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Parte I 

1. Prefácio 

 O estágio em farmácia comunitária surge no plano de estudos do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF) da Faculdade de Farmácia da Universidade 

do Porto (FFUP), no fim de um ciclo de cinco anos, onde foram adquiridos 

conhecimentos, tanto de componente teórica como de componente prática, necessários 

para a formação de um futuro farmacêutico. 

 Durante esta experiência é-nos possível por em prática os conhecimentos 

adquiridos, bem como a aquisição de novas competências, essenciais para o nosso 

futuro profissional. Através do contato direto com a realidade somo desafiados a 

desenvolver capacidades, tanto a nível do ato de dispensa e aconselhamento 

farmacêutico, como ao nível da gestão farmacêutica e prestação de outros cuidados de 

saúde. 

No presente relatório irei descrever a minha atividade na Farmácia Veloso Ribeiro 

(FVR) durante um período de quatro meses, juntamente com as atividades de promoção 

à saúde que realizei.  
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2. A farmácia Veloso Ribeiro 

2.1. Localização 

A Farmácia Veloso Ribeiro (FVR) localiza-se no Largo Padre Joaquim Pereira dos 

Santos número 33, em Guifões, concelho de Matosinhos. Na sua proximidade 

encontram-se vários locais de prestação de serviços, nomeadamente de medicina 

familiar, veterinária e fisioterapia. A FVR pertence ao grupo de farmácias Sofarma, do 

qual fazem parte a Farmácia Birra (Porto), Farmácia Santo Ovídio (Gaia), Farmácia 

Santos (Braga) e Farmácia Gomes (Penafiel). Todas as farmácias do grupo mantêm 

contato constantemente, no que respeita a esclarecimento de dúvidas ou pedidos de 

produtos entre elas.  

 

2.2. Recursos Humanos e Horário de Funcionamento 

 A FVR cumpre o regime jurídico do Decreto-Lei (DL) nº171/2012, de 1 de agosto, 

pois possui uma equipa constituída por quatro farmacêuticos e três técnicos devidamente 

qualificados. A sua direção técnica está a cargo da Dra. Maria Cláudia Mota. Tem 

também uma pessoa responsável pela arrumação e limpeza do espaço.  

Relativamente ao horário de funcionamento, a FVR está aberta das 8:00 às 22:00, 

durante toda a semana, estando em concordância com a Portaria nº 301-A/2011 de 11 de 

Janeiro, revogada pela Portaria nº277/2012, 12 de setembro 1,2,3. 

 

2.3. Enquadramento Socioeconómico 

Os utentes que frequentam a FVR são geralmente habitantes da zona, 

maioritariamente idosos, de classe média/baixa, com condições crónicas. Este fato 

permite uma maior aproximação utente/farmacêutico, conferindo maior confiança e à 

vontade, privilegiando a qualidade de serviço e não só a vertente de dispensa de 

produtos. Durante o meu estágio tive a possibilidade de me familiarizar com alguns 

utentes, e que, pelo à vontade que iam ganhando, mais fácil era perceber quais as suas 

dúvidas ou problemas em relação à terapêutica. 

 

2.4. Espaço Exterior 

 A FVR apresenta uma fachada moderna, com o letreiro “Farmácia” e a cruz verde 

luminosa. Esta apresenta duas montras para afixação de publicidade e um postigo, 
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destinado à dispensa de medicamentos nas noites regime de serviço permanente. A 

entrada da FVR é acessível aos utentes com dificuldades motoras, pela presença de um 

corrimão e de uma porta de abertura automática.  

2.5. Espaço Interior 

 No espaço interior de acesso direto ao público, estão expostos produtos de 

dermocosmética, de puericultura, higiene oral, solares, capilares e de higiene íntima.  

Junto aos balcões, visíveis ao público, encontram-se outros medicamentos não sujeitos a 

receita médica (MNSRM) e suplementos. 

Ao lado dos balcões a FVR tem uma pequena sala destinada à execução dos 

testes bioquímicos, aconselhamento personalizado ou formações aos colaboradores.  

Relativamente à zona destinada apenas aos colaboradores, tem uma zona de 

gavetas, uma área destinada à receção de encomendas e de conferência de receituário, 

uma zona de armazenamento de produtos excedentes, um gabinete de gestão, 

instalações sanitárias e um armazém numa instalação separada. 

 Todas as áreas de funcionamento estão de acordo com as Boas Práticas de 

Farmácia4. 

 

2.6. Biblioteca 

 De acordo com as imposições do DL nº 171/2012 de 1 de agosto, a FVR possuí 

uma biblioteca composta pela “Farmacopeia Portuguesa”, “Prontuário Terapêutico” bem 

como por outras obras relevantes1. Aquando da presença de dúvidas relativas a um 

produto em específico, como por exemplo em relação à posologia ou interações é 

também possível aceder de forma simples e rápida ao folheto informativo através do 

sistema informático. 

 

3. Gestão na Farmácia 

3.1. Sistema Informático 

O sistema informático utilizado na FVR é o Spharm, desenvolvido pela SoftReis. 

Este programa é de simples utilização e permite uma maior produtividade por parte dos 

colaboradores, diminuição dos erros e do tempo de trabalho, facilitando as tarefas 

diariamente executadas. 

 



4 
 

3.2. Gestão de Stock 

 O stock de um produto diz respeito ao número total de produto que existe na 

farmácia suscetível de ser vendido. 

 Uma correta gestão de stocks é essencial para o bom funcionamento da farmácia, 

sendo exigido um equilíbrio entre as necessidades da farmácia e a sua viabilidade 

económica. Deste modo, para que o stock não seja suficientemente grande prejudicando 

a rentabilidade da farmácia, nem pequeno demais comprometendo o serviço prestado, 

deve ter-se em conta determinados fatores, como a época do ano, o perfil dos utentes, 

preço do produto, campanhas promocionais, rotatividade do produto, poder económico da 

farmácia e objetivos de venda a alcançar pela farmácia para um determinado fornecedor. 

 A gestão de stocks deve ser feita tendo em conta outros parâmetros, como o fato 

de as farmácias terem de ter pelo menos três medicamentos de cada Grupo Homogéneo 

dentro dos cinco mais baratos5.  

Sempre que seja identificado um erro no stock, deve-se proceder o mais 

prontamente à sua correção. 

 

3.3. Encomendas  

3.3.1.Realização de encomendas 

Na FVR são feitas duas encomendas diárias (uma no fim da manhã e outra ao fim 

da tarde) que, devido ao seu horário de funcionamento alargado são necessárias para 

que uma boa gestão de stock seja assegurada. Estas encomendas são realizadas 

através do sistema informático SPharm, que, baseando-se nos produtos vendidos desde 

a última encomenda, sugere uma listagem, que posteriormente é validada ou alterada 

pelo responsável pela encomenda. 

Podem também surgir situações em que seja necessário suprir certas 

necessidades, efetuando-se a encomenda diretamente ao fornecedor, via telefone, do(s)  

produto(s) necessário(s). Na FVR, quando o fornecedor não tem possibilidade de 

fornecer o produto, por este se encontrar esgotado, pode-se ainda verificar se alguma 

das farmácias do grupo o possui em stock, de modo a que esta o forneça. 

Para além deste tipo de encomendas são também feitas encomendas diretas 

através de representantes de laboratórios, tratando-se geralmente de grandes quantidade 

de produto, traduzindo-se em descontos sobre o preço do mesmo. 
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3.3.2. Receção de Encomendas 

 Diariamente os produtos encomendados chegam à farmácia acondicionados em 

contentores de plásticos (“banheiras”), devidamente identificados, acompanhados das 

faturas correspondentes, que vêm em duplicado. Estas contêm o nome e código dos 

produtos, quantidade encomendada e enviada, o preço de venda à farmácia (PVF), o 

preço de venda ao público (PVP), o imposto de valor acrescentado (IVA) e valor total. As 

faturas dos psicotrópicos e estupefacientes vêm adicionalmente com uma requisição em 

duplicado. Os produtos que são conservados no frio vêm acondicionados em contentores 

especiais, térmicos. 

 A receção de encomendas é efetuada através do sistema informático SPharm, 

onde é selecionado o fornecedor, e posteriormente inseridos os códigos dos produtos, 

manualmente ou através do leitor ótico. No final, deve ser conferida a quantidade dos 

produtos, o PVF e o PVP.  

Alguns produtos não têm preço definido, sendo este determinado pela farmácia. O 

PVP é determinado pelo PFV x IVA x margem de lucro, sendo o último um valor 

estabelecido pela farmácia. O valor é obtido diretamente pelo sistema informático, onde 

são inseridas as variáveis. 

Caso seja dada entrada de um produto que nunca foi vendido na farmácia, deve 

ser criada uma ficha de produto para este. 

 No caso de encomendas diretas, deve-se também verificar se a fatura está 

conforme a nota de encomenda. 

 No início do meu estágio a receção de encomendas foi a principal tarefa pela qual 

fiquei responsável, o que me permitiu essencialmente ambientar aos nomes comerciais 

dos medicamentos e às diferentes formas farmacêuticas disponíveis de cada fármaco. 

 

3.3.3. Devoluções  

A devolução de um produto farmacêutico é feita quando este apresenta 

irregularidades, tais como a danificação da embalagem, envio de um produto que não foi 

pedido ou vice-versa, faturação de um preço desatualizado, entre outras razões. 

Nestes casos é emitida uma nota de devolução, a triplicar – duas são enviadas ao 

fornecedor e uma é arquivada na farmácia. Nesta deve estar incluído o número da fatura, 

a identificação da farmácia, o código, nome e número do produto e o motivo da 

devolução.  

Caso a devolução seja aceite pelo fornecedor, a farmácia pode optar pela 

substituição do produto ou por uma nota de crédito, no entanto, se esta não for aceite, o 
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produto é enviado novamente para a farmácia, procedendo-se à regularização da 

devolução como “não aceite”, o que se traduz numa “quebra” no inventário. 

 

3.4. Armazenamento 

 Após a receção da encomenda, procede-se ao armazenamento dos produtos no 

devido lugar, etapa importante para o bom funcionamento da farmácia. O 

armazenamento dos produtos rececionados deve ter sido feito tendo em conta os 

seguintes fatores:  

 Produtos conservados no frio: estes produtos devem ser os primeiros a ser 

armazenados, no frigorífico, a uma temperatura entre 2ºC e os 8ºC;  

 Os restantes produtos são armazenados a uma temperatura próxima dos 25ºC, 

garantida pela presença de um aparelho de ar condicionado, e em condições de 

humidade apropriadas. 

 Psicotrópicos e estupefacientes: são conservados num local reservado e restrito 

aos profissionais; 

A maioria dos produtos éticos é guardada nas gavetas, por ordem alfabética, 

dosagem, e número de unidades por embalagem. Alguns produtos são armazenados 

junto da zona de atendimento, de modo a facilitar a sua dispensa, sendo o caso dos 

contracetivos orais, produtos de uso veterinário, analgésicos e anti-inflamatórios, 

suplementos, produtos do protocolo da Diabetes e outros MNSM. Na zona de acesso 

direto ao público encontram-se os produtos de dermocosmética e higiene, capilares, 

solares, de puericultura, de higiene oral e de podologia. 

No ato de armazenamento é obedecida a regra first expired, first out, de modo a 

garantir que os produtos que chegaram primeiro à farmácia e com PV mais curso são 

dispensados primeiro. 

O excedente é colocado numa zona própria quando em pouca quantidade, sendo 

que quando em grandes quantidades este é armazenado num armazém à parte, com 

mais espaço. 

 

3.5. Controlo do Prazo de Validade (PV) 

O processo de controlo de PV tem elevada importante pois garante a qualidade 

dos produtos dispensados pela farmácia. Na FVR é impressa a lista de produtos cujo 

prazo de validade expirará em dois meses, sendo que os que pertencem a esta categoria 

são postos de parte para posterior devolução/quebra. Os prazos de validade são 
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atualizados e é feita, simultaneamente a correção do número em stock dos produtos cuja 

existência física não corresponde ao stock informático, devido a erros que poderão ter 

ocorrido durante a receção, devolução ou venda do produto. 

