2%), dos 18-29 anos (21,0%) e finalmente 30-49 anos 
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(9,7%). Esta distribuição acaba por ilustrar a prevalência da população mais envelhecida 

que tradicionalmente procura mais as farmácias. 

 

Gráfico 2 - Faixas Etárias da Amostra 

 

1.5.2. Estudo do Consumo de Paracetamol 

A dosagem de paracetamol adquirida com mais frequência foi de 1g (75,8%), seguida da 

dosagem de 500mg (21,0%), sendo o paracetamol em associação com outros fármacos a 

opção menos procurada (3,2%). É importante salientar a grande preferência que os utentes 

demonstram pela dosagem de 1g, sendo na maioria dos casos a primeira escolha, 

principalmente pela crença de que a dosagem de 500mg não teria eficácia suficiente.  

 

Gráfico 3 - Dosagem adquirida 

Relativamente às mulheres, a maioria adquiriu a dosagem de 1g (77,1%), seguida de 500mg 

(20,8%), com apenas uma compra de outra dosagem (2,1%). Nos homens, também a 

maioria adquiriu a dosagem de 1g (71,4%), seguida de 500mg (21,4%), com apenas uma 

compra de outra dosagem (7,2%). Analisando os dados a nível percentual, compreendemos 

que a preferência pelas diferentes dosagens é praticamente idêntica entre géneros. 

 

 

13 

6 

15 

28 

0 5 10 15 20 25 30 

18-29 anos 

30-49 anos 

50-74 anos 

> 75 anos 

47 

13 

2 

0 10 20 30 40 50 

1g 

500 mg 

Outra 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária                .  

25 
 

 
Gráfico 4 - Dosagens adquiridas pelas mulheres 

 

 
Gráfico 5 - Dosagens adquiridas pelos homens 

 
 

O principal motivo que levou os inquiridos a adquirir paracetamol foi a intenção de ter o 

medicamento em casa (45,2%), para o terem mais acessível em caso de necessidade. A 

automedicação representa ainda uma facção significativa (24,2%), com a mesma 

prevalência que a aquisição por prescrição médica. Por fim, a aquisição deste medicamento 

graças ao aconselhamento por parte de outro profissional de saúde acaba por ser menos 

prevalente (12,9%). Estes resultados confirmam a familiaridade que os utentes têm com 

este fármaco, sentindo-se confiantes para o tomarem sem a necessidade de consultar um 

profissional de saúde. 

 

Gráfico 6 - Motivo da Compra 

É ainda digno de nota que, apesar do paracetamol na dosagem de 1g ser considerado 

MSRM, apenas 12 utentes apresentaram prescrição médica no ato da compra, dos 47 que 

adquiriram esta dosagem (25,5%). De notar que, se considerarmos que as pessoas que 

adquirem este medicamento para o terem em casa provavelmente não consultam um 

profissional de saúde antes da toma, a porção que toma este medicamento em modo de 

automedicação é de 30 indivíduos (63,8%). 
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Gráfico 7 - Motivo da Compra de Paracetamol 1g 

As indicações terapêuticas pelas quais este medicamento foi procurado pelos inquiridos 

foram o tratamento sintomático de cefaleias ligeiras a moderadas (48,4%), de dores 

traumáticas, musculares e articulares (TMA) (32,3%), febre (22,6%), odontalgias (9,7%), 

sintomatologia associada a estados gripais (SAEG) (8,1%), Enxaquecas com diagnóstico 

médico prévio (1,6%), reações hiperérgicas da vacinação (RHV) (1,6%), dismenorreia 

(1,6x%) e outra (1,6%). Quando questionada sobre o motivo pelo qual tomava paracetamol, 

a inquirida que respondeu “outra” afirmou que tomava diariamente antes de se deitar para 

dormir melhor, mas negou dores ou qualquer outra razão que justificasse a toma. 

 

Gráfico 8 - Indicação Terapêutica 

Relativamente à frequência de toma, a maioria dos inquiridos afirmou recorrer a este 

fármaco apenas em SOS (90,3%). Ainda assim, é de notar que existe uma porção dos 

utentes que o toma diariamente (6,5%). 
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Gráfico 9 - Frequência de Toma 

 

1.5.3. Estudo do Conhecimento da População sobre o Paracetamol 

A grande maioria dos inquiridos sabia que não devia tomar mais do que 4g de paracetamol 

por dia (90,3%). No entanto, uma porção revelou completa ignorância quando à dose 

máxima diária recomendada (9,7%). 

 

Gráfico 10 - Dose Máxima Diária 

Dos inquiridos que adquiriram paracetamol na dosagem de 500mg, todos sabiam que 

deviam esperar no mínimo 4 horas entre cada toma, sendo que a maioria deu respostas 

dentro do intervalo de toma recomendado, entre 6h (23,1%) e 8h (61,5%). 
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Gráfico 11 - Intervalo de toma de Paracetamol 500mg 

Dos inquiridos que adquiriram paracetamol na dosagem de 1g, a maioria deu respostas no 

intervalo de toma recomendado, de 6h (17,0%) a 8h (72,3%), havendo mesmo respostas 

com intervalo superior, de 12h (4,3%). Uma pequena porção respondeu o intervalo mínimo 

de espera de 4h (2,1%) . Em contraste com as respostas relativas à dosagem inferior, de 

500mg, este grupo teve uma pequena porção que respondeu com um intervalo de toma 

inferior ao considerado seguro (4,3%). É digno de nota que estas pessoas estão a tomar 

uma dose superior à do grupo anterior e ainda assim há respostas com um intervalo de 

tempo menor. De notar que houve quem respondesse que não havia necessidade de 

esperar uma hora completa antes de repetir a toma. Isto vem comprovar a falta de confiança 

na eficácia terapêutica do paracetamol a menos que tomado em altas doses. De relembrar 

que um dos principais motivos de sobredosagem deste fármaco é a toma excessiva com 

intenção curativa. Estes indivíduos apresentam então um maior risco de sobredosagem e 

danos hepáticos e renais. 

 

Gráfico 12 - Intervalo de Toma de Paracetamol 1g 

1 

8 

3 

1 

0 2 4 6 8 10 

12h 

8h 

6h 

4h 

2 

34 

8 

1 

1 

1 

0 10 20 30 40 

12h 

8h 

6h 

4h 

3h 

0h 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária                .  

29 
 

Relativamente ao conhecimento dos inquiridos sobre a toxicidade do paracetamol, a 

resposta mais prevalente revelou que não sabiam a toxicidade (48,4%). Ainda assim, uma 

porção considerável reconhecia o fármaco como tendo potencial para causar dano hepático 

(32,3%) ou renal (22,6%). Houve inquiridos que afirmaram que o fármaco não tinha 

toxicidade (9,7%), que causava dano no trato Gastro-Intestinal (GI) (8,1%), a nível cardíaco 

(4,8%) e mesmo venoso (1,6%). No decorrer dos inquéritos notei que os inquiridos 

reconheciam a toxicidade do paracetamol como semelhante à “de todos os medicamentos”, 

no sentido em que há um conhecimento geral sobre o potencial hepatotóxico dos fármacos 

atualmente comercializados, e não do paracetamol em específico. Os resultados desta 

questão em específico foram muito significativos, comprovando uma vez mais a ignorância 

da comunidade quanto à toxicidade de um fármaco que tomam com tanta frequência e, 

muitas vezes, em regime de automedicação. 

 

Gráfico 13 - Toxicidade do Paracetamol 

1.6. Conclusão 

Os critérios de seleção e os métodos utilizados para a realização do estudo levaram a um 
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saúde, e com pouco conhecimento sobre a toxicidade deste fármaco. Apesar de se tratar de 

um MSRM na dosagem de 1g, apenas um quarto dos utentes que adquiriam esta dosagem 

tinha uma prescrição, e mais de metade o tomava em regime de automedicação. 

Ainda que conste no Folheto Informativo que pessoas com problemas hepáticos não devem 

tomar este medicamento, fui muitas vezes olhada com surpresa quando indagava quanto a 

esta situação durante os meus atendimentos.  

Acredito que seria interessante realizar um estudo semelhante a este em maior escala, 

abrangendo mais farmácias a nível nacional e durante um maior período de tempo, no 

sentido de expandir e diversificar a amostra. 

 

2. Reorganização logística do stock de MSRM 

2.1. Importância 

A realidade atual da farmácia comunitária enquanto espaço comercial, para além de espaço 

de saúde, torna a gestão cada vez mais importante para o seu funcionamento, pois apenas 

desta forma é possível garantir o retorno financeiro e a viabilidade económica da farmácia. 

Neste contexto, algo que assume particular relevância para o bom funcionamento da 

farmácia é a gestão de stock, sendo imprescindível para o ato comercial e tendo um impacto 

direto no trabalho do farmacêutico e na qualidade do atendimento.  

O stock consiste nos bens disponíveis para serem transacionados em tempo útil. Está 

dependente de vários fatores, como a procura, a oferta, o meio onde a farmácia se insere, o 

espaço de armazenamento, a disponibilidade económica, entre outros.  

A caracterização da farmácia relativamente aos seus utentes, quanto às suas necessidades, 

aos seus hábitos e às suas expetativas, permite efetuar um aprovisionamento rentável e 

adequado. Além de favorecer a satisfação dos utentes relativamente ao atendimento e ao 

aconselhamento, evita a ocorrência de falhas e permite traçar objetivos para o futuro. [49] 

Um armazenamento deficiente do stock pode trazer perdas financeiras à farmácia e 

prejudicar a relação de confiança com o utente. Um exemplo disto é a diferença entre o 

stock real de um produto presente na farmácia e o seu stock virtual, registado no SI, que 

nem sempre coincidem. Isto leva não só a perdas de lucro da farmácia, que ao não 

encomendar o produto por acreditar que o tem em stock, depois se vê em falta quando o 

utente o requisita, como ao descontentamento deste mesmo utente, que poderá no futuro 

não regressar à farmácia por se ter deparado com esta falha, tornando este prejuízo maior 

ainda. 

