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Resumo 
No último ano do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, é-nos 

proporcionada a realização de um estágio curricular, segundo a escolha do estudante. 

Em farmácia hospitalar ou comunitária, temos a possibilidade de entrar em contacto 

com a realidade da profissão, consolidando todos os conhecimentos científicos e 

técnicos adquiridos ao longo do mestrado. 

Assim, durante os meses de novembro de 2019 a março de 2020, escolhi 

estagiar em farmácia comunitária, mais especificamente na Farmácia de Misericórdia 

de Braga. 

A primeira parte do relatório contempla todas as atividades realizadas na 

farmácia desde a receção e armazenamento de encomendas, prestação de serviços de 

saúde aos utentes (como a medição de padrões biométricos) até à dispensa de 

medicamentos entre outros. Todas estas atividades, demonstraram que a farmácia 

comunitária é uma área de constante adaptação e aprendizagem, com os utentes cada 

vez mais informados e exigentes e que o farmacêutico tem uma enorme 

responsabilidade em termos de educação e consciencialização do uso correto do 

medicamento. 

Na segunda parte deste relatório serão desenvolvidos dois temas.  

O primeiro tema surgiu após ter verificado a rutura de stock de alguns 

medicamentos e a posterior dúvida do utente em relação a medicamentos de marca e 

medicamentos genéricos aquando a dispensa das suas receitas. [1]  

Reparei que muitos utentes preferiam ficar sem tomar a sua medicação, em vez 

de procurarem alternativas terapêuticas como medicamentos de outros laboratórios, por 

desconhecimento da sua existência ou até por falta de confiança dos mesmos. 

Assim, durante o mês de fevereiro, eu e os meus colegas na farmácia, 

realizamos um inquérito sobre o conhecimento do utente em relação a “Medicamentos 

de Referência ou Medicamentos Genéricos”, para tentar descobrir quais as suas 

dúvidas e, posteriormente, tentar colmatar qualquer falha de informação sobre este 

tema na população da Farmácia da Misericórdia de Braga. 

Durante as últimas semanas de fevereiro e início de março, tornou-se aparente 

que a principal preocupação dos utentes se virou para o aparecimento do novo 

coronavírus. Todas as minhas atividades na farmácia, durante este período, focaram-

se neste assunto. Desde a venda de máscaras e álcool, até ao fabrico de álcool gel 

desinfetante para uma população cada vez mais em pânico. 
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O segundo tema do meu relatório foca-se, então, nesta nova doença, intitulada 

recentemente de COVID-19, e na minha tentativa de informar e acalmar a população da 

Farmácia da Misericórdia de Braga, em relação a esta nova pandemia. 

Foram umas últimas semanas de estágio extremamente desafiantes e muito 

diferentes do habitual, mas que, mais uma vez, me fizeram aperceber da enorme 

responsabilidade do farmacêutico e da importância da nossa missão para a saúde da 

população. 
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PARTE I 
 

1 Farmácia da Misericórdia de Braga 
1.1 Localização e Horário de Funcionamento 

O meu estágio curricular realizou-se na Farmácia da Misericórdia de Braga (FMB), 

com uma localização privilegiada no centro de Braga, no Largo Carlos Amarante. É uma 

farmácia com bastante movimento pois encontra-se próxima de alguns lares de terceira 

idade, como o Lar Nevarte Gulbenkian, o Lar de Santa Cruz e também de unidades de 

saúde, como a Clínica de São Lázaro e do antigo Hospital de Braga.  

Relativamente ao horário de funcionamento da FMB, esta disponibiliza os seus 

serviços entre Segunda a Sexta-Feira, das 8h30 às 20h00 e Sábados, das 9h00 às 

13h00, estando encerrada aos Domingos. Está também aberta durante 24h nos dias de 

serviço estipulados, sendo que o serviço noturno é feito através de um postigo inserido 

na porta principal.  

Durante o meu estágio foi-me possível contactar com todo o tipo de pessoas, mas, 

maioritariamente, com as mais idosas. É uma farmácia com muitos “clientes habituais” 

permitindo-me criar relações estreitas e de confiança com os nossos utentes, que não 

só procuravam adquirir medicamentos, mas também aconselhamento farmacêutico, um 

dos pilares da nossa atividade como Farmacêutico Comunitário. 

 

1.2 Estrutura externa e interna  
A FMB conta com uma fachada rústica e histórica da Igreja de São Marcos, 

sendo a sua entrada de fácil visualização devido à característica cruz verde que 

caracteriza as “Farmácias Portuguesas”, respeitando assim, as Boas Práticas 

Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária (BPFFC). [2] 

É uma entrada de fácil acesso para todo o tipo de utentes, como pessoas idosas 

ou portadores de mobilidade reduzida. É constituída por uma porta de vidro automática 

que dá acesso à farmácia e provida de um sistema de senhas para permitir o 

atendimento ordeiro dos utentes consoante a ordem de chegada, que está dividido por 

“Atendimento Geral”, “Atendimento Prioritário” e “Encomendas”. Já a zona de 

atendimento é constituída por 7 balcões devidamente equipados. Toda esta área é 

assegurada por um sistema de vídeovigilância. 

A FMB tem umas instalações recentes, fruto de uma renovação em 2018, 

garantindo não só a segurança dos medicamentos, mas também a acessibilidade, 

comodidade e privacidade dos utentes, conforme o descrito no Decreto-Lei nº 307/2007, 

de 31 de agosto. [3] 
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O interior da farmácia tem várias divisões: zona de receção de encomendas e 

zona de armazenamento; laboratório e zona de armazenamento de matérias-primas; 

duas instalações sanitárias diferenciadas (uma para utentes e outra para 

colaboradores); gabinete de atendimento privado; dois escritórios de administração; 

uma sala de reuniões; um gabinete para efetuar a distribuição individualizada diária em 

dose unitária para diversos lares de idosos; vestiário; uma cozinha.  

 

1.3 Recursos Humanos 
De acordo com o Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de agosto, os recursos humanos de 

uma farmácia estão divididos em quadro farmacêutico e quadro não farmacêutico. O 

quadro farmacêutico deve ser integrado, pelo menos, por um diretor técnico (DT) e outro 

farmacêutico, enquanto o quadro não farmacêutico deve ser integrado por técnicos de 

farmácia ou por outro pessoal devidamente habilitado. [4] 
A equipa da FMB é composta por: 

• Dr.ª Daniela Ponte – Diretora Técnica (DT);  

• Dr.ª Salomé Teles – Farmacêutica Adjunta;  

• Dr. Carlos Machado – Farmacêutico;  

• Dr.ª Nathalie Portelada – Farmacêutica; 

• Dr.ª Patrícia Marques – Farmacêutica; 

 

• Sr. Sérgio Vilaça – Técnico de Diagnóstico e Terapêutica;  

• Sr. João Marques – Técnico de Diagnóstico e Terapêutica;  

• Susana Ferreira – Técnica de Diagnóstico e Terapêutica;  

• Ana Queiroz – Técnica de Diagnóstico e Terapêutica; 

• Joana Rodrigues – Técnica de Diagnóstico e Terapêutica; 

• Bárbara Novais – Técnica de Diagnóstico e Terapêutica;  

• Conceição Pinto – Administrativa;  

• Manuel Lima – Técnico de Serviços Gerais.  

 

1.4 Utentes 
Como já referi anteriormente, a maior parte dos utentes são pessoas de idade já 

avançada com patologias crónicas que, por serem clientes habituais desde o tempo do 

antigo hospital público de Braga, depositam na farmácia uma enorme confiança.  

Também o fato de os manipulados produzidos no laboratório serem bastante 

reconhecidos, não apenas entre utentes mas entre outros profissionais de saúde, faz 

Quadro 
Farmacêutico 

Quadro Não 
Farmacêutico 
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com que diversos utentes sejam passiveis de aconselhamento farmacêutico em relação 

a esses produtos.  

Sendo que a farmácia partilha o edifício com o hotel “Vila Galé” e situando-se no 

centro de Braga, é também, esporadicamente, visitada por turistas. 

O facto de a maior parte dos utentes serem polimedicados, constituiu uma enorme 

responsabilidade e desafio durante os meus quatro meses de estágio, permitindo-me 

testar as minhas capacidades de comunicação, mas também de aconselhamento 

farmacêutico e farmacovigilância. 

 
2 Gestão da Farmácia  

2.1 Sistema Informático  

O sistema informático (SI) utilizado na FMB é o Sifarma 2000®, que trabalha 

sobre uma base de dados com conteúdos geridos centralmente pela Associação 

Nacional de Farmácias (ANF), e foi desenvolvido pela Glintt. É, neste momento, um dos 

sistemas informáticos mais usados pelas farmácias comunitárias.  

Este, engloba uma componente de gestão integrada de cada utente, criando 

fichas para possibilitar o acompanhamento de cada um. É também um SI desenvolvido 

para a gestão diária da farmácia permitindo realizar diversos processos como receção 

e preparação de encomendas, gestão de stock, verificação de Prazos de Validade (PV), 

consulta de genéricos disponíveis para determinado medicamento, assim como um dos 

processos mais importantes: o atendimento ao cliente. Aqui, diversos atalhos, como por 

exemplo, o dicionário científico, contraindicações ou reações adversas, aliadas a fichas 

de utente personalizáveis, garantem que a atenção está focada no fundamental: o bom 

aconselhamento do utente. 

Devido a certas formações obtidas através da Unidade Curricular de Cuidados 

Farmacêuticos, nomeadamente sobre o Sifarma 2000®, a sua utilização na farmácia 

tornou-se muito mais fácil e intuitiva, de modo que recomendo vivamente a continuação 

destas mini-formações! 

Este sistema tornou-se muito útil, especificamente com um utente em particular, 

que aquando da dispensa de medicamentos, especificou os seus medicamentos como 

“estando entre os 3 mais baratos” e com a “validade mais longa”. Este utente pretendia 

dispensar mais de 10 linhas de medicamentos, e com a ajuda do Sifarma 2000®, e os 

seus atalhos para ordenar os medicamentos por preço e validade, tornou um 

atendimento que se podia demonstrar moroso, rápido e de encontro aos pedidos do 

utente. 



 Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária  
Farmácia da Misericórdia de Braga  

 

 Cláudia Aragão Ferreira  

 

4 

 

2.2 Gestão de Stocks 
Atualmente, o enquadramento das farmácias em Portugal, alterou-se 

substancialmente. A entrada de novas moléculas no mercado, o aumento da quota de 

mercado de Medicamentos Genéricos (MG), a venda de Medicamentos Não Sujeitos a 

Receita Médica (MNSRM) fora das farmácias, entre outros, são alguns fatores que 

transformaram profundamente a situação económica e rentabilidade do setor 

farmacêutico. [5] 

Neste sentido, a gestão de stocks é de grande importância, procurando a 

otimização e rentabilização dos recursos da farmácia, apesar de esta estar dependente 

de vários condicionalismos: a constante introdução de novos produtos, a dependência 

e imprevisibilidade das prescrições médicas ou até a influência de campanhas 

publicitárias. Contudo e apesar de todos estes condicionalismos, a gestão económica 

da farmácia não pode interferir com qualquer ato farmacêutico, nomeadamente, a 

dispensa de medicamentos ou produtos de saúde, ou o aconselhamento em saúde.  

Aqui, o SI mencionado anteriormente é de extrema relevância, pois estabelece 

os valores máximos e mínimos de stock, pela análise de cada produto quanto ao seu 

histórico de movimentações. 

 
2.3 Encomendas e Aprovisionamento  

2.3.1 Realização de Encomendas 
Um dos processos mais importantes do funcionamento de uma farmácia é a 

manutenção dos stocks. Esta manutenção depende muito da escolha de fornecedores, 

assim com da sua localização, condições comerciais, qualidade e frequência do 

transporte, formas de pagamento assim como processamento dos processos de 

devolução.  
Na FMB, os principais fornecedores são a Cooprofar e o A. Sousa, tendo como 

fornecedores secundários e normalmente para produtos mais específicos, a Empifarma, 

Magium e Alliance Heathcare.  

A realização de encomendas pode ser feita de três maneiras diferentes:  

- A mais importante, é a encomenda automática diária, feita pelo SI duas vezes 

por dia, uma no final do turno da manhã e outra no final do dia. Aqui, há uma sugestão 

automática por parte do SI acerca do que encomendar, por exemplo, produtos que foram 

vendidos ao longo do dia. Apesar do processo ser maioritariamente automático, esta 

encomenda tem de ser validada pela pessoa responsável, de modo a avaliar as 
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quantidades pedidas assim como adicionar ou retirar produtos que entenda ser 

necessários. 

- Outra forma de encomendar produtos surge pela necessidade de um 

determinado medicamento ou dispositivo médico não se encontrar no stock diário da 

farmácia. Assim, para satisfazer os pedidos dos utentes, podemos recorrer ao SI para 

aceder aos fornecedores e encomendar o produto, ou então, quando se trata de 

produtos mais específicos, efetuar a encomenda diretamente por telefone aos 

fornecedores. 

- Existem também outros produtos em que as encomendas são realizadas 

através de delegados de informação médica, que visitam a farmácia regularmente. Aqui 

o DT, em conjunto com o delegado chegam a acordo em relação aos preços de compra 

e bonificações que trazem vantagem para a farmácia. 

 
2.3.2 Receção e Conferência de Encomendas 

Outra etapa de elevada significância no funcionamento de uma farmácia é a 

receção e conferência de encomendas. 

Aqui, aquando a receção de uma encomenda, a pessoa responsável por esta 

tarefa deve confirmar sempre o fornecedor, verificar se os produtos rececionados estão 

em boas condições e não foram danificados durante o transporte, controlar os PVs, 

verificar se os preços e a quantidade de produtos correspondem aos indicados na 

guia/fatura. Esta é de elevada importância, pois nela constam a identificação do 

fornecedor e da farmácia, a data de envio da encomenda, o número de fatura, os 

códigos e designações do(s) produto(s), a quantidade pedida e enviada, assim como 

qualquer bónus, o Imposto de Valor Acrescentado (IVA) de cada produto, o Preço de 

Venda Faturado (PVF), o Preço de Venda ao Público (PVP), se aplicável, o custo total 

líquido e bruto e eventuais descontos fornecidos pelo fornecedor.  

O Sifarma 2000® possibilita a importação da encomenda recebida utilizando o 

número de fatura presente na guia, quando esta foi efetuada através do sistema (como 

nas encomendas diárias automáticas ou manuais), ou até a criação de encomendas 

manualmente quando estas não são passíveis de importação, o que acontece quando 

estas foram realizadas por telefone. Após a importação/criação da encomenda usando 

o número da fatura/guia e do valor da mesma, dá-se entrada individual de cada produto 

da encomenda através da leitura do Código Nacional do Produto (CNP) no leitor ótico 

ou quando este não é reconhecido, pela sua introdução manual.  

Diversas vezes, quando se dá entrada de um produto, o seu stock na farmácia, 

nesse determinado momento, pode estar nulo. Nessas situações é necessário atualizar 
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o PV registado no SI, de modo a haver o controlo dos mesmos. O PVP pode também 

ter de sofrer atualização, se o seu preço for alterado pelos fornecedores, pois muitas 

vezes ainda temos esse produto com a mesma referência em stock, mas com o preço 

antigo. Nesses casos, coloca-se uma anotação no produto mais recente a informar da 

sua futura alteração no SI, quando chegar o momento da dispensa. 

Por outro lado, existem os medicamentos/produtos de venda livre, ou seja, cujos 

PVP são determinados pelas farmácias. Nestes casos, faz-se a marcação dos preços 

com uma determinada margem de lucro consoante o tipo de artigo, o IVA e qual o PVF. 

Há situações em que por vezes se observam alterações no PVF, e aí o operador que 

dá a entrada da encomenda terá de atualizar a margem de lucro da farmácia, de modo 

a que este se mantenha sempre entre níveis aceitáveis, havendo a possibilidade de, no 

futuro, se poder fazer um ajuste ao PVP. 

Outro aspeto da receção e armazenamento de encomendas, é o cuidado a ter 

com produtos que exijam condições especiais de conservação (como os produtos que 

necessitam de refrigeração: insulinas, vacinas, entre outros), e armazená-los 

imediatamente, conferindo também o seu PV, as quantidades recebidas e comparar 

estas informações com os dados da fatura/guia. Para além da fatura/guia, os 

medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, fazem-se sempre acompanhar por uma 

requisição em duplicado, que depois terá de ser assinada por um farmacêutico, sendo 

o original arquivado na farmácia e o duplicado enviado para o armazenista. 

 Depois de todos os produtos serem introduzidos no SI, e após se terem corrigido 

todos os PVF, confirmam-se as quantidades recebidas e o valor final apresentado no SI 

com os valores apresentados na fatura/guia. Se tudo estiver concordante, termina-se a 

receção da encomenda e armazenam-se os produtos nos seus devidos locais. 

Durante o meu estágio, a receção e armazenamento de encomendas foi das 

primeiras tarefas que realizei. Permite-nos ficar familiarizado com os produtos da 

farmácia assim como com os seus nomes comerciais. Denotei que se tratava de um 

trabalho muito minucioso e de grande responsabilidade e importância, quer a nível 

financeiro quer a nível da própria gestão de stocks.  