Durante o período de estágio tive a oportunidade de verificar os prazos de 

validade, tarefa que me permitiu ganhar contato com alguns produtos que não tinham 

tanta rotação. 

 

4. Dispensa de Medicamentos 

 A dispensa de medicamentos implica uma relação direta com o utente, sendo o 

ato em que o farmacêutico deve intervir de forma oportuna, esclarecendo possíveis 

dúvidas que possam surgir por parte do utente. O farmacêutico deve sempre alertar para 

o uso racional do medicamento e o quão importante é a correta adesão à terapêutica. O 

ato de dispensa de medicamentos engloba os MSRM e os MNSRM. 

 Depois de um período inicial em que pude acompanhar os farmacêuticos da FVR 

no ato de dispensa de medicamentos, comecei a executar esta tarefa com autonomia 

gradual. Pude contactar com diferentes utentes, que me permitiram um desenvolvimento 

não só a nível profissional como pessoal. 

 

4.1. Receitas médicas 

 A receita médica é o meio de comunicação entre médico-farmacêutico-utente, 

sendo essencial para a dispensa de MSRM. De acordo com a Portaria 137-A/2012, 11 de 

Maio, as receitas têm de ser via eletrónica, sendo que podem surgir receitas manuais, 

que se restringem a situações especiais como falência informática, inadaptação do 

prescritor, prescrição ao domicílio, máximo de quarenta receitas por mês. 

 Para que a receita seja validada ela deve obedecer a determinados requisitos, 

como a prescrição por Denominação Comum Internacional (DCI), e deve incluir, o 

número da receita, local e data de prescrição, identificação e assinatura do médico 

prescritor, nome e número de utente ou de beneficiário de subsistema, entidade 

financeira responsável, dose, forma farmacêutica, número de embalagens e a sua 

dimensão e, nos casos em que é aplicável, a designação comercial do medicamento, a 

referência ao regime especial de comparticipação, e a identificação do despacho. 

 A prescrição é codificada por um código criado pelo INFARMED, designado por 

Código Nacional para Prescrição Eletrónica de Medicamentos (CNPEM).

 Excecionalmente, podem ocorrer prescrições pela denominação comercial do 
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medicamento, pela marca ou através da indicação do nome do titular de autorização de 

introdução no mercado, que podem ocorrer quando são prescritos medicamentos para os 

quais não existe medicamento genérico, ou com justificação técnica do prescritor. No 

último caso, estas situações devem vir devidamente identificadas por uma das seguintes 

exceções: 

 Exceção a) margem ou índice terapêutico estreito; 

 Exceção b) reação adversa prévia; 

 Exceção c) continuidade de tratamento superior a 28 dias. 

 Quando há indicação da exceção a) ou b), o medicamento a ser dispensado tem 

de ser obrigatoriamente o que vem prescrito na receita. Contudo, quanto à exceção c), o 

utente pode optar por um medicamento com custo inferior, que tem de pertencer ao 

mesmo Grupo Homogéneo (GH) que o medicamento prescrito ou seja, com a mesma 

DCI, forma farmacêutica, dosagem e tamanho de embalagem similares. 

 Cada receita tem um limite de quatro embalagens prescritas, e não pode conter 

mais de quatro medicamentos distintos. Estas têm um número máximo de duas 

embalagens por medicamento, excetuando os medicamentos de dose unitária, cujo 

número máximo é de quatro embalagens. 

 As receitas podem ter validade de trinta dias (não renováveis), ou de seis meses 

(renováveis), quando se tratam de patologias crónicas que exigem tratamento 

continuado, e em que é permitida a emissão três vias, no máximo6. 

 

4.2. Comparticipações 

Atualmente em Portugal existem várias entidades responsáveis pela 

comparticipação dos medicamentos, sendo que a que abrange maior número de 

beneficiários é o Sistema Nacional de Saúde (SNS). Dentro de outras entidades que 

comparticipam são a Portugal Telecom (PT), os Serviços de Assistência Médico-Social 

(SAMS), Caixa Geral de Depósitos (CGD), entre outros.  

Cada comparticipação depende do organismo e é efetuada por escalões, 

determinados pelo grupo farmacêutico, estando estes definidos no DL nº48-A/2010, de 

13 de maio, alterado pelo DL nº106-A/2010, de 1 de outubro. 

No regime geral do SNS, estes correspondem a: escalão A (90%), escalão B 

(69%), escalão C (37%) e escalão D (15%). Para além do regime geral de 

comparticipação do SNS existe um regime especial, que é identificado na receita pela 

sigla “R”, e que representa uma maior taxa de comparticipação. Existem ainda outras 

comparticipações especiais, relativas a determinadas patologias, como no caso do lúpus, 
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psoríase ou doença de Alzheimer, entre outras. Estas vêm identificadas pelo médico 

prescritor, na receita, por uma Portaria. 

Nos casos de dupla comparticipação, na receita vem identificada uma entidade, e 

a segunda é identificada pelo utente através do cartão de identificação da entidade que 

comparticipa7,8.  

 

4.3. Medicamentos sujeitos a receita médica 

 Segundo o “Estatuto do Medicamento” (DL nº176/2006, de 30 de agosto), os 

medicamentos sujeitos a receita médica são todos aqueles que: 

 Possam constituir um risco para a saúde do utente, mesmo sendo utilizados para 

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

 Representam um risco para a saúde do utente quando utilizados com frequência, 

em quantidade considerável para fins diferentes daqueles a que se destinam; 

 Possam ter atividade ou reações adversas que não sejam conhecidas; 

 Sejam administrados por via parentérica9. 

A obtenção destes medicamentos requer a apresentação da respetiva receita 

médica, que, para ser validada é necessário verificar previamente se esta se encontra 

dentro do prazo de validade e está assinada pelo médico prescritor. Em relação às 

receitas manuais, é necessário verificar também se esta não se encontra rasurada, e se 

estiver, vem rubricada pelo médico prescritor; se vem assinalada a exceção legal e se a 

receita está toda escrita com a mesma caneta. 

A venda é feita no sistema informático, inserindo o código do(s) produto(s) através 

do leitor ótico, e o código relativo ao regime de comparticipação. No caso de existência 

de alguma exceção (a, b ou c) esta deve ser selecionada. 

Quando há mais que uma entidade de comparticipação, é tirada uma cópia da 

receita e impresso no verso o cartão de identificação do organismo. Nestes casos, é 

necessário verificar se o prazo de validade do cartão e se o nome presente no cartão é o 

mesmo do nome do utente na receita. 

No caso de surgir alguma dúvida durante a dispensa do medicamento, deve-se 

recorrer à bibliografia científica ou até mesmo contactar o médico prescritor. 

Antes que a finalização da venda seja efetuada, o farmacêutico deve sempre 

confirmar se os códigos dos produtos dispensados coincidem com os códigos prescritos, 

de modo a evitar erros.  

Após a finalização da dispensa, é impresso no verso da receita o código e nome 

do(s) produto(s) dispensados, data, número de lote e receita, PVP, valor de 
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comparticipação e regime de comparticipação. O verso deve ser assinado pelo utente e 

pelo farmacêutico e carimbado, para que reúna todas as condições para ser enviada para 

a entidade responsável pela comparticipação. 

 Aquando da dispensa de MSRM, podem surgir situações em que o utente não 

pretende levar todos os medicamentos prescritos na receita. Nestes casos pode ser feita 

uma venda suspensa, em que a receita fica arquivada, juntamente com o talão de venda 

suspensa, até ao fim do mês, de maneira a garantir que não haja alterações no preço 

do(s) medicamento(s). Quando e se o doente pretender levantar o resto da medicação, 

basta regularizar a venda com a receita. 

 

4.4. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

Os MNSRM são aqueles que estão dispensados de prescrição médica para a sua 

obtenção. O seu PVP não é estabelecido pelo INFARMED de modo que este pode variar 

de farmácia para farmácia, devido à diferença de margem de lucro. 

Geralmente a sua procura verifica-se em casos de afeções menores, em que não 

seja necessária avaliação médica, cabendo ao farmacêutico o aconselhamento ao utente 

e promoção do uso racional. 

Associado à dispensa de MNSRM encontra-se o conceito de automedicação, que 

é definido pelo uso racional de MNSRM, com a finalidade de alívio e tratamento de 

sintomas temporários. O Despacho nº17690/2007, de 23 de julho prevê situações a que 

se destina a automedicação10.  

Deve-se ter especial cuidado aquando da dispensa de MNRM em determinados 

casos, como em doentes crónicos, grávidas e lactentes, que por vezes é contraindicado e 

deve-se sempre alertar o utente para no caso de persistência dos sintomas, procurar um 

médico.  

A dispensa de MNSRM foi o que mais me desafiou durante o estágio, pois é 

crucial a adaptação do aconselhamento a cada utente, sendo um ato feito de forma 

individualizada. Perante cada situação fazia uma avaliação do utente em questão, 

através de perguntas relacionadas com a sintomatologia, a presença ou não de 

patologias crónicas, terapêutica habitual, entre outras. Na presença de dúvidas recorria 

ao sistema informático, onde consultava o Resumo de Características do Medicamento, à 

bibliografia de que a farmácia dispunha, ou , em casos particulares, procurava ajuda junto 

de um farmacêutico. 

Aquando do aconselhamento de um produto tentei sempre ter em conta a 

situação socioeconómica do utente, que nos dias de hoje é um importante fator a ter em 

conta. Quanto ao esclarecimento de questões, tentei sempre adaptar a minha linguagem 
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ao utente em questão, substituindo termos científicos por palavras mais simples, quando 

necessário. 

Durante a minha experiência verifiquei que muitos utentes chegavam à farmácia 

com uma ideia definida daquilo que queriam, devido a utilização prévia do medicamento 

ou devido a publicidade na televisão, e que por vezes, depois de um diálogo com utente, 

verifiquei que esses MNSRM não eram os mais indicados para a situação em questão. 

 

4.5. Medicamentos Genéricos  

 O Decreto-Lei nº176/2006, de 30 de Agosto define o medicamento genérico (MG) 

como “ medicamento com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias 

ativas, a mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de 

referência haja sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados”9.  

 Durante o meu estágio deparei-me com situações de desconfiança em relação 

MG, maioritariamente por falta de informação científica em relação a estes, o que me 

levou a desenvolver este tema no projeto de promoção da saúde. 

  

4.6. Medicamentos e produtos sujeitos a legislação especial 

4.6.1. Psicotrópicos e estupefacientes 

 Esta classe de medicamentos requer especial atenção, devido ao fato de poderem 

provocar tolerância e dependência, e por poderem ser utilizados para fins ilícitos. Estes 

estão sujeitos a uma legislação específica (DL nº15/93, de 22 de janeiro, alterado pela 

Lei 13/2012, de 27 de março), visando um maior controlo na sua dispensa. No A sua 

prescrição tem de ser feita em receitas isoladas, em que é permitido um máximo de 4 

embalagens de cada medicamento. 

Estes medicamentos são rececionados na farmácia juntamente com uma 

requisição em duplicado, onde consta o nome do medicamento e respetiva quantidade, 

data de pedido, número de requisição e número de registo. A requisição original fica 

arquivada na farmácia durante 3 anos ( decreto de lei 15/93 22 janeiro, lei 13/2012 27 

março ) e o duplicado é carimbado e assinado pelo diretor técnico para ser enviado ao 

fornecedor. 

Aquando da dispensa destes medicamentos, são inseridos dados adicionais, 

nomeadamente o nome do médico prescrito e respetivo código, nome e morada do 

doente, nome, data de nascimento, número e data de emissão do bilhete de 

identidade/cartão de cidadão do adquirente e número da receita. Após a dispensa, é 
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impresso um documento de saída de cada medicamento, que são agrafados a uma cópia 

da receita, e arquivados na farmácia durante 3 anos11,12. 