As diferenças entre o stock virtual e o stock físico são uma realidade infelizmente bastante 

comum em farmácia comunitária, tanto por o produto estar mal arrumado, ou por erros na 

entrada de encomendas, erros devido a devoluções, transferências, entre outros motivos. 
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O incorreto armazenamento de produtos farmacêuticos traz prejuízos ao funcionamento da 

farmácia, levando não só à perda de tempo na procura de um medicamento mal arrumado, 

tempo este que poderia ser melhor dispendido no aconselhamento do utente, como ao 

escoamento do stock de forma pouco produtiva, sem ter em conta os prazos de validade 

dos produtos. 

De facto, a própria Ordem dos Farmacêuticos considera o armazenamento de 

medicamentos como algo prioritário para o funcionamento das farmácias, incluindo-o na 

Norma Geral sobre o medicamento e produtos de Saúde: “E.3.c. A identificação das zonas 

de armazenagem de produtos e a separação dos produtos entre si deve ser clara, para 

facilitar a arrumação correcta e evitar os erros por equívoco de produto.”. [50] 

2.2. Enquadramento 

A FB passou por vários métodos de organização dos MSRM nos últimos anos, baseando-se 

principalmente na separação dos medicamentos por forma farmacêutica e, dentro dos 

comprimidos e cápsulas, por substância ativa. Algo que torna particularmente complicada 

esta escolha de organização entre as cápsulas e comprimidos é a existência de cada vez 

mais medicamentos que consistem na associação de duas ou mais substâncias ativas, 

dificultando a noção imediata do seu lugar apropriado. Apesar do critério utilizado ser a 

primeira substância ativa que aparecia no sistema informático, era constante encontrar a 

mesma associação guardada com as diferentes substâncias ativas. 

Quando cheguei à FB, apercebi-me que a organização do momento acabava por ser uma 

mistura não propositada dos métodos antigos, provocada pelas alterações inacabadas. 

Como resultado, havia por vezes embalagens do mesmo produto em gavetas distintas.  

O método antigo mais prevalente separava os medicamentos por substância ativa, seguido 

de dosagem, e colocava as associações no fim de todas as dosagens. A título de exemplo, 

se um medicamento tivesse dosagens individuais de 25mg, 50mg, e 100mg, e uma 

associação em que tivesse 25mg com uma outra substância ativa, esta associação seria 

colocada depois da dosagem individual mais elevada, neste caso de 100mg. Isto tinha como 

desvantagem separar aquelas que acabavam por ser a mesma dosagem de uma substância 

ativa, e dificultar a procura das associações. 

Outro motivo de confusão eram os grupos homogéneos, por existirem medicamentos em 

embalagens com diferentes números de comprimidos. Para além disso, existiam 

substâncias ativas que se apresentavam também na forma gastroresistente ou 

orodispersível. Estes medicamentos eram por vezes guardados juntos e noutros casos 

separados, conforme o método.  

Todas estas variáveis e a falta de um método completamente estabelecido levavam a erros 

extremamente frequentes no armazenamento dos MSRM, que resultavam em muito tempo 

dispendido na procura dos mesmos durante o atendimento. A procura de um produto mal 
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arrumado era, mais do que diária, uma ocorrência quase horária, sendo um motivo de 

frustração e descontentamento geral e constante. 

Assim, tendo reconhecido esta como talvez a falha mais grave e com maior impacto na 

farmácia em que estagiava, tomei como projeto a implementação de um novo modelo de 

organização dos MSRM. 

2.3. Metodologia 

No sentido de facilitar a transição entre métodos, decidi basear-me no método em vigor, 

corrigindo os pontos em falha. O método que implementei seguia a seguinte ordem: 

1. Substância Ativa, começando pelo medicamento de marca, seguido dos genéricos 

ordenados por ordem alfabética do Laboratório fabricante, e mantendo as 

associações conforme a ordem do SI. 

2. Dosagem, por ordem crescente e colocando as associações diretamente a seguir 

à dosagem individual. 

3. Forma farmacêutica, por ordem alfabética, começando pelos comprimidos e 

cápsulas simples, seguidos dos gastrorresistentes, orodispersíveis e os revestidos 

por último. 

4. Quantidade de doses por embalagem, organizando por ordem crescente. 

Tendo o novo método definido, procedi à reorganização de todo o stock de cápsulas e 

comprimidos MSRM e, no sentido de facilitar a implementação desta organização, 

etiquetagem dos separadores individuais de cada medicamento com a especificação do 

mesmo. 

     

      Figura 1 - Gavetas de armazenamento                               Figura 2 – Separadores identificados 

Para além da reorganização destes medicamentos, acrescentei rótulos fluorescentes no 

exterior das gavetas com a indicação “Tirar” e “Repôr”, para incentivar à adesão ao método 

first in–first out, que prioriza a venda dos produtos com o prazo de validade mais curto. 
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2.4. Resultados e Conclusão 

Este projeto foi muito bem recebido pela equipa da farmácia, que reconheceu a importância 

do correto armazenamento dos MSRM e de ter um método completamente estabelecido. 

Apercebi-me que continuava a haver alguma confusão quanto ao lugar apropriado para as 

associações, geralmente quando não havia consulta prévia do SI. A etiquetagem dos 

separadores mostrou-se assim essencial para a implementação do novo método e foi muito 

eficaz para a manutenção da organização.  

Tendo em conta que este projeto foi implementado numa época com menos movimento de 

utentes, entre julho e agosto, foi a altura ideal para esta restruturação logística, por ter 

menos impacto no dia-a-dia da farmácia. Noutra altura teria sido muito mais complicado 

fazer movimentações de stock sem prejudicar o seu acesso e, consequentemente, a 

qualidade do atendimento ao utente. 

Depois da implementação deste projeto, a quantidade de erros associados ao 

armazenamento do stock reduziu consideravelmente, tornando-se raro o dia em que 

ocorriam. A equipa da farmácia mostrou-se muito satisfeita com os resultados e com a 

optimização deste aspeto essencial ao dia-a-dia da FB. 

3. Considerações Finais 

No culminar destes 5 anos de curso, o estágio na FB foi uma experiência deveras 

enriquecedora, na qual pude pôr em prática um pouco de tudo o que aprendi durante este 

percurso. Tive a oportunidade de experienciar pela primeira vez aquilo que verdadeiramente 

significa ser farmacêutica, e de viver este papel enquanto impulsionadora da saúde da 

comunidade frequentadora da farmácia.  

Diz-se que para se ser um bom farmacêutico, não se pode saber só de Farmácia, e neste 

estágio deu para compreender isso um pouco melhor. Não é por nada que a carreira exige 

uma constante capacitação profissional, e percebi importância de um farmacêutico se 

manter sempre atualizado e informado.  

De certa forma, os farmacêuticos são eternos estudantes. Para além de todo o fundamento 

científico, aprende-se com cada experiência, com cada conversa e com cada pessoa. 

Aprende-se um pouco de todas as áreas: da química à psicologia, da culinária à informática, 

do marketing à nutrição. Aprende-se com os mais velhos e os mais novos, os mais 

simpáticos e alguns menos bem-dispostos. Com uns aprende-se a explicar um conceito de 

forma diferente, outros obrigam-nos a ir rever matéria mais esquecida ou a descobrir coisas 

nunca antes exploradas. Há quem nos ensine a respirar fundo e tentar outra vez, e quem 

nos ensine que um sorriso vale tanto como muitas palavras. Um bom farmacêutico tem de 

ter em si muito amor, vontade de fazer o bem e ser sempre um pouco melhor do que no dia 

anterior. 
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Ser farmacêutico não está fácil. As condições económicas cada vez mais precárias tornam 

as farmácias financeiramente desafiantes. Os medicamentos vendidos fora das farmácias, a 

desvalorização do medicamento e da profissão, levam a que muitas pessoas nos vejam 

como meros vendedores de medicamentos. Cabe a nós, futuros farmacêuticos, lutar pela 

profissão e mostrar o valor do nosso serviço para a saúde das pessoas, das comunidades e 

do país. 

Termino o estágio com o sentimento de realização e de muitas metas alcançadas. Tarefas 

que no início pareciam tão desafiantes, como o aconselhamento, tornaram-se com a 

experiência algo até ansiado, pelo sentimento de dever cumprido para com o utente. Saber 

que os nossos conselhos terão impacto na vida e na saúde das pessoas é uma recompensa 

que nos faz sentir verdadeiramente o orgulho de ser farmacêuticos. Se não um conselho, 

por vezes um ouvido atento é suficiente para aliviar.  

Levarei sempre comigo um conselho muito especial que me foi dado por uma Farmacêutica:  

Por vezes o melhor remédio não é um medicamento, mas sim uma palavra amiga.  
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Anexos 

Anexo I – Inquérito realizado sobre o Paracetamol 
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Resumo 

Este relatório descreve o estágio profissionalizante do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas, no qual se aplica o conhecimento adquirido ao longo do curso. 

Tive a oportunidade de estagiar 2 meses, setembro e outubro, nos Serviços 

Farmacêuticos do Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, onde fiquei a 

conhecer a realidade de um farmacêutico hospitalar. Ao longo deste relatório descrevo 

cada uma das áreas com que tive contacto durante o estágio, assim como as atividades 

desenvolvidas. 

Realizei ainda um trabalho de pesquisa proposto pelas minhas orientadoras sobre a 

Epilepsia, fármacos antiepilépticos e as suas interações farmacológicas relevantes.  
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1. Hospital do Divino Espírito Santo 

O Hospital do Divino Espírito Santo (HDES) está situado no concelho de Ponta Delgada, na 

ilha de S.Miguel, sendo considerado o Hospital Central da Região Autónoma dos Açores 

(RAA). 