 
2.3.3 Armazenamento 

Após a receção dos medicamentos, procede-se ao seu armazenamento. Este 

processo deve garantir a salvaguarda tanto das embalagens dos medicamentos, assim 

como do medicamento em si, ou seja, substância ativa, excipientes e, basicamente, 

todas a suas propriedades químicas e físicas. Assim, os medicamentos devem ser 

armazenados separadamente de outros produtos suscetíveis de os alterar e devem ser 
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protegidos contra efeitos nocivos da luz, temperatura, humidade e de outros fatores 

externos. [6] 

A FMB, possui ar condicionado para conservar os medicamentos a uma temperatura 

e humidade adequadas (temperatura máxima 25ºC e humidade relativa máxima 60-

70%), sendo que estas condições são verificadas e registadas regularmente. Os 

medicamentos que necessitam de refrigeração, são mantidos no frigorífico a uma 

temperatura entre 2 e 8ºC. [7] 

Todos os medicamentos são armazenados segundo o princípio “first expire, first out” 

(FEFO) ou em português, “primeiro a expirar, primeiro a sair”, ou seja, os produtos que 

tenham o PV mais curto são armazenados à frente dos existentes em stock, de modo a 

serem os primeiros dispensados, reduzindo ao máximo o possível prejuízo à farmácia 

se se tiver de retirar o produto por ter expirado o PV. São também armazenados de 

acordo com a sua forma farmacêutica e por ordem alfabética. 

Deste modo, comprimidos de marca, medicamentos de uso vaginal, injetáveis, 

pomadas, sistemas transdérmicos, supositórios, colírios, sprays/gotas, e psicotrópicos 

estão devidamente separados em gavetas, por ordem alfabética, dentro de cada classe 

de forma farmacêutica. Depois as soluções orais, ampolas, enemas e soluções 

encontram-se também armazenados separadamente em gavetas de correr. Os 

medicamentos genéricos, produtos de dermocosmética, produtos veterinários, produtos 

alimentares, dentífricos, medicamentos de protocolo, assim como excedentes de 

medicamentos que não cabem na zona destinada, estão todos dispostos por prateleiras 

por ordem alfabética. Por fim, na zona de atendimento ao cliente estão expostos os 

MNSRM, organizados de acordo com o fim a que se destinam, por exemplo, soluções 

orais para tosse seca, comprimidos para gripes e constipações, sprays/gotas anti-

histamínicas. Esta disposição dos produtos, juntamente com publicidade dos mesmos, 

tem como objetivo cativar a atenção e interesse do utente. 

Tanto a receção como o armazenamento de produtos na FMB foi das primeiras 

tarefas que realizei e que mais me ajudaram a familiarizar com todos os produtos 

vendidos, os seus nomes comerciais e respetivas substâncias ativas, sendo uma das 

coisas que mais me deixava insegura. Ajudou-me também a saber o local exato onde 

se encontram, tornando o meu atendimento nos meses seguintes, mais rápido e com 

mais confiança.  

 
2.3.4 Devoluções  

Aquando da receção das encomendas, se existir alguma irregularidade nos 

produtos, estes podem ser devolvidos aos fornecedores. Estas podem ser de diversos 
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tipos: produtos que não foram encomendados mas foram faturados, produtos que foram 

encomendados mas não enviados ou faturados, produtos com embalagem danificadas, 

produtos retirados do mercado ou com PV expirados, entre outras situações. 

Para se proceder à devolução, emite-se uma nota de devolução em triplicado 

através do SI onde constam informações como o número da fatura/guia de transporte, 

a identificação da farmácia, o nome comercial e código do produto, a quantidade 

devolvida, e finalmente, a razão da devolução. Depois dependendo da política interna 

do fornecedor, a devolução pode ou não ser aceite. Se não for aceite, então a farmácia 

pode abater o produto no ValorMed®. Se for aceite, o fornecedor troca o produto por 

outro, ou é emitida uma nota de crédito. 

 
2.4 Controlo de Validades 
O correto controlo dos prazos de validade é importante para a qualidade, 

segurança e eficácia dos medicamentos. De forma a minimizar erros neste campo, na 

FMB este processo inicia-se na receção de encomendas. É verificado o prazo de 

validade mais curto consoante o stock, assim como o armazenamento é feito segundo 

a regra FEFO em qualquer armazém.  

Mesmo assim, de modo a garantir a sua qualidade e a pensar na segurança dos 

utentes, mensalmente, a FMB faz um inventário, com o auxílio do SI, ao imprimir uma 

listagem de todos os produtos que caducam nos três meses seguintes. Aqueles que são 

passíveis de venda durante esse mês (como antibióticos e certos colírios, cuja utilização 

é de curta duração) são colocados de forma visível e com o conhecimento de toda a 

equipa, para que possam ser vendidos com o consentimento do utente. Os outros 

medicamentos que constam na lista são devolvidos ao fornecedor juntamente com uma 

nota de devolução. Estas devoluções podem ser efetuadas até um mês antes do PV 

terminar. 

 

3 Dispensa de Medicamentos  
3.1 Receita Médica 

Como vem descrito nas BPFFC “a cedência de medicamentos é o ato 

profissional em que o farmacêutico, após avaliação da medicação, cede medicamentos 

ou substâncias medicamentosas aos doentes mediante prescrição médica ou em 

regime de automedicação ou indicação farmacêutica, acompanhada de toda a 

informação indispensável para o correto uso dos medicamentos”. [2]  

Em Portugal, a dispensa de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) 

está regulamentada pela Portaria nº 137 A/2012, de 11 de maio. O referido diploma 
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prevê que a prescrição médica seja feita por via eletrónica ou manualmente quando 

devidamente justificada, ou seja em casos excecionais: [8] 

a) falência do sistema informático; 

b) prescrição ao domicílio;  

c) inadaptação fundamentada do prescritor e  

d) até 40 receitas por mês.  

Desde 1 de Junho de 2012, que qualquer prescrição médica de um medicamento 

deve conter a designação por substância ativa, ou pela Denominação Comum 

Internacional (DCI), sendo que também deve constar a forma farmacêutica, dosagem, 

tamanho da embalagem e número destas. 

Para medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, medicamentos 

manipulados, auxiliares para determinação de glicémia, a prescrição deve ser feita de 

forma individual, não podendo constar outros medicamentos na mesma receita. [9] 

Segundo a Portaria n.º 137-A/2012 do Ministério da Saúde, que estabelece a 

validade legal de uma receita, esta tem que satisfazer vários requisitos e apresentar 

vários elementos: a) número da receita; b) local de prescrição; c) identificação do médico 

prescritor; d) nome e número de utente ou de beneficiário de subsistema; e) entidade 

financeira responsável; f) referência ao regime especial de comparticipação de 

medicamentos (se aplicável); g) denominação comum internacional da substância ativa; 

h) dosagem, forma farmacêutica, dimensão da embalagem, número de embalagens; i) 

assinatura do prescritor.  

Se até aqui, tudo estiver concordante, então a receita tem uma validade de 30 

dias a partir da sua data de emissão. Este tipo de receita é chamado de não renovável, 

e normalmente é utilizada em prescrições ocasionais ou tratamentos de curta duração. 

Existem, contudo, as receitas de carácter renovável, constituídas por 3 vias e com uma 

validade de 6 meses, sendo utilizadas para tratamentos prolongados ou doenças 

crónicas, de forma a evitar deslocações mensais ao médico. Em cada receita podem 

ser prescritos, no máximo, quatro medicamentos distintos, até um total de quatro 

embalagens por receita. Se os medicamentos prescritos, se encontrarem sob forma de 

embalagem unitária, então podem ser prescritas até 4 embalagens do mesmo 

medicamento. [8] 

Contudo desde 2013, que a “Receita sem Papel”, ou “Desmaterialização 

Eletrónica da Receita”, se iniciou, através do arranque da prescrição eletrónica 

centralizada no Serviço Nacional de Saúde (SNS). Este projeto visa a substituição 

gradual da receita em papel, através do envio de dados em circuito eletrónico.  
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A Portaria nº 224/2015, de 27 de julho de 2015, regulamentou a implementação 

de todo o circuito de Receita sem Papel – prescrição, dispensa e faturação. O regime 

jurídico – que substituiu a Portaria nº 137-A/2012 de 11 de maio – alargou e adaptou as 

regras da prescrição eletrónica às da dispensa e faturação, cumprindo, desta forma, a 

prioridade de privilegiar a utilização de meios eletrónicos nos serviços do SNS. [10] 

Mais recentemente, a 29 de outubro de 2019 foi introduzida pelo Ministério da 

Saúde, uma nova Portaria n.º 390/2019, que vem restringir as situações excecionais 

mencionadas atrás sobre receitas manuais. As únicas exceções serão a falência do 

sistema e a impossibilidade de o utente receber a receita desmaterializada. [11] 

O novo modelo eletrónico permite a prescrição em simultâneo de diferentes 

tipologias de medicamentos, ou seja, a mesma receita poderá incluir, por exemplo, 

fármacos destinados à diabetes e outros tratamentos não comparticipados. Este novo 

sistema traz vantagens para o utente, já que todos os produtos de saúde prescritos são 

incluídos num único receituário. No ato da dispensa nas farmácias, o utente poderá 

optar por dispensar todos os produtos prescritos ou apenas parte deles, sendo possível 

levantar os restantes noutro estabelecimento e/ou noutro dia.  

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de contactar com este tipo de 

receitas eletrónicas. Apesar de trazerem inúmeras vantagens como a diminuição do uso 

do papel, contribuindo para o ambiente, achei que este método tem ainda que ser 

melhorado. Uma das maiores desvantagens com que me deparei, foi com utentes de 

faixa etária mais elevada, que tinham dificuldades em manusear os telemóveis e que 

por isso não tinham acesso às receitas, não sabendo o que lhes tinha sido prescrito ou 

até a validade da receita. 

 

3.2 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Segundo o Decreto-Lei nº 209/94 de 6 de agosto, que determina a “Classificação 

de medicamentos quanto à dispensa ao público”, estão sujeitos a receita médica (RM) 

os medicamentos que preencham uma das seguintes condições:  

a) possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, 

mesmo quando usados para o fim a que se destinam;  

b) possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam 

utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a 

que se destinam;  

c) contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja 

atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar;  

d) destinem-se a ser administrados por via parentérica.	[12]	
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Após se verificarem todos os requisitos apontados no ponto 3.1 e se confirmar a 

validade da receita, o farmacêutico pode proceder à dispensa da mesma. Primeiro faz-

se a leitura do código de barras correspondente ao número da receita, ou insere-se 

manualmente, no caso de se tratar de uma receita eletrónica, sempre acompanhados 

do código de acesso presente na guia de tratamento; a receita aparecerá no SI. Caso 

haja algum erro de rede ou na realização da Receita Electrónica, pode-se através da 

opção offline proceder, na mesma, à leitura da receita. Cada linha da receita tem um 

Código Nacional de Prescrição Eletrónica Médica (CNPEM) correspondente, que 

permite aceder a todos os medicamentos que podem ser dispensados, cabendo ao 

utente a decisão de quais os medicamentos que pretende adquirir. 

Qualquer comparticipação ou regime a aplicar encontra-se indicado nas receitas, 

assim como Decretos-Lei ou Portarias, tendo estes de serem introduzidos 

manualmente. No caso de uma receita eletrónica, estes já são aplicados 

automaticamente no SI, após a leitura da receita. Também podem ser aplicados regimes 

de complementaridade adicional, como seguros de saúde ou membros de sindicatos, 

sendo que aqui a responsabilidade é do doente de mencionar ao farmacêutico que 

usufrui deste tipo de complementaridade e de apresentar informação comprovativa da 

mesma. 

Não esquecer que fica à responsabilidade do farmacêutico elucidar o utente da 

correta toma do medicamento. Isto implica uma explicação sobre a posologia, via de 

administração, contraindicações, interações e outras informações que lhe possam ser 

solicitadas  

 

3.3 Medicamentos Genéricos 

De acordo com o Estatuto do Medicamento (decreto-lei nº 176/2006), alínea ss), 

considera-se medicamento genérico “o medicamento com a mesma composição 

qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma farmacêutica e cuja 

bioequivalência com o medicamento de referência tenha sido demonstrada por estudos 

de biodisponibilidade apropriados”.  

De forma a serem facilmente reconhecíveis, os MG apresentam na sua 

cartonagem a sigla “MG”, sendo prescritos pela DCI das suas substâncias ativas, 

seguida do nome do respetivo titular da Autorização de Introdução no Mercado (AIM) 

ou marca, da dosagem e da sua forma farmacêutica. 

Assim, como podem existir vários MG para a mesma substância ativa, segundo 

a Lei nº 11/2012 de 8 de março, o farmacêutico tem o dever de informar o utente, 
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aquando a dispensa, de quais os medicamentos disponíveis, sendo reservado ao utente 

o direito de opção. [13] 

Durante o meu estágio, apesar de notar que muitos utentes já escolhiam 

medicamentos genéricos como primeira opção, principalmente os polimedicados, notei 

também muita desinformação e desconfiança em relação a eles. Daí a escolha desta 

temática para o meu projeto. 

 

3.4 Medicamentos Manipulados 

 Segundo o Decreto-Lei no 95/2004, de 22 de abril, um medicamento manipulado 

(MM) é “qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado segundo as 

indicações compendiais de uma farmacopeia ou de um formulário, em farmácia de 

oficina ou nos serviços farmacêuticos hospitalares e dispensado sob a responsabilidade 

de um farmacêutico diretamente aos doentes assistidos por essa farmácia ou serviço”. 

Fórmulas Magistrais são medicamentos que são preparados segundo uma RM que 

especifica o doente a quem o medicamento se destina, enquanto que Preparados 

Oficinais são medicamentos preparados segundo indicações compendiais, de uma 

Farmacopeia ou Formulário. [13] 

É da responsabilidade do farmacêutico assegurar-se da qualidade de 

preparação do manipulado, verificando para o efeito, as boas práticas a observar na 

preparação de medicamentos manipulados em farmácia de oficina e hospitalar. 

Contudo, é da responsabilidade do médico prescritor (no caso de se tratar de 

fórmulas magistrais) a segurança e eficácia da fórmula, verificando a possibilidade de 

interações que possam ocorrer e que ponham em causa a ação do medicamento ou a 

segurança do doente. Assim, o médico deverá ter em conta que só podem ser utilizadas 

na preparação de MM, matérias-primas inscritas: 

• na Farmacopeia Portuguesa;  

• nas Farmacopeias de outros Estados Partes na Convenção Relativa à 

Elaboração de Uma Farmacopeia Europeia;  

• na documentação científica compendial. [14]  

Como a FMB está equipada com um laboratório de MM, foi-me possível, 

principalmente nos últimos dois meses elaborar Fórmulas Magistrais, mas 

principalmente Preparados Oficinais, como soluções de Minoxidil (para a queda de 

cabelo) e Álcool-Gel desinfetante (devido à pandemia da COVID-19). 
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3.5 Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 
Como o próprio nome indica, MNSRM, são medicamentos aos quais não se 

aplicam todas as normas estipuladas para os MSRM, não estando, portanto, sujeitos à 

apresentação da RM (apesar de poderem ser indicados pelo médico numa RM). Estes 

medicamentos podem ser dispensados nas farmácias e nos locais de venda de MNSRM 

autorizados para o efeito. A venda de MNSRM deverá ser efetuada por pessoal 

qualificado (farmacêutico ou técnico de farmácia) ou sob a sua responsabilidade. 
A indicação farmacêutica é, neste ponto, de grande importância e fundamental. 

O farmacêutico deve informar o utente que o ato da automedicação, se deste se tratar, 

é sempre suscetível de gerar riscos, nomeadamente, pode mascarar sintomas, dificultar 

ou atrasar diagnósticos e as suas respetivas soluções terapêuticas, poderá favorecer a 

ocorrência de reações adversas ou favorecer o aparecimento de interações 

medicamentosas. Com isto, percebe-se que é dever do farmacêutico assegurar a 

máxima qualidade dos serviços que presta, sendo ele responsável pela transmissão de 

toda a informação relativa ao MNSRM para assegurar a utilização responsável por parte 

do utente ao medicamento dispensado. [15] 

Durante o meu estágio, deparei-me com imensas situações de vendas de 

MNSRM, onde tive de realizar indicação farmacêutica. Aqui, a unidade de Cuidados 

Farmacêuticos foi fundamental para a minha conduta com o utente. Os casos mais 

frequentes tratavam-se de doenças minor, como tosse, casos de obstipações, alergias, 

entre outros. Em alguns casos, foi-me também possível acompanhar mais de perto a 

situação do doente durante o tratamento da patologia, pois eram utentes habituais da 

farmácia. 

 

3.6 Legislação Especial  
3.6.1 Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes Mellitus  

 A diabetes mellitus constitui um problema global de saúde pública, dadas as 

graves consequências que podem decorrer da progressão da doença, sendo que as 

estimativas da prevalência, do conhecimento e do controlo são essenciais para 

monitorizar as suas tendências de forma efetiva. De modo a tentar combater esta 

tendência no nosso país foi criado Programa Nacional de Prevenção e Controlo dos 

Diabetes regulamentada pela Portaria nº 364/2016, de 1 de março, que diz que as 

lancetas para medição da glicémia são comparticipados a 100% pelo SNS e as tiras 

reativas a 85%. [16] 
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3.6.2 Estupefacientes e Psicotrópicos 

Normalmente associados à prática de crimes e ao consumo de drogas, os 

psicotrópicos e os estupefacientes são também medicamentos utilizados na terapêutica 

de diversas doenças, algumas com elevada incidência na população.  

Uma vez que o consumo destes produtos está associado a atos ilícitos, é alvo 

de muita atenção por parte das autoridades competentes, sendo estes um dos tipos de 

substâncias mais controlados a nível global. 

A Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P. (INFARMED) 

é a entidade competente a nível nacional para estabelecer condições e conceder 

autorizações para as actividades de cultivo, produção, fabrico, comércio, distribuição, 

importação, exportação, trânsito, transporte, detenção por qualquer título e o uso de 

plantas, substâncias e preparações que recorram a substâncias controladas 

(estupefacientes e psicotrópicos). Estão assim sujeitas a uma legislação específica (DL 

no15/93, de 22 de janeiro, alterado pela Lei 13/2012, de 27 de março), visando um maior 

controlo na sua dispensa. [17]   

Todos os medicamentos autorizados em Portugal que contenham substâncias 

controladas, só podem ser dispensados pelo farmacêutico mediante apresentação de 

receita médica.  

Aqui o SI é de extrema importância, pois durante a dispensa deste tipo de 

produtos, é automaticamente requerido o preenchimento de uma ficha que o 

farmacêutico necessita de preencher com informações sobre: a) o médico responsável 

pela prescrição: nome, nº de inscrição na Ordem dos Médicos, data da RM e assinatura; 

b) o adquirente: nome, morada, idade (tem de ter mais de 18 anos), e c) apresentação 

do Cartão de Cidadão/Bilhete de Identidade. No caso de o adquirente não ser o doente, 

é necessário também a apresentação do mesmo tipo de informações que foram 

requeridas ao adquirente. [17] 

 

3.7 Outros Produtos Farmacêuticos  
3.7.1 Medicamentos e Produtos de Uso Veterinário  

Foi em 2007 que o projeto piloto de venda de medicação veterinária foi lançado 

nas farmácias portuguesas. De acordo com o Decreto de Lei nº 184/97, de 26 de julho, 

definem-se como Medicamentos de Uso Veterinário (MUV) todas as substâncias ou 

mistura de substâncias que possuam propriedades curativas ou preventivas das 

doenças e seus sintomas no animal, com vista a estabelecer um diagnóstico médico ou 

a restaurar, corrigir ou modificar as suas funções orgânicas. [18] 
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Na FMB, tive a oportunidade de realizar a venda deste tipo de produtos, apesar 

de, durante a dispensa, não me sentir muito confiante no fornecimento de informações 

sobre eles. A venda destes produtos corresponde apenas a uma pequeníssima 

percentagem do volume total de vendas. No entanto, sinto que os farmacêuticos, 

deveriam ter durante os seus anos formativos, mais atividades/formações relativas a 

esta temática. 

  

3.7.2 Produtos Dermocosméticos e de Higiene Corporal  

 Segundo o Decreto-Lei nº 189/2008, de 24 de setembro, os Produtos de 

Dermocosmética e de Higiene Corporal (PDHC) definem-se como sendo qualquer 

substância ou preparação destinada a ser posta em contacto a epiderme, sistemas 

piloso e capilar, unhas, lábios, órgãos genitais externos, dentes e as mucosas bucais, 

com a finalidade de, exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu 

aspeto, ou proteger, ou os manter em bom estado, ou de corrigir os odores corporais. 
[19]  

O referido Decreto-Lei, estabelece as normas jurídicas a que estão sujeitos os 

PDHC relativamente à rotulagem, código de lote, código nominal, data de durabilidade 

mínima, data de fabrico, embalagem exterior, estado membro, estado terceiro, folheto 

informativo, ingrediente cosmético, lote de fabrico, menção publicitária, período após 

abertura, recipiente. Mesmo sendo de venda livre, todos os produtos colocados no 

mercado têm de estar em conformidade com as disposições legais, de forma a não 

colocar em risco a saúde humana. [19]  

Na FMB, foi-me várias vezes pedido aconselhamento sobre variados produtos 

de cosmética. Aqui, certas formações fornecidas por variadas marcas/laboratórios de 

PCHC foram extremamente relevantes e de elevada importância. Percebi também que 

havia uma maior procura por produtos anti envelhecimento assim como produtos de 

higiene oral e de próteses, uma vez que a população da FMB é de idade mais avançada. 

 

3.7.3 Suplementos Alimentares  

Os suplementos alimentares estão definidos no Decreto-Lei nº 136/2003 de 28 

de Junho como “géneros alimentícios que se destinam a complementar e/ou 

suplementar o regime alimentar normal (...)”, não devendo ser utilizados como 

substitutos de uma dieta variada. Constituem fontes concentradas de nutrientes ou 

outras substâncias com efeito nutricional ou fisiológico.[20] 
Os suplementos alimentares devem apresentar um efeito benéfico mas não são 

medicamentos. Como tal, não podem mencionar propriedades profiláticas, de 
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tratamento ou cura de doenças ou seus sintomas. A rotulagem, apresentação e 

publicidade também não podem fazer referência a essas propriedades. É importante 

referir que estes não são regulados da mesma forma que os medicamentos, sendo a 

Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) a responsável pela sua definição, 

execução e avaliação das políticas de segurança, e a Autoridade de Segurança 

Alimentar e Económica (ASAE) responsável pela fiscalização. [21] 

Tive a oportunidade de dispensar muitos destes produtos e notei que as 

principais motivações para a sua aquisição eram, por exemplo, situações de cansaço, 

fadiga ou stress, o fortalecimento do corpo, manutenção da saúde das articulações, ou, 

ainda, razões de saúde e/ou clínicas. 

 

3.7.4 Nutrição Específica 

 Segundo o Decreto-Lei nº 74/2010, de 21 de junho, transposto da diretiva 

2009/39/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de maio de 2009,  a nutrição 

específica ou géneros alimentícios destinados a alimentação especial são aqueles que 

“devido à sua composição especial ou a processos especiais de fabrico, se distinguem 

claramente dos alimentos de consumo corrente, mostrando-se adequados às 

necessidades nutricionais especiais de determinadas categorias de pessoas”, 

nomeadamente “pessoas cujo processo de absorção ou cujo metabolismo se encontrem 

perturbados; pessoas que se encontram em condições fisiológicas especiais (...); ou 

lactentes ou crianças de pouca idade em bom estado de saúde”.  

 Aqui é o Gabinete de Planeamento e Políticas o organismo responsável pelas 

medidas e políticas relativas à qualidade e segurança destes géneros alimentícios, e a 

ASAE responsável pela sua fiscalização. [22] 

 

3.7.5 Dispositivos Médicos 

Atendendo à Diretiva dos Dispositivos Médicos 93/42/CEE, um dispositivo 

médico é considerado "qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material 

ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação, incluindo o software (...) cujo 

principal efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios 

farmacológicos, imunológicos ou metabólicos e destinado a ser usado em seres 

humanos para fins de: a) Diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de 

uma doença; b) Diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma 

lesão ou de uma deficiência; c) Estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um 

processo fisiológico; d) Controlo da conceção. [23] 
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Contactei e vendi diversos tipos de dispositivos médicos durante o meu estágio, 

como por exemplo, testes de gravidez, tensiómetros, termómetros, material ortopédico, 

sacos ostomizados e urostomizados. Confesso que durante o meu estágio esta temática 

foi onde tive mais inseguranças. Contudo, aconselho o frequentar da unidade curricular 

Dispositivos Médicos que já ajuda bastante e nos concede noções sobre este assunto. 
 

3.7.6 Medicamentos Fitoterápicos 

Como o próprio nome indica, Medicamentos Fitoterápicos, são medicamentos à 

base de plantas, ou seja, qualquer medicamento que tenha exclusivamente como 

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

preparações à base de plantas ou uma ou mais substâncias derivadas de plantas em 

associação com uma ou mais preparações à base de plantas. [24] 

Aqui, as disciplinas de Fitoquímica e Farmacognosia foram essenciais ao meu 

conhecimento sobre produtos de origem vegetal e a sua atividade terapêutica, para 

além dos seus princípios ativos. Os produtos mais procurados estavam relacionados 

com casos de obstipação, patologias relacionadas com ansiedade e até diuréticos. Foi 

uma área onde durante todo o estágio me senti confiante no meu aconselhamento ao 

utente.  

 

3.8 Conferência de Receituário e Faturação 
Durante o atendimento, e de modo a dar toda a nossa atenção ao utente de 

modo a fornecer-lhe um aconselhamento farmacêutico adequado e completo, podem 

por vezes surgir erros durante a dispensa dos medicamentos, como por exemplo, 

selecionar medicamentos com uma dosagem errada, dispensar medicamentos que 

embora tenham a mesma DCI, não façam parte do mesmo grupo homogéneo (GH), etc. 

É então de extrema importância que se possa conferir todas as receitas, manuais e 

eletrónicas, de forma a detetar possíveis irregularidades durante o aviamento das 

mesmas, pois são enviadas todos os meses para o Centro de Conferência de Faturas 

(CCF), para análise, o que permite à farmácia o reembolso das comparticipações dos 

medicamentos dispensados previamente.  
Durante a conferência, devem ser verificados os seguintes pontos: Número da 

receita; Nome e número de utente; Entidade responsável; Vinheta do médico prescritor; 

Local de prescrição; Prescrição por DCI, dosagem e número de embalagens; Validade; 

Assinatura do médico; Exceções (em caso de receita manual); Assinatura do doente; 

Data, carimbo e assinatura do responsável pela venda. 
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Para concluir, no final de cada mês, o farmacêutico responsável pelo receituário, 

agrupa as receitas de acordo com o organismo que exerce a comparticipação e depois 

separa-as por lotes e organiza-as em ordem crescente de 1 a 30. É então emitido um 

verbete de identificação para cada lote de 30 receitas, que posteriormente é 

carimbado.[25] [26] 
Os documentos-resumo e as receitas originais faturadas ao SNS são enviados 

até ao dia 5 do mês seguinte à Autoridade Regional de Saúde do Norte (ARSN), sendo 

o valor da comparticipação posteriormente devolvido pela ARSN. A documentação 

relativa à comparticipação por outras entidades responsáveis, como sindicatos, 

seguradoras, entre outras, é enviada à ANF, sendo reencaminhada por esta para as 

entidades correspondentes. [26] 

No caso das receitas eletrónicas, o envio e validação são feitos no momento da 

dispensa. A fatura é apenas emitida no final do mês juntamente com as outras receitas 

manuais do SNS. 
 

3.8.1 Sistema de Preços de Referência e Comparticipação 

O Sistema de Preços de Referência (SPR) foi criado pelo decreto-lei nº 270/02, 

de 2 de dezembro e abrange os medicamentos comparticipados, prescritos no âmbito 

do Serviço Nacional de Saúde, e para os quais já existem medicamentos genéricos 

autorizados, comparticipados e comercializados. O SPR estabelece um valor máximo a 

ser comparticipado, correspondendo ao escalão ou regime de comparticipação aplicável 

calculado sobre o preço de referência (PR) ou igual ao PVP do medicamento, conforme 

o que for inferior, para cada conjunto de medicamentos com a mesma composição 

qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, forma farmacêutica, dosagem e via de 

administração, no qual se inclua pelo menos um MG existente no mercado. 

  O DL 270/2002 estabelece, ainda, a revisão anual do PR para cada GH, bem 

como uma majoração de 25% do PR no caso de regimes especiais de comparticipação. 
[27] 

Este sistema veio reduzir a base de incidência da comparticipação pelo SNS, 

ajudando o Estado na sua tentativa de diminuir os seus custos com o pagamento de 

medicamentos, ao mesmo tempo que tenta promover a prescrição e dispensa dos 

medicamentos mais baratos, em particular dos MG.  
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4 Cuidados e Serviços Farmacêuticos 
4.1 Relacionamento Interpessoal e Aconselhamento Farmacêutico  
O farmacêutico comunitário, especialista do medicamento, é considerado o 

agente de saúde pública mais próximo da comunidade, e desempenha um papel 

fundamental na promoção e educação para a saúde. Além disso, assume um papel 

incontornável na prestação de serviços farmacêuticos, de forma a responder às 

necessidades dos utentes.  

Não podemos ser meros dispensadores de produtos, pelo que, temos de ter um 

papel ativo na orientação do doente quanto ao uso correto de medicamentos, adesão à 

terapêutica e prevenção de reações adversas, com o objetivo de diminuir a elevada 

morbi – mortalidade associada ao seu uso.  

Na FMB, senti que o farmacêutico é muitas vezes o primeiro contacto que a 

população tem com uma entidade de saúde. Fui capaz de aconselhar os meus utentes 

através de indicação farmacêutica e muitas vezes a implementarem medidas não 

farmacológicas, quando estas eram necessárias, uma vez que constituem um aspeto 

fundamental no processo de melhoria do estado de saúde do utente. Para mim, foi 

realmente a melhor parte do meu estágio. 

 

4.2 Automedicação  
Segundo as Linhas de Orientação para Indicação Farmacêutica, lançadas pela Ordem 

dos Farmacêuticos em 2006, a automedicação define-se como o “Processo que conduz 

a que o doente assuma e se responsabilize pela melhoria da sua saúde, através da 

toma de medicamentos que não requerem receita, destinados à prevenção e ao alívio 

de queixas autolimitadas, sem recurso à consulta médica.” [30] 

Em Portugal esta é uma prática corrente, tendo surgido a necessidade de a 

limitar a situações clínicas bem definidas, estando as mesmas discriminadas no 

Despacho nº 17690/2007, de 23 de julho. [31] 

Tendo em conta o alargamento do arsenal terapêutico de MNSRM e o aumento 

da sua acessibilidade, bem como no “switch” de MSRM para MNSRM e na proliferação 

de Locais de Venda de Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (LVMNSRM), há 

uma preocupação com a qualidade da automedicação em Portugal. [32] 

É então essencial demonstrar que o farmacêutico é um profissional de saúde 

essencial na educação do uso responsável do medicamento e que a indicação 

farmacêutica e o respetivo follow-up trazem vários benefícios para a saúde pública. 

Tive várias experiências durante o meu estágio, onde utentes, devido à 

semelhança de experiências anteriores, me vinham requisitar antibióticos sem RM. 
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Cabe aqui ao farmacêutico, recolher informação suficiente para possibilitar uma 

avaliação adequada da situação; sobre quem tem o problema, sintomas e duração 

destes, se já foram tomadas atitudes e se toma outros medicamentos de modo a 

promover ao máximo o uso racional do medicamento e ao mesmo tempo ajudar o utente 

com o seu problema. Normalmente, resolvi estas situações recorrendo a indicações 

farmacêuticas de MNSRM. No caso em que os sintomas já persistiam há diversos dias, 

tentei encaminhar o doente ao médico. 

 
4.3 Farmacovigilância  

A OMS define farmacovigilância como o conjunto de atividades de deteção, registo 

e avaliação das reações adversas, com o objetivo de determinar a incidência, gravidade 

e nexo de causalidade com os medicamentos, baseadas no estudo sistemático e 

multidisciplinar dos efeitos dos medicamentos. [32] 

Em Portugal foi em 1992 que o Sistema Nacional de Farmacovigilância (SNF), foi 

criado. É constituído pela Direção de Gestão do Risco de Medicamentos do INFARMED, 

I.P., que o coordena, e por quatro Unidades Regionais de Farmacovigilância (URF): 

Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, e Sul. Cada Unidade Regional de 

Farmacovigilância promove ações de formação junto dos notificadores e avalia as 

notificações de reações adversas a medicamentos (RAM) ocorridas nas respetivas 

áreas geográficas, que correspondem às atuais regiões de saúde: a região de saúde do 

Norte (URF Norte), a do Centro (URF Centro), a de Lisboa e Vale do Tejo (URF LVT) e 

as do Alentejo e Algarve (ambas pertencentes à URF do Sul). [33] 

 
5 Cuidados e Serviços Farmacêuticos 

5.1 Tensão Arterial 
Só em Portugal existem mais de dois milhões de hipertensos [34] sendo que 

morrem aproximadamente 35 mil portugueses anualmente por doenças 

cardiovasculares [35]
, doenças estas que continuam a ser a principal causa de morte e 

representando um terço de toda a mortalidade da população portuguesa. 
Perante estas estatísticas, a medição da Tensão Arterial (TA) torna-se num 

parâmetro de monitorização importante, tanto para pessoas que já sofrem de Doenças 

Cardiovasculares, assim como para o cidadão comum.  

Devido à sua proximidade com a população, o farmacêutico tem um papel 

essencial, ajudando não apenas no seu controlo, mas também no diagnóstico efetivo 

de novos casos, através da sugestão de mudanças de hábitos de vida ou uma visita ao 

médico.  
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Assim, a FMB dispõe de um serviço de medição da TA gratuito, realizado num 

gabinete próprio através de um esfigmomanómetro de coluna vertical de mercúrio e 

estetoscópio, sendo também habitual fornecer aos utentes um boletim onde podem 

anotar vários parâmetros bioquímicos. 

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de fazer várias medições aos 

utentes, desde pessoas com doenças cardiovasculares já controladas, a pessoas com 

valores altíssimos de pressões sistólicas a rondar os 180 mmHg. A estas últimas foi-

lhes sempre recomendada uma consulta médica, assim como dadas informações sobre 

as doenças cardiovasculares e como a TA é um fator de risco da patologia.  

 

5.2 Diabetes 
A diabetes é uma doença crónica muito comum em Portugal, afetando cerca de 

9,8% da população entre os 25 e 74 anos, valor esse superior à média europeia de 9,8% 
[36]. Esta doença pode levar à morte antes dos 70 anos e a variadas incapacidades se 

não for tratada. Assim, a medição regular da glicemia torna-se de extrema importância, 

no sentido de evitar o desenvolvimento de complicações mais graves. 

Na FMB esta medição é gratuita e é efetuada através de um aparelho doméstico 

e respetivas tiras, recorrendo ao sangue capilar. Após a medição, é da responsabilidade 

do farmacêutico interpretar o resultado e prestar o devido aconselhamento 

farmacêutico.  

 

5.3 Colesterol 
Outro dos parâmetros importantes no combate às doenças cardiovasculares é o 

colesterol total, uma vez que tal como a TA, é um fator de risco cardiovascular, dado a 

estar relacionado com o desenvolvimento de fenómenos ateroscleróticos. 