 

4.6.2. Protocolo da Diabetes 

 O Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes foi criado com a 

finalidade de diminuir a incidência e prevalência da diabetes mellitus e atrasar as suas 

complicações. De acordo com a Portaria nº364/2010, de 23 de junho, o valor 

comparticipado pelo Estado das tiras reativas corresponde a 85% do PVP, e das 

seringas, lancetas e agulhas corresponde a 100% do seu PVP13. Estas comparticipações 

são beneficiadas apenas por indivíduos diabéticos mediante apresentação de receita 

médica, que deve conter apenas produtos abrangidos pelo protocolo. 

 

4.7. Outros Produtos Farmacêuticos 

4.7.1. Medicamentos e Produtos de Uso Veterinário 

Os medicamentos de uso veterinário são definidos no DL nº 184/97,de 26 de 

julho, como produtos com propriedades de prevenção ou de tratamento de doenças em 

animais. Nestes estão abrangidos MNSRM e MSRM, sendo que estes últimos 

apresentam na embalagem a menção “Só pode ser vendido mediante receita médica”, ou 

nos casos em que o médico veterinário deve tomar precauções especiais relativamente a 

possíveis riscos ao animal em causa, ao administrador do medicamento, os 

consumidores dos animais tratados e o ambiente; caso seja necessário um diagnóstico 

prévio ao tratamento ou se este interferir no diagnóstico, ou num tratamento prévio; em 

substâncias autorizadas há menos de cinco anos e no caso dos psicotrópicos e 

estupefacientes14. 

Na FVR os medicamentos e produtos de uso veterinário encontram-se 

armazenados numa área própria, separada dos medicamentos para uso humano, fora do 

alcance do público. A farmácia possui uma gama variada de produtos, desde 

medicamentos sujeitos a receita médica até produtos de higiene e suplementos 

vitamínicos.  

Durante a minha experiência pude constatar que os medicamentos/produtos mais 

solicitados pelos utentes eram os desparasitantes externos e internos, anticoncecionais e 

antibióticos. 
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À semelhança da dispensa dos medicamentos de uso humano, a dispensa destes 

medicamentos deve ser sempre acompanhada de aconselhamento e análise por parte do 

farmacêutico.  

Relativamente a alguns fatores que se devem ter em conta no momento da 

dispensa são o tipo de dono, o ambiente em que o animal vive (se é um animal que 

convive diariamente com outros animais), se costuma frequentar locais de possível 

contaminação por parasitas, etc. 

 

4.7.2. Dispositivos Médicos 

Os dispositivos médicos são definidos no DL nº 145/2009, de 17 de junho como 

sendo utilizados para fins comuns aos dos medicamentos (prevenir, diagnosticar e tratar), 

contudo devem atingir os seus fins através de mecanismos que não sejam 

farmacológicos, metabólicos ou imunológicos15.  

Na FVR é possível encontrar alguns dispositivos médicos sendo que aqueles mais 

procurados são as tiras reativas, lancetas, meias de compressão, material de penso, 

termómetros, entre outros. 

 

4.7.3. Produtos de Puericultura e Obstetrícia 

A FVR tem uma gama diversa de produtos nesta área, nomeadamente biberões, 

chupetas, cintas pré e pós parto, aspiradores nasais para bebé, entre outros. 

O farmacêutico deve ter um cuidado acrescido no momento da dispensa e de 

aconselhamento destes produtos, pois são destinados a uma subpopulação específica 

com cuidados especiais. 

 

4.7.4. Produtos de cosmética e de higiene corporal 

 Os produtos de cosmética e de higiene corporal são definidos pelo DL nº 

189/2008, de 24 de setembro, como “qualquer substância ou mistura destinada a ser 

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

designadamente a epiderme, sistema piloso e capilar, unas, lábios, órgãos genitais, 

externos, ou com os dentes e mucosas bocais, com a finalidade, exclusiva ou principal, 

de os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou de 

corrigir os odores corporais”16.  
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 Atualmente os produtos de cosmética são uma fonte de lucro para as farmácias, 

visto não terem um PVP fixo, acrescido ao fato da preocupação crescente pelo bem-estar 

e pela aparência nos dias de hoje. 

 A FVR apresenta uma variada gama de produtos cosméticos e de higiene 

corporal, desde as marcas mais conhecidas a marcas mais económicas, sendo adaptada 

a qualquer tipo de pessoa. 

 Devido à grande variedade de marcas e de produtos, e à semelhança entre 

produtos de diferentes marcas, é necessário um conhecimento aprofundado de cada 

gama, de modo a melhor aconselhar o utente. Durante a minha experiência na FVR tive a 

oportunidade de frequentar formações da algumas marcas, desde produtos cosméticos a 

produtos de proteção solar e anti-envelhecimento. Estas formações foram uma mais-valia 

para a minha experiência, uma vez que me deram mais segurança no ato de 

aconselhamento e no esclarecimento de dúvidas por parte do utente. 

 

4.7.5. Suplementos alimentares e fitoterápicos 

 Tendo em conta a facilidade com que os suplementos alimentares entram no 

mercado e com que os utentes tomam conhecimento da sua existência através da 

publicidade, é extremamente importante o papel do farmacêutico, que deve analisar e 

aconselhar o suplemento que mais se adequa à situação do utente, nunca esquecendo 

de referir a importância de um estilo de vida saudável e de como o suplemento nunca é 

substituto de uma alimentação equilibrada. 

A FVR apresenta uma vasta gama de suplementos alimentares, sendo que os 

mais solicitados são os que combatem a fadiga física e intelectual, de aumento de 

concentração e memória, de emagrecimento e para grávidas. 

Relativamente aos fitoterápicos, sendo produzidos a partir de plantas medicinais, 

é frequente a sua procura por parte de utentes que ignoram certos riscos e interações 

que estes podem ter com outros medicamentos. Desta forma, cabe ao farmacêutico dar 

todas as indicações necessárias para o escolha adequada a cada tipo de situação, dando 

conhecimento das suas interações ou possíveis efeitos adversos. 

Na FVR os fitoterápicos com mais procura são os chás, os laxantes e os 

calmantes.  

 

4.7.6. Produtos Homeopáticos 

 Os medicamentos homeopáticos têm alguma expressão na FVR, sendo alguns 

solicitados pelo próprio doente. 
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 Na FVR, de entre os produtos homeopáticos mais solicitados encontram-se os 

xaropes antitússicos e os antigripais.  

 

5. Processamento do receituário e faturação 

A conferência do receituário e a faturação são processos indispensáveis na 

gestão da farmácia, sendo o farmacêutico o responsável pela sua execução. Nestes 

procedimentos são detetados os erros ocorridos na dispensa de medicamentos e 

corrigidos, para que a farmácia possa receber o pagamento da comparticipação. Durante 

a conferência o receituário é organizado por entidades de comparticipação e por lotes 

(cada lote contém 30 receitas, que são dispostas sequencialmente). Após o fecho da 

faturação, são impressos os verbetes de cada lote, carimbados pela farmácia e enviados 

anexados ao respetivo lote, juntamente com a relação resumo de lotes (em duplicado) e 

da fatura mensal de medicamentos (em quadruplicado), que são enviados às respetivas 

entidades. 

Quando é detetado algum erro no receituário, as receitas que contenham erros 

são devolvidas à farmácia, juntamente com a justificação de devolução. Nestes casos, as 

receitas são corrigidas na farmácia e incluídas na faturação do mês seguinte, contudo, 

caso não seja possível, a farmácia assume o prejuízo da perda de comparticipação. 

Durante o estágio fiquei responsável pela ajuda na conferência do receituário, o 

que demonstrou ser útil como um primeiro contato com os medicamentos, ajudou na 

aprendizagem das regras de dispensa de medicamentos, e quais os erros mais 

cometidos. 

Fiquei responsável, durante todo o meu estágio, pela terceira conferência do 

receituário, tendo sido muito útil para o primeiro contacto com os medicamentos, 

substancias ativas e a sua posologia, para a aprendizagem acerca dos regimes de 

comparticipação e regras de dispensa de medicamentos, ajudando-me a perceber quais 

os erros mais cometidos, e com isto, evitar que os cometesse no ato da dispensa. 

 

6. O papel do farmacêutico 

 O farmacêutico, tendo uma relação direta com o utente, deve ver a dispensa do 

medicamento para além do ato de venda, promovendo a saúde, esclarecendo possíveis 

dúvidas dos utentes, e alertando para possível interações entre medicamentos, reações 

adversas e quanto ao modo de conservação de determinados medicamentos. Cabe ao 

farmacêutico garantir que o utente deixa a farmácia com o conhecimento necessário para 

o uso correto e seguro do medicamento. 
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 Durante a minha experiência na FVR, verifiquei o quão importante é adequar o 

diálogo à condição sociocultural e à faixa etária do utente, de forma a tornar toda a 

informação necessária acessível a todos. Visto que na FVR a maioria dos utentes são 

idosos com patologias crónicas, é importante estabelecer uma relação de confiança de 

forma a motivar a adesão à terapêutica, e ao uso racional do medicamento. 

 Cabe também ao farmacêutico ter especial atenção relativamente a grupos de 

risco, como crianças, idosos e grávidas e a medicamentos com características próprias, 

quer relativamente ao modo de conservação, de administração ou efeitos adversos 

frequentes. Deve então o farmacêutico providenciar toda a informação necessária que 

vise a segurança do utente, e em caso de dúvida deve aceder ao resumo de 

características do medicamento disponível no programa. 

 

6.1. Farmacovigilância 

 O farmacêutico tem um papel crucial na farmacovigilância, através da deteção, 

avaliação e prevenção de reações adversas a medicamentos (RAM). 

 Em Portugal foi criado um Sistema Nacional de Farmacovigilância (SNF), 

responsável pela monitorização da segurança dos medicamentos no mercado nacional, 

avaliando possíveis RAM e tomando as medidas necessárias em relação à segurança. O 

SNF coordena quatro unidades regionais de farmacovigilância, responsáveis pela 

avaliação das notificações de RAM que ocorrem na respetiva área geográfica. 

 A notificação de RAM pode ser efetuada através do website do Infarmed ou do 

preenchimento de um formulário, que deve ser enviado à unidade regional de 

farmacovigilância. No caso de reações adversas a suplementos alimentares, a notificação 

deve ser enviada para a Direção de Serviços de Nutrição e Alimentação. 

 Desta forma o farmacêutico deve estar atento de maneira a percecionar situações 

em que seja necessária a notificação de RAM a entidades superiores, visando a melhoria 

da qualidade e segurança dos medicamentos, que se reflete no bem-estar do utente e a 

saúde pública. 

 

7. Cuidados de Saúde prestados na Farmácia 

Para além da dispensa do medicamento e do aconselhamento farmacêutico, a 

farmácia oferece uma série de serviços que visam o rastreio e monitorização de 

parâmetros bioquímicos dos utentes. Estes serviços são realizados numa sala à parte, 

com todo o material necessário, de modo a fornecer um ambiente mais confortável, 

calmo e privado para o utente. É ainda oferecido um cartão ao utente onde este pode 



17 
 

registar os valores medidos (Pressão Arterial, Glicémia, Colesterol Total e Triglicerídeos), 

de forma a facilitar a sua monitorização. Adicionalmente, a FVR tomou a iniciativa de 

realizar um Rastreio gratuito no dia 26 de Março, onde se verificou grande adesão por 

parte dos utentes, cuja maioria são doentes crónicos, e que portanto a monitorização 

regular de determinados parâmetros é essencial.  

Durante a minha experiência na FVR, tive a oportunidade de realizar este tipo de 

cuidados de saúde, desde o início do estágio, o que me permitiu ambientar ao contato 

direto com o utente, antes de começar a atender ao balcão. Por se encontrarem num 

ambiente mais privado, notei que muitos utentes (na maioria idosos) vêm a prestação 

deste tipo de serviços como uma oportunidade de expressarem as suas preocupações e 

problemas, acabando por desabafar relativamente a problemas a nível pessoal. Verifiquei 

como é importante estabelecer uma relação de confiança com os utentes, que muitas 

vezes procuram, para além da prestação de um cuidado de saúde, um ombro amigo. 

