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Fevereiro-Junho de 2020 

 

 

 

 

 

Luís Diogo de Bastos Pinheiro 

 

Orientador: Dra. Cecília Silva 

 _____________________  

Tutor FFUP: Prof. Dra. Manuela Morato  

____________________________  

Fevereiro 2021



 II 

Declaração de Integridade 

Eu, Luís Diogo de Bastos Pinheiro, abaixo assinado, nº 201305712, aluno do Mestrado 
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Resumo 

No final do Mestrado Integrado em Ciências farmacêuticas da Faculdade de Farmácia 

da Universidade do Porto, dei início ao meu estágio na farmácia D’Arrábida que durou desde 

o dia 10 de fevereiro ao dia 10 de Junho de 2020. 

Este estágio permite o contacto do estudante com a saída profissional mais frequente 

entre os estudantes do curso, proporcionando uma oportunidade ao aluno de avaliar as suas 

perspetivas de trabalho futuras, ao mesmo tempo que desenvolve e consolida conhecimentos 

cruciais para o exercício do trabalho numa farmácia comunitária. 

O maior destaque da realização deste estágio é, sem dúvida, o descobrir da relação 

entre farmacêutico e utente, que, além de proporcionar uma oportunidade de testar o meu 

conhecimento científico adquirido ao longo do curso, testou as capacidades de diálogo, 

compreensão e empatia para com os mesmos. 

De igual forma, as mesmas capacidades sociais foram postas à prova com os colegas 

de equipa de forma a estabelecer um melhor atendimento e trabalho entre os profissionais.  

O estágio na farmácia D’Arrábida permitiu também obter uma experiência diferente 

da maioria dos estagiários farmacêuticos nas restantes farmácias, uma vez que se trata de 

uma farmácia de grandes dimensões, situada num shopping, o que leva a que a mesma tenha 

um elevado ritmo de trabalho, com um elevado e variado stock de produtos e uma grande 

equipa com quem aprender a trabalhar. 

Devido ao período especial em que decorreu o estágio, a adaptabilidade, rápida 

aprendizagem e capacidade de procurar informação fiável foram também cruciais no 

decorrer do estágio.  

Os projetos realizados foram todos adaptados ás circunstâncias e tempo de estágio, 

contudo, acredito ter alcançado os objetivos que tinha com os mesmos, tais como melhorar 

o trabalho e funcionamento da farmácia, ter impacto social e desenvolver o meu 

conhecimento e a minha pessoa. 

O primeiro projeto sobre a Cessação Tabágica surgiu no intuito de conhecer e entender 

quem fuma e quem já fumou, de forma a tentar compreender um vício e as dificuldades em 

o deixar. O consumo de tabaco é uma epidemia segundo a OMS, responsável por milhões 

de mortes e morbilidades pelo que o tema além de complementar ao meu conhecimento se 

apresenta como relevante nos dias atuais. 

Seguidamente, a escolha dos Medicamentos Genéricos para o segundo projeto surgiu 

da observação das dúvidas e estigma presentes nos utentes para com estes medicamentos 

durante o momento do atendimento. Assim, reconheci a oportunidade de aumentar o impacto 
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social do atendimento farmacêutico elucidando os utentes no momento de escolha dos seus 

medicamentos. 

Neste relatório está descrito todo o meu percurso neste período de 4 meses do curso, 

com as atividades e projetos realizados assim como a dinâmica do funcionamento de uma 

farmácia comunitária. 
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Parte 1: Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

1. Descrição geral 

1.1.  Localização, caracterização do utente e horário de funcionamento  

A Farmácia d’Arrábida (FA) encontra-se no interior do centro comercial Arrábida 

Shopping, no concelho de Vila Nova de Gaia, na localidade de Afurada. Juntamente com a 

farmácia, também se encontra no shoping o Hospital da Luz Arrábida, o que permite que a 

farmácia tenha uma grande afluência de utentes pertencentes a diferentes classes 

socioeconómicas. Contudo, a maioria assenta sobre a classe média- alta. Esta combinação 

de proximidade do hospital com o ambiente de shopping permite ao farmacêutico contactar 

com uma grande variedade de casos todos os dias, desde o aconselhamento mais simples 

com dispensa de produtos cosméticos ou medicamentos não sujeitos a receita médica 

(MNSRM) a casos clínicos mais complexos, de doentes polimedicados e/ou padecentes de 

patologias mais severas.  

Assim sendo, apesar de alguns clientes habituais, grande parte dos atendimentos 

diários da farmácia deriva da comodidade da sua localização e qualidade dos seus serviços. 

Os clientes dispersam-se de forma quase equitativa pelos diversos grupos etários, devido ao 

posicionamento de shopping, assim como à oferta de um grande leque de produtos para além 

dos medicamentos, sendo de destacar o grande número de marcas de cosmética e produtos 

de puericultura (alimentação, fraldas e diversos utensílios), a preços bastante competitivos. 

A farmácia oferece ainda a possibilidade aos clientes de elaborarem uma ficha, armazenada 

no sistema informático, que guarda (com o respetivo consentimento) informações relevantes, 

tais como o nome, o Número de Identificação Fiscal, a morada para eventuais entregas ao 

domicílio e o contacto telefónico para informação da disponibilidade de reservas e 

notificação de promoções que sejam do interesse do utente. A ficha permite também manter 

o seguimento farmacoterapêutico do doente, uma vez que todo o histórico de compras fica 

registado, o que facilita bastante o atendimento, por exemplo, no conhecimento das suas 

preferências habituais.  

Como farmácia localizada num centro comercial, a FA funciona segundo um horário 

alargado, estando aberta das 09:00h às 23:00h de domingo a quinta feira, e até às 24:00h às 

sextas feiras e sábados, assim como em vésperas de feriados, fechando apenas no dia de 

Natal (25 de dezembro) e ano-novo (1 de janeiro). Assim como as demais farmácias do 

concelho de Vila Nova de Gaia, a FA fica de serviço de forma rotativa. Enquanto estagiário, 

exerci as minhas funções de segunda a sexta-feira, das 10:00h às 18:00h, com uma hora de 

almoço entre as 14:00h e as 15:00h. 
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1.2. Recursos humanos  

São vários os clientes que reconhecem o atendimento competente por parte da equipa 

da FA, deslocando-se longas distâncias para serem auxiliados pelos 15 farmacêuticos ou 3 

técnicos auxiliares, indo de encontro às especificações exigidas pelo Decreto-Lei no 

307/2007 de 31 de agosto.  

A FA preza por um atendimento de qualidade e personalizado para cada utente. Para 

além de, como previamente mencionado, se oferecer para efetuar o seguimento 

farmacoterapêutico de todos os clientes através da elaboração de uma ficha de cliente, a 

farmácia objetiva, ao contrário do que hoje em dia se tornou norma em grande parte das 

farmácias portuguesas, a oferta de um atendimento farmacêutico, tendo por base o 

conhecimento científico do medicamento, sendo a grande maioria dos atendedores ao balcão 

mestres em Ciências Farmacêuticas, indo de encontro às especificações exigidas pelo 

Decreto-Lei no 307/2007 de 31 de agosto. Ainda no serviço de prestação de cuidados de 

saúde, a farmácia conta com uma enfermeira que presta os mais variados serviços, mais à 

frente descritos. A nível de back office, a farmácia conta com uma diretora de marketing, 

três auxiliares administrativos, duas auxiliares de limpeza, um estafeta, assim como um 

responsável pelo atendimento telefónico de clientes (1). 

A Tabela 1 expõe todos os colaboradores da farmácia à data de elaboração do presente 

relatório e respetivas funções. 

 

Tabela 1 - Recursos Humanos da farmácia D'Arrábida 

Dra. Adelaide Silva Diretora Técnica 

Dr.Tiago Ramos Farmacêutico Adjunto 

Dra. Ana Moura 

Dra. Cecília Silva 

Dra. Joana Magalhães 

Dra. Marta Valdrez 

Dr.Ricardo Aranha 

Dra.Rute Teixeira 

Dra.Sara Sousa 

Dra.Sofia Pereira 

Dr:Vitor Braz 

Farmacêuticos 
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Sara Barandela Diretora de Marketing 

Carla Gouveia 

Carolina Alexandre 

Flávio Oliveira 

Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica 

Ana Marques 

Carla Gouveia 

Fátima Tavares 

Dina Ferreira 

Conselheiras de Cosmética 

Ana Gil 

António Sousa 

Rui Gentil 

Auxiliares administrativos 

Francisca Lima Enfermeira 

Albertina Silva 

Ana Maria 

 

Auxiliares de limpeza 

 

Nuno Rocha Operador telefónico 

 

1.3. Cronograma das atividades realizadas no estágio  

Tabela 2 - Cronograma do período de estágio 

 Fevereiro Março Abril Maio Junho 

Integração e adaptação à 

equipa e ao espaço de 

trabalho 

√ √ √ √ √ 

Receção e conferência de 

encomendas 
√ √    

Armazenamento e 

reposição do stock 
√ √ √ √ √ 

Organização de receituário 

e faturação 
    √ 

Acompanhamento de 

atendimento ao balcão 
 √ √ √ √ 

Atendimento autónomo   √ √ √ 
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Realização de encomendas 

instantâneas e por telefone 
  √ √ √ 

Projeto I   √ √ √ 

Projeto II   √ √ √ 

 

1.4. Organização do espaço físico da farmácia  

  A FA, devido ao elevado funcionamento a que está sujeita, possui uma área elevada 

de instalações do centro comercial Arrábida Shopping, sendo que ao espaço físico da própria 

farmácia, se adicionam cinco armazéns disponibilizados para que a farmácia guarde os 

produtos a ser comercializados. A farmácia, no seu espaço exterior, apresenta, à entrada, o 

nome da Diretora Técnica, os turnos de serviço noturno de todas as farmácias do concelho 

(previamente autorizados pela Administração Regional de Saúde), os diferentes serviços 

fornecidos acompanhados dos seus valores e também a informação explícita de que a troca 

de medicamentos não está autorizada.  

Durante o período noturno, a FA possuí uma porta para o exterior do centro comercial, 

onde o intercâmbio entre dinheiro e produto pode ser efetuado através de uma pequena 

portinhola embutida. Este espaço passou a ser necessário também para a venda de máscaras 

a clientes que as procuravam de forma a poder entrar no estabelecimento do Arrábida 

Shopping e da própria farmácia. Tanto esta zona, como a do interior, estão sinalizadas pela 

cruz de iluminação verde, que fornece também o horário de funcionamento (1). 

No espaço interior, encontra-se a área de atendimento ao público e o back office. Na 

entrada do espaço de atendimento encontram-se duas máquinas de medição automática de 

diversos parâmetros bioquímicos, tais como a pressão arterial, a frequência cardíaca, o peso, 

o índice de massa corporal e o índice de massa gorda. Posteriormente, com o surgimento da 

pandemia foi adicionado um local álcool em gel para desinfeção das mãos de todos os 

clientes para a desinfeção. Próximo destas instalações encontra-se o gabinete de enfermagem 

e o balcão de atendimento utilizado pelas conselheiras de dermocosmética. 

Da entrada ao balcão apresenta-se a área de exposição da grande maioria dos produtos 

da farmácia, organizados por marca, idade alvo e área de intervenção. O balcão de 

atendimento é constituído por oito postos equipados por computador, leitor ótico, impressora 

de faturação, sacos para transporte dos produtos e vários terminais multibanco. De forma a 

guardar os pagamentos e facilitar cálculos de troco, a farmácia possui duas caixas 

automáticas Cashguard. 
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Na lateral da área de balcão, a farmácia possui mais duas áreas de trabalho. Numas 

dessas áreas encontra-se o gabinete de contabilidade e receituário e na área adjacente efetua-

se a preparação das encomendas que a farmácia recebe via DOTT. 

O backoffice é constituído por três andares interligados por escadas e elevador, 

importante para o transporte de maior quantidade de produto para o balcão ou para o 

armazém. 

No piso 0 situam-se a zona de refeições, dois gaveteiros de armazenamento de 

produtos, um maior com xaropes, medicamentos veterinários, champôs e reservas e outro 

com material de penso, antifúngicos e produtos de preparação para colonoscopias. Neste 

mesmo piso, ainda se encontram 3 frigoríficos para armazenar e conservar medicamentos 

que assim o exigem, tal como insulinas e vacinas, um dos dois robôs Apostore e o laboratório 

de manipulados, onde também se armazenam alguns produtos, tais como álcool, máscaras, 

luvas, desinfetantes, meias de descanso e algum material de penso. Este possui também, a 

bancada de preparação de manipulados, uma banca para a lavagem do material utilizado, 

armário de armazenamento do material de laboratório e um local de arquivo de documentos, 

tais como pedidos e cópias das prescrições médicas. 

O piso 1 possui 2 escritórios e uma sala de reuniões, assim como uma secretária onde 

se dá a receção de encomendas diárias, um espaço de prateleiras fixas onde são armazenados 

produtos de criança de menores dimensões e um sistema de prateleiras deslizante onde se 

arrumam diversos produtos. Ainda neste piso, está situado o segundo robô Apostore e o 

armário onde se encontram devidamente guardados e protegidos os psicotrópicos e 

estupefacientes. 

Por fim, no piso -1, situa-se o armazém com os produtos de maior compra e urgência 

da FA, acompanhado por uma zona de receção de encomendas não diárias. Este armazém é 

reabastecido pelos restantes, de forma a que os produtos da farmácia estejam disponíveis 

num espaço de tempo mais curto de forma a encurtar o tempo de atendimento. 

A organização do espaço da farmácia revelou-se um fator de grande importância 

que mereceu bastante atenção e adaptação. De forma oportuna, fui orientado para, 

primeiramente, aprender toda a organização e disposição dos produtos nos diversos 

locais da farmácia. Este processo revelou-se crucial, uma vez que contribui em grande 

medida para a fluidez e rapidez do atendimento, dois fatores importantes numa 

farmácia com grande nível operacional. 

Durante o período de maior contingência da pandemia, a farmácia foi obrigada a 

reorganizar o seu horário de funcionamento, trabalhar por turnos de 15 dias e por 
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equipas fixas, de forma a salvaguardar a saúde, em caso de contágio de pelo menos 

uma equipa. Durante este período, por vontade própria e por perceber a maior 

necessidade da farmácia, cumpri o turno de 15 dias seguido com o turno atribuído e 

tentei sempre cumprir um horário mais alargado de forma a auxiliar a farmácia e a 

equipa. 

 

2. Sistema Informático 

O software informático da FA é o 4DigitalCare (4DC), um sistema recente, de fácil 

entendimento e manuseio e com diversos serviços acessíveis. Destes destacam-se a criação 

de fichas de cliente, onde a informação essencial, possíveis descontos e o histórico de 

compras são guardados, rápida consulta de encomendas e fornecedores de produtos 

esgotados e satisfação e criação de reservas, com a capacidade de enviar automaticamente 

mensagem ao cliente da disponibilidade de levantamento da mesma. O sistema permite 

também, em coordenação com o robô e a equipa de armazenamento, exibir stocks, prazos 

de validade, assim como descontos oferecidos pelas marcas, durante uma dada campanha. 