As origens do HDES remontam ao séc. XVI, onde surgiu o primeiro apoio hospitalar à 

população no seio de um convento localizado no centro da cidade, onde permaneceu sob a 

alçada da Santa Casa da Misericórdia até 1975, quando foi nacionalizado e a gestão 

transferida para o Governo da RAA. Em 1999 deu-se a transferência dos serviços para a 

localização atual. A 1 de janeiro de 2007, o HDES foi considerado entidade pública com 

natureza empresarial, cujo regime jurídico se encontra regulado no Decreto-lei 558/99[1], 

adaptado à RAA pelo Decreto Legislativo Regional 7/2008/A. [2] 

O HDES está incorporado no Sistema Regional de Saúde (SRS), como uma unidade 

prestadora de cuidados de saúde diferenciados aos utentes das ilhas de São Miguel e de 

Santa Maria e encarregue em algumas áreas clínicas das restantes ilhas do arquipélago dos 

Açores. É acreditado pela CHKS (Caspe Healthcare Knowlegde System), uma entidade 

internacional na área da qualidade em saúde, que tem como objetivo melhorar a organização, 

os serviços prestados aos utentes e à comunidade, e as condições de trabalho dos 

colaboradores. [3][4] 

Realizei o meu estágio no HDES em setembro e outubro de 2019, seguindo o Plano de 

Integração desenvolvido pelas minhas orientadoras (Anexo I). 

2. Serviços Farmacêuticos 

Segundo o Decreto-Lei n.º 44/204, de 2 de fevereiro de 1962, os Serviços Farmacêuticos (SF) 

correspondem a uma Estrutura com autonomia técnica e científica responsável por garantir, 

não só a terapia medicamentosa aos doentes, mas também a qualidade, a eficácia e a 

segurança do medicamento, e que incorpora equipas de cuidados de saúde e promove ações 

de investigação científica e de ensino. [5][6] 

Concerne aos SF: a seleção e aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e 

dispositivos médicos; o armazenamento e distribuição dos medicamentos e outros produtos 

de saúde; a preparação e manipulação de formas farmacêuticas; a reembalagem de 

medicamentos; a presença e participação em Comissões Técnicas (Farmácia e Terapêutica, 

Ética, Feridas e material de penso, Alimentação e Nutrição, o Programa de Prevenção e 

Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos - PPCIRA, entre outras); a 

Farmácia Clínica, Farmacocinética, Farmacovigilância e a prestação de Cuidados 

Farmacêuticos; a cooperação na elaboração de protocolos terapêuticos; a participação em 

Ensaios clínicos; a informação de medicamentos, esclarecimento de dúvidas por parte de 

outros profissionais de saúde e elaboração de ações de formação. 
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2.1. Localização e Horário de Funcionamento 

Os SF do HDES encontram-se no Piso 2 do corredor Norte-Poente.  

Funcionam todos os dias úteis das 8h00 às 20h, sem interrupação para almoço. O regime de 

prevenção é assegurado por um Farmacêutico Hospitalar (FH) por 24h durante o fim-de-

semana e feriados, assim como nos dias úteis das 20h às 8h00 do dia seguinte. Os 

colaboradores são distribuídos por diferentes horários semanais, de forma a assegurar a 

disponibilidade diária em horário alargado, o cumprimento das exigências dos diferentes 

serviços. 

2.2. Recursos Humanos  

A Diretora dos SF do HDES é a Dra. Ana Cristina Castanha. Os recursos humanos dos SF 

são constituídos por uma equipa multidisciplinar de, aproximadamente, cinquenta 

colaboradores: Farmacêuticos, Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT), Técnicos 

Superiores de Gestão e Economia, Assistentes Técnicos (AT) e Assistentes Operacionais 

(AO). Os SF estão organizados em áreas de trabalho distintas e cada uma delas tem um ou 

mais farmacêuticos responsáveis. Nem todos os farmacêuticos estão restritos a uma área de 

trabalho específica, sendo que a maioria alterna entre as diferentes áreas de trabalho de 

acordo com um sistema rotativo, segundo o horário mensal.  

2.3. Sistema Informático  

Os SF do HDES utilizam como sistema de informação hospitalar o programa informático da 

Glintt Health Care System, assim como todos os outros serviços do Hospital, o que permite 

realizar a gestão farmacêutica do medicamento. A Glintt (Global Intelligent Technologies) é 

considerada uma das maiores empresas tecnológicas portuguesas, marcando o setor da 

Saúde [7] . É através deste Sistema Informático (SI), constituído por vários módulos, que se 

realizam a maioria das operações de gestão, validação das prescrições, dispensa de 

medicamentos, entre muitas outras funcionalidades disponíveis, tendo como objetivos a 

uniformização, otimização e eficiência dos processos referentes ao circuito do medicamento, 

facilitando a comunicação entre os profissionais de saúde.  

Os FH possuem ainda acesso ao processo clínico eletrónico dos doentes através de uma 

extensão do SI da Glintt, que permite, em caso de dúvida relativamente a uma prescrição 

médica, consultar a história clínica do doente.  

3. Gestão dos medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos  

Uma boa gestão de stocks é a base do funcionamento e um desafio diário para os SF de 

qualquer Hospital. Esta gestão deve ser um processo eficiente, capaz de satisfazer as 

necessidades terapêuticas dos doentes, de forma a evitar a rutura ou o excesso de stock, pois 

ambas as situações acarretam consequências negativas, pelo que devem ser evitadas a todo 

o custo. A gestão de stocks corresponde a uma área dos SF muito complexa e de extrema 
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importância, que contempla várias fases: a seleção e aquisição dos medicamentos, produtos 

farmacêuticos e dispositivos médicos, a receção, armazenamento e distribuição, e terminando 

com a sua administração aos doentes [5]. 

3.1. Seleção e aquisição  

A seleção e aquisição é da responsabilidade do FH, que garante aos doentes produtos de 

qualidade e, sempre que possível, ao mais baixo custo. A seleção deve ter por base o 

Formulário Nacional de Medicamentos (FNM), as necessidades terapêuticas dos doentes do 

Hospital e critérios farmacoeconómicos [5]. O FNM está disponível online no site da Autoridade 

Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED), que lista todos os 

medicamentos e produtos farmacêuticos que podem ser adquiridos e utilizados em ambiente 

hospitalar, sendo este atualizado regularmente pela Comissão Nacional de Farmácia e 

Terapêutica (CNFT) [8]. Porém, os medicamentos não constantes do FNM deverão ser sujeitos 

a uma autorização prévia da Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) do HDES, para que 

possam ser utilizados no Hospital.  

A aquisição é efetuada pelo SI da Glintt através do Catálogo Online de Aprovisionamento 

Público sa Saúde [9], no qual os produtos a adquirir são selecionados de acordo com o seu 

valor económico, condições de estabilidade e de conservação e se estão adaptados à dose 

unitária. Caso os produtos a adquirir não estejam neste Catálogo, são obtidos por Ajuste 

Direto, ou seja, diretamente ao fornecedor/laboratório sem que tenha havido um concurso 

prévio, apenas para aquisições pequenas ou em casos de urgência. Para aquisições maiores 

é necessário recorrer a concusos públicos promovidos pela Saudaçor S.A., nos quais os 

laboratórios farmacêuticos apresentam as suas propostas. A Saudaçor S.A. (Sociedade 

Gestora de Recursos e Equipamentos de Saúde dos Açores) é uma sociedade anónima de 

capitais exclusivamente públicos, que tem por missão a prestação de serviços de interesse 

económico geral na área da saúde, sendo o seu objeto o planeamento e a gestão do Sistema 

Regional de Saúde e dos respetivos sistemas de informação, infra-estruturas e instalações. 

As aquisições por Ajuste Direto ou por Concurso Público fazem parte dos chamados Contratos 

Públicos. Quando os produtos que se pretende adquirir não têm Autorização de Introdução 

no Mercado (AIM) em Portugal procede-se à sua importação através de um pedido de 

Autorização de Utilização Especial (AUE) ao INFARMED, previamente autorizado pela CFT, 

por Ajuste Direto. Em situações de rutura de stock e/ou em situações de urgência, que não 

são colmatadas pelos fornecedores/laboratórios, são solicitados empréstimos a outros 

hospitais da RAA e, em caso de impossibilidade, a hospitais de Portugal Continental.  

Cada produto possui um código interno e o controlo das quantidades existentes nos SF é 

verificado através da ficha do produto do SI e/ou através da ficha de prateleira do produto, 

que permite registar os seus movimentos de entrada e saída. A ficha do produto eletrónica 

contém informações sobre o ponto de encomenda, a análise ABC, os níveis de stock (máximo, 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar                .  

4 
 

mínimo e de segurança), o consumo médio, as encomendas realizadas, o fornecedor, o prazo 

médio de entrega, entre outras informações. Quando um produto atinge o ponto de 

encomenda é necessário realizar um pedido de compra. Para tal, o cálculo da quantidade de 

produto a comprar tem por base a média mensal consumida nos últimos seis meses 

multiplicada pela quantidade de produto necessária para um determinado período de tempo, 

de acordo com a análise ABC. Uma vez que o HDES tem como limitação a sua localização 

geográfica, a insularidade, é necessário também ter em consideração o tempo de entrega das 

encomendas. Os pedidos de compra são, posteriormente, enviados para a Gestão dos SF 

onde são transformados em notas de encomenda, sendo estas autorizadas e assinadas pela 

Diretora dos SF. As notas de encomenda que ultrapassam o valor de 10 mil euros têm de ser 

enviadas para o Conselho de Administração para serem autorizadas, sendo que é necessário 

a assinatura de dois membros do conselho. As notas de encomenda, uma vez autorizadas, 

são enviadas aos fornecedores.  