 

7.1. Pressão Arterial (PA) 

A medição da PA na FVR é efetuada através de um aparelho automático, de 

braço. Antes da medição, o utente deve repousar durante cerca de 3 minutos, de forma a 

estabilizar a PA e o batimento cardíaco e durante a medição deve-se manter o silêncio. 

No caso de resultados fora dos valores normais, devem ser aconselhadas medidas não 

farmacológicas, como hábitos alimentares saudáveis, exercício físico, cessação tabágica. 

Caso os valores estejam demasiado elevados, o utente deve ser encaminhado para o 

médico. 

 

7.2. Glicémia 

A diabetes mellitus é uma doença crónica que quando mal controlada a longo 

prazo, pode levar a complicações mais graves, de modo que a sua regular monitorização 

é essencial para a prevenção destes problemas. Nos casos em que os utentes 

apresentem resultados superiores aos valores normais, é essencial o aconselhamento ao 

utente de um estilo de vida saudável, e no caso de o utente ser diabético, alertar para os 

cuidados adicionais que deverá ter, nomeadamente podológicos. 
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7.3. Colesterol Total (CT) e Triglicerídeos (TG) 

O CT e os TG são valores obtidos no mesmo aparelho, diferindo apenas a tira 

reativa. Na FVR verifica-se uma maior procura na medição do CT, visto ser necessário 

jejum para a medição dos TG. Caso se verifiquem valores próximos do limite (acima ou 

abaixo) devem ser recomendadas as medidas não farmacológicas, sendo que na 

presença de valores demasiado alto o utente deve ser alertado para a procura de um 

médico. 

 

7.4. Teste de Combur 

O teste de Combur tem grande utilidade no despiste rápido de doenças 

hemolíticas, hepáticas, renais, do trato genito-urinário e diabetes mellitus. Na farmácia 

comunitária, este teste tem particular interesse no despiste de infeções urinárias. A sua 

deteção precoce permite iniciar o tratamento mais cedo, prevenindo ou atrasando 

complicações mais graves17. Caso o resultado seja negativo para infeção urinária, deve-

se alertar o utente para no caso de os sintomas persistirem (e no caso de outro valores 

bioquímicos alterados permanecerem), procurar a ajuda de um médico. 

 

7.5. Teste de Gravidez 

O teste de gravidez realizado baseia-se no método imunocromatográfico de 

pesquisa da hormona coriónica humana (hCG), que se encontra aumentada na gravidez. 

Para a realização do teste, deve ser feita uma colheita de urina num frasco 

esterilizado, sendo pedido à utente para rejeitar o primeiro jato de urina. Esta é depois  

para a sala onde se realiza o exame. Caso o resultado seja positivo, devemos aconselhar 

a utente a procurar um profissional de saúde especializado, juntamente com 

aconselhamento de cuidados básicos, como a cessação tabágica e de consumo de 

álcool. 

 

7.6. Administração de Injetáveis 

Na FVR existem dois profissionais habilitados para a administração de injetáveis. 
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7.7. Outros serviços 

Para além dos serviços mencionados, na FVR realizam-se consultas de Nutrição 

e de Podologia, por profissionais devidamente qualificadas. 

 

8. Formações 

Ao longo do meu estágio tive oportunidade de assistir a algumas formações, onde 

foi possível aprofundar o conhecimento de determinados produtos de alguns laboratórios. 

Estas mostraram-se muito úteis para um aconselhamento mais seguro ao utente. Tive a 

oportunidade de assistir a formações dos seguintes laboratórios/marcas: 

Bioactivo®, Avéne®, Tena®, Barral®, Quilaban®, Sandoz®, Cpch®. 

 

9. ValorMED  

A ValorMED é a sociedade responsável pela gestão dos resíduos de embalagens 

vazias e de medicamentos fora de uso, de forma segura e ecológica, através de 

processos de reciclagem e de incineração. 

O farmacêutico tem um papel fundamental, de educação e sensibilização do 

utente relativamente ao papel que esta iniciativa tem na preservação do ambiente. Na 

FVR, o distribuidor OCP é o intermediário responsável pela entrega das embalagens à 

ValorMED.  

Durante a minha experiência, notei uma grande adesão por parte dos utentes, que 

deixam as embalagens fora do prazo de validade ou sem uso na farmácia18. 

 

10. Conclusão 

 Depois de quatro meses de estágio em farmácia comunitária pude confirmar a 

importância da atividade farmacêutica na saúde e bem-estar dos utentes. O papel do 

farmacêutico abrange muito mais que a dispensa de medicamentos, passando pelo 

aconselhamento específico a cada situação, prestação de serviços de saúde e gestão da 

farmácia. 

 Durante o primeiro mês de estágio na FVR, trabalhei essencialmente na área 

restrita ao pessoal, dando entrada de encomendas e conferindo receitas, e na sala de 
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prestação de serviços. Este período permitiu que eu me familiarizasse com os produtos e 

com a dispensa com receita médica antes de começar o atendimento ao balcão. Depois 

deste período de adaptação e preparação, passei por uns dias de acompanhamento de 

atendimento ao balcão, para entender essencialmente como funcionava o sistema 

informático no ato da dispensa do medicamento. Posteriormente passei a fazer o 

atendimento ao balcão sozinha, onde me deparei com várias situações, que me 

permitiram estar em contato com diferentes realidades,  

 As formações a que tive oportunidade de assistir, quer na farmácia quer no 

exterior, tornaram-me mais apta no aconselhamento no ato de dispensa de produtos de 

higiene e dermocosmética, pois permitiram-me adquirir um conhecimento mais 

aprofundado de algumas gamas e marcas de que a FVR dispunha. 

 Posso por fim concluir que estes quatro meses foram marcados não só por uma 

evolução a nível profissional como também pessoal, que não teria sido possível sem a 

equipa com quem tive a oportunidade de trabalhar. Todos os conhecimentos que me 

transmitiram e a disponibilidade e motivação que sempre demonstraram foram o exemplo 

de profissionalismo a seguir. 
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Parte II 

 

1. Medicamentos Genéricos 

1.1. Contextualização 

 Durante a minha experiência na FVR, fui-me apercebendo da falta de informação 

por parte dos utentes relativamente aos MG. Sendo na sua maioria idosos, estes muitas 

vezes chegavam à farmácia com uma atitude de desconfiança face ao MG, fruto de 

ideias previamente formadas. Muitas destas falácias diziam respeito à falta de segurança, 

devido a ideias como “quanto mais caro, melhor é o medicamento”, ou que, devido a 

diferenças na cor ou aspeto da forma farmacêutica em relação aos medicamentos de 

marca de referência, consideravam que se tratavam de medicamentos diferentes. 

A 29 de Janeiro o Infarmed comunicou a recolha voluntária de vinte MG, por 

recomendação da Agência Europeia do Medicamento. A recolha destes medicamentos 

deveu-se à deteção de não conformidades quanto ao cumprimento dos requisitos das 

Boas Práticas Clínicas, na empresa GVK Biosciences. Apesar de não estar comprovado 

que essas não conformidades coloquem em causa a eficácia, qualidade e segurança dos 

medicamentos, procedeu-se à recolha de todos os lotes em causa19. Esta notícia levou 

ao aumento da desconfiança em relação aos MG, devido à grande publicidade que ela 

teve junto dos meios de comunicação. Verifiquei que surgiram muitas dúvidas por parte 

dos utentes, nomeadamente em relação a como deveriam proceder em relação aos 

medicamentos, que destino estes tinham, se era seguro mudar para um MG de outro 

laboratório, se corriam riscos devido à sua toma, entre outras. 

Assim surgiu a ideia de elaborar panfletos, para, face a situações como as 

descritas, poder fornecer a informação necessária para o esclarecimento das suas 

dúvidas, de uma maneira sucinta e facilmente percetível. 

 A elaboração dos panfletos consistiu essencialmente na recolha de informação 

científica e posterior síntese e adaptação da linguagem para que estes fossem acessíveis 

e apelativos a qualquer tipo de pessoa (Anexo 1 e 2). 

 

1.2. Desenvolvimento 

1.2.1. Os Medicamentos Genéricos 

Os medicamentos genéricos são medicamentos com a mesma substância ativa, 

forma farmacêutica, dosagem e com a mesma indicação terapêutica que o medicamento 

de marca, que serviu de referência9.  
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Qualquer substância derivada da substância ativa, como sejam éteres, isómeros, 

sais, entres outros, são considerados a mesma substância ativa, excetuando se a sua 

atividade relacionada com a sua eficácia e/ou segurança seja diferente de forma 

significativa. Nestes casos o requerente deve fornecer informação complementar que 

comprove a sua eficácia e segurança. Considera-se também que as formas orais de 

libertação imediata correspondem à mesma forma farmacêutica20. 

Quanto à sua identificação, os medicamentos genéricos apresentam a sigla MG 

na embalagem exterior do medicamento, juntamente com o nome da substância ativa 

que o compõe, dosagem, forma farmacêutica e o nome do titular de Autorização de 

Introdução no Mercado (AIM). 

 

1.2.2. Os preços 

 A partir de março de 2003 entrou em vigor o Sistema de Preços de Referência 

(SPR), que abrange todos os medicamentos comparticipados pelo SNS, incluídos num 

GH. Este surgiu pela necessidade de racionalização do uso do medicamento e de 

controlo da despesa farmacêutica, aumentando a acessibilidade dos medicamentos à 

população. 

 A introdução dos preços de referência permite um equilíbrio dos preços dos 

medicamentos comparticipados, definindo um valor máximo de comparticipação, que 

corresponde à comparticipação do MG com maior PVP de cada GH. 

O DL nº 112/2011, de 29 de novembro, determina que o PVP máximo do primeiro 

MG introduzido no mercado deve ser igual ou inferior a 50% do preço do medicamento de 

marca, com a exceção dos medicamentos cujo preço de venda ao armazenista seja igual 

ou inferior a dez euros, de maneira a garantir que a implementação de preços baixos não 

seja impeditiva de introdução no mercado. Nestes casos o preço máximo de venda ao 

público deverá ser igual ou inferior a 75% do produto de marca. 

Adicionalmente o DL nº 19/2014, de 5 de fevereiro, impõe um limite mínimo no 

preço dos MG, promovendo uma maior igualdade de concorrência entre os fabricantes de 

medicamentos. 

Estas medidas visam a igualdade de acesso aos medicamentos por toda a 

população, promovendo a produção de medicamentos com uma boa relação qualidade-

preço21-24. 
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1.2.2. Processo de Introdução no Mercado 

Quando uma nova substância ativa sai para o mercado, esta fica protegida por 

uma patente, proibindo qualquer outro fabricante de a produzir, comercializar ou importar 

durante um determinado período de tempo. 

Cada produto farmacêutico pode estar protegido por várias patentes, que o 

protegem em relação aos seus diferentes aspetos e propriedades. Por exemplo, se for 

descoberta uma nova indicação terapêutica do medicamento, o fabricante fica protegido 

por mais uma patente, retardando a possibilidade outro fabricante produzir e 

comercializar a substância ou mistura de substâncias. Este período de proteção pode 

também ser alargado até cinco anos por um Certificado Complementar de Proteção 

(CCP), que permite compensar o tempo gasto no registo da patente para um novo 

fármaco e na obtenção de AIM.  

Em 1987 surgiu o conceito de exclusividade de dados, com o pressuposto de 

proteger o fabricante em relação à insuficiente proteção pelas patentes em determinados 

países. Durante um período limitado de tempo, as entidades reguladoras estão impedidas 

de aceitar a submissão de AIM de medicamentos genéricos. Os dados protegidos dizem 

respeito a informação pré-clínica e clínica, que para ser originada envolveu um grande 

período de tempo e teve um elevado custo associado. A exclusividade destes dados visa 

a proteção dos interesses de propriedade dos cientistas e a manutenção do incentivo a 

nível económico para uma contínua investigação e desenvolvimento. 