Numa perspetiva informativa, o programa permite a consulta de diversa e oportuna 

informação de auxílio, tal como a classe e ação do medicamento, acesso ao seu resumo das 

características, RCM, interações medicamentosas, posologia recomendada e o grupo 

farmacoterapêutico e a família química do composto.  

Numa visão mais comercial, aquando do atendimento, o sistema fornece os diversos 

preços e margens de lucro para a farmácia, de forma a ser possível conjugar o melhor para 

o cliente e para a farmácia. 

 

3. Outras fontes de informação farmacêutica 

Várias vezes, no momento de venda de um medicamento, é necessário obter um 

esclarecimento rápido, de uma fonte fidedigna que não deixe dúvidas para o farmacêutico. 

Neste sentido, a FA possui vários livros como a Farmacopeia Portuguesa 9 e o Prontuário 

Terapêutico. Apesar da disponibilidade dos livros, a fonte de informação mais utilizada é o 

Infomed, uma vez que permite a sua consulta de forma rápida, discreta, no computador sem 

abandonar o atendimento. Também, de forma a auxiliar a preparação de manipulados, a FA 

possui o Formulário Galénico Português, para além de algumas fichas de preparação de 

manipulados usualmente preparados na farmácia. 
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Este demonstrou ser um dos pontos onde me senti mais bem preparado, e também 

foi bastante útil na aprendizagem uma vez que me permitiu uma consulta e pesquisa 

online em páginas fidedignas. 

 

4. Prestação de Serviços 

Todos os serviços prestados na FA têm como principal foco o benefício da saúde do 

cliente, sendo as atividades realizadas na FA mais do que apenas a dispensa de 

medicamentos. 

 

4.1. Serviços de Enfermagem 

A equipa da FA conta com uma enfermeira que presta vários serviços como avaliação 

de feridas, medição de parâmetros bioquímicos e administração de injetáveis. De acordo 

com as normas, todo o material utilizado como seringas, agulhas, e outro material cortante 

é colocado num contentor específico, que depois é incinerado por uma empresa própria. 

Certos materiais contaminados por fluidos são rejeitados para o lixo biológico, e o restante 

é depositado lixo comum. 

Durante o período de estágio, este serviço encontrou-se temporariamente 

encerrado, uma vez que a sua prestação envolve proximidade com o cliente e esta esteve 

impedida durante o período crítico da pandemia. 

 

4.1.1. Testes bioquímicos 

Além das máquinas disponíveis à entrada da farmácia, no serviço de enfermagem 

também é possível realizar a determinação de alguns parâmetros bioquímicos, tais como os 

níveis de glicémia, colesterol total, creatinina, triglicerídeos e ácido úrico. Na FA, este 

serviço está ao cargo da enfermeira que regista os valores obtidos e informações do cliente. 

 

4.1.2. Administração de injetáveis 

De acordo com o Decreto Lei no 307/2007 de 31 de agosto, a administração de 

injetáveis é permitida em farmácia comunitária, pelo que, na FA, a administração 

intramuscular, intravenosa e subcutânea de fármacos, assim como de vacinas ausentes do 

plano nacional de vacinação, está ao encargo do serviço de enfermagem (2). 



 8 

4.2. Consultas de nutrição 

Todas as terças-feiras, em parceria com a empresa Farmodiética S.A., são realizadas 

consultas de nutrição baseadas na Dieta EasySlim®. Esta baseia-se em dois princípios, 

compensar as restrições alimentares de uma alimentação hipoglicídica e potenciar a perda 

de peso. Inicialmente são medidos vários parâmetros e definidas metas com o cliente. Assim, 

este aconselhamento suporta-se no aconselhamento nutricional e a recomendação dos 

produtos da marca, desde suplementos alimentares e substitutos da refeição. 

Este serviço, assim como o de enfermagem, teve de ser interrompido durante o 

período de emergência devido à proximidade dos clientes com a nutricionista, pelo que 

o acompanhamento deste serviço durante o estágio foi bastante reduzido. 

 

4.3. Entregas ao domicílio e a instituições 

Através de um estafeta, em carrinha da própria farmácia, são entregues encomendas ao 

domicílio na zona do Grande Porto, de segunda a sexta. Esta apenas apresenta um custo de 

3,50 euros em compras com um valor inferior a 80 euros. As encomendas podem ser geradas 

via telefone, redes sociais ou e-mail da farmácia. Para que estes sejam devidamente 

preparados, os pedidos devem sempre ser acompanhados do nome do cliente, morada, 

contacto, número de contribuinte caso deseje fatura e, em casos de medicação crónica em 

que o cliente possua ficha na farmácia, ou seja, o farmacêutico tenha acesso ao seu histórico 

de compras, o pedido deve ser acompanhado pelos códigos da sua receita.  

Devido ao estado de emergência provocado pela pandemia, a farmácia passou a receber 

e preparar mais dois serviços de encomendas, realizadas diretamente com a farmácia, mas 

pagando o transporte via CTT, ou pelo DOTT, um serviço de compras online, a que a FA 

aderiu graças à adesão de todo o Arrábida shopping, pertencente ao grupo SONAE, criador 

da plataforma digital. As encomendas via CTT são encomendadas como as anteriormente 

referidas, porém têm sempre o acréscimo no custo do seu transporte via correios. Desta 

forma, a mesma deve ser acompanhada pela mesma informação já mencionada. Contudo, 

tanto este tipo de encomendas como as efetuadas pelo DOTT, não permitem o envio de 

medicamentos sujeitos a receita médica. Estas segundas vias de encomendas, pelo DOTT, 

são recebidas pela farmácia através da sua página na plataforma. Estes pedidos são mais 

simples que os demais uma vez que todos os produtos pedidos estão especificados no site, 

havendo apenas uma margem mínima de erro na seleção do produto, como na cor do produto 

que por vezes não corresponde à da imagem. 
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Por fim, ocasionalmente, a FA realiza a entrega de medicação para um lar de idosos, a 

Casa de Aneva, em Gaia, sendo esta uma encomenda sempre a cargo de um farmacêutico 

(3). 

Durante o estágio, estive encarregue de registar, preparar e faturar diversas 

encomendas, o que me permitiu ter mais atenção ao detalhe da informação necessária, 

treinar o atendimento sem a pressão de ter um cliente seguinte e habituar-me ao 

sistema informático. 

 

4.4. Preparações oficinais e magistrais 

Um preparado oficinal define-se como qualquer medicamento preparado segundo as 

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

ou nos serviços farmacêuticos hospitalar, destinado a ser dispensado diretamente aos doentes 

assistidos por essa farmácia ou serviço. Estes medicamentos representam uma pequena parte 

das vendas da farmácia, no entanto, este é um serviço essencial, de forma a dispensar a 

terapêutica personalizada do cliente, permitindo a aproximação a este. 

A FA segue todas as instruções do manual de Boas Práticas, garantindo que o laboratório 

está devidamente equipado para preparar todos os preparados oficinais a que se compromete, 

com boas condições de segurança, higiene, iluminação, com temperatura e humidade 

controladas, acompanhadas pela experiência e formação dos profissionais farmacêuticos.  

Todas as operações estão padronizadas, assim como os métodos e a rotulagem dos 

produtos ou matérias-primas. Toda a documentação de procedimentos, boletins de análise, 

prazos de validade e números de lote são registados e arquivados para segurança da farmácia 

e rastreamento dos produtos utilizados. 

Por vezes, em casos de manipulados mais complexos, a preparação dos mesmos não é 

possível pela FA, pelo que os mesmo são pedidos a uma outra farmácia, com um laboratório 

apropriado ou com a matéria-prima necessária. O cliente é devidamente informado e é 

posteriormente avisado quando o produto pretendido está pronto e na FA disponível para 

recolha. 

No período de estágio tive a oportunidade de observar a preparação de alguns 

manipulados, tendo sido explicado o procedimento, o cálculo do preço de acordo com 

a portaria nº 769/2004, de 1 de julho, sempre com os custos com matéria-prima, 

honorários, material de embalagem e comparticipação em consideração (4). 
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4.5. Entrega de medicamentos usados ou fora do prazo (Valormed) 

Nos dias de hoje, as preocupações ambientais são abrangentes a todos os ramos e 

negócios, pelo que também as farmácias têm um papel a desempenhar no que diz respeito à 

forma de tratar o seu “lixo”. Para corretamente tratar os seus desperdícios, como 

medicamentos fora de validade ou sem uso, a FA juntou-se ao Valormed de forma a receber 

os medicamentos e as próprias embalagens entregues pelos clientes ao balcão. Os sacos de 

recolha não podem conter seringas ou agulhas. Quando cheios, estes sacos são selados e 

levantados e entregues à Valormed no respetivo contentor.  

De forma a garantir um correto tratamento dos medicamentos fora de uso ou prazo de 

validade, a FA aderiu ao incentivo da Valormed e recolhe os medicamentos e respetivas 

embalagens, entregues em mão pelos utentes ao balcão. Os sacos entregues são colocados, 

após garantia de que não contêm seringas ou agulhas, nos contentores adequados e, quando 

completamente cheios, são selados e disponibilizados para levantamento por um fornecedor 

encarregue dessa tarefa que entrega então o contentor à Valormed, sempre após registo no 

sistema informático. 

No período em que estive no atendimento, reparei que apenas os clientes habituais 

procediam à entrega de embalagens e medicamentos fora de prazo, pelo que a maioria 

das pessoas atendidas não revelava qualquer conhecimento sobre a Valormed. 

 

5. Gestão de stocks 

Nos primeiros dois meses fui orientado a, maioritariamente, trabalhar a nível de gestão 

de stocks, na zona de armazém, nos robôs e no piso 1 no local de receção de encomendas. 

Este trabalho é maioritariamente realizado pela equipa de armazém, no entanto, todos os 

farmacêuticos, quando disponíveis, ajudam na arrumação e reposição dos produtos, de 

maneira, que este trabalho foi realizado durante todo o meu estágio apesar do maior foco nos 

dois primeiros meses. 

Estas tarefas revelaram-se cruciais no conhecimento da farmácia, quanto ao espaço, 

produtos vendidos, fornecedores e processos, assim como foi importante para um melhor 

atendimento ao público. 

 

5.1. Receção de encomendas 

Em farmácia comunitária a encomenda de produtos pode ser feita de quatro maneiras 

diferentes. Primeiramente temos as encomendas habituais, feitas a partir de uma nota de 

encomenda. Estas implicam uma quantidade e número superior de produtos, sempre com os 
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stocks ideias, número de vendas, preços e sazonalidade dos produtos em conta. 

Seguidamente, existem as encomendas que surgem da necessidade específica de um doente, 

que podem ser feitas de forma automática através do sistema informático, em que o 

farmacêutico tem acesso ao preço da disponibilidade, preço por unidade e data de entrega 

de cada fornecedor. Este método de encomenda revela-se prático uma vez que fica possível 

ao farmacêutico realizar a encomenda, enquanto atende o cliente e assegura a 

disponibilidade futura do medicamento ao mesmo. 

Porém, certos artigos apresentam uma baixa disponibilidade, ou mesmo nenhuma, pelo 

que a confirmação destas situações tem de ser feita por contacto telefónico, pelo que a 

encomenda ficará dependente da resposta do fornecedor. 

Por fim, algumas encomendas são negociadas com os laboratórios, muitas vezes a partir 

dos respetivos delegados de informação médica, responsáveis por um ou mais produtos de 

uma ou várias marcas. Estas representam as encomendas que podem levar a maiores lucros 

da farmácia uma vez que estão negociadas melhores condições de venda. Este género de 

encomendas é realizado a partir da rotatividade do produto ou com as marcas de cosmética 

que fornecem os produtos em falta de uma determinada linha. 

Os distribuidores habituais da FA são Cooprofar/Medlog, Empifarma, Alliance 

Healthcare, OCP e Magium Farma. 

A receção de encomendas envolve uma série de passos rigorosos. Primeiramente 

verifica-se as corretas condições de entrega, fator importante, por exemplo, para produtos 

que necessitem de controlo da temperatura. Seguidamente, a encomenda é impressa a partir 

do sistema informático e é verificado a correspondência entre o encomendado e a entrega, 

verificando volumes e produtos pelo seu código. 

Por vezes, é necessário proceder a alterações na informação do produto como o seu custo 

e o prazo de validade, quando este é recebido com menor prazo de validade que o stock 

existente na farmácia, ou quando o custo para a farmácia muda e a margem de lucro tem de 

se manter, pelo que o preço de venda acompanha a mesma mudança. Após validação dos 

produtos entregues, passa-se à fase de etiquetagem. Com auxílio do sistema informático 

imprime-se rapidamente todas as etiquetas, com o PVP, e a mesma deve ser colocada sem 

cobrir informações importantes do produto, como prazo de expiração, ingredientes, entre 

outras. Seguidamente, todos os produtos são separados para o seu local correto de 

armazenamento, como os robôs Apostore para a maioria dos medicamentos, sendo que 

psicotrópicos e estupefacientes são guardados no cofre designado, as prateleiras de 

exposição para os produtos definidos para exposição, as reservas são guardadas em gavetas 
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especificas, organizadas alfabeticamente pelo nome do cliente e os artigos que necessitem 

de ser guardados a temperaturas menores são armazenados nos frigoríficos. 

Usualmente, a FA recebe encomendas de maiores quantidades de produtos, pelo que 

apenas se procede à validação e confirmação das quantidades entregues, e armazenam-se os 

produtos nos armazéns secundários da FA. 

A utilização dos armazéns secundários foi mais visível quando, durante o período de 

pandemia, a FA teve de armazenar maiores quantidades de desinfetante e material individual 

de proteção. 

Durante o estágio colaborei sempre para a maior organização e arrumação da 

farmácia, tentando ativamente contribuir com sugestões sempre tentando expor as 

mesmas.  

 

5.2. Reposição de stocks e arrumos 

A FA apresenta um elevado número de clientes todos os dias, pelo que a reposição dos 

lineares é, obrigatoriamente, efetuada regularmente, de forma a manter os produtos o mais 

expostos possível e manter o aspeto de organização e arrumação da farmácia.  

Os produtos expostos ao público podem se encontrar na área entre a entrada e o balcão 

ou na montra na retaguarda dos balcões. No primeiro espaço encontram-se a grande maioria 

dos produtos, de cosmética, para crianças, dentária, entre outros. Atrás do balcão encontra-

se a maior parte dos MNSRM, dispositivos médicos, alguns suplementos alimentares, 

produtos com indicação terapêutica passível de aconselhamento farmacêutico. Esta montra 

é revista e alterada conforme campanhas promocionais e sazonalidade dos produtos. 

Durante o estágio tive múltiplas vezes a tarefa de repor os stocks das montras e 

tive a oportunidade de poder sugerir uma forma de modificar a organização da montra 

na retaguarda do balcão. 

 

5.3. Robots Apostore 

A FA possui dois robôs que armazenam e entregam os medicamentos ao balcão. Estes 

são uma parte crucial para o bom funcionamento da farmácia que conta com um elevado 

número de utentes diários.  