A FMB também disponibiliza a medição deste parâmetro. De acordo com os 

valores obtidos, o farmacêutico tenta aconselhar uma mudança de estilo de vida, em 

termos de hábitos alimentares ou prática de desporto, quando os valores estão próximos 

do limite de referência, ou então reencaminha o utente ao seu médico, quando os 

valores se encontram muito acima dos de referência, de modo a iniciar/alterar a 

terapêutica.  

 

5.4 Administração de Medicamentos e Vacinas Não Incluídas no Plano 
Nacional de Vacinação  

 A administração de injetáveis é outro serviço prestado pela FMB, contudo requer 

farmacêuticos que tenham recebido formação específica para tal e que estejam 
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devidamente qualificados para esta prática. São abrangidas por este programa as 

vacinas que não estão incluídas no Plano Nacional de Vacinação (PNV). 

Apesar de não me ser possível administrar injetáveis, pude constatar durante o 

atendimento, que a Vacina da Gripe foi uma das mais requisitadas, principalmente pelas 

faixas etárias mais elevadas. O fato de a vacina poder ser administrada na farmácia, 

contribui para um aumento do número de pessoas imunizadas contra este vírus, 

protegendo assim um maior número de pessoas e contribuindo para a saúde pública da 

população em geral. 

 

6 ValorMED® 
Os resíduos de medicamentos revestem-se de elevada importância económica 

e social para além de poderem provocar efeitos negativos para o ambiente e saúde 

pública quando indevidamente depositados.  

Daí ter surgido o ValorMED®, uma sociedade sem fins lucrativos, tutelada pela 

Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e Direcção Geral das Atividades Económicas 

(DGAE), que tem a responsabilidade da gestão dos resíduos de embalagens vazias e 

medicamentos fora de uso Esta sociedade resulta da colaboração entre a Indústria 

Farmacêutica, Distribuidores e Farmácias Comunitárias, onde o farmacêutico toma um 

papel de grande importância, o de consciencializar as pessoas do fim do Ciclo de Vida 

de um medicamento, uma vez que todo este processo depende da colaboração dos 

portugueses na entrega dos resíduos dos medicamentos nas farmácias. [37] 

Assim, na FMB existem recipientes próprios para o levantamento de resíduos de 

embalagens abrangidas pelo Despacho 9592/2015 a 24 de agosto, atualizado pelo 

Despacho 9188/2019 de 25 de setembro. Quando este recipiente se encontrar cheio, é 

selado e pesado, sendo depois da responsabilidade, no caso da FMB, da Cooprofar a 

sua entrega à ValorMED, funcionando assim como um intermediário deste sistema de 

gestão de resíduos. 

Sobre esta temática, reparei que muitos utentes se deslocavam 

propositadamente à FMB para fazer a deposição dos seus medicamentos, ou porque já 

tinham acabado ou por estarem fora da validade, o que demonstrou uma grande 

sensibilização para a importância da preservação do ambiente. 

 

7 Formação Contínua 
No decorrer do meu estágio, foi-me dada a oportunidade de assistir a várias 

palestras e formações, que tinham como objetivo atualizarmo-nos sobre novos produtos 
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ou até de esclarecer dúvidas sobre produtos já comercializados e estabelecidos no 

mercado. 
Nós como futuros farmacêuticos, temos como responsabilidade profissional 

assegurar que os doentes retiram o maior benefício terapêutico dos seus tratamentos 

pelo uso correto e informado dos medicamentos e, para isso, temos de acompanhar 

permanentemente o desenvolvimento de novos produtos e de desenvolver os nossos 

conhecimentos e competências sobre a ciência farmacêutica. 

Na Tabela 1 (Anexo I), estão descritas todas as formações a que assisti durante 

os meus 4 meses de estágio na FMB. 

 
8 Atividades desenvolvidas na Farmácia de Misericórdia de Braga 

A Tabela2 (Anexo II), descreve todas as tarefas realizadas por mim durante estes 

quatro meses de estágio em farmácia comunitária. 
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PARTE II 
 

1. TEMA 1 - “Medicamentos de Referência e Medicamentos Genéricos” 
1.1. Enquadramento e Objetivos 

Durante os meus 4 meses de estágio na FMB, deparei-me com várias situações 

em que os utentes, aquando do aviamento de uma RM e, principalmente, quando lhes 

eram prescritos novos medicamentos, não sabiam responder a uma simples pergunta: 

“Tem preferência por um Medicamento de Marca (MR) ou Medicamento Genérico 

(MG)?”.  

Esta pergunta pode parecer simples para nós, farmacêuticos, mas para os 

nossos utentes que são cada vez mais bombardeados com informação tanto pela 

internet como pela televisão ou até de “boca a boca”, torna-se difícil discernir qual fonte 

é fidedigna e qual é falaciosa. Muitos utentes tinham óbvias preferências pelos MR, 

apesar de demonstrarem uma certa incerteza entre as suas diferenças ou semelhanças, 

enquanto outros necessitavam claramente de aconselhamento farmacêutico. 

A principal razão que me levou a escolher este tema, foi o aumento de 

medicamentos esgotados que se observou durante o meu estágio, tanto de MG como 

MR. Muitos dos utentes ficavam sem tomar a medicação, pois achavam que não tinham 

alternativa, quando na maioria das vezes já existiam MG disponíveis, levando a uma 

não adesão à terapêutica e, consequentemente, a um não controlo adequado da sua 

patologia. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) identifica o nível de literacia como um 

dos fatores individuais que influenciam o uso do medicamento [5], e por isso, neste 

sentido, senti que seria importante explicar aos nossos utentes as diferenças e 

semelhanças entre MG e MR, de modo a potenciar o uso correto dos medicamentos. 

Outra das razões a que me levou a este tema, foi o fato da população da FMB 

ser maioritariamente idosa (>66 anos) e, muitas vezes, em situações de instabilidade 

económica. Portanto, pareceu-me pertinente tomar uma posição e informar a população 

de que a toma de MG pode ser benéfica em relação a MR. 

 

1.2. Medicamentos Genéricos 
Ao longo das últimas décadas, com o envelhecimento demográfico nos países 

mais desenvolvidos e a incapacidade de sustentar sistemas sociais com uma despesa 

continuamente crescente, têm sido várias as estratégias de controlo dos custos 

implementadas pelos diversos governos. Uma dessas estratégias passou pela 

introdução de um novo conceito, o de “medicamento genérico”. 
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Foi em 1990 que Portugal emitiu pela primeira vez legislação dedicada a esta 

temática, com o Decreto-Lei nº 81/90, de 12 de março onde se passava a regular a 

produção, autorização de introdução no mercado, distribuição, preço e comparticipação 

de MG. Mas só posteriormente, com o Decreto-Lei nº 72/91, de 8 de fevereiro é que se 

veio proceder à definição propriamente dita de MG e a estabelecer quais as condições 

de prescrição e despensa. [38] 

A definição de MG sofreu várias alterações desde então, mas atualmente e de 

acordo com a definição do INFARMED, “um medicamento genérico é um medicamento 

com a mesma substância activa, forma farmacêutica e dosagem e com a mesma 

indicação terapêutica que o medicamento original, de marca, que serviu de referência.” 
[39] 

Portanto, segundo esta definição, um medicamento que obtenha uma AIM, tem 

de garantir critérios de bioequivalência, através de estudos de biodisponibilidade, a um 

medicamento de marca já existente e titular de uma AIM. Estes critérios de aprovação 

dos MG em vigor em Portugal, são definidos a nível Europeu pela Agência Europeia do 

Medicamento (EMA), que determina os parâmetros que sustentam os estudos de 

biodisponibilidade. Com isto, pretende-se demonstrar a evidência científica de um 

equivalente terapêutico do medicamento original. [40] 

Aqui é importante fazer a distinção entre dois conceitos: o de 

biodisponibilidade e de bioequivalência. Biodisponibilidade é um termo 

farmacocinético e uma característica do MG que define a quantidade e velocidade nas 

quais a substância ativa ou a sua forma molecular terapeuticamente ativa é absorvida a 

partir de um medicamento e se torna disponível no local de ação. Já a bioequivalência 

tem como objetivo comparar a biodisponibilidade de dois medicamentos, ou seja, se a 

biodisponibilidade de dois medicamentos for considerada similar, os seus efeitos, no 

que respeita à eficácia e segurança dos mesmos, serão essencialmente os mesmos. [40] 
[41] 

Daqui pode-se então concluir, que os medicamentos genéricos têm a mesma 

qualidade, a mesma eficácia e a mesma segurança que os medicamentos de referência, 

apresentando, ainda, a vantagem de terem um preço mais baixo. 

 

1.3. Vantagens dos Medicamentos Genéricos 
1.3.1. Segurança e eficácia 

Segundo o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, “os medicamentos 

genéricos (...) só podem ser comercializados, consoante os casos: a) dez anos após a 

autorização inicial do medicamento de referência, concedida a nível nacional ou 
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comunitário; b) onze anos após a autorização inicial do medicamento de referência (...)”. 
[42] Isto demonstra o facto de as substâncias ativas dos MG já existirem no mercado há 

muitos anos, o que oferece garantias de efetividade e possibilita um elevado 

conhecimento do seu perfil de segurança. Aliado a este fator, há também uma maior 

facilidade de obtenção de AIM para os medicamentos genéricos, uma vez que estes 

dispensam a apresentação de relatórios por parte de peritos sobre os ensaios 

farmacológicos, toxicológicos, clínicos e pré-clínicos, uma vez que já foram efetuados 

para os MRs. [24] 

 

1.3.2. Prescrição por DCI 
Outra das vantagens associada ao mercado dos MG é o facto de estes serem 

prescritos por DCI.  

Longe vão os tempos em que o atendimento numa farmácia se cingia ao ato de 

“aviar uma receita”. Com a prescrição por substância ativa, há uma maior 

responsabilidade profissional por parte dos farmacêuticos, já que lhes permite uma 

maior agilidade de pôr em prática a sua formação, promovendo a componente técnica 

da prescrição, passando a principal motivação, subjacente a esta, ser de carácter 

farmacoterapêutico! Segundo o INFARMED, “A prescrição por DCI ou por nome 

genérico, desempenha uma base de prescrição mais racional e científica”. [43] 

Esta alteração veio, também, contribuir para o processo de empowerment do 

doente, que muitas vezes está limitado à simples escolha da marca do seu 

medicamento. [44] 

Vemos então aqui uma oportunidade de o farmacêutico criar uma imagem e 

identidade reforçada junto dos seus utentes, criando relações fortes de confiança e forte 

cooperação.  

 

1.3.3. Preço 
Indiscutivelmente, a maior vantagem dos MG é o seu preço. Não é à toa que os  

MG têm sido amplamente utilizados a nível internacional e nacional, como uma 

estratégia de contenção da despesa com a saúde, na medida em que se constituem 

como alternativas terapêuticas (e portanto com um mesmo perfil esperado de eficácia e 

segurança) aos medicamentos de marca, por um custo em regra menor.  

Isto garante uma maior acessibilidade ao medicamento por parte dos cidadãos 

com menores recursos económicos, situação com que me deparei várias vezes durante 

o meu atendimento na FMB. 
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1.4. Barreiras aos medicamentos genéricos 
1.4.1. Preço 

Parece haver uma contradição entre o preço dos MG poder ser ao mesmo tempo 

uma vantagem e desvantagem para a sua compra. 

Existe uma ideia generalizada de que tudo o que é mais barato é de pior 

qualidade, seja roupa, sapatos, restaurantes, etc. Os medicamentos não são diferentes. 

Quantas vezes durante o atendimento, quando confrontados com o baixo valor de um 

MG, os utentes me colocavam a questão: “São de confiança? Escolha-me um de preço 

intermédio que acha que seja melhor”. 

Nota-se que existe, ainda, uma perceção errada de que o genérico de menor 

preço, é tido como o menos efetivo e seguro e com maior probabilidade de ter efeitos 

secundários. Estas situações são tão relevantes agora, como em 1980, em que um 

estudo demonstrou que quanto maior era a diferença de preço entre um MR e um MG, 

maior era a recusa, mesmo perante a sugestão de um farmacêutico de se realizar a 

substituição de um por outro. [45] 

Vê-se então aqui, a importância do farmacêutico como promotor da informação 

fundamentada à população. É nosso dever apaziguar o utente e explicar o porquê 

destas diferenças de preço, de modo a reduzir as suas desconfianças e, porventura, a 

mudar a sua opinião em relação aos MG. 

 

1.4.2. Experiências anteriores 
A noção que os utentes têm sobre produtos e marcas, diverge segundo as suas 

experiências pessoais. [46 ] Ou seja, utentes que estejam habituados a comprar uma 

certa “marca”, neste caso um MR, em que a sua experiência foi satisfatória, têm a sua 

familiaridade e confiança, em relação a esse medicamento, aumentada. Pelo contrário, 

se um farmacêutico lhes sugerir um MG, de que nunca ouviram falar e com o qual nunca 

entraram em contacto, há naturalmente uma desconfiança em relação ao medicamento. 

Um bom exemplo desta situação, é demonstrada através de um estudo realizado 

em 1966, onde foi comprovado que a marca tem grande significado na escolha de 

MNSR, ou seja, os consumidores estariam predispostos a pagar mais por uma 

“Aspirina” de uma marca reconhecida, em detrimento de outra que não é tão conhecida. 
[47] 

 

1.4.3. Papel dos médicos 
Deparei-me com muitas situações em que utentes que beneficiariam de uma 

substituição de MR para MG, não o fizeram porque “Não foi o que o médico receitou.”. 
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Isto poderia ser uma situação considerada normal até o ano 2000, onde a dispensa da 

maioria dos medicamentos estava condicionada, quase em exclusivo, à indicação, 

expressa, pelo médico, de um determinado medicamento e uma determinada marca.  

Contudo, com as garantias de qualidade e eficácia dos MG e, como já referi 

anteriormente, devido às prescrições serem agora feitas por DCI, este tipo de situações 

deviam ser apenas esporádicas. 

 

1.5. Intervenção na FMB 
Foram impressos 200 questionários (Anexo III) para serem preenchidos durante 

o atendimento, por utentes da FMB que fossem acompanhados de uma RM com mais 

de 4 linhas de medicamentos. O tratamento dos dados obtidos, foi realizado com recurso 

ao programa Microsoft Excel 2007Ò.  

 

1.5.1. Análise da amostra 
As variáveis sociodemográficas que se estudaram no questionário foram: o 

género, as habilitações literárias e a idade.  

A amostra é constituída por 134 inquiridos, dos quais 85 (63%) são do género 

feminino e 49 (37%) são do género masculino. (Anexo IV) 

No que respeita à idade dos inquiridos, a principal faixa etária é a corresponde 

aos utentes com mais de 66 anos (80 - 60%), seguida dos 55 aos 65 anos (34 - 25%), 

e terminando com os utentes entre os 25 e os 54 anos (20 - 15%). (Anexo V) 
No que concerne à formação académica (escolaridade) dos inquiridos, o 

destaque vai para o 1º Ciclo (41%) seguidamente dos detentores do Ensino Secundário 

(19%). Os restantes 40% encontram-se dispersos pelos restantes graus de ensino. 

(Anexo VI)  

Verificou-se que a formação académica da maior parte dos inquiridos é o 1º 

Ciclo. Cruzando estes dados com a Faixa Etária dos mesmos, concluiu-se que os 

inquiridos de maior faixa etária (>66 anos), frequentou a escola, maioritariamente, até 

ao 1º Ciclo (56%), enquanto que nas faixas etárias mais novas (25-54 anos) o Ensino 

Secundário (45%) e Superior (35%) são a formação predominante. (Anexo VII) 

 

1.5.2. Análise descritiva dos resultados ao inquérito 
Com a realização do inquérito na FMB, pretendeu-se apurar o grau de 

conhecimento acerca dos MRs e MG, qual a preferência entre os dois e, também, quais 

as razões que levam os utentes a escolher um ou outro. Devido há existência de 
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medicamentos esgotados durante os atendimentos, a recetividade à troca de um MR 

por um MG foi também inquirida. 

Para se apurar o conhecimento dos utentes da FMB, o questionário continha a 

questão: “Sabe qual é a diferença entre Medicamento Genérico ou de Marca?”. 

Pretendia-se uma autoavaliação do seu conhecimento, respondendo “Sim”, “Não” ou 

“Mais ou Menos”. Verificou-se que cerca de 46% dos inquiridos responderam “Sim”, 

enquanto que 31% dos inquiridos respondeu “Mais ou Menos”, portanto, achando 

possuir um nível de conhecimento médio sobre o assunto. De salientar que 24% dos 

inquiridos respondeu “Não”, autoavaliando-se como desconhecendo a diferença entre 

os dois tipos de medicamentos. (Anexo VIII)  

Por faixa etária, 56% dos utentes entre 55-65 anos e 50% dos utentes entre 25-

54 anos, afirmaram saber a resposta à questão colocada. 26% dos utentes mais idosos 

(>66 anos) admitiram desconhecer a resposta à pergunta. (Anexo IX) 

Quando relacionamos a resposta à questão com as habilitações literárias dos 

utentes, vemos claramente uma diminuição de respostas negativas, à medida que o 

nível de escolaridade aumenta. Dos utentes com Ensino Superior, 71% respondeu 

afirmativamente. O contrário também se verifica, 42% dos utentes com nível de 

escolaridade mais baixo, ou seja, 1º Ciclo, reconheceram não saber a diferença entre 

MR e MG. (Anexo X) 

Depois de avaliar o conhecimento dos utentes em relação a esta temática, 

questionei-me sobre a sua preferência em relação a estes medicamentos. A maior parte 

dos utentes da FMB admite ter preferência pelos MR, com 58% a responder que, 

normalmente, escolhem esses medicamentos. (Anexo XI) 

Contudo, para tentar perceber se a preferência pelos medicamentos se baseava 

no conhecimento/desconhecimento, conforme a primeira questão colocada (“Sabe qual 

é a diferença entre Medicamento Genérico ou de Marca?”), fez-se o cruzamento das 

respostas dos utentes a essa questão, com as suas preferências. Vemos que 55% dos 

utentes escolhem MR, apesar de responderem “Não” à primeira questão e que 54% dos 

utentes que afirmam saber qual a diferença entre MR e MG, preferem, então, levar para 

casa genéricos. (Anexo XII) 

De seguida, tentou-se descobrir quais os motivos que levam os utentes a 

escolher entre MR ou MG. Para isso, relacionou-se o seu 

conhecimento/desconhecimento e preferência, com diversos motivos, tais como, a 
confiança, o preço, o serem equivalentes, etc, opções estas que lhes foram 

propostas no inquérito.  
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Dos utentes com preferência por MR e que afirmam conhecer as diferenças entre 

MR e MG, a confiança é, realmente, o maior motivo para a sua escolha (64%). O 

mesmo se passa com utentes que afirmam desconhecer as diferenças entre MR e MG. 