Contudo, de maneira a evitar a repetição dos mesmos ensaios em animais e 

humanos, a proteção de dados tem um período limitado. Assim, um MG só pode ser 

fabricado e comercializado depois da expiração da patente e dos CCPs. 

  A Diretiva 2004/27/CE, de 31 de Março introduziu novas regras relativamente ao 

período a partir do qual o fabricante de MG pode começar a utilizar a documentação do 

fabricante original, submeter e obter o certificado de AIM. Esta definiu que a submissão 

do processo de AIM do MG só deve ser feita oito anos após a data de AIM do 

medicamento de referência, período correspondente à exclusividade de dados). No 

entanto, apenas dez anos após a obtenção de AIM do medicamento de referência é que 

o MG pode entrar no mercado. Este período pode ser alongado por mais um ano, no 

caso de ser registada uma nova indicação terapêutica para o medicamento de referência, 

nos primeiros oito anos. 

 Concluindo, a obtenção de AIM de um MG é um processo mais simplificado em 

relação ao processo pelo qual o fabricante de um novo fármaco tem de passar. São 

poupados os anos e os custos dedicados aos ensaios farmacológicos, toxicológicos, pré-

clínicos e clínicos20,25,26. 
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1.2.3. Garantia de segurança, qualidade e eficácia 

O fato de se tratarem de medicamentos cujas substâncias ativas já são conhecidas e 

se encontram há anos no mercado, permite um melhor conhecimento do seu perfil de 

segurança e da sua eficácia. O DL nº176/2006, de 30 de Agosto define que deve ser 

obrigatoriamente demonstrada a bioequivalência do MG em relação ao medicamento de 

marca de referência, através de estudos de biodisponibilidade9. 

 A biodisponibilidade descreve a velocidade e o grau a que o fármaco é absorvido e 

que atinge o seu local de ação e é avaliada através de propriedades farmacocinétticas, 

cujo cálculo é obtido a partir da concentração plasmática da substância ao longo do 

tempo.  

Assim, a demonstração da bioequivalência é feita através da comparação da 

biodisponibilidade do MG e do medicamento de referência, que têm de ser equivalentes, 

quando administrados sob a mesma forma farmacêutica e na mesma dose. Apesar da 

bioequivalência entre o MG e o seu medicamento de referência ser um requisito, a 

verdade é que estes podem ter ligeiras diferenças ao nível da sua absorção pelo 

organismo, devido à variabilidade natural do ser humano. Esta diferença não deve ser 

medicamente significante, e deve ser da mesma ordem das diferenças que se verificam 

com o mesmo medicamento de marca em diferentes indivíduos.    

 Para além da variabilidade natural, os MG podem provocar alguns efeitos 

adversos diferentes ao medicamento de marca de referência, devido a diferentes 

excipientes presentes na fórmula farmacêutica. 

 Para além dos requisitos referidos anteriormente, todos os processos de fabrico 

são sujeitos às mesmas regras de qualidade exigidas pelas BPF que o medicamento de 

referência.  

As BPF garantem que os medicamentos são produzidos de forma consistente e 

que são controlados pelas mesmas normas rigorosas de qualidade. Para receber o 

certificado de BPF todo o processo de fabrico deve ser abrangido, de maneira que a 

empresa deve mostrar que as suas instalações e os seus equipamentos estão aprovados 

quanto à sua qualidade e capacidade de realização das diferentes operações. As 

operações vão desde a receção de encomendas até à etapa final de embalamento e 

entrega dos produtos9,27-29. 
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1.2.4. Impacto na economia  

 O envelhecimento da população acarreta custos acrescidos destinados à saúde 

da população, devido ao aumento da prevalência de doenças crónicas (hipertensão 

arterial, hipercolesterolemia, diabetes mellitus…). Devido à extensão do período de 

tempo de tratamento exigido, as doenças crónicas estão associadas a grandes sacrifícios 

financeiros por parte dos utentes com menos capacidades económicas. 

 Deste modo, os MG representam um importante benefício para a sociedade, 

permitindo o acesso a medicamentos seguros, eficazes e de qualidade, a baixo custo. 

Atualmente os fabricantes de MG encontram-se na vanguarda do fornecimento de 

medicamentos na Europa, representando 51% dos medicamentos prescritos anualmente, 

permitindo uma poupança aos utentes e aos sistemas de saúde da União Europeia mais 

de vinte mil milhões de euros.  

O capital poupado pode ser direcionado para tratamentos e serviços dispendiosos 

e essenciais aos doentes, e para a investigação e desenvolvimentos de novos fármacos 

e tratamentos. 

A concorrência entre os produtores de MG funciona também como motivação para 

a investigação de fármacos inovadores30,31. 

 

1.2.5. Situação em Portugal 

 O conceito de MG surgiu um Portugal primeira vez com a publicação do DL nº 

81/90, de 12 de março, no ano de 1990, existindo há mais tempo nalguns países.  

Num estudo realizado em 2014, em que foi caracterizada a adesão dos utentes 

aos MG, bem como a identificação dos fatores que a identificam, verificou-se que as 

maiores fontes de informação relativamente à existência dos MG são os médicos, os 

farmacêuticos e a comunicação social (televisão/rádio).  

A implementação em Portugal, em maio de 2012, da obrigatoriedade da 

prescrição por DCI e por via eletrónica, incentivou os médicos a prescrever MG. 

Relativamente ao ato de dispensa dos medicamentos, a obrigatoriedade imposta aos 

farmacêuticos de informar os utentes quanto aos medicamentos mais baratos existentes 

no mercado e da farmácia possuir um stock mínimo de três medicamentos dentro dos 

cinco mais baratos do mesmo GH. O utente deve também ser informado da sua opção de 

escolha e da possibilidade de lhe ser dispensado o medicamento mais barato no 

mercado no prazo de 12h, caso este não exista em stock na farmácia. 

Todos estes fatores contribuíram para a queda da percentagem de utentes que 

nunca compraram um MG, que no estudo realizado foi de 21,1%. Verificou-se também 



26 
 

que mais de 70% dos utentes inquiridos não solicitam prescrição de MG, pois consideram 

uma responsabilidade do médico, fator provocado pela falta de informação dos MG. 

 Com o crescimento do mercado de MG em Portugal, torna-se essencial a 

constante formação quer dos utentes como dos profissionais de saúde quanto à 

segurança, eficácia e qualidade dos MG, pois a persistência de falsas crenças são a 

principal barreira à sua utilização32,33. 

 

1.2.6. O Papel do Farmacêutico 

Cabe ao farmacêutico, enquanto especialista do medicamento, esclarecer todas 

as dúvidas que surjam, mantendo-se sempre informado quanto à realidade dos dias de 

hoje, que se encontra em constante mudança. Estando o mercado dos MG em 

crescimento acentuado, é importante estar a par de novos MG, de modo a poder melhor 

informar e aconselhar os utentes no ato da dispensa do medicamento.  

 O papel do farmacêutico é fulcral no que toca à implementação da saúde e bem-

estar da população, e nos dias de hoje a sua preocupação deve ter em conta inúmeros 

fatores, sendo a condição socioeconómica do utente uma condicionante na atualidade. 

Na FVR verifiquei que a maioria dos MG dispensados diziam respeito a 

terapêutica crónica, onde muitas vezes se torna necessário optar por medicamentos mais 

económicos, visto a maioria dos utentes pertencerem a uma classe económica 

média/baixa. 

Pude constatar que surgiam muitas situações em que o utente se queixava de 

sintomas adversos provocados pelo MG e que não verificava com a toma do 

medicamento de marca. Nestes casos tentei abordar o utente no sentido de experimentar 

um MG de outro laboratório, com excipientes diferentes, para verificar se a sintomatologia 

passava sem ter de optar por um medicamento de custo mais elevado.  

Outro fator que verifiquei suscitar muita confusão é a alteração da cor e/ou aspeto 

da forma farmacêutica, sendo difícil a associação, principalmente por parte dos utentes 

idosos, de medicamentos com aspeto diferente a uma mesma indicação terapêutica. No 

sentido de evitar possíveis confusões, tentei sempre informar o utente relativamente a 

substituições entre medicamentos, colocando nas respetivas caixas a sua indicação 

terapêutica ou o medicamento que este substituía. A frequente troca de MG devido a 

alterações constantes dos seus preços é um fator inevitável, sendo importante a 

implementação de medidas para evitar confusão ou situações de dupla medicação. 

Durante o meu estágio tentei esclarecer todas as dúvidas que iam surgindo por 

parte dos utentes, e exerci o meu dever quanto à informação do direito de escolha por 

parte do utente, e quanto a todas as opções de escolha disponíveis no mercado. 
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1.3. Conclusão 

 Este trabalho permitiu-me aplicar conhecimentos adquiridos no MICF, adaptando-

os a uma linguagem menos técnica, para se tornar percetível a qualquer utente. 

 Toda a pesquisa que efetuei permitiu-me também esclarecer dúvidas que tinha 

em relação aos MG, aprofundando os meus conhecimentos, principalmente em relação 

ao processo pelo qual os MG têm de passar até poderem entrar no mercado.  

Penso que os panfletos foram uma forma apelativa de complementar o 

aconselhamento farmacêutico e de esclarecer as dúvidas que os utentes tinham quanto 

aos MG, e que por vezes não eram demonstradas no ato da dispensa do medicamento.   

 

2.Workshop de Suporte Básico de Vida 

2.1. Contextualização  

Apesar de o socorrismo não ser uma área diretamente abrangida pelo 

farmacêutico, como profissional de saúde este pode ter um papel importante no que toca 

à informação e educação da população. Uma completa formação do farmacêutico quanto 

aos princípios básicos do socorrismo é uma mais-valia não só ao nível pessoal como 

também no ato de aconselhamento. Em situações em que se tome conhecimento de uma 

situação prévia de AVC ou enfarte agudo do miocárdio, ou situações de grupos de risco, 

o farmacêutico pode alertar o utente quanto aos principais sintomas e sinais destas 

complicações. Na presença de uma situação em que seja necessário assistência médica, 

se a vítima souber identificar os sintomas e estiver sozinha, poderá salvar a sua vida, 

através do rápido da assistência médica. 

O papel do farmacêutico passa também pela educação dos utentes quanto às 

complicações que determinadas patologias crónicas poderão ter, e como é importante a 

adesão à terapêutica e monotorização dos valores laboratoriais para a sua prevenção. 

No âmbito da realização de atividades de promoção à saúde surgiu a ideia de 

organizar um workshop de suporte básico de vida com a colaboração da Associação de 

Voluntariado Universitário VO.U.. 

A VO.U. trata-se de uma associação sem fins lucrativos fundada em Junho de 

2008 e da qual fazem parte mais de 400 jovens universitários. Os três principais objetivos 

da associação são a integração, sensibilização e formação de voluntários em projetos 

com origem na VO.U. ou em outras entidades. Esta associação envolve vários projetos, 

desde atividades como karate e ballet com crianças (karate kid e pirueta), apoio escolar a 

crianças e jovens desfavorecidos (VO.U. crescer), apoio a doentes do foro psicológico 
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(VO.U. ser melhor que um prozac), ou formação na área de socorrismo, a crianças e 

jovens (VO.U. socorrer)34.  

 Tendo conhecimento desta associação, propus aos voluntários da VO.U. crescer 

a realização de um workshop de suporte básico de vida, visto estes possuírem os meios 

necessários para a execução de uma formação prática. 

 O local escolhido para a formação foi a Casa da Juventude de São Mamede de 

Infesta, um espaço destinados aos mais jovens, onde lhes é permitindo o acesso a 

tecnologias e formação, aliados a programas de lazer35. 

O workshop foi realizado a um grupo de jovens com idade compreendida entre 15-

16 anos, que frequentam cursos técnicos e que na Casa da juventude são seguidos por 

professores e psicólogos, onde recebem apoio escolar e fazem atividades 

extracurriculares. 