Graças aos robôs, a equipa de farmacêuticos arruma facilmente a grande maioria dos 

MSRM, MNSRM e alguns outros produtos de tamanho mais reduzido, eliminando possíveis 

erros de arrumação ou dispensa de produtos, assim como permite aos farmacêuticos um 

atendimento focado no cliente, sem ter que se afastar do mesmo para procurar os produtos, 
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ou dispersando a sua atenção do processo de atendimento, evitando assim possíveis 

equívocos durante o mesmo. 

O método de arrumação é bastante simples no robô do piso 0, em que se insere 

manualmente a validade e se passa o código de barras do produto pelo leitor. Uma vez 

identificado, apenas se tem de colocar o produto no tapete rolante e robô arruma o produto. 

No robô do piso 1, a FA atualizou-o durante o período de estágio, de forma a que apenas os 

produtos com QRcode sejam guardados neste. No entanto, uma vez que este código tem toda 

a informação do produto e o robô é capaz de o ler, o operador apenas tem de despejar os 

produtos para o contentor da máquina e esta arruma-os automaticamente. 

Contudo, a grande dependência para com os robôs leva a que, quando estes têm 

problemas, todo o atendimento seja bastante afetado, podendo atrasar bastante o atendimento 

ou não o permitir de todo. 

Todos os farmacêuticos contribuíam para a arrumação e bom funcionamento dos robôs. 

 

5.4. Prazos de validade e devoluções 

Na FA, a verificação dos prazos de validade está ao encargo de alguns farmacêuticos. 

Este processo implica a reunião do stock existente do produto e verificação do seu prazo de 

validade, devendo esta informação ser, seguidamente, atualizada no sistema informático. 

Esta tarefa revela-se de maior importância para os produtos não passíveis de guardar nos 

robôs. 

Devido à quantidade de produtos e diferentes locais de armazenamento, a verificação de 

validades é uma tarefa realizada durante o período da noite. 

Todos os produtos que apresentem reduzidos ou expirados prazos de validade, que 

estejam danificados, que tenham sido retirados do mercado, ou que estejam de forma 

incorreta numa encomenda (em quantidade incompleta ou não era requerido sequer), são 

retirados para o armazém designado para a sua devolução. Esta separação é obrigatória 

conforme o Artigo 34.o do Decreto Lei n.o 307/2007 de 31 de agosto (1). 

 

6. Atendimento ao público: dispensa de medicamentos e outros produtos farmacêuticos 

Após o período de adaptação ao espaço e produtos da farmácia, passei a observar e 

posteriormente a realizar o atendimento na FA, ou seja, realizar a tarefa principal de qualquer 

farmacêutico em farmácia comunitária 
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6.1. Tipos de prescrição médica 

Segundo as normas de dispensa de medicamentos e produtos de saúde, a prescrição de 

medicamentos, inclusive manipulados, estupefacientes e psicotrópicos, deve ser efetuada via 

prescrição eletrónica, de acordo com a Portaria n.o 224/2015, de 27 de julho. A mesma 

aplica-se a todos os produtos, comparticipados ou não pelo SNS. Quando esta se apresenta 

materializada, deve, de acordo com o Despacho n.o 15700/2012, de 30 de novembro, ser 

utilizada de forma excecional, assim como a receita manual, estando o seu uso de acordo 

com o artigo 8.o da Portaria no 224/2015, de 27 de julho (5;6). 

Em suma, os médicos podem disponibilizar três formas de prescrição médica: 

• Prescrição eletrónica 

Este tipo de prescrição pode ser materializado ou não. Em casos em que a mesma se 

apresenta desmaterializada, a mesma é acedida com auxílio a meios eletrónicos, ficando a 

receita registada e validada no software no sistema nacional de prescrições no momento da 

prescrição.  

A receita eletrónica materializada, ou seja, quando a receita eletrónica se apresenta 

impressa, apresenta validação e registo na Base de Dados Nacional de Prescrições (BDNP). 

Esta deve sempre conter a assinatura do médico prescritor. 

Nos dois modelos de receita eletrónica, a mesma deve conter dados importantes como: 

identificação do médico prescritor (nome clínico e especialidade caso seja aplicável, 

contacto telefónico, endereço de correio eletrónico e número de cédula profissional); 

identificação do utente (nome, número nacional de utente, número de beneficiário da 

entidade financeira responsável e regime especial de comparticipação de medicamentos caso 

seja possuidor de tal, pensionistas ou outros regimes comparticipados com menção do 

diploma legal); posologia e duração do tratamento e data de prescrição. 

No campo da medicação, este deve conter a identificação do medicamento, 

preferencialmente por DCI (designação comum internacional), identificação da substância 

ativa, dosagem, forma farmacêutica, o Código nacional para a Prescrição Eletrónica de 

Medicamentos (CNPEM), assim como a quantidade de embalagens. Porventura, a prescrição 

pode ser feita pela marca e nome comercial do produto, sempre em situações específicas, 

caso não haja genérico para a substância ativa necessária, por indicação e justificação técnica 

do médico prescritor, tendo três justificações possíveis, como a margem terapêutica estreita, 

caso da levotiroxina, em casos de histórico de reação adversa ou continuidade de tratamento 

superior a 28 dias. No caso das duas primeiras justificações, o farmacêutico vê-se na 

obrigação de dispensar o medicamento indicado na receita, enquanto que a última opção, 
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permite ao farmacêutico dispensar um medicamento cujo custo seja inferior ao da receita 

médica. 

• Prescrição manual 

As receitas manuais devem conter toda a informação crucial anteriormente mencionada 

para a receita eletrónica, porém devem também conter a exceção utilizada para que a 

prescrição se apresente no formato manual, podendo esta ser falência informática, 

inadaptação do prescritor, prescrição no domicílio ou a mesma representa uma das 40 por 

mês a que o médico tem direito. Neste formato de receita médica, é necessário a vinheta do 

médico prescritor, a validade da mesma, sendo 30 dias a partir da data de emissão e o número 

de embalagens, pelo que este pode apenas ser no máximo 4 embalagens, nunca excedendo a 

quantidade de 2 embalagens por medicamento.  

No final do atendimento, perante uma receita manual, pode ser necessário imprimir no 

verso da receita o consentimento que demonstra a vontade do cliente pelo direito de opção, 

assim como as comparticipações incluídas pela entidade financeira responsável. O 

farmacêutico deve, no fim, rubricar, carimbar e guardar a receita por motivos de faturação. 

 

6.2. Ato de dispensa de medicamentos 

De acordo com o Decreto-Lei n.o 128/2013 de 5 de setembro, um medicamento é 

definido como toda a substância ou conjunto de compostos que possua propriedades 

curativas ou preventivas de doenças e dos seus sintomas, para o homem ou outro animal, 

com vista a estabelecer um diagnóstico médico ou a repôr, corrigir ou modificar as suas 

funções fisiológicas. Assim,a dispensa de um medicamento deve seguir normas previamente 

definidas com a prescrição médica com o objetivo de assegurar o uso racional do 

medicamento, maximizar os benefícios para o doente, saúde pública e diminuir os gastos do 

Serviço Nacional de Saúde (SNS). 

Quanto à sua dispensa, os medicamentos podem ser integrados em três classes: MSRM, 

MNSRM e MNSRM de dispensa exclusiva em farmácias. Este último grupo, introduzido 

em 2013 com as alterações ao estatuto do medicamento, engloba os medicamentos que 

devido ao seu perfil de segurança e às suas indicações terapêuticas, são apenas dispensados 

em farmácias. Este grupo surge com a necessidade da dispensa destes medicamentos, com 

base em critérios deontológicos e científicos, sempre na presença de um responsável 

farmacêutico, pelo que a dispensa em farmácia de oficina surge como a única garantia de 

acomodar todas estas condições. 
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No atendimento, aquando da dispensa de MNSRM, o papel de farmacêutico ganha uma 

nova relevância, graças ao aconselhamento que o mesmo pode dar em casos de menores 

problemas de saúde, sendo o farmacêutico muitas vezes o funcionário de saúde preferido 

pelo utente. Desta forma, este papel do farmacêutico revela-se crucial para evitar a 

sobrecarga de outros serviços de saúde. 

Mesmo na dispensa de MSRM, o farmacêutico tem a responsabilidade de avaliar o caso 

do cliente e verificar se a receita é adequada ao caso clínico. Esta verificação é deveras 

importante, uma vez que, por vezes, podem ser detetados erros na prescrição médica, como 

o número de embalagens insuficiente para o tempo de tratamento, erros na seleção de 

códigos dos produtos, prescrição de medicamentos esgotados ou descontinuados, ou até 

mesmo, a prescrição de medicamentos não adequados ao caso. 

Nestes casos, o dever do farmacêutico passa por discutir a situação com o utente e, caso 

seja necessário, contactar com o médico prescritor para obter esclarecimento e comunicar o 

possível engano. 

Num papel complementar, o farmacêutico deve sempre assegurar que o cliente percebe 

a função, posologia, duração de tratamento e possíveis efeitos secundários, este último em 

casos mais pertinentes, de cada medicamento, de forma a fornecer toda a informação 

pertinente à toma do medicamento por parte do cliente. A esta informação pode, por vezes, 

ser pertinente informar sobre as condições necessárias de armazenamento do medicamento 

(7). 

 

6.3. Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes apresentam uma grande relevância 

para a medicina, uma vez que, quando usadas de forma correta, apresentam grandes 

benefícios terapêuticos para elevado número de sintomas e doenças. 

No entanto, como estão associados a adição e uso indevido, são alvo de um controlo 

apertado pelas autoridades competentes, pelo que, todos estes medicamentos apenas são 

passíveis de dispensa a partir de uma prescrição médica, de acordo com os artigos 2.o e 3.o 

do Decreto-Lei n.o 15/93 de 22 de janeiro (8). 

A dispensa destes medicamentos requere uma maior atenção por parte do farmacêutico. 

O adquirente deve apresentar o seu cartão de cidadão, de forma a que todas as informações 

necessárias para um possível rastreamento sejam adquiridas, pelo que a identidade e morada 

do adquirente são necessários. Caso o cliente não seja o paciente a que o medicamento se 
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destina, o mesmo deve referi-lo. Toda a informação é impressa em talão e anexada à cópia 

da receita. 

Estes atuam sobre o sistema nervoso central, tendo um impacto todo o organismo e 

podem atuar como depressores ou estimulantes, sendo indicados em doenças psiquiátricas 

ou oncológicas, atuando como analgésicos e antitússicos.  

Os principais medicamentos deste grupo com que contactei durante o meu estágio foram 

o fentanilo, o tapentadol (Palexia®), a buprenorfina (Transtec®). 

Enquanto estagiário, todos os atendimentos em que foi necessário a dispensa de um 

destes medicamentos foi feita por um farmacêutico, sendo que observava o 

atendimento até o seu final. 

 

6.4. Outros produtos de saúde comercializados 

Em acréscimo aos medicamentos convencionais, a FA comercializa uma grande 

variedade de produtos. Destes produtos adicionais, destacam-se os produtos para criança, 

como as papas e as fraldas que são uma parte considerável do volume das vendas da FA. Da 

mesma forma, destaca-se a grande quantidade de produtos de diferentes marcas disponíveis 

na farmácia, pelo que estes representam também uma grande parte dos atendimentos.  

Além destes dois grandes grupos de produtos, a FA tem também, em menor destaque, 

algum material de penso assim como medicamentos veterinários. Estes dois grupos fizeram 

parte do atendimento, contudo em ocasiões menos frequentes. 

Durante o período de estágio, o atendimento foi uma das atividades mais afetadas 

devido à pandemia. Porém, graças à equipa da FA, senti que aprendi o essencial desta 

atividade. Como a fase em que iniciei o atendimento de forma autónoma coincidiu com 

a fase de maior contingência, o número de clientes diminui drasticamente na farmácia, 

pelo que pratiquei menos do que seria expectável as valências para o atendimento. Da 

mesma forma, a recorrente procura pelos mesmos produtos de proteção individual, gel 

desinfetante e álcool fizeram com que muitos dos atendimentos por mim realizados, 

durante esta fase, fossem focados apenas nestes produtos, limitando a grande variedade 

de situações no atendimento que caracterizam uma farmácia tão movimentada como a 

FA. Ainda assim, o tempo menos ocupado foi preenchido por momentos de 

aprendizagem com vários elementos da equipa. Desde breves explicações sobre toda a 

cosmética e sua organização, aos diferentes e imensos produtos de criança, passando 

pelas diferentes técnicas de atendimento, a procura pela venda cruzada e perceber o 
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tipo de cliente que se apresenta, a equipa da FA fez com a minha aprendizagem pelo 

atendimento numa farmácia fosse o menos afetada possível. 

 

7.  Pequenas intervenções na farmácia 

Durante o meu estágio na FA tentei aprender o máximo possível com todos os 

funcionários e membros da equipa, mantendo um espírito crítico com o intuito de ajudar ou 

melhorar os processos da farmácia. Desta forma, surgiram pequenas oportunidades em que 

tive a iniciativa de tentar acrescentar algum valor à minha participação. 

 

7.1. Suporte para os sacos 

Durante o período em que observei o atendimento por parte dos farmacêuticos, reparei 

que era necessário os mesmo baixarem-se recorrentemente para pegarem nos sacos para 

colocar os produtos comprados. Da mesma forma, reparei que os mesmos tinham que 

colocar os produtos no saco enquanto seguravam no mesmo, levando a algumas 

atrapalhações. Quando iniciei o atendimento de forma autónoma, senti as mesmas 

dificuldades que os restantes colegas, sendo a atrapalhação com a colocação dos produtos 

nos sacos ainda maior no meu caso. Assim, recorrendo a materiais da farmácia, coloquei, 

com autorização da diretora técnica, uns suportes (figura 19) em cada posto de atendimento, 

para facilitar a arrumação e acesso aos sacos durante o atendimento, melhorando o tempo do 

mesmo e contribuindo para a saúde dos farmacêuticos. 

 

Figura 1: Suporte para sacos 
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7.2. Custo dos sacos 

Uma das observações que realizei ao atendimento dos colegas farmacêuticos foi o 

recorrente fornecimento de saco para transporte dos produtos, sem questionar o cliente se o 

mesmo é necessário. Assim, tentei apelar à responsabilidade ecológica dos farmacêuticos e 

aos custos que os sacos podem ter para a FA (figura20), uma vez que os mesmo são 

maioritariamente de plástico e são cedidos em grandes quantidades todos os dias. 

 

Figura 2: Custos calculados de dispensa de sacos 

 

7.3. Informação sobre o SARS-Cov2 

Perante o surgimento da pandemia, assim como outros negócios a FA teve que se 

adaptar. Porém, sendo uma instituição de saúde, a exigência sobre a farmácia é maior, pelo 

que a informação dos farmacêuticos para esclarecer todos os clientes com dúvidas revelou-

se crucial. Neste seguimento, tomei a iniciativa de recolher rápida e sucinta informação sobre 

o vírus, uma vez que alguns dos farmacêuticos também apresentam alguma dificuldade em 

se informar e pesquisar por iniciativa própria em fontes fidedignas. Assim, de forma a ajudar 

a esclarecer e facilitar o trabalho de toda a equipa da farmácia, juntei, imprimi e anexei a 

informação compilada num espaço da farmácia onde a mesma estaria bem visível e próxima 

do farmacêutico para ser de fácil e rápido acesso (figura 21). Esta informação revelou-se de 
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maior importância no momento em que foi necessário fazer a compra de desinfetantes, uma 

vez que a percentagem de álcool surgiu como um fator importantíssimo. 