Destes, 56% elege a confiança como motivo de compra. De referir que o facto de o MR 

ter sido prescrito pelo médico, é também uma das razões que leva os utentes a 

preferirem esses medicamentos, especialmente quando não sabem qual a diferença 

entre um e outro (44%). (Anexo XIII) 

Já entre utentes que normalmente preferem MG, a razão que se destaca é o 
preço. 80% dos utentes que não sabe a diferença entre MR e MG, indicaram o preço 

como principal razão de preferência, tal como 61% dos afirmaram saber a diferença 

entre os dois tipos de medicamentos. Ainda dos que afirmaram saber a diferença entre 

medicamentos, apenas 9% apontaram a equivalência como motivo para a sua escolha. 

(Anexo XIV) 

Neste inquérito, interessa também saber qual a razão que leva as pessoas mais 

“indecisas”, ou que não estão certas das diferenças entre MR e MG, a escolher entre 

eles, sendo estes, 31% (Anexo VIII) da nossa amostra.  

Com a análise deste gráfico (Anexo XV), percebe-se, nitidamente, que os 

principais motivos que levam à escolha, aquando da compra dos seus medicamentos 

pelos utentes da FMB, por um MR ou MG, se centra, maioritariamente, na confiança e 

no preço. Assim, inevitavelmente, temos de comparar este gráfico, com os dois últimos 

analisados. Claramente, o preço é a principal razão de compra dos MG (65%) e a 

confiança a razão de compra dos MR (65%). (Anexo XVI) 

Na sequência das questões anteriores, e no panorama atual de constante rutura 

de stocks de medicamentos, é importante saber qual o comportamento dos utentes 

quando o Farmacêutico lhe sugere a troca de um MR por um MG.  

Durante a realização deste inquérito, foram anotadas as situações em que um 

ou mais medicamentos presentes na RM do utente estava(am) esgotado(s). Dos 134 

atendimentos realizados, 12% apresentavam um ou mais medicamentos esgotados. 

(Anexo XVII) Em termos de percentagem, pode não ser um valor muito alto, contudo 

para um farmacêutico, cuja responsabilidade é a saúde e bem-estar dos seus utentes, 

não se trata apenas de um valor, mas sim de pessoas que, eventualmente, foram sem 

medicamentos para casa. 

Assim, os utentes com preferência de MR, foram questionados sobre a 

possibilidade de alterarem a sua medicação para MG. Dos que apresentavam 

medicação esgotada na sua RM, 78% considerava mudar para o seu equivalente, 

enquanto que 22%, preferia esperar que o medicamento voltasse a estar disponível, 
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mesmo correndo o risco de ficar sem medicação. Observaram-se percentagens 

semelhantes nos utentes que não apresentavam medicamentos esgotados, mas que 

também tinham preferência pelos MR. (Anexo XVIII) 

 

1.6. Conclusões 
Durante o atendimento na FMB, deparei-me com situações um pouco 

constrangedoras, em que utentes não tinham dinheiro suficiente para pagar toda a sua 

medicação, mesmo quando esta já era composta pelos medicamentos genéricos mais 

baratos. Aqui a atuação do farmacêutico torna-se um pouco difícil, não tendo muitas 

alternativas. Contudo, quando nos deparamos com situações em que os utentes, por 

impossibilidades financeiras, preferiam ficar sem a sua medicação de marca, havendo 

disponíveis equivalentes genéricos, o farmacêutico tem o poder e responsabilidade de 

informar o utente de outras possibilidades que garantem a eficácia do tratamento de 

uma maneira mais económica e igualmente segura.    

Só conhecendo o que está na origem de determinado comportamento, se 

poderão adotar medidas de melhoria de resultados. Assim, após a análise de todos os 

gráficos anteriores, consegue-se perceber o porquê da não adesão aos MG por parte 

de alguns utentes da FMB, em alguns casos sendo até um pouco preocupante. 

Vemos, claramente, que ainda existe uma grande desconfiança em relação aos 

MG e que esta pode levar à abstinência terapêutica por parte do paciente, tal como nos 

casos em que alguns medicamentos se encontravam esgotados.  

Outra das conclusões que podemos tirar da análise dos gráficos, é a iliteracia na 

saúde por parte das faixas etárias mais avançadas, sendo esta a população maioritária 

da FMB e não só, o que condiciona a sua escolha em medicamentos e, novamente, a 

sua adesão à terapêutica.  

Conclui-se, então, que o farmacêutico comunitário possui um papel muito 

importante no momento de aconselhamento e venda destes medicamentos, pois são 

quem proporciona informação mais fiável ao utente.  

Durante o meu estágio e principalmente durante os meus atendimentos, tentei 

informar todos os utentes com dúvidas em relação a MG, sobre o porquê de o seu preço 

ser tão baixo, se eram seguros, se eram equivalentes aos de marca, entre outros. 

Posso afirmar que a maioria das minhas experiências foram positivas e foi um 

dos pontos altos do meu estágio, pois senti que a opinião do farmacêutico era realmente 

valorizada pelos nossos utentes. 
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2. TEMA 2 - “COVID-19 e o Papel do Farmacêutico” 
2.1. Enquadramento e Objetivo 

Normalmente durante o estágio, somos nós que escolhemos o tema dos nossos 

projetos, consoante as necessidades da farmácia, temas que achamos pertinentes para 

a população e, principalmente, temas que valorizem o papel do farmacêutico na 

sociedade. Contudo, durante os meus últimos dois meses de estágio, senti que este 

tema me escolheu a mim e não o contrário. 

Durante o mês de janeiro, começou-se a falar de “uma nova gripe” ou “um novo 

tipo de pneumonia”, que “vinha da China”; um novo vírus da família do Coronavírus, 

possivelmente relacionado com o vírus da Síndrome Respiratório Aguda Grave (SARS). 

Por esta altura, muitos eram os utentes que durante os seus atendimentos e em 

tom de conversa, procuravam saber mais sobre este vírus, pois toda a informação 

fornecida era ainda muito escassa e por vezes contraditória. Até para nós, que fazemos 

parte da comunidade científica, seria difícil distinguir o essencial do acessório; 

diferenciar a veracidade e qualidade dos conteúdos vindos de bombardeamentos 

constantes de que somos alvo, tal como as famosas “fake news”. 

Senti então a necessidade de me informar o melhor possível sobre o assunto, 

perto de fontes fidedignas, de modo a fazer chegar informação fundamentada e de fácil 

compreensão, aos nossos utentes. (Ponto 2.4.) Senti, também, necessidade de 

averiguar o que a sociedade achou ou sentiu em relação ao papel do farmacêutico 

durante esta pandemia, de modo a, no futuro e se tal acontecer novamente, tentarmos 

melhorar a nossa atuação como agentes responsáveis do medicamento. 

 

2.2. Aparecimento da COVID-19 em Portugal 
 Para explicar a chegada desta doença a Portugal, tenho, primeiro, que explicar 

o seu aparecimento no mundo. 

Diversos casos de pneumonia atípica com origem desconhecida começaram a 

aparecer na província de Hubei, em Wuhan na China e foram reportados à Organização 

Mundial de Saúde (OMS) a 31 de dezembro, 2019. [48] A 7 de janeiro de 2020, as 

autoridades chinesas confirmam que o novo coronavírus (até à altura 2019-nCoV, 

renomeado depois para Síndrome Respiratório Agudo Grave 2 – SARSCoV-2), foi o 

agente causador destes casos reportados e a doença foi intitulada de COVID-19. [49] 

Foi a 30 de janeiro que a OMS declarou, oficialmente, que se tratava de uma 

emergência mundial. Por esta altura, já se sabia que existia transmissão entre seres 
humanos.  
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Nas semanas seguintes observou-se um aumento exponencial de casos em todo 

o mundo, fundamentalmente pela facilidade com que hoje em dia se viaja de continente 

para continente e de país para país. 

Nós, portugueses, localizados geograficamente na extrema esquerda da 

Europa, fomos observando o rápido avanço da doença, nomeadamente pela Itália, 

França e Espanha, denotando a aproximação da doença ao nosso país.  

Contudo, durante este período, muita informação sobre a doença era, ainda, 

incerta: o tempo de incubação, quais os fatores de diagnóstico, vias de transmissão...  

A própria ANF realizou uma série de palestras sobre a COVID-19 a nível 

nacional, extensível a todos os farmacêuticos, sendo que a da região Norte se realizou 

no dia 13 de fevereiro (Tabela 1), na qual estive presente. Apesar de extremamente 

enriquecedora quanto à origem da doença, o aconselhamento sobre a prevenção na 

comunidade baseava-se nas medidas usadas para a prevenção da SARS-CoV e da 

Síndrome Respiratória do Médio Oriente (MERS-CoV).  

 

2.3. Situação na FMB 
O dia-a-dia e rotina da farmácia começou a alterar-se a partir da última semana 

de fevereiro e primeira semana de Março, quando se verificaram os primeiros casos de 

COVID-19 em Espanha e depois em Portugal, sendo que, o 1º caso confirmado pela 

DGS, ocorreu no Centro Hospitalar Universitário do Porto (Santo António). [50] 

As conversas com os utentes começaram a ser pautadas pela insegurança 

sentida em relação à doença em si, mas também pela insatisfação relativa às medidas 

tomadas pelo governo. Uma das maiores questões colocadas pelos utentes 

relacionava-se com as medidas de prevenção que a população deveria adotar: como 

fazer uma correta higienização das mãos, se deveriam ou não usar proteção individual, 

entre outras.  

Esta inquietação em relação ao novo coronavírus, assim como uma 

preocupação em relação ao aprovisionamento de medicamentos, fez com que o fluxo 

de utentes da FMB aumentasse de um dia para o outro, principalmente na última 

semana de Fevereiro. A procura desenfreada por máscaras e desinfetante que se 

observou a nível nacional, verificou-se também na FMB, como demonstra o Anexo XIX.  

Pelo facto de a FMB possuir um laboratório onde é possível a manipulação de 

álcool-gel, esta tornou-se na farmácia de eleição por muitos utentes em Braga, assim 

como de apoio a outras farmácias. A FMB era também a fornecedora de desinfetantes 

para muitos lares e creches, de modo que a manipulação de Álcool-Gel passou a ser 

uma das minhas principais tarefas nos meus últimos dias de estágio, de modo a tentar 
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acompanhar a procura por estes produtos. Esta tornou-se numa resposta eficaz, 

embora, muitas vezes, condicionada pela escassez de matérias primas, como álcool a 

70% ou até de 96%, assim como os recipientes que eram oriundos da China. 

 

2.3.1. Intervenção na FMB 
Elaborei e imprimi 250 panfletos (Anexo XX), que foram colocados em todos os 

7 balcões de atendimento da FMB, na semana de 24 a 28 de fevereiro. Estes panfletos 

estavam disponíveis para os utentes os levarem para casa, contendo informações 

relativas à COVID-19, com o intuito de apaziguar os seus temores e, também, propagar 

informação fundamentada sobre a doença. Uma das secções do panfleto é referente a 

“Mitos e Verdades” sobre a doença, pois notei que muitos utentes tinham ideias 

preconcebidas e maioritariamente erradas, sob formas de propagação da doença, assim 

como, as formas de transmissão da mesma. 

Inicialmente, notou-se uma certa reticência em relação ao assunto, com os 

utentes apenas a mencionarem os panfletos, procurando junto dos farmacêuticos 

informações adicionais, mesmo sem os levar para casa. 

Contudo, na semana seguinte, quando o 1º caso de COVID-19 foi confirmado 

pela DGS em Portugal, os utentes mostraram-se muito mais interessados em relação 

ao assunto, levando todos os panfletos para casa nessa mesma semana, com utentes 

a perguntarem se podiam levar mais que um, para entregarem aos seus familiares. 

 
2.4. O papel do farmacêutico: contextualização 

 Por ter estado a estagiar durante um período tão atípico, surgiu-me a pergunta 

de como os utentes percecionariam o papel do farmacêutico durante esta pandemia. 

 A 25 de janeiro a DGS, publicava a 1ª orientação, dirigida aos profissionais de 

saúde, com informações sobre a definição de “caso”, ou seja, a definição de uma pessoa 

infetada com COVID-19 e de como se deveria proceder em caso de contacto direto com 

infetados por COVID-19. Sinto que esta orientação era especialmente importante para 

os farmacêuticos, uma vez que estariam na linha da frente deste combate. [51] 

 Contudo, nada nos prepararia para o crescimento exponencial de casos em 

Portugal e para as condições de trabalho que a seguir se verificaram, com farmácias a 

fazerem atendimentos apenas pelo postigo. 

 Durante os últimos dias do meu estágio, os farmacêuticos e as farmácias, de um 

modo geral, ainda não tinham recebido recomendações, por exemplo, para usar 

máscara. Contudo, na FMB, começavam-se já a tomar medidas de precaução. Todos 
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os balcões eram desinfetados entre atendimentos, assim como as mãos dos 

farmacêuticos. 

 Questionei-me, então, se o procedimento nas outras farmácias era semelhante 

e de que modo isso contribuiu, ou não, para a perceção do papel do farmacêutico pela 

população portuguesa. 
 

2.4.1. Métodos 
Foi realizado um inquérito online através da ferramenta GoogleÒ Forms e o 

tratamento dos dados obtido foi realizado com recurso ao programa Microsoft Excel 

2007Ò. 

 
2.4.2. Análise da amostra 

As variáveis sociodemográficas que se estudaram no questionário foram: o 

género, a idade e a situação profissional. 

A amostra é constituída por 338 inquiridos, dos quais 177 (52%) são do género 

feminino e 161 (48%) do masculino. (Anexo XXI) 

No que respeita à idade dos inquiridos, a principal faixa etária é a compreendida 

entre os 25 e 54 anos, (228 - 67%), seguida dos 55 aos 65 anos, (88 - 26%). (Anexo 

XXII) 
No que concerne à situação profissional dos inquiridos, a maior parte (88%) 

encontra-se empregada, seguida dos reformados (7%), estudantes (3%) e 

desempregados (2%). (Anexo XXIII)  

 

2.4.3. Análise descritiva dos resultados ao inquérito 
De modo a tentar perceber se o papel do farmacêutico foi valorizado durante o 

início da pandemia, como agente promotor de informação e saúde pública, foi colocada 

a questão “Durante esta pandemia, procurou informações sobre a doença perto do seu 

farmacêutico?”. A maior parte dos inquiridos (71%) admitiu não recorrer aos 

farmacêuticos como fonte de informação em relação à COVID-19 e apontaram a  

internet, ou a comunicação social, como os seus principais meios de informação. 

Apenas 29% dos inquiridos respondeu afirmativamente. (Anexo XXIV) 

Quando confrontados com a questão “Recorreu ao seu farmacêutico para 

comprar equipamentos de proteção individual (máscaras) e/ou preparações oficinais, 

como álcool-gel?”, a maioria dos inquiridos (67%) respondeu afirmativamente. Alguns, 

acrescentaram ainda que algumas farmácias fizeram a distribuição ao domicílio destes 
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produtos. Dos 33% que responderam negativamente, houve inquiridos que referiram os 

hipermercados como principal local de compra. (Anexo XXV) 

Achei, também, pertinente averiguar se durante esta pandemia as farmácias 

tomaram medidas extra de prevenção contra a COVID-19, de modo a que os utentes se 

sentissem mais seguros quando necessitassem de visitar a sua farmácia. Em resposta 

à questão “Sentiu-se seguro/a ao dirigir-se à farmácia para a compra dos seus 

medicamentos, durante esta pandemia?”, 67,5% dos inquiridos sentiu-se “Muito 

seguros/as” e 32% “Mais ou Menos seguros/as”. Apenas 2 pessoas, afirmaram não 

sentir segurança para se dirigirem às suas farmácias. Teria sido interessante saber o  

motivo destas respostas. (Anexo XXVI) 

Relativamente à questão anterior, achei, também, interessante verificar a 

satisfação das pessoas em relação aos atendimentos feitos pelas farmácias. Aqui as 

respostas já variaram mais. Apesar de a grande maioria (67%) se sentir “Muito 

Satisfeito” com o atendimento, 18% e 9% sentiram-se “Mais ou Menos Satisfeitos e 

“Muito Insatisfeitos”, respetivamente. Um dos inquiridos referiu que os “preços 

praticados pelas farmácias, foram e continuam a ser, incomportáveis”, enquanto que, 

numa nota mais positiva, inquiridos valorizaram “a calma e serenidade” dos profissionais 

de saúde, como fatores de muita satisfação durante o atendimento. (Anexo XXVII) 

Para concluir, os inquiridos foram questionados em relação à importância da 

contribuição dos farmacêuticos/farmácias para com a sociedade, durante esta epidemia. 