Neste âmbito achei que a realização de um workshop a nível de socorrismo seria 

interessante, na medida em que se trata de uma formação com bastante componente 

prática, não sendo entediante para os jovens e pelo fato de ser algo que aplicado na vida 

real, pode salvar vidas. O desenvolvimento de uma área que não é abrangida 

diariamente pela farmácia comunitária foi também um fator que me motivou a realizar 

uma atividade sobre a qual pouca gente tem conhecimento e que pode ter grande 

impacto na saúde pública. 

O workshop foi dividido em duas partes, sendo que na primeira foi feita uma 

abordagem teórica a alguns temas que depois foram praticados na segunda parte. 

A apresentação teórica foi composta por uma parte inicial de introdução, 

relativamente ao suporte básico de vida e depois falou-se mais especificamente de casos 

de desmaio, Acidente Vascular Cerebral (AVC), Enfarte Agudo do Miocárdio (EAM) e 

crises de epilepsia. 

 

2.2. Desenvolvimento 

2.2.1. Importância e Conceitos Básicos do Socorrismo 

 Apesar de alguns acidentes poderem ser evitados, quando estes ocorrem, simples 

conhecimentos podem diminuir o sofrimento, evitar complicações futuras e até mesmo 

salvar vidas. Deste modo, a informação da população quanto às ações e princípios 

básicos do socorrismo são cruciais na prevenção de complicações decorrentes de 

determinadas situações. 

Primeiros Socorros é a ajuda imediata a uma pessoa doente ou ferida até à chegada 

de assistência médica. Esta tem em conta não só os danos físicos mas também cuidado 

a nível psicológico. 
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As ações de socorrismo são feitas de acordo com os princípios baseados na 

prevenção, socorrismo e alerta, e estas incluem: 

 Manter a vítima viva até à chegada de ajuda; 

 Evitar a complicação da situação; 

 Promover a recuperação do estado da vítima; 

 Garantir que a vítima recebe os cuidados especializados. 

Perante uma situação de acidente, o socorrista deve seguir uma ordem de ações, 

começando por manter a calma e garantir a sua segurança e da vítima, identificando 

possíveis perigos e criando condições de segurança. No caso de o socorrista verificar 

situações de perigo para si se ajudar a vítima, este deve alertar os serviços de 

emergência. A regra geral é não mover a vítima do local do acidente, exceto em 

situações em que esta está exposta a algum perigo e se o socorrista não correr perigo.  

De seguida deve ser feita uma breve avaliação da vítima. Deve-se observar o local à 

procura de pistas em relação ao que poderá ter acontecido e posteriormente avaliar o 

estado de consciência da vítima. Quando a vítima está consciente, é importante procurar 

estabelecer a calma e tentar perceber o que se passou, perguntando o que sente, ao 

mesmo tempo que se verifica alterações na face, ou a presença de hemorragias ou 

feridas. É também importante ter atenção em não tocar em sangue ou fluídos em 

situações em que é inevitável o contato com estes, usando luvas ou uma alternativa, ou 

no caso de a pessoa estar consciente, orientá-la na execução dos primeiros socorros a si 

mesma. 

É fundamental ter em conta o seguimento destas ações, sendo que só depois de 

assegurar a segurança e fazer uma breve análise da vítima é que deve ser feito o alerta, 

através do número europeu de emergência 112. Quando a chamada é feita, é importante 

falar calmamente, de maneira a fornecer todos os dados necessários de forma clara. No 

pedido de auxílio deve ser identificado o nome da rua ou da localidade, ou pontos de 

referência, que tipo de situação se trata (acidente, AVC, EAM,etc), o tipo e número de 

viaturas envolvidas (se for o caso), indicar o número de vítimas e a faixa etária e 

possíveis perigos de incêndio/explosão36,37. 

 

2.2.2. Vítima Inconsciente  

Perda de consciência significa que a vítima não responde a estímulos verbais nem 

físicos, sendo que esta pode ser repentina (como consequência de enfarte agudo do 

miocárdio, electrocução, lesões na cabeça, etc.), ou gradual (como consequência de 

intoxicação, hiperglicemia, etc.).  
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 Na presença de uma vítima deve-se proceder à verificação da consciência, 

abandando-a, e estimulando-a verbalmente. No caso de a vítima não responder aos 

estímulos deve-se pedir ajuda e proceder à abertura da via aérea, que fica obstruída pelo 

relaxamento dos músculos ou por corpos estranhos, comos próteses dentárias não fixas, 

sangue, secreções ou vómito.   

 A técnica de extensão da cabeça e elevação do queixo é feita da seguinte 

maneira: 

 Colocar a mão na testa da pessoa e cuidadosamente inclinar a cabeça para trás; 

 Colocar as pontas dos dedos da outra mão sob a ponta do queixo da pessoa, no 

osso; 

 Elevar o queixo para abrir as vias aéreas. 

Depois da abertura das vias aéreas deve-se verificar a ventilação da vítima, 

aproximando-se da vítima, para ver se a caixa torácica se move, se se ouve e se sente a 

respiração, durante dez segundos. No caso de dúvida deve-se proceder como se a vítima 

não estivesse a respirar. 

 Se a vítima estiver a respirar, esta deve ser colocada em Posição Lateral de 

Segurança (PLS), exceto no caso de a vítima apresentar traumatismos graves. Esta 

posição permite que as vias aéreas se mantenham obstruídas e que, em caso vómito, 

este saia sem risco de aspiração. 

 A PLS é executada pelos seguintes passos: 

 Alinhar o corpo da vítima; 

 Retirar qualquer objeto acessório que possa aleijar a vítima; 

 Colocar o braço da vítima mais próximo dobrado, com a palma da mão virada 

para cima; 

 Levantar e segurar na perna da vítima do lado oposto para o lado da mão virada. 

Depois de executar esta manobra, o socorrista deve controlar a respiração da vítima 

até a chegada de assistência médica. 

Nos casos em que a vítima não respira, deve-se proceder às manobras de suporte 

básico de vida. Esta manobra deve ser feita com a vítima em posição de decúbito dorsal 

e permite a manutenção da respiração e a circulação sanguínea. As manobras devem ser 

iniciadas com trinta compressões torácicas seguidas de duas insuflações, repetindo a 

sequência até à chegada da assistência médica.  

 As compressões torácicas devem ser executadas da seguinte maneira: 

 Ajoelhar ao lado da vítima; 

 Colocar as mãos, uma sobre a outra e entrelaçar os dedos, assegurando que a 

pressão não é exercida sobre as costelas;  
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 Exercer pressão com os braços estendidos perpendicularmente ao corpo, 

provocando uma depressão de cerca de 4-5 cm sobre o esterno; 

 Aliviar a pressão, sem retirar a base da mão entre as compressões; 

Este procedimento deve ser realizado a uma velocidade de cerca de cem 

compressões por minuto. 

Quanto às insuflações deve-se proceder da seguinte maneira: 

 Inclinar a cabeça provocando a sua extensão; 

 Comprimir as narinas da vítima e manter o seu queixo elevado, deixando a boca 

aberta; 

 Colocar a boca em volta da boca da vítima e expirar, verificando a elevação da 

caixa torácica36,37. 

 

2.2.3. Doenças Cardiovasculares 

 As doenças cardiovasculares incluem vários problemas, sendo que a maioria se 

deve a processos de aterosclerose. A aterosclerose é uma condição que se desenvolve 

devido à formação de ateromas (placas constituídas essencialmente por lípidos e tecido 

fibroso), nos vasos sanguíneos. A sua acumulação provoca o estreitamento dos vasos 

sanguíneos, dificultando a passagem do sangue, podendo levar a uma obstrução total. 

Fatores de risco incluem excesso de peso, sedentarismo, consumo excessivo de 

álcool, tabaco e drogas, HTA, hipercolesterolemia, Diabetes mellitus, entres outros. Deste 

modo, a melhor medida de combate a este tipo de doenças é a sua prevenção, através 

da adotação de um estilo de vida saudável, que incluí uma dieta equilibrada, pobre em 

gorduras e cessação tabágica. A prática de exercício tem um papel importante na 

prevenção das doenças cardiovasculares, uma vez que reduz a tensão arterial, aumenta 

os níveis de oxigénio no corpo, fortalece os músculos do coração, queima as gorduras e 

melhora a circulação sanguínea e o tónus muscular. 

 Contudo, existem fatores de risco que não podem controlados, nomeadamente a 

idade, sendo que a probabilidade de se ter um AVC duplica a cada década, depois dos 

55 anos. Outros fatores, como a raça, sexo, história familiar ou AVC, EAM ou “mini AVC” 

anterior, são fatores que aumentam a probabilidade de ocorrência de outro 

acontecimento cardiovascular38,39. 

De entre as doenças cardiovasculares, as destacadas pelos voluntários na 

formação foram o AVC e o Enfarte Agudo do Miocárdio. 
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2.2.3.1. Situação em Portugal 

 

 As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte em Portugal, sendo 

de extrema importância a comunicação dos fatores de risco à população em geral, e a 

adequada informação dos indivíduos de risco quanto às complicações a que estão 

sujeitos, incentivando a adesão à terapêutica juntamente com a adoção de um estilo de 

vida saudável. É estimado que cerca de 17,5 milhões de pessoas tenham morrido em 

2012 tendo como causa uma doença cardiovascular, o que representa 31% do número 

total de mortes a nível mundial. Deste número, 6,7 milhões das mortes foram devido a um 

AVC.  

Apesar da sua elevada prevalência, tem-se verificado um decréscimo da 

mortalidade causada por doenças do sistema circulatório, contrariamente ao que se tem 

verificado em relação a às doenças do foro oncológico. A Lei da Cessação Tabágica, a 

Iniciativa legislativa de redução do conteúdo do sal no pão e as campanhas de promoção 

de um estilo de vida saudável são medidas preventivas que foram adotadas nos últimos 

anos e que contribuíram para a diminuição da taxa de mortalidade das doenças 

cardiovasculares. A melhoria do diagnóstico, do controlo dos fatores de risco modificáveis 

e do tratamento das complicações com maior taxa de mortalidade (AVC e EAM) são 

fatores que também contribuíram para este declínio. 

Em 2007 foi implementado o programa de Vias Verdes do EAM e do AVC, com 

vista a promover uma resposta de emergência mais rápida, através da admissão dos 

doentes nas unidades especializadas, com início do tratamento logo após a presença dos 

primeiros sintomas. Estas surgem pela justificação da existência de tratamento eficaz na 

redução da mortalidade na fase aguda do AVC e do EAM. Os dados estatísticos 

comprovam a eficácia desta medida, verificando-se uma redução da mortalidade por 

EAM de 12,2% (em 2005) para 8,4% (em 2011). Quanto ao AVC, 50% dos doentes 

internados com esta complicação receberam cuidados especializados, o que representa 

o dobro do que se verificou nos últimos 3 anos40-43. 

  

2.2.3.2. Vítimas de Acidente Vascular Cerebral  

 O AVC é responsável por cerca de 10% das mortes em todo o mundo, sendo a 

principal causa de incapacidade neurológica. Este é responsável por uma grande 

quantidade de gastos a nível da saúde pública, não só diretamente, como através das 

complicações (depressão, fraturas, demência, entre outras) subjacentes. 
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 Apesar da sua prevalência nos dias de hoje, verificou-se que a mortalidade 

subjacente a este tem diminuído nos Estados Unidos e na Europa, na última década, 

muito provavelmente devido às medidas de prevenção. 

 Um AVC acontece quando um vaso sanguíneo que transporta o oxigénio e 

nutrientes para o cérebro é bloqueado, levando à morte celular. Este pode ser causado 

por um coágulo que obstrui o fluxo do sangue para o cérebro (AVC isquémico), que 

representa cerca de 85% dos casos, ou devido à rutura do vaso (AVC hemorrágico). O 

AVC hemorrágico pode ocorrer no tecido cerebral (intraparenquimatoso) ou entre o 

cérebro e a meninge (subaracnoide), e pode dever-se a um aneurisma ou a uma 

malformação arteriovenosa. Quando se forma um coágulo temporário pode ocorrer um 

ataque isquémico transitório, também conhecido como “mini AVC”. Neste os sintomas 

são moderados e duram menos tempo (menos de uma hora), sendo que na maioria das 

vezes as vítimas recuperam sem tratamento. A maioria dos indivíduos que tiveram um ou 

mais “mini AVCs” terão um AVC no futuro, sendo estes considerados sinais de alerta.  