 

Figura 3: Informações sobre Covid-19 

7.4. Informação no “tira-vez” 

Com o surgimento da pandemia, surgiu a necessidade de fornecer aos clientes da FA 

a advertência para desinfetar as mãos assim como o desinfetante para tal. A pedido da 

diretora de marketing, elaborei o necessário aviso para todos os clientes da FA (figura 22). 

  

Figura 4: Aviso de desinfeção de mãos 

 

7.5. Ficha de encomendas 

No decorrer do estágio, com o aumento das contingências no país devido à pandemia, 

a FA passou a receber encomendas via e-mail, telefone e redes sociais, num número 

crescente conforme o tempo de estágio. No entanto, estas encomendas eram recorrentemente 

feitas de forma a que era impossível ao farmacêutico responsável prepará-la sem entrar em 



 21 

contacto novamente com o cliente, uma vez que muitas vezes estes se esqueciam de 

mencionar volumes, forma farmacêutica, cor, número de contribuinte ou dos códigos ou foto 

da receita médica necessária para os medicamentos pedidos. Estes erros comprometiam o 

trabalho eficaz dos farmacêuticos, uma vez que cada encomenda demorava imenso tempo. 

Perante esta situação, por iniciativa própria, resolvi criar uma ficha de encomendas (figura 

24), onde o cliente teria um guia com a informação toda a preencher. No entanto, esta não 

foi adotada pela FA, uma vez que a ficha se apresentava como documento, o que exigia o 

download, preenchimento e upload da mesma por parte dos clientes. Assim, a FA publicou, 

recorrentemente a informação necessária para que a farmácia possa eficazmente preparar 

todos os pedidos dos clientes (figura 23). 

 

 

Figura 5: Publicação da Farmácia D'Arrábida 
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Figura 6: Ficha de encomendas 

 

Parte 2: Projetos realizados em farmácia comunitária 

 Durante o meu estágio elaborei 2 projetos: um mini-poster sobre os medicamentos 

genéricos e um inquérito relacionado com a cessação tabágica.  

 

8. Projeto 1- Poster sobre os medicamentos genéricos 

8.1.  Contextualização 

 Este projeto teve como princípio, informar os utentes sobre o que são e que vantagens 

conferem os medicamentos genéricos no seu dia-a-dia, de forma a auxiliar na decisão no 

momento de levantamento da sua medicação. 

 A vontade de realizar este projeto surgiu após presenciar questões e desconfiança, 

devido à relação qualidade-preço, por parte dos utentes para com os medicamentos genéricos 

durante o atendimento. 

 

8.2. Definição 

 De acordo com o Decreto-Lei nº176/2006, de 30 de Agosto, é reconhecido como 

genérico, o medicamento com a mesma composição quantitativa e qualitativa em substâncias 
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ativas, a mesma forma farmacêutica e bioequivalência para com o medicamento de 

referência, devidamente demonstrada por estudos de biodisponibilidade (9). 

 Assim como os medicamentos de referência, os MG são produzidos em fábricas 

obrigadas a cumprir as normas de boas práticas de fabrico (BPF), sendo inspecionadas 

regularmente. Assim, as diferenças possíveis entre medicamentos de referência e genéricos 

são as características farmacêuticas tais como forma, cor ou marcações, pelo que a segurança 

e eficácia será igual entre os dois. 

 O nome da substância ativa, a dosagem, a forma farmacêutica e a sigla “MG” devem 

estar sempre presentes na cartonagem destes medicamentos (10). 

 

8.3. Medicamentos genéricos em Portugal 

De acordo com o Infarmed, a quota de mercado dos MG encontrava-se perto dos 48% 

nos primeiros meses de 2018, (figura 1). Este valor foi atingido graças, em grande parte, ao 

incentivo que o governo atribui às farmácias por embalagem de MG dispensada, quando o 

mesmo se vende como um dos quatro mais baratos de cada grupo homogéneo (11). 

 

 

Figura 7: Percentagem de mercado correspondente a venda de genéricos. Adaptada de (11). 

No entanto, comparativamente com outros países, a venda de medicamentos genéricos 

apenas representa, em valor monetário, 22,6 %, das vendas em Portugal no ano de 2017, um 

valor bastante inferior ao de muitos outros países do continente europeu, como é possível 

confirmar pela figura 2. 
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Figura 8: Percentagem de mercado ocupada pelos genéricos. Adaptada de (16). 

 

Em 2013, de diversos países europeus selecionados, Portugal apresenta-se como um 

dos países em que o preço de venda ao público se apresenta num valor mais baixo, como é 

possível observar no gráfico seguinte: 

 

Figura 9: Preço dos medicamentos genéricos em diversos países europeus. Adaptada de 

(12). 

 

8.4. Desenvolvimento de medicamentos genéricos 

O desenvolvimento de novos medicamentos é um dos processos de investigação e 

fabrico mais morosos e dispendiosos. O elevado investimento necessário deve-se 

essencialmente ao elevado número de testes pré-clínicos e ensaios clínicos, por vezes em 

animais e em humanos, que podem demorar longos períodos de tempo. Assim, de forma a 
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proteger e incentivar o investimento e desenvolvimento de novos fármacos, os laboratórios 

têm um período de 10 a 20 anos em que pode vender o medicamento, em exclusivo, tornando 

rentável todo o processo. 

Após o período de exclusividade, quando todas as patentes e certificados de proteção 

do produto original tiverem expirado, torna-se possível a produção e venda de medicamentos 

genéricos, equivalentes a esse produto. Graças a este processo, os MG têm, na maioria dos 

casos, apenas realizar estudos de bioequivalência de forma a garantir as mesmas 

propriedades farmacodinâmicas e farmacocinéticas do produto de referência. Contudo, após 

a entrada no mercado, assim como é obrigatório para o medicamento de referência, os 

medicamentos genéricos têm de ser monitorizados a nível de eventos adversos (9,20). 

8.5.  Vantagens dos medicamentos genéricos 

 Os MG apresentam garantias de segurança indispensáveis à sua comercialização. Os 

mesmos são suportados por estudos de biodisponibilidade, que demonstram a sua 

bioequivalência, segurança e eficácia em relação ao medicamento de referência.  

 Por outro lado, são, em média, 20 a 90% mais baratos que o medicamento de 

referência, pois a sua produção não requer despesas com investigação e testes clínicos e pré-

clínicos. Desta forma, os menores custos com os medicamentos genéricos permitem libertar 

recursos para outros tratamentos de maiores custos, diminuição dos preços de medicamentos 

de marca devido à competição entre os mesmos e permitem a poupança de dinheiro por parte 

do estado assim como do utente, como é possivel corroborar pela figura 4. (9;13).  

 

Figura 10: Custos para o Estado e para o Utente. Adaptada de (10). 

Para o utente, os medicamentos genéricos conferem a oportunidade de aumentar a 

adesão à terapêutica dos doentes por melhoria da acessibilidade à mesma e diminuir as 

discrepâncias sociais no acesso aos cuidados de saúde, uma vez que estes medicamentos são 
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maioritariamente utilizados por doentes crónicos, utentes com menores capacidades 

financeiras e polimedicados.  

A autorização de entrada no mercado é obtida de forma mais simples uma vez que 

existe uma simplificação do processo de apresentação de relatórios sobre os ensaios 

farmacológicos, toxicológicos, clínicos e pré-clínicos. Os resultados dos dois últimos grupos 

de ensaios referidos apenas têm de ser apresentados quando a bioequivalência não é 

demonstrada a partir de estudos de biodisponibilidade ou quando o medicamento apresenta 

alterações na(s) substância(s) ativa(s), da dosagem, da indicação terapêutica, da dosagem ou 

da forma ou via de administração (9). 

 

8.6. Intervenção na Farmácia 

 Com a prestação do serviço de atendimento ao balcão ficou evidente que ainda muitos 

utentes tinham dúvidas e até ideias erradas sobre os medicamentos genéricos, quer pela 

demonstração e questão sobre a diferença entre as duas classes, quer pela rejeição 

demonstrada por outros utentes. Assim, achei importante estar ao serviço do utente uma 

fonte de informação que o ajudasse na decisão e escolha entre o medicamento de marca e 

genérico. Desta forma, elaborei panfletos que estavam expostos no balcão (figura 5,6), 

visíveis no momento de atendimento. Simultaneamente, tentei que todos os colegas de 

trabalho lessem os panfletos de forma a esclarecer quaisquer dúvidas que pudessem ter, pelo 

que os panfletos também estiveram na copa da farmácia, acessíveis a todos os funcionários. 

 Inicialmente havia o objetivo de fazer mais panfletos, de menores dimensões expostos 

e disponíveis para obtenção pelo utente na entrada da farmácia, de forma a que o mesmo 

pudesse consultar o panfleto antes do atendimento. No entanto, devido à situação da 

pandemia, a partilha de panfletos não foi possível. Da mesma forma,  comparar as vendas 

de genéricos com períodos anteriores ao da exposição dos panfletos no balcão, tornou-se 

menos relevante uma vez que a situação de pandemia alterou por completo as vendas da 

farmácia. 
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Figura 11: Panfletos expostos no balcão de atendimento. 

 

Figura 12: Panfleto informativo dos medicamentos genéricos. 

 

9. Projeto 2 – Cessação Tabágica 

9.1. Introdução 

O consumo de tabaco é uma toxicomania caracterizada pela dependência física e 

psicológica do consumo da nicotina, substância que causa bem-estar e leva à dependência.  

Todas as formas de tabaco e graus de exposição ao mesmo são pejorativas à saúde 

humana, pelo que, hoje o tabaco é considerado uma das maiores ameaças  saúde pública no 

mundo. O mesmo é responsável pela morte de mais de 8 milhões de pessoas por ano, das 

quais, 1,2 milhões resulta de não-fumadores expostos a fumo passivo. 

Da mesma forma que apresenta uma elevada importância para a saúde de uma 

população, o tabaco é de grande importância para economia da mesma. A OMS estima que 

80% dos consumidores de tabaco vivem em países de baixo ou médio rendimento, em que 
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os custos relacionados com problemas de saúde e mortes causados pelo mesmo são maiores 

(14). 

Atualmente, cerca de 20% da população de Portugal Continental, com mais de 10 anos, é 

fumadora. De acordo com o relatório do Programa Nacional para a Prevenção e Controlo 

do Tabagismo (2017), o tabaco contribui para uma morte a cada 50 minutos, sendo 

responsável por uma em cada quatro mortes no grupo etário dos 50 aos 59 anos, estando 

associado a 12% de todas as mortes (18). Desta forma, o tabaco é considerado uma das 

principais causas de morbilidade e mortalidade prematuras, numa população que ainda 

apresenta uma elevada percentagem de fumadoras segundo os dados do INSEF na figura 

seguinte (18):  

 

Figura 13: Prevalência do consumo de tabaco, por género e grupo etário, Portugal, 

INSEF 2015. Adaptada de (17). 

9.2. Constituição do fumo do tabaco 

O fumo do tabaco contém milhares de compostos, tendo já sido identificados 4000 

substâncias, inclusivamente 60 compostos carcinogéneos, tais como arsénio, chumbo, 

benzeno, acetona, monóxido de carbono, DDT, alcatrão, entre outros. Estas moléculas são 

de facto as que estão na origem dos diversos problemas de saúde associados ao consumo de 

tabaco. 

O monóxido de carbono é uma molécula de elevada toxicidade com a capacidade de 

se ligar à hemoglobina formando a carboxihemoglobina, com maior afinidade para o 

oxigénio, pelo que a libertação e distribuição de oxigénio pelos tecidos fica deficiente. 

A nicotina é a principal responsável pela sensação de prazer e adição que levam os 

fumadores a adquirir este vício e a desenvolver comportamentos de procura constante pelo 

produto. O mecanismo de ação que provoca a adição do consumidor envolve a ativação dos 
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recetores de nicotina nos neurónios dopaminérgicos o que leva a uma libertação de 

dopamina, que conferem também um aumento do estado de alerta do consumidor. 

Concumitantemente, a nicotina inibe a monoamina oxidase e atua sobre os recetores de 

glutamato, de serotonina e nos recetores GABA, provocando a libertação de diversos 

neurotransmissores como a serotonina, adrenalina e noradrenalina, o que resulta numa 

melhoria de memória, humor e redução da ansiedade do fumador (19). 

 

9.3. Doenças associadas ao hábito tabágico 

As doenças mais relacionas com o consumo de tabaco são as doenças oncológicas, do 

for respiratório e do sistema circulatório, das quais se destacam, um terço de todos os casos 

de cancro, 90 % dos cancros do pulmão, cancro do aparelho respiratório superior, (lábio, 

língua, boca, faringe e laringe), cancro da bexiga, rim, colo do útero, esófago, estômago e 

pâncreas, doenças do aparelho circulatório, das quais a doença isquémica cardíaca, patologia 

respiratória crónica (bronquite crónica, enfisema e asma), diminuição da fertilidade, 

menopausa precoce e maior risco de osteoporose na mulher fumadora e Irritação ocular e 

das vias aéreas superiores (15). 

9.4. Medidas de intervenção e papel do farmacêutico comunitário 

 Perante a gravidade e seriedade do problema que o tabagismo representa, o 

ministério da saúde, juntamente com a direção-geral da saúde, apoia a sua luta contra o 

mesmo em diversas políticas para a sua prevenção e controlo como demonstrado na seguinte 

figura: 
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Figura 14: Principais políticas públicas de prevenção e controlo de tabagismo. Adaptada 

de (17). 

 

Estas medidas pretendem ir de encontro com as metas e objetivos estipulados de forma 

a promover um futuro totalmente livre do tabaco (figura 9).

 

 

Figura 15: Objetivos para 2020. Adaptada de (18). 
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Além da ação nacional do estado é necessária e importante a ação local do 

farmacêutico comunitário em promover, aconselhar e educar os seus utentes de forma a 

auxiliar no combate contra o tabagismo. A formação sobre os hábitos de vida saudáveis 

assim como sobre os riscos e as consequências do consumo do tabaco deve ser passada para 

o utente da mesma forma que o farmacêutico comunitário deve dar todo o apoio a todos os 

fumadores que pretendam abandonar o seu hábito, através de aconselhamento de medidas 

não-farmacológicas e farmacológicas mais adequadas. 

9.5. Terapia de auxílio à cessação tabágica 

Para auxílio da cessação tabágica está disponível em Portugal terapêutica 

farmacológica, baseada na substituição da nicotina e terapêutica não nicotínica de primeira 

linha. 

A terapêutica farmacológica é apenas recomendada em certas situações, tais como, 

fumadores de 10 ou mais cigarros por dia, ou com consumo menor, mas que já apresente 

sintomas de privação, fumadores que fumam o primeiro cigarro nos primeiros 30 minutos 

após acordar e vontade do fumador, caso a medicação não seja contraindicada. 