3.2. Receção, conferência e armazenamento dos produtos adquiridos  

A receção e conferência dos produtos adquiridos são tarefas realizadas por um AT, que assina 

e data a fatura/guia de remessa que os acompanha, enquanto que o seu armazenamento é 

da responsabilidade do AO. Após a sua receção, é realizada a sua conferência que consiste 

em verificar a conformidade qualitativa e quantitativa entre a nota de encomenda e a 

fatura/guia de remessa dos produtos, analisar a integridade das embalagens, confirmar as 

condições de armazenamento e verificar e registar na fatura/guia de remessa os prazos de 

validade (PV) e os respetivos lotes [5]. A receção, conferência e armazenamento dos produtos 

adquiridos respeita a seguinte ordem de prioridade: medicamentos do frio, estupefacientes e 

psicotrópicos, citotóxicos e por fim os restantes medicamentos, produtos farmacêuticos e 

dispositivos médicos. Na receção de medicamentos hemoderivados é necessário, também, 

confirmar se foram enviados os Certificados de Autorização de Utilização de Lote (CAUL) 

correspondentes, emitidos pelo INFARMED. As matérias-primas adquiridas têm de vir 

acompanhadas com o seu respetivo Boletim de Análise.  

O AT dá entrada informática de todos os produtos rececionados. O seu armazenamento é 

feito nos diferentes armazéns existentes nos SF, por ordem alfabética da substância ativa e 

de acordo com o princípio FEFO (First Expired First Out), colocando-se em posição de serem 

dispensadas em primeiro lugar os produtos de menor PV. Em todos os armazéns é controlada 

a temperatura e humidade, cujos valores devem estar sempre inferiores a 25ºC e 60%, 

respetivamente. A temperatura dos produtos de frio é controlada por sensores de temperatura 

existentes nas câmaras frigoríficas, devendo estes serem conservados entre os 2 e 8 ºC.  

3.3. Controlo dos prazos de validade  

Os PV são conferidos mensalmente e, através do SI da Glintt, é emitida uma listagem de 

todos os produtos cujo PV termina nos três meses seguintes ao mês em questão. Esses 
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produtos são conferidos e separados para uma zona de quarentena, com as respetivas fichas 

de prateleira, onde são registados num impresso próprio, “Registo de Devoluções”, as suas 

quantidades e, posteriormente, são enviados para os fornecedores/laboratórios, que aceitam 

a sua devolução, para a troca por produto de PV mais longo ou enviam a respetiva nota de 

crédito. Sempre que possível, analisa-se a possibilidade de o produto ser usado por um 

determinado serviço antes do PV terminar. Caso o PV tenha expirado e os 

fornecedores/laboratórios não tenham aceitado a devolução, são remetidos para o circuito de 

resíduos hospitalares, onde serão destruídos de forma adequada. Os produtos que são 

destruídos ou que não se justifique reaprovisionar são arquivadas as fichas de prateleira do 

produto e inativadas do SI, quando o stock se encontra a zero e são arquivadas em local 

próprio, caso seja necessário novamente o produto. Para todos os produtos cujo PV está a 

terminar, o seu stock é avaliado e, caso seja necessário, procede-se ao seu 

reaprovisionamento, criando um pedido de compra, para que não haja rutura de stock. 

O controlo do PV é essencial para garantir a qualidade, segurança e eficácia dos 

medicamentos e outros produtos farmacêuticos. Desta forma, promove-se que os produtos 

com validade mais curta sejam os primeiros a serem consumidos, impedindo que os produtos 

com validade expirada sejam utilizados pelos serviços clínicos. 

4. Sistemas de distribuição de medicamentos  

A distribuição de medicamentos é uma atividade crucial dos SF e a com maior visibilidade no 

Hospital. Esta distribuição deve ser correta, eficaz e, acima de tudo, realizada com qualidade 

e segurança. Os SF apresentam diferentes sistemas de distribuição de medicamentos que 

visam o cumprimento das terapêuticas instituídas no Hospital, através da validação da 

prescrição médica, em regime de internamento, alta hospitalar ou de ambulatório; a 

racionalização da distribuição de medicamentos e os custos associados com as terapêuticas; 

a diminuição dos erros relacionados com a medicação; a monitorização da terapêutica e o 

respeito pelas boas práticas referidas no Manual de Farmácia Hospitalar, na legislação em 

vigor e nos procedimentos internos do Hospital. 

Sistemas de distribuição dos medicamentos no Hospital: 

Distribuição aos doentes 
internados 

Distribuição Tradicional 

Reposição de stocks nos 
serviços clínicos 

Medicamentos sujeitos a 
controlo especial 

Distribuição em Dose Unitária 
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Distribuição aos doentes 
externos 

Ambulatório Interno 

Unidade de Venda ao Público 

 

4.1. Distribuição Tradicional  

A Distribuição Tradicional de medicamentos e outros produtos farmacêuticos é o sistema de 

distribuição mais antigo dos SF do HDES. Este sistema é responsável pela reposição de 

stocks pré-definidos nos serviços clínicos do Hospital e está organizado em três áreas: uma 

sala de trabalho, onde são preparados os pedidos de reposição de stocks e os pedidos 

urgentes, uma sala de arquivo e uma zona de cedência dos pedidos já preparados, recolhidos 

pelos AO dos serviços requisitantes.  

Os serviços clínicos dispõem de um stock que permite satisfazer as necessidades 

correspondentes às alterações terapêuticas (por entrada de um novo doente ou em situações 

de emergência médica) que surgem ao longo do dia e nos períodos em que os SF funcionam 

em regime de prevenção. Este stock é pré-definido pelo FH em conjunto com o enfermeiro 

chefe do serviço, tendo por base a análise do registo de consumos, a aplicação da análise 

ABC e considerando as especificidades e especialidades envolvidas em cada serviço, 

resultando assim em stocks muito variáveis entre os diferentes serviços clínicos. Este 

processo é muito dinâmico, já que as necessidades se alteram perante novas circunstâncias, 

o que determina a necessidade da revisão periódica dos stocks, sendo da responsabilidade 

do FH. Estão estabelecidos dias para a reposição do nível de stock em cada serviço clínico. 

A cedência de medicamentos e outros produtos farmacêuticos por este sistema de distribuição 

impõe a receção de uma requisição eletrónica efetuada pelo serviço clínico, recorrendo ao 

módulo específico do SI da Glintt. É igualmente considerada como válida, mas com carácter 

excecional, a requisição manual. As requisições podem ser referentes a pedidos de reposição 

de stocks urgentes, normais ou personalizadas (individuais). Os pedidos são feitos por 

categorias: álcool, soros, benzodiazepinas, comprimidos e cápsulas, desinfetantes e 

antisséticos, injetáveis, medicação retal e diversos. As requisições personalizadas dizem 

respeito aos medicamentos sujeitos a controlo especial, que são impressas em modelos 

próprios, cuja prescrição e justificação clínica é analisada pelo FH, que avalia a adequação 

da justificação ao quadro clínico do doente. As requisições são validadas pelo FH que faz uma 

análise qualitativa e quantitativa das mesmas. Posteriormente, os pedidos são preparados 

pelos AO/AT, conferidos pelos TDT ou pelo FH e finalmente são dispensados ao AO do 

serviço clínico requesitante. Após todo este processo é efetuada a regularização do stock 
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informático dos produtos dispensados referentes às requisições manuais e informáticas pelos 

TDT. 

É através deste sistema de distribuição que são cedidas as bolsas de nutrição parentérica e 

a nutrição entérica, assim como são enviados medicamentos e outros produtos farmacêuticos 

para as Unidade de Saúde Regionais Locais que possuem Protocolos com o Hospital.  

4.1.1. Reposição de Stocks Nivelados  

A reposição de stocks nivelados são destinados a serviços com elevada rotação de utentes e 

número restrito de especialidades farmacêuticas, nomeadamente, o Bloco de Partos e a 

Neonatologia. Este sistema envolve a preparação da medicação necessária para estes 

serviços, em módulos de gavetas. Baseia-se na contagem dos medicamentos que não foram 

utilizados e na reposição do stock definido para esses serviços, sendo esta tarefa da 

responsabilidade dos AO/AT. O ato de conferência desses módulos é realizado pelos TDT.  

4.1.2. Medicamentos sujeitos a controlo especial  

Através do sistema de Distribuição Tradicional são também cedidos para os serviços clínicos, 

mas para doentes específicos, medicamentos sujeitos a um controlo legislativo restritivo: 

estupefacientes e psicotrópicos, hemoderivados, análogos da epoetina humana (para o 

Hospital Dia de Hemodiálise), material de penso, antibióticos de justificação obrigatória e 

medicamentos não incluídos nem no FNM nem na respetiva Adenda Hospitalar. Estes 

medicamentos são submetidos a um controlo especial dadas as suas características 

químicas, que podem estar associados a problemas graves de segurança, a reações adversas 

graves, a um elevado custo terapêutico ou podem ainda ser usados para fins não terapêuticos. 

O controlo rigoroso a que estes medicamentos estão sujeitos tem como objetivo garantir o 

seu uso racional e adequado.  

Os estupefacientes e psicotrópicos são fármacos derivados de opióides que atuam no sistema 

nervoso central, produzindo alterações de comportamento, humor e cognição, conduzindo à 

sua tolerância e dependência física e/ou psíquica. Visto que são medicamentos suscetíveis 

de tráfico e/ou abuso do seu consumo, todo o processo é rigorosamente controlado desde a 

receção, armazenamento, prescrição, dispensa, administração até à sua devolução [10]. Este 

processo é da responsabilidade exclusiva do FH, permitindo assim assegurar uma maior 

segurança no circuito destes medicamentos. São armazenados em armários com fechadura 

e aquando da sua receção são registados, pelo AT, no livro de “Registo de Entrada do Anexo 

VII”, criado pelos SF e, posteriormente, são conferidos pelo FH, que regista a sua entrada no 

“Copiador de estupefacientes e psicotrópicos” (livro que permite registar as entradas, saídas 

e quebras destes medicamentos) [11]. Para a sua dispensa é necessária a requisição 

informática do serviço clínico e o preenchimento pelo médico do Anexo X, modelo n.º1509, 

do Instituto Nacional da Casa da Moeda. O FH analisa a concordância entre a requisição do 

serviço e o Anexo X. Após a sua validação, o FH assina o Anexo X e de seguida os AO/AT 
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preparam o pedido. O FH, após a conferência do pedido já preparado, assina novamente o 

Anexo X e regista a sua saída dos SF no “Copiador de estupefacientes e psicotrópicos”, 

atribuíndo-lhe um número sequencial. De seguida, regista os números dos Anexos X a serem 

transportados pelo AO dos SF, no livro de “Registos de saída de estupefacientes e 

psicotrópicos”, criado pelos SF. O AO assina este livro, tornando-se encarregue de os 

entregar ao serviço clínico requesitante, no qual o enfermeiro que os recebe assina o Anexo 

X. O original do Anexo X volta para a farmácia para ser arquivado e o duplicado permanece 

no serviço clínico.  