Os principais sintomas do AVC são repentinos, de maneira que a sua rápida 

deteção é essencial para a sobrevivência da vítima. Os sintomas típicos incluem disartria 

(dificuldade em articular as palavras), perda de força ou do movimento de um dos lados 

do corpo, visão turva ou perda de visão, parésia facial, cefaleias intensas e repentinas e 

confusão mental. 

Os danos provocados pelo AVC dependem da área afetada, da gravidade e do 

tipo de AVC. Cerca de um terço das pessoas que sofreram um AVC conseguem 

recuperar significativamente no período de um mês. Contudo, este pode ter 

consequências permanentes, que levam a uma incapacidade a longo termo, ou até 

mesmo causar a morte, se a área do cérebro afetada for responsável pelo controlo de 

funções vitais.  

Uma rápida identificação dos sintomas e alerta da assistência médica são fatores 

essenciais para um bom prognóstico desta complicação, visto que a administração de um 

agente trombolítico após chegada ao hospital nas primeiras 3 horas após o início dos 

primeiros sintomas pode dissolver o coágulo que está a provocar o bloqueio da artéria. 

Contudo, a escolha do tratamento varia consoante o tipo de AVC. 

Depois da ocorrência de um AVC é crucial o doente seguir rigorosamente o plano 

terapêutico e aderir a um estilo de vida saudável, uma vez que a probabilidade de sofrer 

outro AVC (e com maior gravidade) é maior.  

 Aquando da presença de uma possível vítima de AVC, a confirmação pode ser 

obtida através da análise da vítima. Esta permite avaliar algumas funções que poderão 

estar comprometidas e pode ser feita pedindo à vítima que: 

 Mostre os dentes (em caso de AVC a vítima apresenta a boca assimétrica); 
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 Repita uma frase (em caso de AVC a vítima apresenta fala arrastada); 

 Levante os dois braços à altura dos ombros de olhos fechados e que os mantenha 

nessa posição durante dez segundos (em caso de AVC a perde força num dos 

membros). 

É essencial ligar imediatamente à assistência médica e enquanto se espera a sua 

chegada colocar a vítima numa posição confortável, aconselhando-a a não se mover e 

identificar a hora a que começaram a ocorrer as alterações43,44. 

O farmacêutico tem um papel importante na informação dos utentes de grupos de 

risco, visto que na maioria dos casos a assistência médica é contactada por familiares da 

vítima. Deste modo penso que é pertinente a organização de ações de sensibilização em 

relação a este tema, uma vez que nos dias de hoje ainda surgem algumas dúvidas 

quanto à identificação dos sintomas, principalmente ao nível dos utentes de idade 

avançada. 

 

2.2.3.3. Enfarte Agudo do Miocárdio 

 A dor torácica pode ser de origem cardíaca ou não cardíaca, sendo que a primeira 

se deve ao deficiente fornecimento de oxigénio e nutrientes ao coração. Por vezes o 

conceito de EAM é confundido com o de paragem cardíaca, tratando-se o primeiro de um 

problema a nível circulatório e o último de uma alteração a nível elétrico, podendo ter 

várias causas. 

 O EAM é provocado pela obstrução de uma artéria que irriga o coração, por 

formação de um coágulo, impedindo a irrigação do coração, podendo levar à necrose do 

músculo cardíaco se não for rapidamente tratado. 

 A vítima de EAM apresenta uma dor no peito de caráter compressivo, que pode 

irradiar para o tronco, braços, pescoço, mandíbula e abdómen, dificuldade respiratória, 

alteração do estado de consciência e sintomas como suores, náuseas e/ou vómitos. 

Alguns EAM são súbitos, contudo, muitos começam lentamente, com dor de média 

intensidade e desconforto, e geralmente as vítimas afetas não percebem o que se passa 

e acabam por ignorar os sintomas, esperando demasiado tempo até procuram ajuda. 

Nestes caos os sintomas incluem desconforto no peito ou noutras áreas superiores do 

corpo, dispneia, náuseas e suores frios.  

O EAM trata-se de uma emergência médica, sendo que metade das mortes ocorrem 

em apenas 3-4 horas após o início dos sintomas, de modo que é crucial a sua rápida 

identificação e alerta da assistência médica. O tratamento de emergência deve ser feito 

nas 3 primeiras horas após o início dos sintomas, e este tem como objetivo o 

restabelecimento do fluxo sanguíneo, através de medicação ou de uma angioplastia. 
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Podem ainda ser administrados analgésicos para aliviar a dor e oxigénio, para favorecer 

a oxigenação do tecido cardíaco. 

Para avaliar o grau de danos que o coração sofreu é feita uma avaliação da pressão 

arterial, frequência cardíaca e do oxigénio no sangue. 

A probabilidade de ocorrência de um EAM num indivíduo com história prévia desta 

complicação é maior, sendo que é extremamente importante a adesão à terapêutica, 

juntamente com a adoção de um estilo de vida saudável44,45. 

Na presença de uma vítima com os sintomas referidos anteriormente, deve-se 

proceder rapidamente ao alerta da assistência médica. Deve-se ainda acalmar a vítima, 

colocando-a numa posição confortável, aconselhando-a a não se mover. Durante a 

espera da assistência médica deve-se ainda vigiar a ventilação e consciência da vítima. 

 

2.2.4. Crises de epilepsia 

 A epilepsia afeta cerca de 50 milhões de pessoas em todo mundo, com incidência 

de 40-70/10000 por ano, sendo uma das doenças neurológicas mais comuns. 

 A epilepsia é uma doença neurológica provocada por descargas anormais dos 

neurónios, que se manifestam de forma súbita e imprevisível, sendo geralmente de curta 

duração (raramente ultrapassa os 15 minutos). A frequência das crises varia de doente 

para o doente, sendo que algumas formas de epilepsia evoluem espontaneamente para a 

cura.  

 Uma pessoa é diagnosticada com epilepsia quando teve pelo menos duas crises 

que não tiveram nenhuma causa médica reversível conhecida. Estas podem ser devido a 

danos no cérebro ou a predisposição genética, contudo, na maior parte das vezes a 

causa não é conhecida. As crises de epilepsia são mais comuns em crianças (dois 

terços) ou em indivíduos com idade superior a 65 anos, contudo podem acontecer em 

qualquer idade. 

 Na presença de uma crise de epilepsia deve-se desviar todos os objetos 

envolventes, proteger as extremidades a amparar a cabeça da pessoa para prevenir 

lesões traumáticas e desapertar roupa apertada (especialmente à volta do pescoço). Se 

possível, deitar a vítima de lado com a cabeça baixa. Não se deve colocar nada na boca, 

dar de beber, nem tentar controlar as contrações. Deve-se permanecer sempre junto da 

vítima até que ela acorde e comece a respirar normalmente. 

 As crises de epilepsia podem ser controladas sem a ajuda especializada, contudo, 

em determinadas situações deve-se chamar a assistência médica. O alerta é necessário 

nos casos em que não haja crises de epilepsia prévia, se a crise demorar muito tempo 

(mais de 3 minutos), se tiver crises repetidas sem recuperação dos sentidos nos 
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intervalos, se a crise provocar ferimentos sérios, na presença de outras condições (ex.: 

doença cardíaca ou gravidez), se a pessoa tiver dificuldade em recuperar a respiração 

normal depois da crise e sempre que surjam dúvidas relativamente ao procedimento que 

se deve adotar46-50.  

 O farmacêutico, na presença de um utente com epilepsia pode sensibilizá-lo a 

procurar sinais que precedam as crises. Alguns sintomas como confusão, dores de 

cabeça, irritabilidade, perdas de memória, entre outros, podem preceder uma crise. No 

caso de o doente identificar um sintoma, este deve informar o seu médico para a sua 

confirmação. A identificação de sintomas que precedem uma crise podem ajudar o 

doente a procurar um lugar de segurança e a avisar alguém em relação ao que está a 

acontecer. 

  

2.3. Formação Prática 

 A segunda parte do workshop consistiu na aplicação dos conhecimentos 

adquiridos na primeira parte. Os jovens foram divididos em dois grupos, praticando de 

forma intercalada as diferentes técnicas, para poderem ter um melhor aproveitamento da 

formação. Num dos grupos era praticada a técnica de compressão torácica e de 

insuflação com um manequim, enquanto que no outro os jovens eram confrontados, dois 

a dois (vítima e socorrista), com as diferentes situações específicas abordadas 

anteriormente. (Anexo 3) 

 

2.4. Conclusão 

Esta atividade permitiu-me essencialmente rever conceitos lecionados na unidade 

curricular de Primeiros Socorros, principalmente a nível prático, pois com o tempo, alguns 

pormenores são esquecidos. 

Quanto à formação em si, os jovens mostraram-se atentos no seu decorrer, 

respondendo às perguntas que lhes eram colocadas, e colocando questões relativamente 

a dúvidas que iam surgindo. Penso que eles perceberam a importância da informação 

que lhe foi transmitida, de como era algo que posto em prática na vida real podia fazer a 

diferença. Na segunda parte todos se mostraram disponíveis para por em prática a 

informação adquirida. 

O balanço que retiro desta atividade é bastante positivo, estando em concordância 

com as expetativas dos voluntários e das responsáveis da Casa da Juventude. Tendo 
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sido apenas transmitidas algumas noções básicas, os jovens ficaram motivados para 

poderem fazer um curso mais aprofundado em entidades oficias, como a Cruz vermelha. 

 

3.Website 

  A FVR é uma farmácia que prima pela inovação, e atualmente tem em vista a 

elaboração de um website, através do qual tornará acessível ao público, de uma forma 

simples e rápida, alguns produtos que dispõe. No website estarão integrados os MNSRM, 

produtos de Higiene e Cosmética, de Puericultura, solares, entre outros.  

 Estando o projeto ainda numa fase inicial, foi-me proposto que ajudasse a 

elaborar a divisão dos produtos em categorias e dentro destas, em subgrupos, de forma a 

proporcionar ao utente uma forma de pesquisa simples e intuitiva. 

 Os principais grupos de divisão foram: rosto, capilares, corpo, perfumes, higiene 

oral, diagnóstico/tratamento, suplementos, emagrecimento, veterinária, solares, mãe, 

bebé, homem, sexualidade e MNSRM (Anexo 4).  

 Para elaborar a divisão procurei ajuda junto da Dra Cláudia Mota para saber quais 

os produtos que a FVR dispunha, e ainda pesquisei em alguns websites do género. Ficou 

aberta a possibilidade de se incluir conselhos farmacêuticos, informações sobre 

problemas sazonais, esclarecimento de notícias, etc, reduzindo o cariz comercial e 

salientando o papel do farmacêutico. 

 

3.1.Conclusão 

 Este trabalho permitiu-me ficar a conhecer melhor a vasta gama de produtos de 

que dispunha a FVR, nomeadamente no que toca ao nível de produtos para bebés e 

grávidas, em relação aos quais não me sentia tão à vontade no ato do aconselhamento 

farmacêutico.  

Ao elaborar a lista e divisão para o website pude ter uma melhor noção da 

variedade de produtos que uma farmácia dispõe, verificando que muitos destes são 

procurados pelos utentes noutros estabelecimentos. Com o crescimento no mercado do 

número de parafarmácias, é visível a decréscimo da procura de determinados produtos 

nas farmácias, devido aos baixos preços que estas oferecem pelos mesmos. 