A terapêutica de substituição de nicotina pode ser dispensada em farmácia comunitária 

sem prescrição médica, apesar de a mesma poder ser prescrita. Esta apresenta a vantagem 

de suprimir os efeitos negativos da privação da nicotina, anteriormente cedida pelo tabaco. 

No entanto, apresenta alguns efeitos secundários e não suprime totalmente a síndrome de 

abstinência, uma vez que o fumador tem, também, o hábito físico de fumar. Esta terapêutica 

deve ser iniciada no dia em que o fumador decide deixar de fumar, devendo-se manter deste 

modo até o final do tratamento que pode durar entre 8 a 12 semanas.  A mesma pode se 

apresentar sobre diferentes formas farmacêuticas, tais como gomas, pastilhas, sistemas 

transdérmicos e comprimidos sublinguais. 

Como tratamento farmacológico também está disponível em Portugal a vareniclina 

(Champix), que pertence à classe dos agonistas dos recetores nicotínicos, pelo que possui a 

capacidade de reduzir a vontade de fumar e os sintomas de abstinência. O tratamento deve 

ser iniciado 7 a 14 dias antes do dia em que o paciente para efetivamente de fumar, sendo 

que o mesmo dura habitualmente 12 semanas e a dose deve aumentar nos primeiros 8 dias, 

de forma a reduzir efeitos secundários. Este medicamento é sujeito a receita médica e é o 

único medicamento específico para a cessação tabágica comparticipado pelo estado (15). 
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9.6. Contextualização 

Num país em que o sistema nacional da saúde apresenta graves dificuldades em servir 

a população e se manter economicamente viável, a luta contra o tabagismo revela-se um 

ponto fulcral de possível ação para melhoria do mesmo, de forma a melhorar a saúde dos 

consumidores saudáveis, daqueles que já apresentam doenças resultantes do consumo 

crónico e reduzir custos de saúde relacionados com os mesmos. 

Assim, este projeto tem em vista abordar este tema tão importante e atual, assim como 

compreender e analisar as dificuldades, a opinião e o conhecimento de quem fuma ou já 

fumou, de quem já tentou ou não travar o seu hábito, de forma a reforçar o meu conhecimento 

e pensar em novas formas de abordar e solucionar o problema. 

 

9.7. Intervenção na Farmácia 

Inicialmente a ideia para o projeto passaria pela realização de um estudo envolvendo 

clientes da FA, que utilizassem medicação para a cessação tabágica. No entanto, devido à 

complexidade e dificuldade de realização do projeto no intervalo de tempo do estágio, foi-

me aconselhado a realização de um inquérito. Este foi realizado online, através do Google 

Drive, com o título “Cessação Tabágica” e partilhado nas redes sociais da farmácia de forma 

a apelar à participação dos seus clientes. O mesmo requereu o email do inquirido de forma 

a que cada folha de resposta corresponda apenas a uma pessoa diferente, de forma a aumentar 

o valor estatístico  

O inquérito foi dividido em diversas secções, tentando avaliar conhecimento, 

dificuldades e opiniões de pessoas com diferentes hábitos, fumadores, ex-fumadores e não 

fumadores. O grupo dos fumadores foi ainda dividido entre fumadores que nunca tentaram 

deixar de fumar e aqueles que tentaram, sendo que estes ainda foram separados quanto ao 

uso de medicação ou não na sua tentativa. Da mesma forma, o grupo de ex-fumadores 

também foi dividido nos mesmos dois grupos, que utilizaram ou não medicação para deixar 

de fumar.  

Destes diferentes grupos pretendi analisar e comparar idade com que iniciou o hábito 

tabágico, conhecimento sobre os riscos que o mesmo acarreta, razões que levam a tentar 

deixar de fumar ou nunca ter tentado, nível de dependência, dificuldades sentidas quando se 

tenta deixar de fumar e conhecimento sobre a medicação para o tabagismo. 

Além destes parâmetros, procurei aferir qual a importância que os inquiridos davam a 

um maior apoio psicológico de forma a aumentar o sucesso do abandono do hábito tabágico, 

visto ser algo que exige uma grande vontade por parte do consumidor e uma falha do SNS. 
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9.8. Resultados 

O inquérito obteve 418 respostas, das quais 237 (56,7%) eram do género feminino e 

181 (43,3%) do género masculino). Os inquiridos apresentaram uma grande diversidade de 

faixas etárias, pelo que 30 (7,2%) dos quais apresentam uma idade até aos 20 anos, 211 

(50,5%) idade entre os 21 e os 40 anos, 173 (41,4%) idade entre os 41 e os 65 anos e 4 (1%) 

apresentaram idade superior a 65 anos. 

Em relação ao hábito tabágico, metade dos inquiridos, 209 pessoas, respondeu ser não 

fumador, 95 (22,7%) ex-fumadores, 85 (20,3%) fumadores e 29 (6,9%) fumadores 

ocasionais, que foram incluídos no grupo de fumadores no resto do inquérito. De todos os 

fumadores, 45 (39,5%) revelaram nunca ter tentado deixar de fumar, enquanto que 44 

(38,6%) tentaram várias vezes e 22 (21,9%) tentaram apenas uma vez.  

Da mesma forma, foi questionado quais as principais dificuldades que ex-fumadores e 

fumadores que tentaram deixar de fumar sentiram quando travaram o seu hábito tabágico. 

As dificuldades mais referidas foram a ansiedade e irritabilidade, stress, o convívio social, 

em especial com outros fumadores e algumas pessoas referiram aumento de peso. Estas 

mesmas dificuldades foram referidas como as principais razões pelas quais alguns 

fumadores voltaram a fumar. No entanto, a falta de vontade o prazer obtido e o facto de 

fumarem pouco foram outros motivos apresentados por estes inquiridos.  

Também a estes inquiridos foi questionado o tempo que conseguiram permanecer sem 

fumar, pelo que a média do tempo de resposta da maioria foi de 8 meses. Nesta média não 

foram incluídos alguns participantes que aguentaram menos de 7 dias sem fumar ou 

inquiridos que permaneceram mais de 2 anos sem fumar, desde 3 a 12 anos. 

O inquérito permitiu também analisar outros pontos fulcrais, de forma comparativa entre 

os diferentes inquiridos das diferentes secções a que pertenciam. 

Primeiramente foi analisado a idade média a que os fumadores e ex-fumadores iniciaram 

o seu hábito tabágico de forma a tentar perceber se há alguma diferença nestes dois grupos 

de pessoas. 
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• Idade (média) em que começou a fumar: Ex-fumadores: 18,15 anos / Fumadores: 

18,75 anos. 

 

 

 

     Ex-fumadores               Fumadores  

Figura 16: Idade de início do hábito tabágico 

 

Como observado na figura 10, a idade média de início do hábito tabágico não varia entre os 

dois grupos analisados. 

De seguida foi testado o conhecimento dos inquiridos sobre os problemas de saúde 

associados ao consumo de tabaco. Da mesma forma, tanto fumadores como ex-fumadores 

revelaram semelhante conhecimento sobre os perigos inerentes ao tabagismo. 

 

• Conhecimento sobre riscos associados ao consumo de tabaco 

Tabela 3: Conhecimento sobre os riscos inerentes ao tabagismo 

 
Ex-

fumadores 
Fumadores 

Problemas respiratórios graves como a asma e a 

doença pulmonar obstrutiva crónica; cancro das vias 

respiratórias; infeções respiratórias; 

94,7% 96,5% 

Doenças cardiovasculares (aterosclerose, AVC, 

insuficiência cardíaca). 
87,4% 88,6% 
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Seguidamente, foi inquirido o uso de medicação entre ex-fumadores e fumadores que 

tentaram deixar de fumar, de forma a avaliar se este é um fator que difere o sucesso de umas 

pessoas em deixar de fumar comparativamente a outras. Como é observável na figura 11, 

não há diferenças significativas entre o uso de medicação antitabágica entre fumadores e ex-

fumadores. 

 

• Uso de medicação por parte de ex-fumadores e fumadores que tentaram deixar de 

fumar 

 

 

   Ex-fumadores          Fumadores que tentaram deixar de fumar 

Figura 17: Uso de medicamentos na tentativa de deixar de fumar 

No inquérito pretendi avaliar se os inquiridos pensam ser necessário mais apoio psicológico. 

Como observável na figura 12, em todos os grupos inquiridos, a grande maioria, sempre em 

valores perto dos 80%, responde que é necessário mais apoio psicológico especializado de 

apoio a quem quer deixar de fumar. 

Infertilidade; Menopausa precoce; parto prematuro; 

problemas cardiovasculares e reprodutivos quando 

em associação com pílula. 

63,2% 71,9% 

Úlceras gástricas; cancro do estômago e pâncreas. 61,1% 53,5% 

Envelhecimento prematuro da pele. 76,8% 80,7% 

Diminui o efeito de tratamentos para outras doenças. 46,3% 49,1% 
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• Importância dada a mais apoio psicológico de forma a aumentar o sucesso de quem 

tenta deixar de fumar.  

 

 

          Nunca tentou deixar de fumar          Usou medicamentos para tentar ou deixar de fumar 

 

Não usou medicamentos para tentar ou deixar de fumar 

Figura 18: Necessidade de apoio psicológico 

 

Contudo, aos ex-fumadores e fumadores que tentaram deixar de fumar foi avaliado se 

recorreram a apoio psicológico especializado durante o período em que tentou abandonar o 

hábito tabágico. Das respostas obtidas quase a totalidade dos inquiridos respondeu não ter 

recorrido a tal apoio, não havendo, mais uma vez, diferença significativa entre os dois grupos 

que possa justificar o sucesso em abandonar o hábito tabágico em apenas um dos grupos. 

• Recurso a apoio psicológico especializado quando tentou deixar de fumar 
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     Ex-fumadores         Fumadores que já tentaram deixar de fumar 

Figura 19: Apoio psicológico 

 

 De seguida, pretendi avaliar o conhecimento sobre a medicação para a cessação 

tabágica entre fumadores que nunca tentaram abandonar o hábito tabágico e pessoas que 

usaram ou não medicamentos para deixar de fumar. Novamente, não houve diferenças 

significativas no conhecimento geral sobre a medicação antitabágica à exceção do 

conhecimento sobre o custo médio da mesma. 

 

• Conhecimento sobre a medicação para a Cessação Tabágica 

Tabela 4: Conhecimento sobre a medicação para a Cessação Tabágica 

 

Fumadores que 

nunca tentaram 

deixar de fumar 

Não usaram 

medicamentos para 

deixar de fumar 

Usaram 

medicamentos 

para parar de 

fumar 

Custo médio dos 

medicamentos 
20% 24% 36% 

Custo médio de 

tratamento 
20% 13% 20% 

Quantos 

medicamentos 

são 

comparticipados 

13,3% 10,3% 12% 
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9.9. Discussão 

O consumo de tabaco continua a ser um dos grandes problemas de saúde da sociedade 

atual, apesar das diversas medidas tomadas, anteriormente referidas. 

Dos resultados do inquérito é possível aferir que tanto consumidores como ex-

consumidores de tabaco iniciaram, na sua grande maioria, o consumo antes dos 20 anos de 

idade. Também de forma concordante, tanto consumidores e ex-consumidores se mostraram 

informados sobre os principais problemas de saúde associados ao tabagismo. 

No entanto, de acordo com os resultados deste inquérito, a grande maioria de ex-

fumadores e fumadores que tentaram deixar de fumar não recorreu a medicação antitabágica 

nem teve apoio psicológico especializado, apesar de a grande maioria de fumadores e ex-

fumadores afirmaram esta ser necessária para aumentar o sucesso da tentativa de cessação 

tabágica. Ao mesmo tempo, cerca de um terço dos inquiridos revelou achar o preço dos 

medicamentos um entrave ao seu uso. 

Assim, de acordo com os resultados obtidos, denota-se uma falha na estratégia e apoios 

dados a quem tenta deixar de fumar e contribuir para a melhoria do SNS, uma vez que a 

comparticipação da medicação antitabágica apenas abrange um medicamento e o apoio 

psicológico especializado não é concedido de forma acessível. 
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mesmo por omissão, assume a autoria de um determinado trabalho intelectual ou partes 

dele). Mais declaro que todas as frases que retirei de trabalhos anteriores pertencentes a 

outros autores foram referenciadas ou redigidas com novas palavras, tendo neste caso 

colocado a citação da fonte bibliográfica.  
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Resumo 

O estágio hospitalar realizou-se durante dois meses de 13 de Julho a 11 de Setembro 

de 2020, no hospital privado de Alfena-Valongo, unidade pertencente ao grupo Trofa Saúde.  

No período definido, orientado pela diretora da unidade farmacêutica, acompanhei e 

complementei a realização de todas as tarefas da responsabilidade da mesma. 

Neste relatório está descrito o conjunto de atividades, funções, normas e requerimentos 

associadas ao trabalho do farmacêutico hospitalar . 

Este estágio teve como objetivo a aprendizagem e contacto com a profissão farmacêutica 

hospitalar do setor privado, de forma a consolidar e adicionar conhecimentos. 
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1. Trofa Saúde Hospital  

O grupo Trofa Saúde Hospital conta com uma extensa rede de Unidades Hospitalares 

com certificação Associação Portuguesa de Certificação (APCER), que servem uma 

população superior a 2,5 milhões de habitantes, sendo um dos grupos de saúde privado mais 

respeitados na região norte do país. As unidades possuem um vasto corpo clínico pensado 

para responder às necessidades de todos os utentes, proporcionando-lhes, assim, um 

atendimento competente e personalizado. Além disto, todas as unidades de Saúde do Grupo 

Trofa disponibilizam serviços de urgência 24 horas quer para adultos quer para crianças 

(exceto hospitais de dia). Disponibilizam também consultas externas de várias 

especialidades, blocos operatórios, blocos de partos, meios complementares de diagnóstico, 

diversas unidades de neonatologia e centros de medicina física e reabilitação (1). 

Atualmente o grupo é constituído por 16 unidades de saúde (2):  

• Hospital Privado de Alfena (HPAV)  

• Hospital Privado da Amadora (HPA) 

• Hospital privado de Barcelos 

• Hospital Privado da Boa Nova (HPBN)  

• Hospital Privado de Braga Centro (HPBC)  

• Hospital Privado de Braga (HPB)  

• Hospital Privado de Dia de Braga Norte  

• Hospital Privado de Dia de Famalicão (HPDF)  

• Hospital Privado de Dia de Guimarães (HPDG)  

• Hospital Privado de Gaia (HPG)  

• Hospital Privado Senhor do Bonfim (HPSB)  

• Hospital Privado da Trofa (HPT)  

• Hospital Privado de Dia de Loures (HPL) 

• Hospital Privado de Vila Real (HPVR)  

• Hospital de Dia da Maia (HDM)  

• Hospital de Dia de São João da Madeira (HDSM)  

 

1.1. O Hospital Privado de Alfena  

O Hospital privado de Alfena (HPAV), unidade de saúde privada de grande referência 

na região norte. 