Os medicamentos hemoderivados são produzidos a partir de componentes do sangue de 

origem humana (albumina, fatores de coagulação e imunoglobulinas). Uma vez que estes 

medicamentos estão sujeitos a um elevado risco de contaminação, reações adversas e 

consequente transmissão de doenças infeciosas, torna-se necessário controlá-los durante 

todo o seu circuito (receção, armazenamento, prescrição, dispensa, administração e 

devolução), de acordo com o Despacho n.º1051/2000 [12]. A dispensa destes medicamentos 

é da responsabilidade exclusiva do FH. Para a sua dispensa é preciso a requisição informática 

do serviço clínico e o modelo n.º1804 do Instituto Nacional da Casa da Moeda, com os 

Quadros A e B preenchidos pelo médico, sendo este constituído por duas vias (Via Farmácia 

e Via Serviço). O FH é responsável pela validação da requisição e do modelo e pela cedênca 

da medicação, preenchendo para o efeito o Quadro C do respetivo modelo e registando a 

cedência no “Copiador de registo da saída de hemoderivados”, atribuindo a cada modelo um 

número de registo sequencial. A medicação cedida deverá ser acompanhada pelo modelo e 

pelo respetivo Certificado de Autorização de Utilização de Lote (CAUL), emitido pelo 

INFARMED, que aprova a utilização terapêutica do lote do produto em causa. O enfermeiro 

do serviço requisitante deverá assinar e datar a receção da medicação na Via Farmácia, que 

é devolvida aos SF onde ficará arquivada. A Via Serviço é arquivada no processo clínico do 

doente depois do enfermeiro registar os dados da administração do hemoderivado no quadro 

D. Os medicamentos hemoderivados não administrados são devolvidos aos SF, 

acompanhados do “Impresso de Devolução de Hemoderivados”, devidamente preenchido. 

As Eritropoetinas são hormonas produzidas pelos rins que estimulam a eritropoiese. Os 

doentes insuficientes renais crónicos, os oncológicos, os transplantados e outros, tanto 

internados como a fazer diálise, necessitam desta hormona, de forma a evitar problemas 

associados à sua deficiência, como é o caso da anemia hipoplásica. O circuito de distribuição 

das eritropoetinas é também sujeito a um controlo especial, sendo o seu circuito regulado pelo 

Despacho n.º10/96 [13].  

Durante o meu estágio aprendi sobre o enquadramento legal destes medicamentos, 

acompanhando todo o seu circuito e participando no seu registo e conferência. 
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4.2. Distribuição Individualizada Diária em Dose Unitária  

O sistema de Distribuição Individualizada Diária em Dose Unitária consiste na preparação e 

entrega personalizada da terapêutica para 24h para cada doente internado nos diferentes 

serviços clínicos do Hospital.  

O processo inicia-se pela validação informática da prescrição médica por um FH. Para isso, o 

FH verifica se existe conformidade entre o medicamento prescrito com a via de administração 

selecionada, a dose, a frequência, o horário definido para a toma, o número de unidades a 

dispensar, as duplicações medicamentosas, as interações medicamentosas mais graves, as 

justificações terapêuticas definidas como necessárias e obrigatórias para o caso dos 

antibióticos, o aviso prévio de eventuais reações alérgicas, a duração da terapêutica, a 

parametrização das tomas no caso de medicamentos multidose e o sistema de distribuição 

selecionado (Distribuição Individualizada Diária em Dose Unitária ou Distribuição Tradicional). 

Quando o FH deteta alguma irregularidade com a prescrição ou tem alguma dúvida sobre a 

mesma, contacta o médico prescritor.  

A medicação é preparada em carros de unidose pelos TDT e pelos AO/AT, tendo em conta o 

Mapa Geral das prescrições validadas, individualmente para cada doente, dividida pelos 

horários de toma para cada 24h, com o auxílio do Kardex. O Kardex é um equipamento de 

dispensa automática da medicação que permite reduzir os erros e o tempo destinado a esta 

tarefa, melhorar a qualidade do trabalho executado e racionalizar os stocks [5]. Toda a 

medicação de maior volume e a medicação do frio (devidamente assinalada) é colocada nos 

carros, mas numa gaveta maior reservada para esse fim. Por questões logísticas, os serviços 

clínicos são divididos em serviços da manhã e em serviços da tarde, o que implica que a 

preparação e distribuição dos carros de unidose seja realizada em dois horários distintos 

consoante a sua saída dos SF até às 14h e às 16h, respetivamente. Deste modo, é dada 

prioridade à validação das prescrições e preparação dos carros de unidose dos serviços da 

manhã. Qualquer alteração nas prescrições médicas próximo da hora de saída dos carros 

unidose, resulta na emissão de um Mapa de Alteradas, que permite aos TDT atualizar a 

medicação dos doentes cuja prescrição sofreu alterações. Após a emissão desse mapa, para 

qualquer alteração nas prescrições dos doentes internados, o FH realiza um consumo ao 

doente, caso o medicamento prescrito não faça parte do stock dos serviços clínicos. Esta 

situação ocorre geralmente quando há admissão de um novo doente, alteração da terapêutica 

ou falha no envio/receção da medicação prevista. São os AO dos serviços requisitantes que 

se deslocam aos SF para levantar a medicação. A medicação devolvida dos serviços clínicos, 

no interior das gavetas dos carros unidose, é recolhida e separada por forma farmacêutica, 

substância ativa e dosagem. Posteriormente, é realizada a sua triagem, unidade a unidade e, 

caso, seja considerada em boas condições, é contabilizada a sua entrada e integrada 

novamente no stock.  
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O Hospital Dia de Psiquiatria apresenta um sistema unidose próprio, em que as prescrições 

são validadas manualmente pelos FH que preenchem um mapa de registo da terapêutica, 

facilitando a preparação da medicação pelos AO/AT para cada doente. Nesta área de 

trabalho, os FH necessitam de consultar com frequência fontes bibliográficas fildedignas e o 

processo clínico eletrónico dos doentes para o esclarecimento de dúvidas que surgem durante 

a validação das prescrições médicas e, também, para o esclarecimento diário de dúvidas 

colocadas pelos médicos e enfermeiros.  

4.3. Distribuição de Medicamentos em regime de Ambulatório  

A dispensa de medicamentos em regime de ambulatório surge da necessidade de vigilância 

e controlo de determinados regimes terapêuticos de patologias crónicas pelo potencial de 

carga tóxica dos fármacos e pelo seu elevado valor económico e ainda para assegurar a 

adesão dos doentes ao regime medicamentoso estabelecido. Nesta área, os medicamentos 

são dispensados para um período de trinta dias, salvo em situações especiais em que a 

medicação é dispensada para um maior período de tempo (por exemplo, quando o doente vai 

viajar ou tem dificuldades em se deslocar com frequência aos SF por morar muito longe do 

Hospital). A dispensa de medicamentos é da responsabilidade exclusiva do FH. A reposição 

de medicamentos nesta área é efetuada, semanalmente, através de um pedido informatizado 

realizado pelo FH, que é fornecido através da Distribuição Tradicional.  

O Despacho n.º13382/2012 estabelece que a prescrição de medicamentos para a dispensa 

em regime de ambulatório deve ser obrigatoriamente realizada através da prescrição 

eletrónica, com o objetivo de melhorar e uniformizar os procedimentos de monitorização dos 

medicamentos dispensados pelas farmácias hospitalares [14]. Todos os doentes do HDES, 

E.P.E têm um cartão com o seu nome e com o número do seu processo único hospitalar, onde 

se encontram registadas todas as informações referentes à sua passagem pelo Hospital. Para 

a dispensa de medicamentos em regime de ambulatório basta o doente apresentar este cartão 

para que o FH tenha acesso à prescrição eletrónica informatizada.  

Em regime de ambulatório é efetuado, gratuitamente:  

a) a dispensa de medicamentos aos utentes com patologias crónicas abrangidas por 

legislação própria (Anexo II), ou seja, os medicamentos são 100% comparticipados 

pela Serviço Regional de Saúde. Estes medicamentos apenas podem ser prescritos 

por médicos especialistas no diagnóstico e tratamento destas patologias e, para que 

sejam comparticipados, os médicos têm de fazer menção na receita médica da 

respetiva legislação em vigor;  

b) a dispensa de medicamentos da Adenda Hospitalar ou autorizados pela CFT para 

determinados doentes para patologias não abrangidas por legislação própria e que 

não podem ser adquiridos em farmácias comunitárias; 
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c) o envio de medicação, mensalmente, para o domicílio ou para o Centro de Saúde mais 

próximo da residência dos doentes, que têm dificuldades em levantar a sua medicação 

nos SF (envio também para as outras ilhas do arquipélago);  

d) a dispensa de medicamentos para o tratamento de doentes no período pós-operatório 

de situações de cirurgia de ambulatório, dispensados em caixas de unidose, sendo-

lhes cedida medicação para no máximo sete dias após a intervenção cirúrgica [15];  

e) a dispensa de métodos contracetivos invasivos (dispositivos intra-uterinos e implantes 

hormonais) no âmbito da consulta de Planeamento Familiar;  

f) a dispensa de medicamentos aos dadores de sangue;  

g) a dispensa de vacinas para imunoterapia específica (alergias), sendo estas 

personalizadas, encomendadas diretamente ao laboratório.  