Apraz-me referir que a esmagadora maioria referiu o papel dos 

farmacêuticos/farmácias, como “Muito Importante” (57,7%) e “Importante” (38,8%). 

(Anexo XXVIII) 

 

2.5. Conclusões 
Posso afirmar que este meu último período do estágio foi difícil, mas também 

extremamente desafiante como futura profissional de saúde. Não é todos os dias que 

podemos afirmar que vivemos durante uma pandemia. 

Nesta emergência de Saúde Pública sem precedentes, a densa rede de 

farmácias próxima da população desempenhou um papel vital no apoio às 

comunidades, afirmação suportada pelos gráficos anteriormente analisados. 

Para além de serem muitas vezes um dos primeiros pontos de contacto entre os 

doentes e o sistema de saúde, prestando informações à população de modo a evitar 

medos desnecessários, foi também extremamente importante na identificação e gestão 

de potenciais casos de COVID-19. Com certeza, muitas foram as pessoas que não 
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chegaram às urgências dos hospitais, porque foram filtradas pelos farmacêuticos, não 

sobrelotando o nosso SNS.  

Tudo isto demonstrou, mais uma vez, o papel fulcral que o farmacêutico 

comunitário desempenha na sociedade. 

Foi sem dúvida um período assustador, mas também gratificante, pois acredito 

sinceramente que o meu papel de estagiária na FMB foi visto como uma mais-valia e foi 

apreciado tanto pelos utentes, como por todos os profissionais de saúde que lá 

trabalham. 

 
9 Conclusões Finais 

Ao longo do curso é-nos fornecido um conjunto de conhecimentos teóricos que 

por vezes não sabemos como aplicar na prática. Na farmácia comunitária, somos 

confrontados com diversas situações, de caracter tão variado, que é fundamental 

recorrermos a uma grande parte do conhecimento que nos foi fornecido.  

Este estágio é, portanto, o momento crucial em que somos postos à prova e 

percebemos se estamos realmente preparados para a nova etapa que se avizinha. É, 

também, a altura ideal para ganharmos confiança nas nossas capacidades e termos um 

papel pró-ativo na sociedade.  

O papel do farmacêutico, na sociedade, já não é unicamente a dispensa do 

medicamento, sendo um agente ativo na realização de serviços farmacêuticos, assim 

como, na promoção de saúde, em que o contato com as pessoas assume um papel 

preponderante na qualidade dos serviços prestados. É esta interação, aliada a uma 

noção ética, deontológica e a um profundo conhecimento científico, que faz do 

farmacêutico um profissional de saúde essencial para a sociedade.  

Para finalizar não posso deixar de realçar o papel de toda a equipa da Farmácia 

da Misericórdia de Braga, que durante estes quatro meses foram incansáveis na 

transmissão de conhecimento, o que me permitiu crescer enquanto profissional de 

saúde.  

Em suma, o estágio profissionalizante permitiu-me perceber a dinâmica de uma 

farmácia comunitária e as tarefas inerentes ao farmacêutico neste contexto, não 

incluindo apenas o atendimento ao utente e dispensa de medicamentos, mas também, 

a tarefa com mais impacto, que é a responsabilidade social e a inovação na farmácia 

para oferecer, sempre, as melhores condições ao utente e promover mais ganhos em 

saúde.   
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11 Anexos 
 

Anexo I. Formações realizadas na FMB 
 

Marca/Laboratório Local/Data Formação Duração Objetivo 

StrepfenÒ 
(RECKITT BENCKISER) 

ANF (26/11) 2h 

Infeções do trato 

respiratório: Dor de 

garganta. 

DICLODENTÒ 

(Laboratórios ATRAL) 
FMB (07/12) 2h 

Tratamento de 

inflamações bucais. 

VARIMINEÒ 

(Laboratórios ATRAL) 
FMB (07/12) 2h 

Abordagem sobre o 
produto. 

SaugellaÒ 
(DELTA Laboratórios) 

FMB (09/12) 2h 
Higiene íntima para 

todos. 

BioActivoÒ  
(Pharma Nord) 

FMB (23/01) 1h 

Formação sobre os 

produtos BioActivoÒ 

Selénio e  BioAtivoÒ 

Selénio + Zinco. 

FrontlineÒ 
(Boehringer Ingelheim) 

FMB (03/02) 1h 

Formação sobre toda a 

gama FrontlineÒ para 

gatos e cães. 

FresubinÒ 

(FreseniusKabi) 
Museu D. Diogo de Sousa 

(12/02) 
2h30 

Nutrição clínica: “Como 

tratar casos de 

desnutrição”. 

- ANF (13/02) 2h 
Formação sobre a 

COVID-19. 

Depuralina Bomb 
EffectÒ e FisiocremÒ 

(Uriach Theralab) 

FMB (19/02) 1h 
Breve abordagem sobre 

os dois produtos. 

BioActivoÒ  
(Pharma Nord) 

FMB (04/03) 1h 

Formação sobre os 

produtos BioActivoÒ 

Glucosamina Plus e 

BioActivoÒ Glucosamina 

Duplo. 

Pharma Nord Hotel Meliã (20/02) 2h30 
Inflamação: o inimigo 

silencioso. 

 

Tabela 1. Formações realizadas na FMB 
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Anexo II. Cronograma das atividades e projetos desenvolvidos 
 

Atividade Nov Dez Jan Fev Mar 
Receção e Conferência de 

Encomendas 
  

* * * 

Controlo de Validades      
Atendimento ao Balcão      
Produção de Manipulados      
Determinação dos parâmetros 

bioquímicos 
     

Disposição dos panfletos sobre 

COVID-19 na farmácia. 
     

Realização do Inquérito na FMB      
 

Atividade Desenvolvida 

*  Atividade realizada sempre que necessário 
 

Tabela 2. Cronograma das atividades e projetos desenvolvidos 
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Anexo III. Questionário realizado na FMB 
 
 

 

Inquérito sobre “Medicamento de Referência ou Medicamento Genérico: a escolha do utente?” no âmbito do 

Relatório de Estágio do curso de Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. 
 

(Os dados fornecidos são absolutamente confidenciais e anónimos e serão exclusivamente utilizados para fins de investigação científica.) 
 

Idade:____                                           Escolaridade:______ 

Sexo:  F  M  

 

Sabe qual é a diferença entre Medicamento Genérico ou de Marca? 
Sim      Não      “Mais ou Menos”    Outros:___________________________________ 

 

Entre Medicamentos de Marca ou Genéricos, normalmente qual escolhe?  
Marca      Genérico  

 

SE RESPONDEU DE MARCA 

Porque? 

• Preço; 
• Médico receitou;  
• Confiança; 
• Sinto-me melhor com o de marca (teve reação com o genérico p.ex.); 
• Único no mercado; 
 

Outros:_________________________________________________________________ 

 

Dentro dos seus medicamentos qual é que não prescinde que seja de marca? 
Colesterol    Hipertensão    Diabetes    Ansiolíticos/”Para Dormir”    Depressão     

 
Outros:_____________________________________________________________________ 

 

Se um dos seus medicamentos de MARCA esgotasse, consideraria comprar o genérico correspondente? 
 

Sim    Não  

 

SE RESPONDEU GENÉRICO 

Porque? 

• Preço; 
• Médico Receitou; 
• Equivalente ao de marca;  
 

Outros:_________________________________________________________________ 
 

NESTE ATENDIMENTO, ALGUM DOS MEDICAMENTOS GENÉRICO OU DE MARCA, ESTAVA ESGOTADO? 
 

Sim  Não  
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Anexo IV.  Género dos Inquiridos 

 
Figura 1. Género dos Inquiridos 

 
 

Anexo V.  Escalão etário dos Inquiridos 
 

 
Figura 2. Distribuição, por escalão etário, dos inquiridos 
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Anexo VI.  Habilitações Literárias dos Inquiridos 
 

 
Figura 3. Distribuição , por habilitações literárias, dos Inquiridos 

 
 
 
Anexo VII.  Distribuição de escolaridade por Faixas Etárias 
 

 
Figura 4. Distribuição de escolaridades por Faixas Etárias 
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Anexo VIII.  Diferença entre MR ou MG 
 

 
Figura 5. “Sabe qual é a diferença entre um Medicamento de Marca e um Medicamento Genérico?” 

 
 
Anexo IX.  Diferença entre MR ou MG, (Variável – Faixa Etária) 
 

 
Figura 6. “Sabe qual é a diferença entre um Medicamento de Marca ou Genérico?” (Variável – Faixa Etária) 
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Anexo X.  Diferença entre MR ou MG, (Variável – Habilitações Literárias) 
 

 
Figura 7. “Sabe qual é a diferença entre um Medicamento de Marca ou Genérico?” (Variável – Habilitações 
Literárias) 

 

 

Anexo XI.  Preferência entre MR ou MG 
 

 
Figura 8. “Entre Medicamentos de Marca ou Genéricos, normalmente qual escolhe?” 
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Anexo XII.  Conhecimento ou não da diferença entre MR ou MG VS Preferência 
por MR ou MG 
 

 
Figura 9. Relação entre o conhecimento ou não, da diferença entre Medicamentos de Marca ou 
Medicamentos Genéricos e a sua preferência pelos mesmos 

 
 

Anexo XIII.  Razões pela preferência de MR  
 

 
Figura 10. “Quais as razões da sua preferência por Medicamentos de Marca?”  
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Anexo XIV.  Razões pela preferência de MG  
 

 
Figura 11. “Quais as razões da sua preferência pelos Medicamentos Genéricos” 

 

 
 

Anexo XV.  Razões pela preferência entre MR e MG  
 

 
Figura 12. “Quais as razões da sua preferência?” Razão de escolha entre Medicamentos de Marca ou 
Medicamentos Genéricos, dentro da amostra de utentes que responderam “Não sei” à primeira questã.o 
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Anexo XVI.  Casos de medicamentos esgotados  
 

 
Figura 13. Percentagem relativa a medicamentos esgotados durante os 134 inquéritos realizado na FMB 

 

 
 

Anexo XVII.  Disponibilidade para troca entre MR para MG 
 

 
Figura 14. Respostas à pergunta “Se algum dos seus Medicamentos de Marca esgotasse, consideraria 
alterar para um Medicamento Genérico?” 
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Anexo XVIII.  Histórico de Vendas  
 

Produto Fevereiro  
(Unidades Vendidas) 

Março 
(Unidades Vendidas) 

Álcool 70º (250mL) 34 83 

Álcool Gel 75mL 14 90 

Álcool Gel 100mL 59 157 

Álcool Gel 250mL 19 142 

Álcool Gel 500mL 33 11 

Máscara Cirúrgica  

(5 unidades) 

325 4 

Máscara Cirúrgica  

(3 unidades) 

- 81 

Máscara c/ válvula FFP1 59 210 

Máscara c/ válvula FFP2 82 227 

Máscara c/ válvula FFP3 10 14 
 

Figura 15. Descrição das vendas de sistemas de proteção individual e desinfetantes de 02/2020 a 03/2020 
na FMB 
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Anexo XIX.  Panfletos sobre a COVID-19 distribuídos na FMB 
 

 
Figura 16. Parte frontal, central e traseira do panfleto distribuído na FMB 
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Figura 17. Parte interior do panfleto distribuído na FMB 
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Anexo XX. Género dos inquiridos online 

 

 
Figura 18. Género dos inquiridos do Inquérito Online 

  
 
Anexo XXI. Escalão etário dos inquiridos online 

 
Figura 19. Distribuição, por faixas etárias, dos inquiridos pelo Inquérito Online 
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Anexo XXII. Situação profissional dos inquiridos online  
 

 
Figura 20. Distribuição, por situação profissional, dos inquiridos pelo Inquérito Online 

 

 

 

Anexo XXIII. Procura de informação relativamente à COVID-19  
 

 
Figura 21. Distribuição das respostas à pergunta “Durante esta pandemia, procurou informações sobre a 
doença perto do seu farmacêutico?” 
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Anexo XXIV. Compra de sistemas de proteção contra a COVID-19 
 

 
Figura 22. Distribuição das respostas à pergunta “Recorreu ao seu farmacêutico para comprar 
equipamentos de proteção individual (máscaras) e/ou preparações oficinais, como álcool-gel?” 
 
 
 

Anexo XXV. Segurança no atendimento 
 

 
Figura 23. Distribuição das respostas à pergunta “Sentiu-se seguro/a ao dirigir-se à farmácia para a 
compra dos seus medicamentos, durante esta pandemia?” 
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Anexo XXVI. Satisfação no atendimento 
 

 
Figura 24. Distribuição das respostas dos inquiridos à questão “Durante esta pandemia, sentiu-se 
satisfeito/a com o nível de atendimento realizado pelas farmácias? 
 
 
 

 

Anexo XXVII. Importância do farmacêutico durante a pandemia 
 

 
Figura 25. Distribuição das respostas à pergunta “Em relação ao trabalho dos farmacêuticos e/ou das 
farmácias, o quão importante acha que foi a sua contribuição durante esta epidemia?” 
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Resumo 
Este relatório foi escrito no âmbito do estágio curricular do Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas, da Faculdade de Farmácia da Universidade o Porto, tendo sido 

realizado nos Serviços Farmacêuticos do Hospital Privado de Braga, do Grupo Trofa 

Saúde.  

A escolha da realização deste estágio na área de Farmácia Hospitalar adveio do 

meu interesse profissional em aprender e compreender o circuito do medicamento em 

ambiente hospitalar, de forma a entender a importância dos serviços farmacêuticos 

como estrutura indispensável aos cuidados de saúde do doente.  

Sendo o medicamento um bem que se caracteriza por uma enorme 

transversalidade a todos os profissionais de saúde, sempre me suscitou curiosidade 

observar o processamento desta articulação entre o farmacêutico hospitalar e a restante 

equipa multidisciplinar de saúde, da qual é membro integrante.  

O presente relatório de estágio visa descrever de uma forma crítica e objetiva as 

atividades que desenvolvi, enquanto estagiária, mediante os conhecimentos que me 

foram transmitidos.  
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1 Papel do Farmacêutico Hospitalar 
Segundo a definição instituída pela Autoridade Nacional do Medicamento e 

Produtos de Saúde, I. P. (INFARMED), “Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares são o 

serviço que, nos hospitais, assegura a terapêutica medicamentosa aos doentes, a 

qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos, integra as equipas de cuidados de 

saúde e promove ações de investigação científica e de ensino”. [1]   

Ainda mais, e segundo o Decreto-lei nº 44 204, de 2 de fevereiro de 1962, e 

ainda de acordo com as Boas Práticas da Farmácia Hospitalar, é da responsabilidade 

dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares:  

• a gestão (seleção, aquisição, armazenamento e distribuição) do medicamento; 

• a gestão de outros produtos farmacêuticos (reagentes, soros, etc.); 

• a implementação e monitorização da política de medicamentos, definida no 

Formulário  Hospitalar Nacional de Medicamentos e pela Comissão de Farmácia 

e Terapêutica; 

• a gestão dos medicamentos experimentais e dos dispositivos utilizados para a 

sua administração, bem como dos demais medicamentos já autorizados, 

eventualmente necessários ou complementares à realização dos ensaios; 

• a gestão da segunda maior rúbrica do orçamento dos hospitais. [2] 

Mas mais que uma definição, o farmacêutico deve ser um prestador de cuidados 

de saúde de alta qualidade que procura sempre o bem-estar do doente e que, a nível 

hospitalar, faz parte de uma vasta equipa multidisciplinar, sendo responsável por todo o 

fluxo do medicamento na Unidade de Saúde.   
 

2 Organização do Grupo Trofa Saúde  
Fundado em 1999, e descendente da Casa de Saúde da Trofa, o Grupo Trofa 

Saúde (GTS) é constituído por uma rede de hospitais privados, situados na zona norte 

do país, sendo eles Hospital Privado de Braga (HPB), Hospital Privado de Braga Centro 

(HPBC), Hospital Privado da Boa Nova (HPBN), Hospital Privado da Trofa (HPT), 

Hospital Privado de Alfena e Valongo (HPAV) e Hospital Privado de Gaia (HPG). Para 

além destes hospitais que estão abertos 24 horas, 7 dias por semana, existem também 

os hospitais designados de dia. São eles o Hospital de Dia da Maia, o Hospital de Dia 

de Famalicão, o Hospital de Dia de Guimarães e, mais recente, o Hospital de Dia Braga 

Norte, situado no centro comercial Nova Arcada em Braga. [3] 

O GTS disponibiliza Serviços de Urgência de Adultos e Pediátrica 24 horas, 

Blocos Operatórios, Unidades de Neonatologia 24 horas, Maternidades com várias 

salas de parto; Medicina Física e Reabilitação, Consultas Externas com mais de 45 
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especialidades clínicas e um conjunto de diversos Meios Complementares de 

Diagnóstico. [3] 

O Trofa Saúde tem todos os seus Hospitais certificados pela APCER (ISO 9001-

2008), uma referência a nível internacional para a Certificação de Sistemas de Gestão 

da Qualidade e procura ter um corpo clínico e de enfermagem próprio e exclusivo, 

fazendo formação contínua a todos os seus colaboradores. [4] 

Cada hospital do GTS possui uma Farmácia, cujo Farmacêutico é responsável 

pela sua direção técnica. 

 

2.1 Hospital Privado de Braga  
Com 20.000 metros quadrados distribuídos por 5 pisos, o HPB fica situado na 

Rua da Igreja, em Nogueira (Braga) e é mais comumente conhecido como Hospital 

Braga Sul.  