Este disponibiliza um largo conjunto de valências médicas como Anatomia Patológica, 

Análises Clínicas, Bloco de Partos, Bloco Operatório (BLO), Exames Complementares de 
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Diagnóstico, Endoscopia (END), Fisioterapia (FST), Internamento (INT), Imagiologia 

(IMAG), Medicina Dentária (DENT), Urgência (URG) Unidade de Cuidados Intensivos 

(UCI), 24horas/365 dias e Consulta Externa (C.EXT) em várias especialidades. Assim, este 

está dividido em 7 pisos onde se organizam os diferentes serviços.  

Os serviços farmacêuticos (SF) do HPAV são da responsabilidade da Dra. Mariana Silva 

e a farmácia central (FC) conta com a farmacêutica coordenadora a Dra. Patrícia Moura e 

dois assistentes técnicos e operacionais, Sr. José e Sra. Iolanda (3). 

 

2. Serviços Farmacêuticos Hospitalares  

2.1. O papel do farmacêutico no Hospital  

Os SF dos hospitais do TSH são compostos exclusivamente por um Farmacêutico 

hospitalar (FH), que assume a direção técnica, sendo responsável por toda a gestão, 

coordenação e organização do circuito do medicamento, de modo a que este seja feito de 

forma segura, correta e eficaz, em cada hospital do grupo. Assim, o seu objetivo deve ser 

sempre o de oferecero melhor tratamento ao menor custo possível. 

Para que tal aconteça, é essencial que a gestão dos medicamentos, ou seja, a sua seleção, 

aquisição, armazenamento e distribuição, seja realizada de forma ponderada e rápida. 

A segurança, qualidade e eficácia dos medicamentos deve ser uma prioridade do FH uma 

vez que a confirmação e aprovação de prescrições e a revisão das doses são 

responsabilidades deste que devem ser levadas com seriedade e que vão estar intimamente 

ligadas com as outras áreas de intervenção hospitalares. Deste modo, o diálogo entre os 

diferentes profissionais de saúde deve ser sempre incentivado para a diminuição de erros e 

problemas do tratamento do doente, melhorando assim a segurança destes. 

Os FH são também responsáveis pela implementação e controlo da política de 

medicamentos, pela colaboração na prescrição de nutrição parentérica, bem como pela sua 

preparação, juntamente com as matérias-primas, produtos acabados, medicamentos 

citotóxicos e manipulados e pela gestão de medicamentos permitidos para a realização de 

ensaios clínicos. 

Está também a cargo do FH fazer da farmácia hospitalar um lugar de informação de 

natureza científica e de inovação terapêutica, que suporta todas as informações importantes, 

não só́ aos doentes, como também aos profissionais de saúde, sendo, por isso, relevante a 

promoção de ações de ensino a estes profissionais. 

Assim, os SF são um departamento independente quer a nível científico, quer a nível 

técnico, mas que devem sempre contribuir para o hospital como um todo, efetuando as 
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tarefas que são da sua responsabilidade e auxiliando os outros serviços quando tal é 

necessário.  

Os Hospitais de Dia do grupo não possuem uma unidade de SF integrada nas suas 

instalações, pelo que os seus serviços farmacêuticos são geridos pelo HPAV, HPB, HPBN, 

HPG e HPT. A orientação dos SF está a cargo dos serviços de administração dos hospitais 

(4;7).  

 

3. A Farmácia do HPAV  

A Farmácia do HPAV localiza-se no piso -1, tendo acesso à maioria dos produtos 

farmacêuticos necessários ao funcionamento do hospital. 

A Direção Técnica do HPAV está a cargo da Dra. Mariana Silva, responsável por 

garantir a preparação e distribuição da medicação unidose, a distribuição de medicamentos 

e produtos farmacêuticos a todos os serviços clínicos e toda a restante gestão do circuito dos 

medicamentos e produtos farmacêuticos do HPAV.  

 

3.1. Caracterização do Espaço 8 

A farmácia do HPAV está dividida em várias secções que permitem o armazenamento 

dos medicamentos segundo a sua forma farmacêutica e depois por ordem alfabética. Assim, 

é constituída por uma área de receção de encomendas, uma área de satisfação de pedidos, 

uma área de gabinete, uma zona de reembalamento e etiquetagem, uma zona de 

manipulados, um armazém, uma área de apoio à distribuição, um lavatório, um stock 

avançado, uma zona de inflamáveis, um cofre e ainda uma área de saída de encomendas.  

A área de satisfação dos pedidos corresponde ao lugar onde são colocados os pedidos 

que são preparados para depois serem levantados pela circulante de serviço e levados para 

os respetivos serviços. Está, assim, dividida em 9 partes correspondentes a cada um dos 

serviços clínicos: bloco operatório, consulta externa 3, consulta externa 4, dentária, 

esterilização, endoscopia, fisioterapia, imagiologia e urgências.  

No armazém está disponível todo o stock de água destilada, soros e outros produtos de 

grandes dimensões. Os medicamentos e produtos farmacêuticos encontram-se armazenados 

em estantes devidamente identificadas com a sua substância ativa, dosagem e forma 

farmacêutica. Quando estas estantes estão preenchidas e não é possível armazenar mais 

produtos então estes são colocados na área de stock avançado. Os psicotrópicos e 

estupefacientes são armazenados no cofre. Os produtos termolábeis encontram-se 

armazenados no frigorífico, a temperaturas devidamente controladas (entre os 2-8 °C).  
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Durante os tempos menos ocupados, por iniciativa própria arrumei e reorganizei 

os medicamentos, soros e águas da farmácia, de forma a separar todos os produtos e 

torná-los o mais acessíveis possível. 

 

3.2. Horário de Funcionamento  

O Horário de Funcionamento dos SF do HPAV é de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 

18h00, com pausa para almoço entre as 13h00 e as 14h00. A farmácia encontra-se encerrada 

ao sábado (dia de descanso complementar) e ao domingo (dia de descanso semanal).  

Para situações emergentes fora do horário de funcionamento da farmácia os profissionais 

de saúde do hospital têm os contactos quer da Dra. Patrícia Moura quer da Dra. Mariana 

Silva para que estas possam auxiliar estas eventuais situações. Além dos contactos das 

farmacêuticas os profissionais de saúde têm ainda acesso aos SF, onde devem preencher um 

documento, com a sua identificação, data e hora do levantamento da medicação, 

identificação e quantidade levantada do produto farmacêutico levantado assim como do 

doente para quem é destinado.  

 

3.3. Funções  

Os SF são responsáveis pela gestão do medicamento e todos os processos que estão para 

isso envolvidos, como a sua distribuição pelos serviços, a gestão do seu stock, o controlo do 

prazo de validade, da humidade e temperatura do armazenamento e o controlo e distribuição 

das substâncias controladas (estupefacientes, psicotrópicos e hemoderivados). 

É também responsabilidade dos serviços farmacêuticos o controlo dos gases medicinais 

e a receção e verificação de encomendas. De forma a garantir o bom funcionamento dos 

serviços farmacêuticos, é seguido um plano operacional semanal que contém todas as tarefas 

efetuadas de manhã e de tarde para cada dia da semana (4). 

 

3.4. Farmácia Central  

A FC é responsável por receber diretamente as encomendas dos fornecedores e por 

posteriormente fazer a sua distribuição para os vários hospitais dependendo dos pedidos que 

são realizados pelos mesmos. Devido ao maior volume de trabalho, esta é constituída por 

um maior número de funcionários de forma a conseguir assegurar a contínua boa gestão e 

distribuição de encomendas.  
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3.5. Sistema Informático  

Para a melhor realização de todas as tarefas necessárias ao bom funcionamento da 

farmácia hospitalar, todas as unidades do grupo TSH têm ao seu dispor ferramentas 

tecnológicas que garantem a comunicação quer entre os vários serviços dos hospitais quer 

entre as várias unidades do grupo TSH.  

O sistema informático (SI) distribuído por todas as unidades é o CPC-HS (Companhia 

Portuguesa de Computadores - Healthcare Solutions) da Glintt®. Este sistema está 

completamente ajustado à realidade hospitalar e permite a realização de várias tarefas 

importantes para a gestão, tanto de doentes, como de medicação, prescrições, pedidos 

semanais, gestão de stocks, criação de mapas de doses unitárias, entre outras.  

Na FC é utilizado o Intranet (pela farmacêutica coordenadora), que permite efetuar as 

compras necessárias para a satisfação das requisições das várias unidades hospitalares do 

grupo. Já́ o software PHC® é utilizado para a execução das encomendas e a emissão de guias 

de transporte.  

Durante o período de estágio, o contacto com o sistema informático foi o mínimo, 

pelo que apenas por duas vezes tive a oportunidade de trabalhar com ele, nunca de 

forma autónoma, de modo a que, a maior parte do contacto com o mesmo foi apenas 

de visualização do trabalho realizado pela diretora farmacêutica. 

 

4. Circuito do Medicamento- A gestão de medicamentos na farmácia Hospitalar  

4.1. Seleção  

A seleção dos medicamentos que podem ser utilizados no HPAV tem por base o 

formulário interno do grupo. Este é elaborado pela comissão de farmácia e terapêutica (CFT) 

e baseado no Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM), sendo da 

responsabilidade da coordenadora dos SF do grupo e do diretor clínico. Perante as 

necessidades dos utentes do hospital, o FHNM está sujeito a adendas pela CFT. Esta 

comissão cria então, um formulário interno, mais restrito do que o FHNM, sendo a base das 

compras das farmácias de todos os grupos, e onde estão descritos todos os medicamentos 

possíveis de serem prescritos e adquiridos.  

Assim, mediante uma apresentação de uma devida justificação e após a validação desta 

pelos SF, alguns medicamentos extra formulário poderão ser prescritos e adquiridos.  

No caso de um medicamento que não apresente Autorização de Introdução no Mercado 

(AIM), deve ser solicitada uma autorização de utilização especial ao INFARMED. Esta 
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documentação deve ser guardada por um período mínimo de 5 anos e entregue ao 

INFARMED, sempre que solicitada.  

Para a seleção dos laboratórios fornecedores da farmácia está implementado um 

concurso onde os vários laboratórios concorrem apresentando os seus preços e condições de 

entrega. A decisão final é da diretora dos SF que tem a responsabilidade de escolher o 

laboratório que mais vantagens apresenta para o hospital, decidindo também as condições 

de entrega e pagamento referentes àquele ano.  

 

4.2. Aquisição  

A Aquisição de produtos farmacêuticos é da responsabilidade da coordenadora dos SF 

do grupo em conjunto com a farmácia hospitalar de cada hospital. Deste modo são 

verificados tanto os stocks como os padrões de consumos das várias unidades hospitalares 

garantindo o seu devido reabastecimento e evitando, assim, falhas e atrasos na distribuição.  

 

4.2.1. Encomenda  

Todas as unidades têm determinado um stock ideal de medicamentos e outros produtos 

farmacêuticos, disponível através do sistema informático. A gestão dos stocks é fundamental 

para evitar possíveis ruturas ou mesmo a existência de produtos na farmácia que não têm 

rotação. No caso do HPAV, os stocks ideais estão definidos de maneira a garantir as 

necessidades do hospital num período aproximado de 14 dias.  

 A solicitação da encomenda à FC, é realizada por todos os SF de cada uma das 

unidades hospitalares. Esta solicitação pode ser gerada automaticamente pelo sistema e tem 

em conta os consumos semanais da unidade e o stock informático de cada produto. O 

farmacêutico tem sempre a responsabilidade de analisar o pedido e fazer uma avaliação 

crítica tendo em conta as reais necessidades do hospital. Caso seja necessário, o farmacêutico 

pode alterar o pedido antes do envio para a FC. 

 A FC receciona as solicitações de todas as unidades do grupo, organiza-as e envia um 

único pedido compilado através do Intranet. Este segue então para o departamento de 

compras que fica responsável por efetuar o pedido ao laboratório, num período máximo de 

24 horas após a sua receção. 

 No entanto, existem algumas exceções neste processo como por exemplo os 

medicamentos citotóxicos. Estes são controlados pelo próprio FH que conforme o tratamento 

dos doentes, faz o pedido das quantidades necessárias para um determinado período de 
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tempo. Também os psicotrópicos e estupefacientes estão sujeitos a diferentes processos que 

serão abordados de seguida (7). 

 

4.2.2. Psicotrópicos e estupefacientes  

O requisito dos psicotrópicos e estupefacientes não consta do pedido semanal devido 

à natureza especial da legislação que regula a sua circulação, uma vez que têm de ser 

rastreados e controlados rigorosamente pelas autoridades competentes. Assim, todos os 

medicamentos abrangidos por esta legislação são solicitados segundo os stocks ideais 

previamente definidos, na primeira semana de cada mês.  

No entanto, segundo os termos do Decreto Regulamentar nº 61/94 de 12 de outubro, 

para estes medicamentos serem encomendados necessitam de uma requisição escrita 

especial, devidamente assinada e autenticada pelo responsável, a destacar do livro de modelo 

aprovado pelo INFARMED, ou outro documento emitido por meio do sistema informático. 

Neste caso o documento utilizado é o anexo VII da Portaria no 981/98 de 8 de junho. Após 

devidamente preenchido e impresso em duplicado, este documento é enviado à FC. 

A FC, para adquirir estes medicamentos procede de igual forma, enviando também em 

duplicado ao laboratório fornecedor a solicitação no anexo VII juntamente com a nota de 

encomenda. Quando recebida, a encomenda é acompanhada do exemplar original do anexo 

VII devidamente assinada pelo fornecedor. Posteriormente, este documento é arquivado. 

No caso dos medicamentos que são encaminhados para os SF, também estes se fazem 

acompanhar pelo respetivo anexo. Por uma questão de controlo, este é fotocopiado e 

arquivado até a receção do original, tanto pela FC como pelos SF. Este documento original 

deve ficar então arquivado nos SF durante pelo menos 5 anos (8;9). 

 

4.2.3. Autorização Utilização Especial  

A maior parte dos fármacos que constam dos stocks da farmácia hospitalar detêm uma 

autorização de comercialização e de utilização terapêutica, isto é, uma AIM, que é concedida 

única e exclusivamente pela entidade reguladora do medicamente, o INFARMED.  

Contudo, existem medicamentos que, por não serem rentáveis, não possuem uma AIM, 

o que não significa que a sua utilização não apresente benefícios nem que não sejam 

prescritos pelos profissionais de saúde. No entanto, a sua prescrição implica, uma 

justificação clínica especial e por isso a sua utilização deve ser destinada apenas para quando 

não existem alternativas no mercado português.  



 8 

Sempre que é necessário encomendar um destes produtos, a coordenadora dos SF 

deve, então, solicitar ao INFARMED uma Autorização de Utilização Especial (AUE), para 

cada medicamento. Esta solicitação faz-se ao abrigo do disposto no artigo 92.o do Decreto-

Lei nº 176/2006, de 30 de agosto, na sua redação atual, desde que observados os requisitos 

aprovados pela Deliberação nº 76/CA/2015, de 18 de junho.  

Assim, é realizado um pedido anual único de AUE pelo grupo TSH, numa quantidade 

suficiente que consiga suprir as necessidades de um ano. Tanto o registo do requerimento 

como a documentação enviada ao requerente deve ser arquivada na FC, durante pelo menos 

5 anos.  