Em regime de ambulatório é também realizada a venda de medicamentos esgotados perante 

a apresentação da receita médica com três carimbos de diferentes farmácias comunitárias, 

de acordo com o Regulamento geral da Farmácia Hospitalar [6].  

O processo de dispensa de medicamentos envolve a receção e validação da prescrição 

médica. No final, o utente assina um comprovativo de cedência dos medicamentos, que 

posteriormente é arquivado nos SF. Todos os dias é efetuada a conferência do receituário 

referente às cedências do dia anterior, possibilitando a deteção de possíveis erros e a sua 

correção em tempo útil. 

Passo 1: Receção da Prescrição 

 Solicitar ao utente o cartão de identificação hospitalar 

Passo 2: Validação da Prescrição 

 Analisar a validade da prescrição;  

 Avaliar o perfil farmacoterapêutico, consultando o histórico de prescrições 

e dispensa;  

 Consultar informações adicionais escritas pelo médico ou farmacêutico e a 

data da próxima consulta;  

 Verificar se a especialidade médica coincide com a patologia do doente;  

 Selecionar o centro de custo e o grupo (despacho ou portaria) que justifica 

a cedência; 

Passo 3: Cedência de medicamentos 

 Explicar ao doente o regime posológico, as condições de conservação dos 

medicamentos, a importância da adesão à terapêutica e a possibilidade de 

ocorrência de efeitos adversos;  

 Dispensar os medicamentos. 
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Durante o tempo que estive nesta área acompanhei todos os procedimentos de cedência 

acima referidos e participei na conferência do receituário. 

4.4. Unidade de Venda ao Público  

O Decreto Legislativo Regional n.º5/2011/A [16] e a Portaria n.º10/2012 [17] estabelecem o 

regime de dispensa de medicamentos em unidose pelos SF das Unidades de Saúde do 

Serviço Regional de Saúde e pelas Farmácias de Oficina instaladas na RAA. Trata-se de um 

processo pioneiro e inovador a nível nacional, que tem como objetivos a redução das 

despesas dos utentes com a aquisição de medicamentos, a redução da despesa pública com 

a sua aquisição e comparticipação e o combate ao desperdício de medicamentos. Assim 

sendo, a 5 de janeiro de 2012 abriu, nos SF, a Unidade de Venda ao Público (UVP), que 

consiste na venda de medicamentos em unidose, com prescrição médica, a utentes oriundos 

do serviço de urgência ou com alta médica de internamento. Para além da legislação regional 

em vigor foi elaborado um Manual pelos SF que descreve os procedimentos orientadores para 

a sua implementação e aplicação prática. O funcionamento da UVP é assegurado por um FH, 

um TDT e um AT. A UVP está aberta de segunda a sexta, das 10h às 19h, sem interrupção 

para almoço e ao sábado das 10h às 13h. Esta unidade dispõe de um equipamento de 

dispensa de medicamentos de forma automática, o Kardex.  

Na UVP são alvo de venda apenas os medicamentos que constem do FNM e da Adenda 

Hospitalar autorizada pelo Conselho de Administração do Hospital. Não são vendidos 

medicamentos estupefacientes nem dispositivos médicos. Sempre que possível, apenas é 

dispensado ao doente a quantidade de medicamentos necessária para os dias de tratamento, 

conforme especificado na prescrição médica. Sempre que os medicamentos são dispensados 

em regime de unidose são acondicionados em embalagens apropriadas, devidamente 

rotuladas e com o respetivo folheto informativo, de modo a garantir a boa conservação do 

medicamento, identificação, qualidade, estabilidade e rastreabilidade do lote. No caso de não 

haver indicação da duração do tratamento na receita médica é então cedida a totalidade da 

embalagem prescrita.  

A validação das prescrições médicas envolve a análise de vários dados, obedecendo às 

regras cumpridas em Farmácia Comunitária. Todos os dias são verificadas as receitas 

médicas dispensadas no dia anterior, a fim de identificar e corrigir possíveis erros ocorridos 

na dispensa dos medicamentos. Após a conferência de receituário, realizada exclusivamente 

pelo FH, as receitas são agrupadas por sistemas e subsistemas de saúde, sendo enviadas 

no final de cada mês aos Serviços Financeiros do Hospital.  

Enquanto estive na UVP acompanhei e participei ativamente em todo o procedimento de 

dispensa dos medicamentos em unidose e em nas atividades inerentes a esta unidade, 

nomeadamente no atendimento ao público e na conferência de receituário, sempre com a 

supervisão de um farmacêutico.  
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5. Farmacotecnia  

A preparação de medicamentos manipulados é de vital importância, porque este tipo de 

medicamento não se encontra disponível no mercado. A sua preparação é da 

responsabilidade do FH e do TDT, de forma a ajustar a terapêutica prescrita ao perfil 

fisiopatológico e às necessidades específicas de cada doente. A farmacotecnia nos SF do 

HDES integra duas áreas de preparação de medicamentos manipulados: os estéreis 

(medicamentos citotóxicos e não citotóxicos) e os não estéreis (fórmulas magistrais e 

oficinais), existindo um farmacêutico responsável por cada uma destas áreas. 

5.1. Preparações estéreis  

As preparações estéreis devem ser fabricadas em áreas limpas, com ar devidamente filtrado 

por filtros Hepa, cuja entrada de pessoal e dos materais necessários para a sua preparação 

é realizada por antecâmaras. O seu fabrico exige cuidados muito especiais, de modo a 

minimizar o risco de contaminação das preparações por microrganismos, partículas ou 

pirogénios; dos operadores (principalmente aquando da preparação de medicamentos 

citotóxicos) e do meio ambiente [5]. Todo o material utilizado é estéril, de forma a que não haja 

contaminação das preparações e as técnicas de manipulação devem garantir a obtenção de 

produtos estéreis com qualidade, segurança e eficácia.  

A preparação de medicamentos estéreis não é realizada no espaço físico dos SF do HDES, 

mas sim na Unidade de Preparação de Citostáticos (UPC). Na UPC são preparados 

medicamentos citotóxicos e não citotóxicos, que necessitam de serem preparados em 

ambiente estéril. Esta unidade é constituída por quatro salas distintas, devidamente 

pressurizadas: sala limpa (sala de preparação com pressão negativa) e antecâmara, sala de 

equipamento de proteção individual e sala de trabalho com pressões positivas. A sala limpa 

está equipada com duas câmaras de fluxo laminar vertical que protegem não só a preparação 

de possíveis contaminações bem como os operadores dos efeitos nocivos das substâncias 

citotóxicas que estão a manipular. As instalações, os equipamentos e os recursos humanos 

devidamente formados adstritos a esta unidade regem-se pelo Manual de Farmácia Hospitalar 

e pelo Manual de Preparação de Citotóxicos [5, 18]. Todos os dias estão na UPC dois FH e um 

TDT.  

5.1.1. Preparação de medicamentos citotóxicos  

A UPC centraliza a preparação dos medicamentos citotóxicos que se destinam a vários 

serviços clínicos: Hospital Dia de Oncologia, Hospital Dia de Hematologia Oncológica, 

Hospital Dia de Urologia, Hospital Dia de Pediatria, internamentos das especialidades de 

Oncologia Médica, de Urologia e de Pneumologia, consultas externas de Neurologia, de 

Oftalmologia e de Reumatologia e Bloco Operatório de Oftalmologia. Contudo, estes 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar                .  

14 
 

medicamentos podem ainda ser administrados em qualquer outro serviço clínico do Hospital 

que receba doentes a fazer quimioterapia.  

Um dos FH permanece na sala de trabalho, onde realiza várias tarefas: a validação das 

prescrições médicas informatizadas e manuais; a impressão dos mapas de produção dos 

protocolos de quimioterapia e os respetivos rótulos; a elaboração das “Folhas 

Farmacotécnicas” com o protocolo de quimioterapia quando as prescrições médicas são 

manuais e os respetivos rótulos; a preparação dos tabuleiros com os fármacos citotóxicos, os 

injetáveis de grande volume e o respetivo protocolo de quimioterapia do doente, colocando-

os no transfer (estrutura que permite a comunicação entre a sala de trabalho e a sala limpa e 

vice-versa); o acondicionamento secundário dos medicamentos citotóxicos manipulados para 

proteção da luz; o agendamento dos doentes cujos protocolos de quimioterapia ainda não 

estão informatizados; a dispensa de fármacos citotóxicos em regime de ambulatório 

(quimioterapia oral); a gestão dos stocks dos fármacos citotóxicos quer para manipulação quer 

para dispensa em regime de ambulatório e o apoio necessário à equipa médica e de 

enfermagem e aos doentes sobre os medicamentos citotóxicos. O TDT e o segundo FH 

encontram-se na sala limpa, com equipamento individual de proteção, na qual o TDT é 

responsável pela manipulação dos medicamentos citotóxicos, pela reposição dos stocks dos 

injetáveis de grande volume e por todo o material utilizado na sala limpa e o FH pela dupla 

validação dos protocolos de quimioterapia e respetivos rótulos e da manipulação realizada 

pelo TDT. Na ausência do TDT, o FH é quem manipula os medicamentos citotóxicos.  

Os medicamentos citotóxicos que não são administrados no Hospital Dia de Oncologia são 

acondicionados em malas de transporte, identificadas com a palavra “Citotóxicos”, sendo 

estas transportadas por um AO, que deverá conhecer o procedimento de atuação em caso de 

derrame e extravasamento de citostáticos, ao serviço clínico onde serão administrados. Na 

UPC é efetuado, semanalmente, o controlo microbiológico.  

Durante o meu estágio nesta unidade tive a oportunidade de acompanhar o processo de 

validação das prescrições médicas informatizadas e manuais, a impressão dos mapas de 

produção dos protocolos de quimioterapia com os respetivos rótulos e a elaboração das 

“Folhas Farmacotécnicas”. Participei na reposição dos stocks e preparação dos tabuleiros, 

assisti ao processo de preparação dos medicamentos citotóxicos na sala limpa, e tive a 

oportunidade de praticar a técnica asséptica com o equipamento apropriado, experimentando 

a transferência de água e soro entre frascos e bolsas que foram posteriormente rejeitadas. 