Tem também ao seu dispor um serviço de urgência 24 horas por dia, 365 dias 

por ano, abrangendo mais de 800.000 pessoas e colocando à sua disposição várias 

especialidades médicas como: Cardiologia, Oncologia Médica, Fisioterapia, Cirurgia 

Geral, entre outras. A vasta equipa de profissionais que coloca ao seu dispor toda a sua 

qualidade e experiência de atendimento é liderada pelo Dr. Carlos Gomes (Diretor 

Clínico) e Dr. Rui Correia (Administrador). [5] 

 
2.2 Localização, horário e recursos humanos 

Segundo o “Manual de Farmácia Hospitalar” publicado pelo Ministério da Saúde, 

a localização dos Serviços Farmacêuticos (SFs) deverá, sempre que possível, seguir os 

seguintes pontos: ser de fácil acesso; implantação de todas as áreas, incluindo 

armazéns, no mesmo piso; existir proximidade com sistemas de circulação vertical como 

monta cargas e elevadores. [6],[7] 

A FH do HPB, preenche todos estes requisitos. Situa-se no piso -1 perto do cais 

de descarga do HPB, o que permite uma maior facilidade de acesso externo pelos 

fornecedores.  

O horário de funcionamento estabelecido da FH é entre as 9h e 18h dos dias 

úteis, com 1 hora para almoço. Os serviços encontram-se abertos todos os dias ao longo 

da semana e encerram durante os fins-de-semana.  

No horário em que os SF não estão em funcionamento, poderão ocorrer 

situações onde será necessária a requisição de medicamentos ou até soros, e para isso, 

o farmacêutico responsável pode ser contactado para dar autorização aos Serviços de 

Manutenção do hospital para fornecerem uma chave de acesso à farmácia. Na entrada 

da mesma, existe um formulário (Anexo I) que necessita de ser preenchido sempre que 
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há levantamento de medicação, no qual se identifica o medicamento requisitado, a 

quantidade, a identificação do doente ou o serviço requisitante, a data, hora e, 

finalmente, a assinatura de quem procedeu ao levantamento. Este formulário permite 

ao farmacêutico responsável, atualizar, depois, os stocks que poderão ter sofrido 

alteração quando este não pôde estar presente. 

Em relação aos recursos humanos, a direção dos SF do HPB é assegurada pela 

Drª. Rita Lima que assegura a execução e qualidade das tarefas realizadas no dia-a-

dia, enquanto que a Drª. Patrícia Moura é responsável pelos SF de todos os hospitais 

do GTS. 

2.3 Estrutura Interna 
A farmácia do HPB é composta por 

6 áreas: a área de atendimento interno, a 

área de validações de prescrições, uma 

área de preparação da Distribuição 

Individualizada Diária em Dose Unitária 

(DIDDU), uma área de pedidos dos serviços 

clínicos, área de reembalagem, de receção 

de encomendas, área de expedição de 

pedidos e armazém. Este último divide-se 

em três áreas: área de armazenamento dos 

soros de grande volume, de detergentes/desinfetantes/ e uma área de armazenamento 

de medicamentos. A disposição de todos os medicamentos na farmácia (Figura 1) são 

de fácil acesso, o que garante uma boa organização e funcionamento da mesma. 

Uma vez que os SF, não apresentam janelas, são iluminados artificialmente, 

sendo que a humidade e a temperatura são controladas de forma a serem mantidas em 

valores inferiores a 60% e 22ºC, respetivamente. As condições de armazenamento de 

produtos a frio, desde a sua receção até à sua dispensa, quer esta seja para os serviços 

de internamento, quer para o ambulatório, também são controladas, sendo a sua 

temperatura mantida em valores compreendidos entre os 2º e os 8ºC.  

 

2.4 Organização e Gestão dos Serviços Farmacêuticos do HPB 
Os SFs do HPB participam em todos os processos relativos ao medicamento, 

desde a sua seleção, aquisição, aprovisionamento, armazenamento, distribuição e 

produção e têm, também, um papel fundamental na promoção da saúde através da 

prestação de cuidados farmacêuticos, na elaboração de protocolos terapêuticos e na 

participação em comissões técnicas. Os SFs estão providos de um Sistema de Gestão 

Integrado do Circuito do Medicamento (SGICM), o qual irei falar mais à frente, e que 

Figura 1. Planta da Farmácia 
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possibilita a recolha, análise e transmissão de informações necessárias para gerir, 

controlar e adaptar a organização dos serviços hospitalares. [6] 

Durante os meus dois meses de estágio curricular, sob o supervisionamento da 

Drª. Rita Sá Lima, foi cumprido um plano operacional (Anexo II), que permitiu contactar 

com o máximo de áreas distintas do hospital, bem como das tarefas concretizadas pelos 

SF, de acordo com as necessidades do HPB. 

 

2.5 Sistema Informático 
Com o surgimento da Informática, o INFARMED autorizou a substituição 

progressiva dos registos manuais e livros pelos registos informáticos do sistema de 

gestão integrada do circuito do medicamento em 2001. [7] 

Todos os SF do GTS utilizam os três seguintes recursos informáticos: SGICM 

criado pela Glintt, o Intranet e o PHC®.  
O SGICM é o sistema informático (SI) do HPB e uma ferramenta indispensável ao 

bom funcionamento dos SF, uma vez que permite a aquisição e a gestão de stocks dos 

produtos farmacêuticos, nomeadamente dos medicamentos, e sua posterior atualização 

automática, pedidos de encomenda, saída de medicamentos em unidose e emissão de 

listagens de consumos e de stocks, entre outros. Além disso, cada profissional do GTS 

possui um número mecanográfico e respetivo código de acesso, o que permite uma 

melhor rastreabilidade das atividades diárias realizadas. Desta forma, o sistema permite 

uma eficaz distribuição e comunicação tanto ao nível interno dos SF, englobando todas 

as suas vertentes, como com os restantes serviços hospitalares.  

Este sistema facilita também a prescrição de medicamentos aos pacientes pela 

parte dos médicos, e a respectiva validação pelos farmacêuticos assim como a 

realização da DIDDU, entre outros. [8], [9], [10] 

 

3 Gestão dos Medicamentos e Produtos Farmacêuticos  
A gestão dos medicamentos é o conjunto de procedimentos realizados pelos SF 

hospitalares, que garantem o bom uso e dispensa dos medicamentos em perfeitas 

condições aos doentes do hospital.  
A gestão de stocks dos produtos farmacêuticos, nomeadamente dos 

medicamentos, deve ser efectuada informaticamente, utilizando o SI anteriormente 

referido, com actualização automática de stocks, de modo a que estes estejam em 

conformidade com o stock real. 

Este processo é constiuído por diversas fases, começando pela seleção, aquisição 

e armazenagem de medicamentos, passando pela sua distribuição e acabando na 

administração dos mesmos ao doente. [8] 
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3.1 Seleção e Aquisição de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos  
É função do farmacêutico hospitalar assegurar a disponibilidade dos 

medicamentos necessários ao hospital. A seleção de medicamentos consiste numa 

escolha prudente de todos os medicamentos que são precisos para o diagnóstico e 

tratamento das patologias existentes no HPB, tendo como base as necessidades 

farmacoterapêuticas do doente, a melhoria da qualidade de vida e os critérios de 

custo/benefício.  

Neste sentido, a seleção dos medicamentos apoia-se no Formulário Hospitalar 

Nacional de Medicamentos (FHNM), sendo escolhidos os que respondem às 

necessidades terapêuticas do hospital. O FHNM é uma publicação oficial e consiste num 

texto orientador que traduz a escolha seletiva perante uma larga gama de 

medicamentos, que segue a filosofia de conter medicamentos necessários para a 

generalidade das situações hospitalares. A Portaria no1231/97 de 15 de Dezembro, 

reforça o uso do FHNM ao afirmar: “medicamentos...os mais aconselháveis com o 

objetivo de ajudar o médico na prescrição, fornecendo-lhe numa perspetiva de 

orientação e disciplina terapêutica, uma informação clara”. [11], [12] 

Assim, no primeiro dia útil de cada semana, o Diretor dos SF efetua 

informaticamente o pedido semanal à Farmácia Central, através do stock ideal, 

previamente estabelecido, de acordo com as necessidades de cada serviço do Hospital. 

Após a sua criação, o pedido é enviado para a Farmácia Central, localizada em Alfena, 

onde é analisado e satisfeito pela Coordenadora que, por sua vez, faz um pedido ao 

Departamento de Compras, que posteriormente irá despachá-lo para os laboratórios. 

No entanto, o Diretor dos SF pode solicitar, se necessário, um empréstimo por outro 

hospital pertencente ao GTS, ou pode executar uma compra direta numa farmácia 

comunitária, dependendo da urgência do pedido.  

 

3.1.1 Psicotrópicos e Estupefacientes 

Normalmente associados à prática de crimes e ao consumo de drogas, e por se 

tratarem de medicamentos que atuam no foro do Sistema Nervoso Central, podendo 

causar dependência psíquica ou química, estes medicamentos têm de ser rastreados e 

controlados rigorosamente pelas autoridades competentes. [13]  

O pedido de requisição destes produtos é, então, um pouco diferente dos outros 

medicamentos. Efetua-se mensalmente e numa encomenda única. Contudo, para que 

esta encomenda seja possível, é necessária uma requisição especial escrita, 

devidamente assinada e autenticada pelo farmacêutico responsável, a destacar do livro 

de modelo aprovado pelo INFARMED. Esta requisição especial trata-se do Anexo VII 
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da Portaria no981/98, de 8 de junho (Anexo III). Este documento necessita de ser 

impresso em duplicado, sendo que o requerente fica com o original (assinado pelo 

fornecedor) e o fornecedor com o duplicado. O documento original deve ficar arquivado 

nos SF durante 5 anos. [14] 
 

3.1.2 Autorização de Utilização Especial 

Segundo o INFARMED, todos os medicamento comercializados no nosso país 

devem possuir obrigatoriamente uma Autorização de Introdução no Mercado (AIM). 

Assim, quando alguma unidade hospitalar necessita de medicamentos, produtos 

farmacêuticos ou dispositivos médicos que não tenham uma AIM, deve então ser 

efetuado um pedido de Autorização Especial de Utilização (AUE) ao INFARMED (Anexo 

IV) pelo responsável dos SF do hospital, ou neste caso, pela Farmacêutica 

Coordenadora dos SF do GTS. 

 Após o pedido, e depois de se receber a autorização da sua utilização, o 

documento é arquivado por um período não inferior a 5 anos, pois pode ser solicitado 

pelo INFARMED a qualquer momento. [15] 

Atualmente a AUE tem validade de 3 anos, terminando a 31 de dezembro do 

triénio. [16] 

 

3.1.3 Medicamentos Extra-Formulário 

O HPB apresenta um formulário de medicamentos internos, relativo aos 

medicamentos habitualmente disponíveis no hospital. No entanto, em determinadas 

situações o medicamento mais adequado ao doente ou à patologia em questão, pode 

não ser abrangido por este formulário, sendo que o médico prescritor deve preencher 

uma requisição especial ao farmacêutico hospitalar, chamada Justificação de 

Receituário de Medicamentos (Anexo V) explicando as razões da solicitação daquele 

fármaco em específico. Posteriormente, o pedido é avaliado e é decidida a concessão 

da autorização ou não autorização do medicamento. 
 

3.2 Receção de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 
Toda a receção de encomendas realizadas pelas diversas unidades do GTS é 

realizada na Farmácia Central (FC). Através das faturas/guias de transporte, dá-se a 

entrada das encomendas verificando sempre o número de volumes entregues, o estado 

dos medicamentos e condições de integridade e de refrigeração, bem como os prazos 

de validade (PVs). Em seguida, dividem-se os pedidos a serem enviados segundo os 

SF do GTS. 
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Após a receção e envio dos pedidos, cada SF fica responsável por confirmar os 

produtos rececionados, registando o lote e o PV, para serem depois armazenados. 

 

3.3 Armazenamento de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 
Nos SF existem várias zonas de armazenamento consoante as condições e 

características dos medicamentos, encontrando-se eles bem acondicionados e não 

estando nenhum produto em contacto direto com o chão. Para além disso, são 

garantidas as condições de luminosidade, temperatura (inferior a 25ºC) e humidade 

(inferior a 60%) para manutenção das características ideais dos medicamentos.  

Na farmácia do HPB, e assim como em todo o GTS, os medicamentos são 

rotulados e arrumados por ordem alfabética da sua Designação Comum Internacional 

(DCI), permitindo uma boa organização e auxiliando a ordem de entrada/saída dos 

produtos, bem como um bom controlo dos stocks. Os medicamentos são armazenados 

segundo a regra FEFO (First Expire, First Out), ou seja, o primeiro a expirar é o primeiro 

a sair sendo, deste modo, minimizadas as perdas e devoluções por PV expirado.  

A arrumação dos produtos da farmácia do HPB, foi das minhas primeiras tarefas, 

tornando-se uma constante diária. De modo a rentabilizar o meu tempo, até por conta 

própria verificava a disposição de todos os produtos de modo a tornar as minhas tarefas, 

no futuro, mais rápidas e eficientes, como, por exemplo, a DIDDU.  
 

3.3.1 Armazenamento Especial 

Existem muitos medicamentos que apresentam prioridade de armazenamento 

devido a certas características a eles inerentes, como é o exemplo dos medicamentos 

fotossensíveis, termolábeis e dos estupefacientes. 

No caso dos fotossensíveis, não existe um local próprio de acondicionamento, 

no entanto, são colocados em locais estratégicos ao abrigo da luz. Já os medicamentos 

termolábeis, são armazenados no frigorífico a temperaturas entre os 2ºC e os 8ºC. Os 

medicamentos inflamáveis, encontram-se em armários fechados e dentro de bacias, de 

modo a minimizar os riscos de um possível derrame. No caso dos medicamentos 

estupefacientes e benzodiazepinas, devem ser guardados por ordem alfabética em 

cofre próprio, com fechadura e código. O cofre é fechado no final do dia, após 

encerramento dos SF e reaberto no dia seguinte.  
 

3.4 Controlo de Validades e Inventário 
O prazo de validade (PV) de um medicamento é o período de tempo durante o 

qual as características físicas, químicas, microbiológicas, terapêuticas e toxicológicas 
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não se alteram ou sofrem eventuais modificações dentro de limites aceitáveis e bem 

definidos. [17] 

Por conseguinte, há uma verificação periódica dos PV de todos os lotes de 

medicamentos existentes no armazém dos SF, assim como a verificação dos PV nos 

restantes serviços do hospital, de acordo com um calendário elaborado (anexo II).  

Esta foi uma tarefa que realizei semanalmente, verificando os PVs de diversos 

serviços no hospital, tal como nos Internamentos, Urgências e Bloco Operatório. 
 

4 Sistema de Distribuição de Medicamentos 
4.1 Distribuição Clássica ou Tradicional 
A distribuição clássica baseia-se na reposição semanal de um stock ideal que foi 

previamente estabelecido entre o enfermeiro responsável e o farmacêutico, consoante 

as necessidades de cada serviço. [18] 

Assim sendo, a farmácia está encarregue de repor semanalmente os produtos 

farmacêuticos, gerar e satisfazer o pedido dos medicamentos dos diferentes serviços. 

Caso seja necessário satisfazer uma eventual solicitação extra urgente de um serviço, 

as informações são inseridas no SI ao qual os SF têm acesso, sendo o pedido 

posteriormente satisfeito pelo Diretor dos SF.  

Foi uma das tarefas que mais realizei durante o meu estágio, permitindo-me 

entrar em contacto com todo o tipo de medicamentos, muitos deles especializados e 

mais usados em certas e determinadas áreas da saúde. No fim de cada reposição, a 

Drª. Rita Lima confirmava sempre o meu trabalho, de modo a não haver qualquer erro 

ao satisfazer os pedidos dos diferentes serviços. 

 

4.2 Distribuição Individualizada Diária em Dose (DDIDU) 
A DIDDU consiste na “dispensa, a partir da interpretação da prescrição por parte 

do farmacêutico, das doses de medicamentos necessários para cada doente, por um 

período de 24 horas, onde cada unidade é identificada pela Designação Comum 

Internacional (DCI), lote e PV”. [18] 

Neste tipo de distribuição, tem de haver uma prescrição médica através do SI e, 

por conseguinte, o farmacêutico faz a interpretação da prescrição, verifica se existe 

algum erro de dosagens, interacções medicamentosas, horários das tomas, etc. Após a 

verificação de todas as prescrições é impresso um mapa (Anexo VI) que contém o nome 

do doente, número do processo GTS, serviço/unidade, quarto e cama e toda a 

medicação que deve tomar. O farmacêutico hospitalar é quem prepara a terapêutica 

individual e entrega as malas preparadas nos respetivos serviços de internamento.  
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Foi outra das tarefas que mais realizei durante o estágio, assim como a mais 

consistente, pois tinha de ser feita todos os dias. Demonstrou-se uma das tarefas que 

mais despertou o meu sentido de responsabilidade. Era necessária muita atenção às 

doses e formas farmacêuticas prescritas, garantindo que toda a medicação que estava 

nas gavetas e que iria para os Internamentos, era a correta a ser administrada. 
  

4.3 Distribuição de Medicamentos a Doentes em Regime Ambulatório 
A distribuição de medicamentos por este regime, que é da responsabilidade dos 

SF, adquiriu uma grande importância nos hospitais do Sistema Nacional de Saúde 

(SNS), devido ao número cada vez maior de medicamentos que permitem ao doente 

fazer um tratamento fora do hospital, que necessitam, no entanto, de vigilância e 

controlo da utilização dos medicamentos, por razões de segurança, por um estreita 

janela terapêutica, devido a elevada toxicidade, por exigirem monitorização frequente 

ou por serem de elevado valor económico.  