 

4.3. Receção  

A receção das encomendas das unidades de todo o grupo, é realizada na FC, sendo dada 

entrada da encomenda no sistema informático através da fatura ou da guia de transporte, 

havendo prioridade nos medicamentos que necessitam de refrigeração, estupefacientes e 

hemoderivados. Aquando da receção da encomenda é importante verificar o número de 

volumes previsto, confirmar se foram enviados e faturados os medicamentos corretos, o 

estado de conservação dos mesmos, as condições de integridade e de refrigeração dos 

medicamentos (caso aplicável) e os seus prazos de validade.  

Depois da receção, os produtos são repartidos conforme os pedidos das várias unidades 

do grupo e são posteriormente enviados através do Departamento de Logística.  

Aquando da chegada destas encomendas à zona de receção dos SF do HPAV, estes 

devem sempre voltar a confirmar todos os produtos que lhes foram enviados pela FC para 

ter a certeza que correspondem com o pedido efetuado, devendo também fazer a contagem 

dos produtos recebidos e apontar o seu lote e prazo de validade. Dado que a transferência de 

stock entre a FC e o SF se dá informaticamente na altura da satisfação do pedido semanal, 

não é necessário registar a entrada dos produtos. No caso dos psicotrópicos e estupefacientes, 

estes devem ser registados num documento Excel onde estão mencionadas todas as entradas 

e saídas deste tipo de produtos, sendo, então, só depois armazenados.  

 

4.4. Armazenamento de Produtos  

4.4.1. Regras Base de Armazenamento  

O armazenamento dos medicamentos na farmácia do HPAV é realizado em zonas 

exclusivas para este efeito. A farmácia possui diferentes áreas de armazenamento tanto de 

medicamentos como de dispositivos médicos de maneira a garantir as suas condições 
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adequadas: proteção direta da luz solar, humidade inferior a 60% e temperatura inferior a 

25°C. Desta forma, os comprimidos, cápsulas, ampolas, colírios, embalagens vazias, 

material de penso, pomadas oftálmicas, soros, e formas farmacêuticas semissólidas não 

estéreis, são armazenados em áreas distintas e organizados por ordem alfabética da sua 

denominação comum internacional (DCI).  

A grande maioria dos medicamentos é armazenado em gavetas ou caixas stock que 

devem estar devidamente identificadas com a DCI e o código interno que lhes está associado. 

Todos devem estar organizados segundo o princípio FEFO, ‘’First expired, First out’’, ou 

seja, os que têm prazo de validade (PV) mais curto ficam à frente e os de PV mais longo 

ficam atrás, de modo a que os de PV mais curto sejam dispensados em primeiro lugar, 

evitando assim a acumulação de stock de produtos com PV a expirar. O restante stock, é 

armazenado no armazém secundário, onde também se encontram as embalagens vazias e os 

produtos inflamáveis. 

 

4.4.2. Regras de Armazenamento Especiais  

Existem também vários medicamentos que necessitam de condições de 

armazenamento específicas após a sua receção. Estes geralmente têm prioridade em relação 

aos restantes produtos uma vez que podem ser danificados rapidamente, sendo exemplos 

destes, os psicotrópicos, os estupefacientes, os produtos termolábeis, os produtos 

inflamáveis e os produtos fotossensíveis.  

Os psicotrópicos e os estupefacientes, devido à sua natureza de carácter abusivo, 

devem ser armazenados num cofre que está localizado no interior dos SF do HPAV, estando, 

o seu acesso restrito a funcionários autorizados. O cofre possui, assim, um código de abertura 

que é apenas do conhecimento de pessoas autorizadas. Este é aberto no início do dia e 

fechado na hora do fecho dos SF. Dentro do cofre estes medicamentos são dispostos em 

prateleiras devidamente identificadas e por ordem alfabética. O stock avançado destes 

medicamentos encontra-se de forma igual armazenado neste cofre.  

No caso dos medicamentos termolábeis, estes são armazenados no frigorífico a 

temperaturas que podem apenas variar entre os 2 ºC e os 8 ºC devido ao seu sistema de 

controlo de temperatura. Este sistema permite também o registo diário dos valores da 

temperatura para facilitar a sua análise (quando necessária) e o seu controlo. Efetivamente o 

sistema tem incorporado um alarme que é ativado quando as temperaturas se afastam do 

intervalo previsto, o que é logo comunicado aos serviços de manutenção do HPAV.  
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Os medicamentos fotossensíveis são necessariamente armazenados ao abrigo da luz, 

estando, por isso, envolvidos em papel de alumínio para sua proteção ou mantidos nas 

embalagens próprias para o efeito. Todos estes medicamentos devem estar sinalizados como 

fotossensíveis e caso estejam envolvidos pelo papel de alumínio deve-se certificar que têm 

uma etiqueta ou algo similar onde conste o seu DCI, lote e prazo de validade.  

Na situação dos produtos inflamáveis, estes são armazenados num armário apropriado 

que se encontra junto do cofre dos estupefacientes, onde este tipo de produtos é guardado 

em bacias de retenção, devidamente identificadas pelo nome do medicamento e o seu código 

de identificação. O armário tem de estar identificado como contendo produtos inflamáveis e 

deve estar sempre fechado e separado dos restantes medicamentos (9). 

 

5. Distribuição de Medicamentos  

A distribuição de medicamentos é possivelmente a tarefa com mais visibilidade de todas 

as atividades realizadas pelos SF e é o resultado da validação da prescrição. A validação de 

prescrições distingue, assim, o papel do farmacêutico hospitalar de outros profissionais de 

saúde. Este é um trabalho diário que deve ser realizado de modo a garantir que todos os 

medicamentos prescritos são os adequados.  

Aquando a distribuição de quaisquer produtos farmacêuticos, os objetivos do 

farmacêutico hospitalar são sempre o cumprimento do plano terapêutico criado, melhoria da 

adesão à terapêutica e a redução dos erros associados à administração e dispensa de 

medicamentos. 

No HPAV existem nomeadamente três grandes circuitos de distribuição de 

medicamentos: a distribuição clássica, a especial e a de medicamentos em dose individual 

unitária. 

No HPAV, a validação da prescrição é feita de forma quase automática, apenas 

corrigindo erros de sobredosagem ou prescrição de quantidade não válidas do 

medicamento, como metade de uma ampola ou metade de um medicamento que não 

pode ser fracionado. Contudo nunca me foi possível realizar qualquer tipo de 

verificação ou validação das prescrições médicas. 

 

5.1. Distribuição clássica  

A distribuição clássica tem como principal objetivo a reposição dos medicamentos 

conforme os stocks ideais de cada serviço que são previamente definidos tanto 

quantitativamente como qualitativamente pelos SF em conjunto com os profissionais de 



 11 

saúde dos vários serviços clínicos do hospital, dependendo assim das necessidades apontadas 

por estes. Assim, esta distribuição é definida, tendo em conta as patologias mais 

frequentemente observadas, as terapêuticas habitualmente usadas, e os hábitos de prescrição 

médica de cada serviço. 

No HPAV a distribuição clássica é realizada nas urgências, nos internamentos (piso 5 e 

6), e nos serviços de endoscopia, esterilização, fisioterapia, imagiologia, medicina dentária, 

bloco operatório e consultas externas (1,3 e 4). 

Os requerimentos de pedidos de reposição de stocks podem ser realizados de 2 formas: 

através de um pedido via SI de cada serviço aos serviços farmacêuticos, ou os SF geram eles 

próprios o pedido. 

No caso dos serviços de urgência, bloco operatório e dos pisos de internamento (5 e 6), 

a reposição de medicamentos e soros é realizada pessoalmente pelo farmacêutico 

responsável sendo do cargo deste verificar várias vezes estes stocks para evitar ruturas 

graves. Para ajudar este processo, a reposição a estes serviços está incluída no planeamento 

operacional, existindo dias específicos para repor cada um dos serviços. No HPAV do bloco 

é realizada às terças e quintas-feiras, a das urgências é realizada às segundas e sextas-feiras 

e a dos internamentos é realizada diariamente. 

Os outros serviços, como o de Dentária, Esterilização, Fisioterapia, Gastroenterologia, 

Imagiologia e Consultas externas realizam os seus pedidos pelo SI, quando indicam alguma 

falha nos seus stocks. Posteriormente, o farmacêutico do SF fica, então, responsável por 

satisfazer o pedido e colocá-lo na zona de satisfação de pedidos, onde o auxiliar de cada 

serviço o irá recolher. 

Por muito que este processo seja efetuado da forma mais rigorosa possível, podem 

sempre surgir solicitações urgentes por parte de qualquer serviço, solicitações estas que 

devem ser satisfeitas o mais rapidamente possível pelos SF, caso disponíveis. Quando não 

existe em armazém, o farmacêutico responsável deve consultar todos os stocks das outras 

unidades hospitalares do grupo e se possível, pedir o produto à que possuir maior stock. 

Na eventual circunstância de o produto não estar disponível em nenhuma unidade do 

grupo, e este não seja de uso exclusivo hospitalar, então deve ser solicitado a uma farmácia 

na qual o produto esteja disponível, tais como a Farmácia Vilalva, ou a Farmácia Porto.  

Quando a rutura de stock do produto ocorrer fora do horário de funcionamento dos 

serviços farmacêuticos, o enfermeiro encarregado do serviço pode dirigir-se à farmácia 

juntamente com um elemento da manutenção e levantar o produto mediante o preenchimento 

de uma ficha de registo de levantamento de medicação, exposta na farmácia, na qual deve 
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registar o nome ou a DCI do medicamento, a identificação do doente a quem se destina, a 

quantidade levantada, a data e hora do levantamento e a assinatura de quem procede o 

levantamento.  

Posteriormente, estas situações são regularizadas pelo farmacêutico responsável dos SF. 

Se os produtos são de uso exclusivo hospitalar devem então ser requeridos a um hospital 

público.  

 

5.1.1. Empréstimos e devoluções  

Os produtos farmacêuticos são várias vezes emprestados, entre os vários hospitais, 

quando existem falhas de stock que precisam de ser resolvidas de imediato. Para que seja 

possível fazer um empréstimo é necessário que no período acordado, sejam entregues, na 

mesma quantidade, novas unidades do mesmo produto, ao hospital que fez o empréstimo. 

Este deve ainda imprimir em duplicado o documento referente ao empréstimo e a guia de 

transporte do produto que são enviados juntamente com o mesmo. 

Após receber o empréstimo, o hospital requerente deve assinar o documento relativo a 

este e reenviar o original de volta para a unidade que emprestou o produto. Assim que voltar 

a possuir o stock do produto, o hospital deve devolvê-lo juntamente com o documento de 

devolução e com a guia de transporte do produto, que devem ser assinados pelo hospital que 

fez o empréstimo e, posteriormente, este deve reenviar uma cópia ao requerente. No fim, 

todos os documentos devem ser arquivados por ambos os hospitais.  

 

5.2. Distribuição de medicamentos em dose individual unitária (DDIU)  

A DDIU consiste na distribuição de medicação individualizada para os doentes 

internados utilizando malas de medicação devidamente preparadas e identificadas, para um 

período de 24 horas, isto é, das 15h de um dia até às 15h do seguinte. As malas de medicação 

do fim-de-semana são organizadas à sexta-feira e as dos feriados no dia anterior. 

As prescrições de medicamentos para doses unitárias são realizadas pelos médicos de 

cada serviço e são depois validadas pelo farmacêutico. Estas têm necessariamente de estar 

identificadas com todas as informações do utente (nome, número interno e número da cama 

e quarto), o nome do médico responsável e data e hora da prescrição. Em relação aos 

medicamentos prescritos, devem estar identificados pelo seu DCI, forma farmacêutica, 

dosagem, via de administração e posologia.  

Depois de recebidos os mapas de prescrição, o SI envia alertas caso sejam detetadas 

possíveis situações de risco como duplicação do tratamento, mas o farmacêutico deve 
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mesmo assim, interpretá-los no sentido de tentar perceber se existe alguma inconformidade. 

Quando tal acontece, é necessário alertar o médico para a necessidade de alteração da 

prescrição.  

Para além da prescrição pode ser necessário, em casos de alguns antibióticos ou regimes 

alimentares, que o médico acrescente uma justificação anexada à prescrição. 

Após a validação das prescrições, são criados os mapas de DDIU e preparadas as malas 

de medicação. Na eventualidade de ser impossível transportar algum medicamento na mala 

de medicação, então este deve ser colocado num saco à parte, igualmente identificado com 

o nome do doente, o seu número interno e o número do quarto e da cama. Antes de proceder 

à distribuição das malas é importante atualizar sempre as prescrições pois podem ter sofrido 

alterações e, consequentemente, ter de se refazer as malas. Na altura da chegada ao serviço 

é necessário informar o enfermeiro responsável da entrega e recolher as malas do dia 

anterior.  

Depois de ser verificada pelos enfermeiros, a terapêutica é validada e então, é feito o 

débito aos doentes. No caso de alguma medicação não ter sido usada, esta é devolvida nas 

malas de medicação e é feito o anulamento do débito.  

No caso dos soros, psicotrópicos, estupefacientes, hemoderivados, injetáveis de grandes 

volumes e medicação SOS, não são incluídos nas malas de medicação, sendo a sua 

distribuição efetuada pelo sistema clássico.  

 

5.3. Distribuição de medicamentos a doentes de ambulatório  

A distribuição de medicamentos a doentes de ambulatório, trouxe vantagens não só a 

nível dos serviços hospitalares, mas também aos utentes, como a diminuição dos riscos de 

infeção, a redução dos custos a nível de internamentos hospitalares e o facto de o doente 

poder realizar a sua medicação em ambiente familiar, melhorando assim a aderência dos 

doentes ao tratamento. Além disso, também parece ser benéfico para controlar os possíveis 

efeitos secundários da medicação dado que permite uma maior vigilância e controlo das 

terapêuticas.  

Por outro lado, o facto de o utente poder adquirir o seu medicamento a nível hospitalar, 

faz com que em bastantes casos, usufrua de 100% de comparticipação, uma vez que certos 

medicamentos só́ apresentam esta comparticipação, se forem dispensados pelos SF. Esta é, 

portanto, uma vantagem bastante significativa para os utentes que realizam os seus 

tratamentos nestes hospitais.  
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Em concordância com a Portaria nº 210/2018, de 27 de março e o despacho nº 

13382/2012, de 4 de outubro, toda a medicação de ambulatório deve sempre obedecer a uma 

prescrição eletrónica, e ser validada pelo farmacêutico hospitalar. No fim, o utente deve 

assinar um comprovativo do levantamento dos medicamentos e ainda um documento 

relativo à faturação destes. Na entrega da medicação, o farmacêutico responsável deve 

certificar-se que todas as informações necessárias para a terapêutica sejam disponibilizadas 

ao utente, como cuidados extra que devam ser tidos em conta (5). 

 

5.4. Medicamentos sujeitos a legislação especifica  

Os medicamentos sujeitos a legislação específica são todos os que, devido a certas 

propriedades, têm um circuito de distribuição mais restrito.  