5.1.2. Preparação de medicamentos estéreis não citotóxicos  

A preparação de medicamentos estéreis não citotóxicos inclui a manipulação de 

medicamentos que pelas suas características ou pela situação clínica do doente a quem se 

destina, determina condições de preparação em ambiente assético. A preparação destes 

medicamentos é também realizada na UPC, na mesma sala limpa onde são preparados os 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar                .  

15 
 

medicamentos citotóxicos, mas numa câmara de fluxo laminar diferente. Por norma, os 

medicamentos não citotóxicos deveriam ser preparados numa sala limpa exclusiva. Dada a 

falta de instalações para este fim no HDES e dadas as necessidades dos doentes, torna-se 

necessário utilizar uma das câmaras de fluxo laminar vertical existentes na UPC para a 

preparação de medicamentos não citotóxicos, tais como: colírios fortificados, colírios de soro 

autólogo, injeções intravítreas, formulações intravenosas de alglucosidase alfa, entre outros.  

5.1.3. Nutrição Parentérica  

A nutrição parentérica não é preparada pelos SF do HDES, pois não têm instalações e 

equipamentos adequados para a sua preparação nem recursos humanos suficientes. Assim, 

é comprada já preparada em bolsas com diferente composição, adaptadas para várias idades 

e diferentes necessidades nutricionais, prontas a serem administradas no doente.  

5.2. Preparações não estéreis  

A preparação de medicamentos manipulados não estéreis é executada no Laboratório de 

Farmacotecnia, localizado nos SF. Aquando da receção da prescrição médica hospitalar, 

informaticamente ou manual, o FH é responsável pela sua validação, tendo em conta: a 

adequação do manipulado e da posologia à patologia do doente; a inexistência de 

incompatibilidades e interações medicamentosas que ponham em causa a ação do 

medicamento manipulado e a segurança do doente; e ainda a existência das matérias-primas 

e equipamentos para a sua manipulação.  

Após a validação, o FH preenche o “Pedido de Preparação de Medicamentos Manipulados” e 

entrega no Laboratório para que o medicamento seja preparado pelo TDT. O TDT começa 

por atribuir um n.º de lote interno ao medicamento manipulado que vai preparar, numa folha 

de registo própria. De seguida, o TDT procede ao preenchimento, na “Ficha Técnica de 

Preparação”, de várias informações: o nome do doente; o serviço clínico onde o doente se 

encontra; a quantidade do medicamento a preparar; as quantidades pesadas, origem, lote e 

PV das matérias-primas a utilizar na preparação do manipulado e o respetivo rótulo. Esta ficha 

já se encontra previamente preenchida com o material, equipamento, técnica de preparação, 

informação sobre a embalagem e rotulagem, indicação terapêutica do medicamento 

manipulado, funções das matérias-primas utilizadas e as referências bibliográficas, para os 

medicamentos manipulados mais frequentemente preparados nos SF, agilizando assim todo 

o processo. O TDT antes de iniciar a preparação do medicamento manipulado desinfeta a 

bancada de trabalho e reúne as matérias-primas e o material de que necessita para a sua 

preparação. Após a sua execução, o FH procede à verificação do medicamento manipulado 

preparado, aprovando ou rejeitando consoante o resultado esteja conforme ou não conforme 

com as especificações da Farmacopeia Portuguesa e do Formulário Galénico Português. O 

medicamento manipulado é, posteriormente, embalado e rotulado, de acordo com as 

especificações descritas na “Ficha Técnica de Preparação”, sendo esta arquivada nos SF, o 
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que permite a rastreabilidade destes medicamentos no caso de surgir algum problema. Os 

medicamentos manipulados preparados são depois colocados na gaveta do doente nos 

carros de unidose ou armazenados num local apropriado na Distribuição Tradicional, à 

temperatura ambiente ou no frio, a aguardar a sua dispensa para os serviços clínicos.  

Nesta área da farmacotecnia participei na validação das prescrições médicas de 

medicamentos manipulados e na preparação, acondicionamento, rotulagem e verificação da 

qualidade de alguns medicamentos manipulados, assim como assisti à reembalagem de 

doses unitárias sólidas (comprimidos e cápsulas).  

5.2.1. Fórmulas Magistrais, Oficinais e Papéis Medicamentosos  

No Laboratório de Farmacotecnia dos SF são preparadas Fórmulas Magistrais, Oficinais e 

Papéis Medicamentosos.  

A preparação de Fórmulas Magistrais deve utilizar o método adequado ao tipo de preparação 

do manipulado, de acordo com a fórmula prescrita pelo médico (Faça Segundo a Arte – FSA), 

adaptada às características do doente. São preparados, fundamentalmente, cremes, 

soluções, suspensões e xaropes. As soluções, suspensões e xaropes constituem uma forma 

farmacêutica alternativa às sólidas para os doentes que apresentam dificuldades em deglutir 

e além disso, as formas farmacêuticas líquidas permitem ajustar o volume de acordo com as 

necessidades posológicas dos doentes.  

As Fórmulas Oficinais são elaboradas segundo fórmulas que se encontram organizadas, por 

ordem alfabética, no Manual de Técnicas de Manipulados dos SF, baseadas na Farmacopeia 

Portuguesa IX, no Formulário Galénico Português ou noutra bibliografia sempre que aplicável.  

Os papéis medicamentosos são produzidos a partir de formas farmacêuticas sólidas 

(comprimidos ou cápsulas), quando não existe a dose prescrita no mercado. Estes papéis são 

preparados sobretudo para crianças, cuja dose da substância ativa é adaptada ao seu peso.  

No tempo que estive nesta área deram-me a oportunidade de participar em pesagens e na 

preparação de xaropes e colutórios, com a supervisão de um TDT.  

6. Cuidados farmacêuticos hospitalares  

Os Cuidados Farmacêuticos são uma das principais áreas do exercício da atividade 

farmacêutica que têm como objetivo promover e melhorar o uso racional dos medicamentos 

e minimizar os resultados negativos associados aos mesmos (reações adversas, doses sub-

terapêuticas, interações e toxicidade). Os Cuidados Farmacêuticos hospitalares englobam 

uma série de práticas: a validação das prescrições médicas dos doentes internados, a 

dispensa clínica de medicamentos associada ao aconselhamento farmacêutico, a Farmácia 

Clínica, a Reconciliação Terapêutica (RT), a farmacovigilância, a gestão do erro do 

medicamento e o apoio contínuo aos profissionais de saúde sobre os medicamentos. 
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6.1. Farmácia Clínica  

A Farmácia Clínica envolve a intervenção farmacêutica ativa e personalizada, centrada no 

doente e na melhor maneira de lhe dispensar os Cuidados Farmacêuticos com os menores 

riscos possíveis, promovendo a sua saúde e bem-estar [5] . Nesta área, o FH integra e colabora 

ativamente com uma equipa multidisciplinar constituída, principalmente, por médicos e 

enfermeiros, mas também podem fazer parte outros profissionais (psicólogos, nutricionistas, 

fisioterapeutas, assistentes sociais).  

Nos SF do HDES, existem três farmacêuticos que realizam, semanalmente, visitas clínicas ao 

Serviço de Ortopedia, às Unidades de Cuidados Intensivos e Intermédios e à Unidade de 

Cuidados Paliativos, sendo que o farmacêutico responsável por esta última unidade tem 

formação específica em Cuidados Paliativos, assim como toda a equipa clínica. As visitas 

clínicas consistem em reuniões, cujo objetivo é discutir o quadro clínico de todos os doentes 

que se encontram no momento internados naquele serviço e avaliar se devem ser feitos 

ajustes ou modificações ao plano inicialmente estabelecido. Portanto, o acompanhamento do 

doente pelo FH é, na maior parte das vezes, indireto. Nestas visitas, o farmacêutico 

acompanha a evolução do tratamento e promove o uso racional dos medicamentos 

individualmente através da revisão farmacoterapêutica, sugerindo e aconselhando as devidas 

modificações terapêuticas à medida que o estado clínico do doente evolui. É da 

responsabilidade do farmacêutico garantir que chega ao doente o medicamento certo, na dose 

certa, na frequência certa, na duração terapêutica certa, na via de administração e forma 

farmacêutica mais adequadas e que a terapêutica estabelecida tem qualidade, é segura e 

eficáz. O farmacêutico também colabora na prevenção e deteção de efeitos secundários e 

interações medicamentosas mais graves, avaliando sempre o risco/benefício de manter ou 

substituir a terapêutica.  

6.2. Farmacovigilância  

A Farmacovigilância consiste na avaliação da segurança dos medicamentos na sua fase de 

comercialização, sob condições de utilização na prática clínica. Tem como principais 

objetivos: a deteção precoce e a notificação de Reações Adversas aos Medicamentos (RAM), 

sobretudo as mais graves, embora já estejam descritas, mas também as não descritas 

independentemente da sua gravidade e o aumento da frequência das RAM graves e não 

graves; a adoção de medidas preventivas de RAM e a avaliação dos benefícios/riscos e as 

suas implicações para a Saúde Pública. Qualquer pessoa tem o dever de notificar e informar 

o Sistema Nacional de Farmacovigilância sempre que ocorrer uma RAM.  