A dispensa de medicamentos em ambulatório deve ser realizada segundo a 

legislação em vigor e diretrizes do Conselho de Administração, sendo a mesma 

efetuada exclusiva e gratuitamente pelos SF. Os medicamentos só podem ser cedidos 

ou administrados a um doente de ambulatório, depois de o médico enviar uma 

prescrição médica eletrónica aos SF. [19] 

Assim que a prescrição é validade pelo farmacêutico, este deve confirmar tanto 

a data de dispensa como as quantidades dispensadas, de modo a que a entrega seja 

feita atempadamente. O doente pode depois levantar a sua medicação na receção do 

HPB. Quando isto acontecer, o farmacêutico é notificado e procede ao registo da 

medicação na ficha do doente para que esta seja debitada da sua conta. 

A entrega da medicação é feita pelo farmacêutico ao utente, onde ambos 

assinam um comprovativo de entrega (Anexo VII). É da responsabilidade do 

farmacêutico prestar informação oral e escrita aos doentes acerca da terapêutica e 

certificar-se de que o doente recebe e entende todas as informações necessárias para 

uma utilização correta e segura dos medicamentos.  

 

4.4 Gases Medicinais  
Os gases medicinais tornaram-se indispensáveis para muitas formas modernas 

de diagnóstico e terapia. São utilizados no apoio respiratório, como agentes 

anestésicos, para oferecer alívio da dor e para diagnosticar e tratar diversas condições 

clínicas. Além disso, os gases medicinais são utilizados para operar e calibrar 

equipamento médico.  
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Cada SF é responsável por fazer os registos e 

controlos dos seus gases medicinais (Figura 2). Estes 

gases encontram-se divididos em duas rampas, a 

esquerda e a direita, sendo que só numa das rampas é 

que circula o gás (no de menor pressão), quando este 

acaba na rampa que estava ativa passa 

automaticamente a outra rampa a funcionar.  

Cabe também aos SF controlar os lotes e PVs dos gases medicinais que 

circulam nos diferentes serviços do hospital a fim de rastear caso ocorra algum problema 

(Anexo VIII). 

 

4.5 Distribuição de Medicamentos sujeitos a controlo especial 
4.5.1 Fármacos Estupefacientes e Psicotrópicos 

O circuito dos medicamentos sujeitos a controlos especiais, neste caso, 

estupefacientes e psicotrópicos, são especiais pois, por questões legais, necessitam de 

procedimentos específicos. No HPB existe um circuito fechado, constituído apenas por 

três entidades: médico, farmacêutico e enfermeiro. Este circuito triangular, passa pela 

prescrição pelo médico, validação pelo farmacêutico e administração ao utente por parte 

do enfermeiro responsável. A responsabilidade da distribuição destes medicamentos é 

sempre do farmacêutico.  

Os SF do HPB possui um cofre que contém sempre um stock pré-definido destes 

medicamentos. As requisições feitas pelos diversos serviços hospitalares, devem ser 

constituídas por um original e duplicado do Anexo X do Modelo nº1509, onde deve 

constar a substância ativa, a dose, a quantidade administrada, a identificação do serviço 

requerente, o nome dos doentes a serem administrados, a cama, o número do processo 

do doente, o lote, a data de administração e as rúbricas do médico prescritor e do 
enfermeiro que administra o medicamento (Anexo IX). 

A dispensa destes medicamentos só pode ser feita ao enfermeiro responsável 
do serviço que, no ato de receção, data, assina e assinala o número mecanográfico.  

Todas as movimentações dos medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 
são registadas em ficheiro Excel no computador dos SF. As folhas de requisição, assim 

como os duplicados das guias de transporte, são arquivadas na capa de Registo de 
Estupefacientes, por ordem cronológica, por um período não inferior a 5 anos.  
 

Figura 2. Gases Medicinais 
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4.5.2 Derivados do Plasma (Hemoderivados)  

Os medicamentos hemoderivados são especialidades farmacêuticas obtidas a 

partir do plasma humano de dadores, que são depois submetidas a processos de 

industrialização e normalização que lhes conferem qualidade, estabilidade e 

especificidade, sendo os principais fármacos utilizados: albumina humana, 

imunoglobulinas e fatores da coagulação.  

As principais características deste grupo de fármacos advêm do facto de serem 

constituídos por uma estrutura proteica complexa, o que obriga a que a sua 

administração seja exclusivamente por via parentérica, intravenosa na maioria das 

situações. Atendendo à sua origem plasmática, encontram-se implícitos os riscos de 

que possa ocorrer transmissão de infeções aquando da sua administração. [20], [21] 

Deste modo, torna-se imprescindível uma correta monitorização dos 

hemoderivados. Eles são regulados pelo Despacho do Ministro da Saúde n.º 5/95 de 25 

de Janeiro (Aquisição de Produtos derivados do Plasma Humano) e para a sua 

requisição, distribuição e administração, é necessário o preenchimento de um 

documento intitulado “Medicamentos Hemoderivados – 

Requisição/Distribuição/Administração’’ (Anexo X). Cada declaração é preenchida 

apenas para um produto e só um doente, constituída por duas vias, sendo que a original 

é arquivada nos SF e o duplicado é entregue ao serviço clínico requisitante, sendo 

anexado ao processo do doente. [22] 

São exemplos de medicamentos derivados do plasma, constantes do stock do 

HPB, a imunoglobulina humana anti-RH, albumina humana a 20% de 50mL e as fibrinas 

de 2 e 4mL.  

 

4.5.3 Medicamentos de Alerta Máximo 

São considerados de alto risco os medicamentos que, quando utilizados 

incorretamente, apresentam um risco acrescido ou uma maior probabilidade de causar 

danos graves ou mesmo mortais em doentes, já que apresentam uma margem 

terapêutica mais estreita e, por isso, a possibilidade de administrar ao doente 

quantidades tóxicas é superior. [23] São, então, medicamentos que necessitam de uma 

atenção especial por parte dos profissionais de saúde. 

 Assim, medicamentos que se encontram na categoria de Medicamentos de Alto 

Risco (Anexo XI), são assinalados, tanto na farmácia como nos restantes serviços, 

como sugerido na Figura 3, estando de acordo com a norma da Direção Geral da Saúde 

(DGS) nº 014/2015 de 06/08/2015. [24] 
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4.5.4 Sugamadex  

O Sugamadex é uma gama ciclodextrina modificada que forma um complexo 

com os bloqueadores neuromusculares rocurónio e vecurónio, revertendo o bloqueio 

neuromuscular (BNM) induzido por estes fármacos. [25] 

O Sugamadex apresentou valor terapêutico acrescentado em relação aos 

anticolinesterásicos, nomeadamente à neostigmina, para a reversão do BNM causado 

pelo rocurónio e vecurónio. É por isso muito utilizado a nível hospitalar para reversão 

de situações de anestesia. [26], [27] 

Contudo para a autorização de utilização deste medicamento, o médico 

responsável deve preencher uma Justificação de Utilização do Sugamadex (Anexo XII), 

onde este assume a sua responsabilidade de uso, indicando a razão pela qual necessita 

do fármaco, assim como a identificação do doente. Este documento deve depois ser 

entregue aos SF, para que a justificação possa ser validada pelo farmacêutico 

responsável.   

Já tinha conhecimento deste medicamento através da Unidade Curricular de 

Fitoquímica e Farmacognosia I, de modo que foi interessante trabalhar efetivamente 

com ele. Devido ao seu propósito, foi durante a reposição dos pedidos feitos pelo Bloco 

Operatório, que entrei em contacto com o Sugamadex e com a respetiva Justificação 

de Utilização do mesmo, pois tinha de os colocar juntos num saquinho transparente de 

modo a facilitar o seu movimento do SF para o Bloco, assim que a justificação fosse 

assinada, e vice-versa.  

 

4.6 Carros de Emergência 
Segundo DGS, os carros de emergência (Figura 4) são 

“uma estrutura móvel ou, em certos casos, transportável, que 

contém um conjunto de equipamentos, fármacos e outros 

materiais, indispensáveis para a reanimação cárdio-

respiratória.” Estes carros devem existir em todas as salas de 

emergência de todos os serviços de urgência, assim como em 

todas as unidades do sistema de saúde que lidam com doentes 

Figura 3. Exemplos de medicamentos de alto risco assinalados na farmácia no HPB 

Figura 4. Carro de 
Emergência 
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agudos ou com doenças crónicas que possam agudizar, o que acontece no HPB. [28] 
O SF é responsável pela reposição de stock de medicamentos e produtos 

farmacêuticos nos carros de emergência, bem como por verificar os PVs (Anexo XIII). 

Para isso, recorrem a um modelo próprio que permite este registo e que fica arquivado 

junto do respetivo carro, de modo a poder ser acedido em qualquer altura.  

Durante o meu estágio, tive a tarefa de verificar os PVs de alguns carros de 

emergência, atualizando os produtos se assim fosse necessário. 
 

5 Farmacotecnia 
De acordo com o Programa do Medicamento Hospitalar do Ministério da Saúde, 

farmacotecnia encontra-se definida como “Sector dos Serviços Farmacêuticos 

Hospitalares onde é efetuada a preparação de formulações de medicamentos 

necessários ao hospital e que não se encontram disponíveis no mercado”. [29] 

O setor de farmacotecnia tem vindo a diminuir, devido a uma maior oferta por parte 

das indústrias farmacêuticas. Contudo, surgem situações pontuais que, para serem 

respondidas, necessitam desta área nos SF dos hospitais, de modo a proporcionar 

respostas às necessidades específicas do doente.  

Durante o meu estágio, infelizmente, não tive contacto com esta componente de 

Farmácia Hospitalar. 

 

5.1 Manipulados Farmacêuticos Não-Estéreis 
Os manipulados não-estéreis são preparados na FC e são sobretudo soluções 

aquosas para uso externo, preparadas numa hotte, para depois satisfazerem os pedidos 

dos serviços dos diferentes hospitais do GTS.  

Aquando da preparação das soluções são verificadas as condições da área de 

trabalho assegurando a limpeza e o respeito pelo meio ambiente e a disponibilidade e 

condições das matérias-primas necessárias, embalagens e os equipamentos. Após 

garantir a segurança do medicamento em simultâneo e toda a documentação 

necessária à sua preparação, inicia-se o preenchimento da ficha de preparação e a 

preparação em si. Nesta ficha deve constar a sua composição (tanto qualitativa, como 

quantitativa), dosagem, forma farmacêutica, técnica de preparação e número de 

unidades a preparar (Anexo XIV). 

Para finalizar, devem-se imprimir os rótulos que devem conter informação como 

a composição quantitativa e qualitativa, o número do lote atribuído ao medicamento 

preparado, o PV, condições de conservação do medicamento, instruções especiais para 

a sua utilização, via de administração, local de preparação e identificação do 

farmacêutico responsável. 
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5.2 Manipulados Farmacêuticos Estéreis 
5.2.1 Fármacos Citotóxicos 

Fármacos citotóxicos ou citostáticos, também conhecidos como antineoplásicos, 

são utilizados no tratamento de neoplasias malignas quando a cirurgia ou a radioterapia 

não são possíveis ou se mostraram ineficazes, ou ainda como adjuvantes da cirurgia ou 

da radioterapia como tratamento inicial. [30] 
Dado que estes fármacos devem ser preparados em condições estéreis, esta 

etapa é realizada na FC, onde se encontra a unidade de preparações estéreis.  
São preparados no próprio dia da administração de acordo com os mapas de 

produção e com o protocolo que cada doente oncológico possui com toda a sua 

informação: (peso, superfície corporal e área sob a curva), com a medicação a preparar 

(citotóxicos prescritos por DCI, via de administração, dose padrão e dose ajustada ao 

doente) e, ainda, com a identificação do serviço clínico, médico responsável, patologia, 

protocolo de quimioterapia e data de realização do ciclo. 

Depois de preparados, faz-se a emissão dos rótulos onde deve constar a 

validade, lote, tempo de perfusão e via de administração, soluções de diluição e 

respetivos fármacos e concentrações. Uma etiqueta com a indicação de “citotóxico” 

deve também ser impressa. [31] 
 

5.3 Reembalagem e Fracionamento em Dose Unitária 
A reembalagem e rotulagem de medicamentos unidose visam a obtenção de 

medicamentos que não são embalados por unidade, medicamentos sem identificação 

da substância ativa, do lote ou do prazo de validade por unidade e, ainda, quando é 

necessário fracionar os medicamentos.  

Este processo, apesar de não estéril, deve ser efetuado de modo a garantir a 

segurança e qualidade do medicamento. Portanto, o rótulo deve obedecer a certas 

regras: os medicamentos reembalados deverão ter um prazo de validade inferior a 6 

meses, caso sejam retirados da sua embalagem original; o prazo de validade do 

medicamento reembalado deve considerar o prazo de validade do medicamento de 

origem; a identificação do medicamento reembalado deve constar, obrigatoriamente, 

em cada embalagem: substância ativa, dosagem, prazo de validade e lote de fabrico.  

O reembalamento é efetuado a partir de um equipamento de embalamento 

automático, stracar, que, posteriormente, emite uma fita com os medicamentos 

devidamente embalados.  

Por outro lado, o fracionamento é um processo de manipulação de produtos 

acabados que permite a obtenção de doses inferiores que não se encontram disponíveis 
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no mercado. Trata-se de um método que requer que o produto fracionado seja dotado 

das mesmas características do medicamento que lhe deu origem. Para isso, é 

necessário que não haja destruição da forma farmacêutica, perdas associadas, assim 

como alteração das propriedades físicas e químicas.  

Na farmácia do HPB, sempre que se procedia ao fracionamento de algum 

medicamento este era registado, assim como o lote, PV e pessoa responsável pela 

tarefa (Anexo XV). 

Durante o meu estágio procedi várias vezes à realização de ambas as tarefas, de 

reembalamento e fracionamento de medicamentos, devido à preparação da DIDDU, 

onde, por vezes, alguns pacientes precisavam de dosagens inferiores às disponíveis na 

farmácia hospitalar.  
 

6 Medicamentos LASA 
A existência de denominações (nomes) semelhantes entre medicamentos é uma 

das causas mais comuns associada aos eventos adversos relacionados com a 

medicação. De acordo com a literatura, um em cada quatro destes incidentes estão 

relacionados com medicamentos LASA. [32] 

Para contornar esta situação, criaram-se estratégias que visam chamar a atenção 

dos profissionais de saúde com o intuito de não ocorrerem administrações incorretas. 

Uma delas foi a criação da distinção dos Medicamentos LASA, que são medicamentos 

com nome ortográfico e/ou fonético e/ou aspeto semelhante, que podem ser 

confundidos uns com os outros, originando troca de medicamentos. Ou seja, 

medicamentos com aspeto ou ortografia semelhante, são os medicamentos look-alike; 

medicamentos com nome foneticamente semelhante, são os medicamentos sound-

alike; originando a palavra LASA – Look-Alike, Sound-Alike. [33] 

No Anexo XVI é possível verificar exemplos de alguns destes medicamentos 

utilizados no HPB.  

Posso dizer que, nas primeiras semanas do meu estágio, eu própria caí no erro de 

me confundir com certos medicamentos, principalmente do laboratório EdolÒ, onde para 

além de terem embalagens muito semelhantes, são também foneticamente passíveis 

de serem confundidos. Durante o meu estágio e durante a reposição dos serviços, a 

Drª. Rita Lima, fazia questão de verificar principalmente os medicamentos LASA. 
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7 Conclusão e Experiência Pessoal 
Estes dois meses de estágio no HPB, foram extremamente enriquecedores para a 

minha formação tanto académica, mas também, como pessoal. Foi-me possível tomar 

consciência dos desafios que um farmacêutico hospitalar atualmente enfrenta. 

Durante o nosso percurso académico, a farmácia hospitalar não é uma área muito 

abrangida e por isso acho que este estágio é de extrema importância, pois mostra o 

papel crucial que o farmacêutico desempenha no meio hospitalar. 

Na minha opinião, o futuro desta profissão passa pela integração do farmacêutico 

nas equipas multidisciplinares e nos órgãos técnicos e de gestão existentes, assim 

como no reforço da nossa intervenção a nível de farmácia clínica. Para isso, é essencial 

investir na valorização e competências farmacêuticas de modo a demonstrar a nossa 

mais-valia no meio hospitalar. 
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9 Anexos 

Anexo I. Registo de Levantamento de Medicação 
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Anexo II. Plano Operacional dos Serviços Farmacêuticos 
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Anexo III. Requisição de Medicamento Estupefacientes e Psicotrópicos 
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Anexo IV. Autorização Especial de Utilização 
 

 
 
 
 
 
 
 



 Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar  
Hospital Privado de Braga – Grupo Trofa Saúde 

 27 

 
Anexo V. Justificação de Receituário de Medicamentos Extra-Formulário 
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Anexo VI.  Mapa para a Distribuição Individualizada Diária em Dose 
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Anexo VII.  Registo de Entrega de Medicamentos de Ambulatório 
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Anexo VIII.  Controlo de Gases Medicinais 
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Anexo IX.  Anexo X do modelo nº1509  
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Anexo X.  Modelo nº1804 para pedido de requisição de Hemoderivados 
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Anexo XI.  Medicamentos de Alto Risco 
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Anexo XII.  Folha de justificação de utilização de Sugamadex - BridionÒ - 2 mL 
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Anexo XVIII.  Exemplo de documentação para reposição dos produtos nos Carros de 
Emergência 
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Anexo XIV.  Ficha de Preparação de um Manipulado 
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Anexo XV. Folha de registo de Fracionamento e Reembalagem de comprimidos 
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Anexo XVI.  Medicamentos LASA (Look-Alike, Sound-Alike) 
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