 

5.4.1. Estupefacientes e Psicotrópicos  

Os estupefacientes e psicotrópicos são bastantes vezes associados a situações de uso 

impróprio e ilícito, sendo por isso importante que a sua distribuição seja devidamente 

controlada pelas autoridades competentes. Assim, como já referido, todos os serviços 

possuem stocks limitados destes medicamentos que estão obrigatoriamente guardados em 

cofres, para que não haja hipóteses de roubo e extravio deste tipo de substâncias.  

No HPAV, a distribuição deste tipo de medicação é feita num circuito fechado entre o 

médico responsável pela prescrição da mesma, o farmacêutico que faz a validação e 

satisfação do requerido e o enfermeiro responsável pela administração desta aos doentes. 

Para a administração destas substâncias é necessário uma prescrição médica e uma 

requisição preenchida designada por modelo no1509, segundo a portaria no981/988, de 

maneira a que o uso do fármaco administrado seja debitado do stock ideal. Esta deve ser 

preenchida com a identificação do serviço, do doente, da cama/processo e de todas as 

informações acerca do medicamento. Estes dados são posteriormente validados tanto pelo 

médico responsável, como pelo farmacêutico e pelo enfermeiro, na altura da reposição da 

medicação no cofre. O documento original deve ser armazenado nos SF do hospital e o 

duplicado permanece com o enfermeiro responsável (9). 

 

5.4.2. Derivados do Plasma (Hemoderivados)  

Os medicamentos derivados do plasma humano são compostos por proteínas 

plasmáticas que têm interesse terapêutico para vários tratamentos. 
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A sua obtenção é bastante complexa de maneira que esta é legislada pelo Despacho no 

28356/2008, de 13 de outubro e o Despacho conjunto no 1051/2000, de 14 de setembro, que 

estabelece a obrigatoriedade dos registos de todas as requisições clínicas, distribuições aos 

serviços e administrações aos doentes destes medicamentos.  

Aquando da requisição, distribuição e administração de qualquer um dos 

medicamentos hemoderivados, é necessário, pelo médico prescritor, pelos SF e pelo 

enfermeiro responsável pela administração da medicação, o preenchimento do Modelo 

no1804. Este documento é preenchido para cada produto por cada doente e é composto por 

duas folhas, sendo a original arquivada nos SF e o duplicado entregue ao serviço clínico e 

anexado ao processo do doente. 

Efetivamente, estes medicamentos, devido à grande variabilidade que podem 

apresentar e por serem produtos biológicos, são obrigados a ter, para cada lote, um 

Certificado Oficial Europeu de Libertação de Lote (COELL) de acordo com as diretrizes 

europeias, para que seja identificado em qualquer país da Europa. Caso um medicamento 

apresente um COELL de outro país é da responsabilidade do INFARMED emitir um 

Certificado de Autorização de Utilização de Lote (CAUL). Deste modo, na parte destinada 

ao farmacêutico hospitalar no Modelo no 1804, regista-se o lote, laboratório de origem e 

número do CAUL, garantindo-se, assim, a rastreabilidade do medicamento (10;11). 

 

5.5. Circuitos de Distribuição Especial  

Os circuitos de distribuição especial são destinados a todos os produtos cuja distribuição 

está associada ao preenchimento de uma documentação particular. Estes foram criados de 

modo a controlar o circuito e a utilização destes produtos dentro do hospital. 

 

5.5.1. Gases Medicinais  

Os gases medicinais, na forma pura ou em mistura, podem ser considerados 

dispositivos médicos (se utilizados para o diagnóstico, monitorização e tratamento) ou 

medicamentos (caso apresentem propriedades curativas e preventivas). 

Estes encontram-se armazenados, de acordo com as Boas Práticas, numa sala própria, onde 

se encontram organizados por rampas: rampa direita, esquerda e de emergência. Esta 

disposição permite que, perante a necessidade de substituir alguma das garrafas de uma 

rampa, seja possível utilizar como alternativa a do lado oposto. 
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O maneio e manutenção das garrafas com os gases é garantido pelo serviço de 

manutenção do HPAV. Os SF são responsáveis pela atualização dos registos das receções 

de novas garrafas e das suas movimentações, como também da informação relativa a lotes e 

prazos de validade. Os gases medicinais disponíveis no HPAV são o Azoto Medicinal, o 

Oxigénio B5 e B50, o KEOL e o Dióxido de Carbono para Laparoscopia L50 (6). 

 

5.5.2. Sugamadex  

O Sugamadex é um medicamento utilizado para reverter a anestesia, isto é, atua por 

reversão do bloqueio neuromuscular induzido pelo vecurónio ou pelo rocurónio, 

promovendo um modo de despertar mais rápido. 

Para este fármaco não existe nenhuma legislação que imponha um controlo restrito 

quer da sua distribuição quer da sua utilização. No entanto, como apresenta um elevado 

preço, e tem vindo a ser usado com mais frequência nas unidades de recobro, surgiu a 

necessidade de controlar a sua distribuição. Assim, a sua solicitação e utilização ao invés da 

atropina ou neostigmina deve ser devidamente fundamentada pelo médico anestesiologista 

através do preenchimento de uma declaração própria, que é depois entregue aos SF onde é 

validada e arquivada.  

 

5.5.3. Medicamentos Extra-Formulário  

Tal como já referido, o HPAV apresenta um formulário de medicamentos interno que 

correspondem aos medicamentos usualmente mais vendidos no hospital.  

Ocasionalmente podem aparecer situações em que o medicamento mais recomendado 

para o doente não se encontra neste formulário. Nestes casos, o médico terá que preencher 

um requerimento especial ao farmacêutico, onde justifica os motivos determinantes para a 

escolha daquele fármaco. Este pedido é seguidamente avaliado, podendo resultar numa 

decisão de concessão do medicamento, ou eventualmente numa negação do requerido, 

dependendo sempre das razões referidas pelo médico.  

 

5.5.4. Fármacos citotóxicos  

Os fármacos citotóxicos são utilizados como auxiliares da cirurgia ou da radioterapia 

no tratamento inicial de neoplasias malignas, mas também como o próprio tratamento, 

conseguindo destruir as células tumorais, quando a cirurgia ou a radioterapia não são 

possíveis ou não se mostram eficazes. 
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Estes fármacos devem sempre ser arranjados em condições estéreis, neste caso, no 

HPSB, onde se encontra a unidade de preparações estéreis. A preparação destas substâncias 

é realizada apenas quando a farmácia recebe a prescrição médica e é assegurada a realização 

do tratamento, no próprio dia. Este procedimento é essencial para evitar erros de 

incompatibilidade, de concentração final da preparação, de posologia e mesmo de volume. 

Na validação da prescrição, o FH deve verificar se está a identificação do doente, o nome 

e número do processo (GTS), a idade, peso, altura e superfície corporal do paciente, o seu 

diagnóstico, a identificação do médico prescritor, a data da prescrição, a classificação do 

protocolo em causa, os fármacos com as doses requeridas, a via e a frequência para a sua 

administração. 

No fim da preparação todos os produtos são rotulados com o número de lote da 

preparação, da via de administração e tempo de perfusão, da sua validade, das possíveis 

soluções de diluição destes e a sua concentração, tendo, também de estar sempre 

identificados como “citotóxicos”. 

 

5.6. Carros de Emergência  

Todas as salas de emergência tanto dos serviços de bloco operatório como de urgência e 

internamento, de todas as unidades do TSH possuem um carro de emergência. Nestes estão 

armazenadas todas as medicações e materiais que possam ser essenciais em casos de 

emergências médicas.  

Estes encontram-se sempre fechados e a sua abertura é destinada apenas para situações 

de extrema necessidade. Após cada abertura é necessário registá-la, bem como proceder à 

verificação e reposição dos stocks. É do dever do farmacêutico fazer esta reposição e 

verificar os prazos de validade. Para isso existe um documento próprio que permite o registo 

dos medicamentos tal como os seus prazos de validade, que está sempre junto destes carros.  

 

6. Farmacotecnia - Produção de Medicamentos  

Nos dias de hoje, são muito poucos os medicamentos que ainda são produzidos nos 

hospitais. Todavia, alguns medicamentos, como os manipulados são produzidos nestes, 

sendo que é sempre fundamental que existam todas as condições para a produção de formas 

farmacêuticas eficazes e seguras.  

No caso do grupo TSH, todos os produtos referentes à farmacotecnia são produzidos, 

consoante pedido, no HPSB, sendo depois enviados para cada unidade do grupo.  
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6.1. Medicamentos Manipulados (Formas Farmacêuticas não estéreis)  

Os medicamentos manipulados são preparados no laboratório de farmacotecnia dos SF 

do HPSB, respeitando obrigatoriamente as “Boas Práticas a Observar na Preparação de 

Medicamentos Manipulados em Farmácia de Oficina e Hospitalar”, estipuladas na Portaria 

no 594/2004, de 2 de junho.  

Antes de qualquer preparação do medicamento manipulado não estéril, é necessário o 

preenchimento de uma ficha de preparação do manipulado. Nesta ficha deve estar descrito 

o procedimento segundo o Formulário Galénico Português, as matérias primas utilizadas, a 

quantidade a preparar, a data de preparação, as quantidades para 100 mL, a forma 

farmacêutica, a sua origem, a quantidade calculada e pesada, o número de lote e ainda a 

capacidade do recipiente, o serviço que solicitou o produto e o prazo de validade deste.  

O rótulo do frasco com o manipulado deve apresentar sempre a data de preparação, a 

quantidade presente, o lote e a data de validade.  

 

6.2. Medicamentos Citotóxicos (Formas Farmacêuticas estéreis)  

As formas farmacêuticas estéreis apresentam condições especiais de preparação 

descritos na Portaria no42/92, de 23 de janeiro, devendo ser realizadas em áreas limpas e 

ventiladas. 

Deste modo, a produção de medicamentos estéreis no HPSB, é realizada sempre no 

interior de uma câmara de fluxo laminar horizontal, sob a supervisão de um farmacêutico, 

sendo que após manipulação, estes produtos apresentam um prazo de validade de 24 horas. 

Para cada uma das preparações, existem protocolos com todas as instruções para a sua 

realização e um quadro onde se regista o nome do operador, o medicamento, a data de 

preparação, o lote, e a validade. No caso do grupo TSH, o responsável pela produção destas 

preparações para todas as unidades é a farmacêutica responsável. 

Em relação aos medicamentos citotóxicos, estes são preparados numa sala estéril de 

pressão negativa, com uma janela de transferência de produtos para o exterior, em que 

apenas entram operadores corretamente equipados e desinfetados. Esta sala contém ainda 

uma câmara de fluxo laminar vertical que tem como objetivo proteger o operador de todos 

os produtos nocivos. Visto se tratar de um processo perigoso, todas as etapas críticas são 

verificadas em duplicado e acompanhadas de passos de segurança em meio asséptico. Na 

eventualidade de algum acidente ou derrame, a sala possui um “kit de derramamento de 

citotóxicos’’, de forma a proteger as pessoas. No final, os produtos são identificados com o 
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rótulo duplamente validado e embalados em sacos com sistema de selagem para evitar o 

derramamento.  

 

6.3. Reembalamento e Fracionamento de medicamentos  

Os medicamentos que não se encontrem guardados na forma unitária, ou devidamente 

identificados na forma unitária, ou ainda que necessitem de ser fracionados, são 

obrigatoriamente reembalados. O fracionamento de comprimidos, apenas é realizado caso 

não exista no formulário hospitalar uma dosagem alternativa que possibilite o cumprimento 

da prescrição médica. 

Aquando o fracionamento de um medicamento, deve ser preenchido um documento onde 

são apresentados os fármacos que foram fracionados, os seus prazos de validade anteriores 

e novos. Após serem retirados do blister estes medicamentos são reembalados em “mangas” 

facultadas pela FC e devidamente seladas 

Seguidamente são formulados novos rótulos que têm necessariamente de conter a DCI, 

a forma farmacêutica, a dose, o lote e o prazo de validade, que é de 6 meses após o seu 

fracionamento. Depois do reembalamento dos medicamentos, deve ser feito um registo, 

assinado tanto pelo operador como pelo supervisor, com o DCI do medicamento, a data, o 

lote, o PV, o número de unidades reembaladas e o número de unidades desperdiçadas no 

processo.  

Nos dois meses em que estagiei no HPAV, fiquei encarregado da grande maioria 

dos reembalamentos e fracionamentos de medicamentos necessários, pelo que foi 

rápida a adaptação e a passagem para trabalhar de forma autónoma, apenas 

necessitando da validação final da diretora farmacêutica. 

 

7. Procedimentos de controlo de qualidade  

7.1. Controlo de Prazos de Validade  

Nos SF, o controlo dos prazos de validade é realizado mensalmente. No entanto, o registo 

dos prazos de validade de todos os produtos do stock da farmácia é feito de modo trimestral. 

Esta verificação é feita adicionalmente ao registo regular dos prazos de validade dos 

medicamentos que dão entrada nos SF. Além disso, todos os medicamentos e produtos 

farmacêuticos que apresentem validade inferior a 6 meses são identificados com uma 

etiqueta específica.  
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Nos serviços do hospital, o controlo dos prazos de validade é partilhado entre o 

farmacêutico responsável e os enfermeiros. Aqui os medicamentos cujo prazo de validade 

expira no período de 6 meses também são identificados com uma etiqueta própria. 

 

7.2. Controlo de Humidade e Temperatura  

Os parâmetros de temperatura e humidade, tal como referido anteriormente, são 

continuamente monitorizados e registados, estando sempre conectados a sistemas de alerta 

o que permite manter a temperatura na farmácia sempre inferior a 25°C e a humidade inferior 

a 60%.Em relação à temperatura do frigorífico o mecanismo é idêntico, mas aqui a 

temperatura varia entre os 2 °C e os 8 °C.  

Tanto os registos diários da temperatura do frigorífico como da temperatura e humidade 

da farmácia, são enviados semanalmente para os SF. Estes são devidamente examinados e 

posteriormente arquivados dado que podem ser exigidos quando a farmácia é submetida a 

uma auditoria.  

 

7.3. Controlo de Stock  

Frequentemente é comum existir um desfasamento entre o stock informático e o stock 

real, devido a erros que existem no débito dos medicamentos consumidos pelos serviços. 

Visto o pedido de reposição de stock ser gerado pelos SF através do SI, é essencial que exista 

uma conformidade entre o que é pedido e o que realmente existe nos serviços de maneira a 

evitar falhas de stock. Para tentar reduzir esta incoerência são realizadas várias contagens 

semanais ou ainda mais frequentes dos stocks dos serviços, que são mais tarde comparadas 

com as listas geradas pelo SI. Todas as ruturas são imediatamente reportadas e se possível o 

mais rapidamente resolvidas. 

 

8. Conclusão 

O estágio de dois meses em farmácia hospitalar no hospital privado de Alfena-Valongo 

foi uma experiência elucidativa e educativa para o meu futuro como farmacêutico. Durante 

esta experiência, tive a oportunidade de conhecer o trabalho do farmacêutico hospitalar, 

participar nas mais variadas tarefas e analisar e comparar a realidade do serviço privado com 

a minha experiência passada de estágio extracurricular em farmácia hospitalar num hospital 

público. Assim, este estágio revelou-se um complemento e reforço para com as minhas 

capacidades de trabalho e conhecimento da área de farmácia hospitalar. 
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