Em 2000, foi criada a Unidade Regional de Farmacovigilância dos Açores vinculada ao 

Sistema Nacional de Farmacovigilância, na sequência de um protocolo estabelecido entre o 

Instituto de Inovação Tecnologia dos Açores e os SF do HDES [20]. Atualmente não se encontra 

ativa, e a farmacovigilância da RAA é da responsabilidade do INFARMED. 
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7. Ensaios clínicos  

Os SF do HDES dispõem de uma Unidade de Ensaios Clínicos, que integra: uma área de 

atendimento aos investigadores, monitores, coordenadores de EC ou elementos de entidades 

reguladoras; um armário para o armazenamento dos medicamentos experimentais, equipado 

com um datalogger (sistema de monitorização contínua da temperatura); um armário para as 

devoluções, para os medicamentos fora do PV e arquivo de toda a documentação relativa aos 

EC e ainda um frigorífico, onde os medicamentos experimentais são conservados a uma 

temperatura entre 2 a 8 (também equipado com um datalogger). A Unidade de Ensaios 

Clínicos é de acesso restrito e da responsabilidade de um FH com formação nesta área, que 

apresenta no seu horário mensal um dia destinado a esta unidade. Na ausência do FH 

responsável existe outro com a devida formação para o substituir.  

A descrição do contexto regulamentar que envolve a realização de EC, nomeadamente todos 

os pontos que têm de ser cumpridos e tidos em consideração na sua realização, está referida 

na Lei n.º21/2015 [21]. A Comissão de Ética para a Investigação Clínica elaborou um 

documento onde dá a conhecer as condições de funcionamento, bem como as normas para 

a implementação de um EC, abordando ainda a intervenção do farmacêutico [22].  

Os SF do HDES são, então, responsáveis pelo circuito de medicamentos experimentais e 

produtos medicinais sob investigação e auxiliares de estudo, cabendo ao farmacêutico a 

gestão de todo este circuito (receção, verificação, armazenamento, atualização e arquivo da 

documentação, preparação, dispensa, recolha e devolução), garantindo assim a sua 

rastreabilidade e segurança.  

8. Comissões técnicas hospitalares  

A CFT é um órgão multidisciplinar hospitalar dotado de competências para regulamentar a 

seleção e utilização dos medicamentos e/ou outros produtos farmacêuticos no Hospital [5]. A 

CFT é a principal Comissão Técnica dos Hospitais. No HDES, esta comissão é constituída 

por médicos e farmacêuticos, nomeados pelo Conselho de Administração, e presidida pelo 

Diretor Clínico do Hospital ou por alguém por ele delegado. Esta comissão reúne-se 

semanalmente e é da sua competência: “atuar como órgão de ligação entre os serviços de 

ação médica e os SF; pronunciar-se sobre a adequação da terapêutica prescrita aos doentes 

(...); selecionar entre as alternativas terapêuticas previstas no FNM a lista de medicamentos 

que serão disponibilizados pela instituição, implementar e monitorizar o cumprimento (...) dos 

critérios de utilização de medicamentos emitidos pela CNFT e (...) colaborar com a mesma 

disponibilizando a informação e os pareceres acerca da utilização dos medicamentos na sua 

instituição, sempre que para isso for solicitada; analisar com cada serviço hospitalar os custos 

da terapêutica que lhe são imputados, auditando periodicamente e identificando desvios na 

utilização dos medicamentos; diligenciar a promoção de estratégias efetivas na utilização 

racional do medicamento na instituição; colaborar com o Sistema Nacional de 
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Farmacovigilância; articular com as diferentes Comissões com responsabilidades no âmbito 

do medicamento (...) e propor o que tiver por conveniente dentro das matérias da sua 

competência” [23].  

A Comissão de Antimicrobianos, no HDES, foi integrada no Programa de Prevenção e 

Controle da Infeção e Resistência aos Antimicrobianos (PPCIRA), criado pela Direção Geral 

de Saúde, em 2013. O PPCIRA contempla um Grupo de Coordenação Regional, gerido pela 

Administração Regional de Saúde, que garante o cumprimento dos objetivos deste programa 

e um Grupo de Coordenação Local, existente em cada Unidade de Saúde, que no HDES é 

composto por uma equipa multidisciplinar de médicos, enfermeiros e um farmacêutico. Ao 

Grupo de Coordenação Local compete, essencialmente, supervisionar, promover e corrigir as 

práticas locais de prevenção e controlo de infeção (por exemplo, a higiene das mãos, o uso 

de equipamento de proteção individual e de controlo ambiental, a higienização de superfícies) 

e do uso de antimicrobianos através da implementação de programa de assistência à 

prescrição antibiótica, tanto em profilaxia como em terapêutica. Este grupo garante ainda o 

cumprimento obrigatório dos programas de vigilância epidemiológica de infeção associada a 

cuidados de saúde e de resistências aos antimicrobianos, e a revisão e validação das 

prescrições de carbapenemes e fluoroquinolonas, nas primeiras 96 horas de terapêutica [24]. 

Nos SF do HDES, o farmacêutico pertencente ao Grupo de Coordenação Local tem como 

funções: registar o número de doentes que estão a fazer terapêutica com carbapenemes, 

assim como a duração da respetiva terapêutica e a justificação clínica apresentada pelo 

médico prescritor; avaliar o consumo médio dos carbapenemes no Hospital através do cálculo 

da Dose Diária Definida; sugerir alterações à antibioterapia tendo em conta a existência de 

alternativas terapêuticas e os resultados dos antibiogramas e intervir junto dos outros 

profissionais de saúde para a importância da identificação do agente causal para que a 

terapêutica seja o mais dirigida e específica possível, recorrendo a antibióticos com espetro 

mais restrito. Neste contexto, o farmacêutico assume um papel muito importante no controlo 

da prescrição antibiótica, promovendo assim a redução do consumo de antibióticos de largo 

espetro, tanto em profilaxia como em terapêutica e também da duração da terapêutica. Desta 

forma, o farmacêutico contribui para a diminuição da taxa de resistência dos microrganismos 

aos antimicrobianos, que constitui um importante problema de saúde pública. 

A Comissão de Ética, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/95, zela “pela observância de 

padrões de ética no exercício das ciências médicas, por forma a proteger e garantir a 

dignidade e integridade humanas, procedendo à análise e reflexão sobre temas da prática 

médica que envolvam questões de ética”. É constituída por uma equipa multidisciplinar de 

médicos, enfermeiros, farmacêuticos, juristas, teólogos, psicólogos ou profissionais de outras 

áreas [25]. É responsável pelas questões éticas inerentes ao Hospital, nomeadamente pedidos 
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de estudos de investigação científica, inquéritos, autorização de EC e outros assuntos 

bioéticos.  

9. Atividades complementares  

Ao longo do meu estágio tive a oportunidade de enriquecer o meu conhecimento com sessões 

clínicas e formações.  

Assisti à palestra “Valor, Acesso e Sustentabilidade dos Medicamentos”, promovida pelo 

Núcleo de Formação do HDES, realizada no dia 6 de setembro de 2019. 

Participei na formação “Analgesia, Sedação e Delirum em Contexto Hospitalar”, promovida 

pelo Núcleo de Formação do HDES em parceria com o Serviço de Medicina Intensiva, 

realizado no dia 1 de outubro de 2019. 

10. Conclusão  

O estágio no HDES permitiu-me aprender mais sobre o papel do farmacêutico em contexto 

hospitalar e o enquadramento legislativo inerente ao mesmo, assim como aplicar o 

conhecimento adquirido ao longo do curso. Com este estágio compreendi realmente que o 

Farmacêutico Hospitalar exerce um papel único e indispensável nos Hospitais, ainda muito 

desconhecido pela população em geral. Fui muito bem acolhida por toda a equipa dos SF, e 

integrada nas diferentes áreas com muito empenho por parte dos profissionais para me 

explicar todos os pormenores do circuito do medicamento e do papel do farmacêutico. 

Acredito que dificilmente se encontrará um outro Hospital em Portugal capaz de igualar a 

hospitalidade, disponibilidade e acolhimento com que fui recebida nos SF do HDES. 

O trabalho que desenvolvi ao longo do meu estágio sobre a Epilepsia foi muito enriquecedor, 

uma vez que sabia pouco sobre esta doença, que afeta uma taxa ainda significativa da 

população. Foi particularmente bem recebido pela equipa dos SF, que reconheceu a 

pertinência do tema, especialmente numa classe de fármacos com tantas interações.  
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Anexos 

Anexo I – Plano de Integração nos SF do HDES 
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Anexo II - Tabela de patologias crónicas abrangidas por legislação própria 

 

Patologias Legislação 

Artrite Reumatóide 
Espondilite Anquilosante 
Artrite Psoriática 
Artrite Idiopática Juvenil Poliarticular 
Psoríase em Placas 
 

 

Fibrose Quística 
 

 

Portaria n.º 48/2016 de 22 de março 

Despacho n.º 9415/2016 14 de julho 
Despacho n.º 24/89, de 2 de fevereiro 

Doentes insuficientes crónicos e 
transplantados renais 

Despacho n.º 8680/2011 de 28 de junho 

Doentes com insuficiência renal crónica Despacho n.º 5821/2011 de 4 de abril 

Indivíduos afetados pelo HIV  
Deficiência da hormona de crescimento  
Esclerose Lateral Amiotrófica 

 

Despacho n.º 6716/2012 de 17 de maio 

Despacho n.º 12455/2010 de 2 de agosto 

Despacho n.º 14094/2012 de 30 de outubro 

Síndroma de Lennox-Gastaut 
 
Paraplegias espáticas familiares e ataxias 
cerebelosas hereditárias (Doença de 
Machado-Joseph) 
 
Profilaxia da rejeição aguda do transplante 
alogénico (hepático, cardíaco e renal) 
 
 
Doentes com Hepatite C 
 

 

Despacho nº 13622/99 de 16 de julho 

Despacho n.º 19972/99 de 20 de setembro 

Despacho n.º 8345/2012 de 21 de junho 

Portaria n.º 28/2017 de 26 de janeiro 
Portaria n.º 216-A/2015 de 14 de abril 

Esclerose Múltipla 
Doentes Acromegálicos 
Doenças inflamatórias intestinais (Doença 
de Crohn e Colite Ulcerosa) 

Portaria n.º 330/2016 de 20 de dezembro 

Desp. n.º 3837/2005 de 27 de janeiro 

Despacho n.º 9767/2014 de 29 de julho 
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Anexo III – Trabalho de pesquisa sobre a Epilepsia 
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