Esta situação verifica-se particularmente em determinados produtos, como os 

cosméticos, produtos de higiene corporal e solares, também disponíveis em 

hipermercados. A minha experiência na FVR permitiu-me verificar que os preços dos 

produtos de puericultura, devido aos elevados custos a que estão associados, eram os 

mais comparados pelos utentes em relação aos que as parafarmácias disponibilizavam.  
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Devido à situação socioeconómica dos utentes esta situação torna-se por vezes 

inevitável, contudo, o farmacêutico deve sempre procurar aconselhar o utente como 

profissional de saúde e não como vendedor. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Panfleto sobre os Medicamentos Genéricos (capa)  
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Anexo 2- Panfleto “Medicamentos Genéricos” (interior) 
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Anexo 3 – Workshop de Suporte Básico de Vida 
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Abreviaturas 
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1. Introdução 
 

 Integrado no final do plano curricular do Mestrado Integrado de Ciências 

Farmacêuticas, o estágio em farmácia hospitalar surge como uma oportunidade de 

consolidar os conhecimentos adquiridos durante os cinco anos de curso, juntamente com 

um desenvolvimento destes, fundamentais para uma boa preparação para a vida 

profissional. 

 Esta experiência permite contactar com uma das áreas em que a atividade 

farmacêutica é essencial, pois garante a qualidade, segurança e eficácia da terapêutica 

ao nível hospitalar. 

 Cabe aos Serviços Farmacêuticos Hospitalares a responsabilidade de gestão do 

medicamento e de outros produtos farmacêuticos, que vai desde a aquisição até à sua 

distribuição, apresentando grande impacto no orçamento de um hospital. 

No presente relatório está descrita a minha atividade no estágio curricular na 

Unidade Hospitalar de Chaves, durante um período de dois meses.  
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2. Unidade Hospitalar de Chaves 

2.1. Enquadramento 

 

O Hospital de Chaves encontra-se integrado no Centro Hospitalar de Trás-os-

Montes e Alto Douro (CHTMAD), do qual fazem parte mais quatro Unidades Hospitalares: 

Hospital de Vila Real (onde está localizada a sede social), o Hospital do Peso da Régua, 

Hospital de Lamego e a Unidade de cuidados paliativos em Vila Pouca de Aguiar1. A 

Unidade Hospitalar de Chaves estabelece uma relação de permanente contacto com a 

Unidade Hospitalar de Vila Real, uma vez que alguns utentes residentes em Chaves têm 

consultas e são internados nesta unidade. 

 

2.1. Localização e Horário de Funcionamento 

 

 Os Serviços Farmacêuticos (SF) da Hospital de Chaves estão situados no 2º piso. 

A sua localização permite acesso direto, através de um armazém com porta para o 

exterior e de uma entrada interior próxima da zona de Consulta Externa. 

 Quanto ao horário de funcionamento, os SF estão abertos de Segunda a Sexta, 

das 8h30 às 18h00. 

  

2.2. Organização 

 

Os SF da Unidade Hospitalar de Chaves são constituídos por todas as áreas 

necessárias para uma correta execução de todas as suas funções, ou seja, possui áreas 

destinadas: à seleção e aquisição de medicamentos, sua receção e armazenamento, 

preparação, controlo, distribuição, informação, farmacovigilância, farmacocinética e 

farmácia clínica. 

Fazem parte dos SF da Unidade Hospitalar de Chaves as seguintes áreas: 

 Armazém geral: constituído por uma zona de receção de encomendas (com 

acesso direto para o exterior), onde é feita a receção e introdução das 

encomendas, e por uma área destinada ao armazenamento dos medicamentos e 

produtos de saúde, que inclui três frigoríficos destinados aos produtos que 

necessitam de refrigeração; 

 Sala de preparação e distribuição de medicamentos: possui equipamento 

semiautomático e manual de armazenamento; 
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 Sala de farmacotecnia:  

 Gabinete dos farmacêuticos; 

 Gabinete dos Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT); 

 Gabinete da direção; 

 Gabinete administrativo; 

 Arquivo; 

 Biblioteca/sala de reuniões; 

 Sala de ambulatório;  

 Área de atendimento: possui um balcão e uma zona onde as pessoas podem 

aguardar, caso seja necessário, e uma campainha à porta2,3. 

 

 

2.3. Recursos Humanos  

 

A gestão dos recursos humanos de forma eficaz é essencial para a obtenção de 

um serviço que seja capaz de suprir as necessidades dos utentes da Unidade Hospitalar. 

Desta forma é essencial fazer uma avaliação quanto à quantidade e qualidade da 

equipa necessária, sendo que esta se deve manter atualizada, técnica e cientificamente. 

Os recursos humanos dos SF da Unidade Hospitalar de Chaves são constituídos 

por três farmacêuticos, três TDT, dois Assistentes Técnicos (AT) e um Assistente 

Operacional (AO). Estes são dirigidos por um farmacêutico, nomeado pelo conselho de 

administração, assumindo assim a direção dos SF da Unidade Hospitalar de Chaves a 

Dra. Patrícia Dias4. 

 

3. Aquisição e Armazenamento de Produtos Farmacêuticos 
 

3.1. Sistema Informático 

 

Os SF do CHTMAD utilizam a plataforma informática “Gestão Hospitalar de 

Armazém e Farmácia” (GHAF®), que permite uma comunicação eficaz entre as Unidades 

Hospitalares pertencentes ao CHTMAD e entre os diversos intervenientes do circuito do 

medicamento, aumentando a rapidez e eficiência do trabalho e diminuindo os erros de 

dispensa. Este sistema permite gerir os stocks, fazer encomendas e aceder ao histórico 
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terapêutico dos doentes, permitindo uma validação mais consciente das prescrições 

médicas. 

 

3.2. Critérios de Aquisição e Gestão de Existências  

 

A gestão de stocks a nível hospitalar é um processo complexo, requerendo 

critérios de aquisição consistentes. Os SF devem assim promover uma compra racional 

dos medicamentos e produtos farmacêuticos, de modo a que sejam satisfeitas as 

necessidades de consumo dos serviços e dos utentes, sem que ocorra também uma 

acumulação de medicamentos, associada a um maior risco de expiração do prazo de 

validade, que podem traduzir-se em perdas económicas muito elevadas. 

A aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos 

pelos SF de um Hospital é feita com base no Formulário Hospitalar Nacional de 

Medicamentos (FHNM). Contudo, existem fármacos que não estão incluídos no FHNM, e 

para tal existe uma Adenda de Medicamentos do Hospital, que diz respeito aos fármacos 

extra-formulário. Nestes casos é feita uma avaliação dos pedidos de introdução de um 

novo medicamento pela Comissão de Farmácia e Terapêutica para estes serem 

utilizados no hospital. (Anexo 1) 

 A aquisição de medicamentos ou de qualquer outro produto farmacêutico é feita 

por um farmacêutico hospitalar, que tem acesso a catálogos de consulta eletrónicos, 

como o “Catálogo do Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde”. Elabora-se 

então uma nota de encomenda havendo registo da data, número do pedido, identificação 

do fornecedor e dos produtos e respetiva quantidade. 

 Os SF da unidade de Chaves procedem aos pedidos de medicação à unidade de 

Vila Real, efetuando uma listagem no sistema informático GHAF®, depois de ser feita 

uma análise dos consumos gerais, utilizando-se os stocks de alerta, pontos de 

encomenda e faltas detetadas. É então realizada uma transferência interna a partir da 

unidade de Vila Real ou uma nota de encomenda, que varia consoante o volume de 

encomenda, do stock existente e da urgência. No caso de uma transferência interna, esta 

é registada, aviada e conferida, sendo enviada por um motorista do CHTMAD. Contudo, 

se for feita uma nota de encomenda, o AT elabora-a automaticamente através da lista 

comum, sendo simultaneamente gerada uma guia de entrada que é anexada à guia de 

remessa ou à fatura, aquando da receção da encomenda. 

Quanto aos estupefacientes, psicotrópicos e benzodiazepinas, o original da nota 

de encomenda é enviado pelo correio, juntamente com o Anexo VII da Portaria nº981/98, 

de 8 de Junho. No caso dos medicamentos com Autorização de Utilização Excecional 
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(AUE) é enviado o original da autorização ao fornecedor aquando da primeira aquisição4-

6. 

  

3.3. Receção de encomendas  

 

 As encomendas são rececionadas numa área própria no armazém geral, pelo 

TDT, que procede à conferência quantitativa e qualitativa dos produtos recebidos, através 

da comparação com a fatura ou guia de remessa, corretamente datadas e assinadas. 

Devem ser conferidas as condições de armazenamento: no caso de produtos que 

necessitam de refrigeração, estes devem ser transportados em embalagens térmicas 

com acumuladores e que no caso dos citotóxicos e dos inflamáveis as embalagens 

devem estar devidamente assinaladas. Depois de verificado o estado físico dos produtos, 

deve-se proceder à verificação do lote, prazo de validade e a existência de certificados de 

análises e controlo de qualidade nos manipulados e matérias-primas, que devem ser 

registados e arquivados.  

 Na presença de uma não conformidade procede-se à sua notificação ao respetivo 

fornecedor. 

 Depois de verificada a sua conformidade, é efetuado o registo do produto, sendo 

posteriormente armazenado, consoante as suas condições de armazenamento.   

 A receção, conferência e armazenamento de estupefacientes, psicotrópicos e 

hemoderivados é efetuada por um farmacêutico.  No caso dos hemoderivados é exigida 

adicionalmente a conferência dos boletins de análise e dos certificados de aprovação 

emitidos pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED), 

que são arquivados juntamente com a respetiva fatura numa pasta específica, por ordem 

de entrada4,5.  

 

3.4. Armazenamento 

 

O armazenamento dos produtos adquiridos pelos SF é feito tendo em conta as 

exigências específicas de cada um dos produtos (condições de luz, humidade e 

temperatura), de modo a garantir a estabilidade destes até ao final do seu Prazo de 

Validade (PV).  

As condições de temperatura e humidade são controladas por sondas que estão 

acopladas a um computador, através do sistema informático “Sirius Stockage 

Monoposte”.Quando os valores limite são ultrapassados, é disparado um alarme, e no 
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caso de os SF estarem encerrados, este é direcionado à central telefónica, sendo 

contactado o farmacêutico de prevenção. 

Em todas as áreas dos SF o teor de humidade deve estar entre 30-60%, e a 

temperatura varia consoante a área. A sala de distribuição e o armazém geral têm de 

estar a uma temperatura entre 15-25ºC, enquanto que no armazém de soros a 

temperatura permitida é de 10-25ºC. 

No caso dos medicamentos que necessitam de refrigeração, são armazenados 

nas câmaras frigoríficas, a uma temperatura de 2-8ºC.  

As áreas de armazenamento geral incluem formulações orais, tópicas, retais, 

oftálmicas, injetáveis, derivados do plasma, material de penso e nutrição entérica e 

parentérica. Este é feito no Kardex® ou em estantes ou gavetas, devidamente rotuladas, 

onde os produtos são armazenados por ordem alfabética da substância ativa e ordem 

crescente de dose. Estes produtos são armazenados de maneira a haver circulação de ar 

entre eles (nunca em contacto com o chão) e que permita uma limpeza eficaz.  

O armazenamento dos produtos é feito consoante as suas características, sendo 

que alguns necessitam de condições especiais: 

 Medicamentos e reagentes que necessitam de refrigeração: armazenados 

por ordem alfabética nos frigoríficos, que têm um sistema de alarme caso a 

temperatura no seu interior ultrapasse os limites do intervalo de 2º-8ºC; 

 Produtos Inflamáveis: armazenados num local separado do armazém, 

cujas paredes interiores devem ser reforçadas e resistentes ao fogo e deve 

ter acesso ao exterior por uma porta corta-fogo, a abrir para fora. O chão 

deve ser impermeável, inclinado, rebaixado e drenado para uma bacia 

coletora, não ligado a esgoto; 

 Injetáveis de grande volume e gases medicinais: armazenados 

individualmente em locais separados do armazém geral; 

 Estupefacientes e Psicotrópicos: armazenados em sala própria, em 

armário com fechadura de segurança ou num cofre, de acesso restrito a 

Farmacêuticos; 

 Citotóxicos: armazenados em local seguro, estando identificados como 

“citotóxicos” e estão acompanhados de um kit de derrame. Os que 

necessitam de refrigeração encontram-se num frigorífico próprio; 

 Medicamentos destinados a doentes em regime de ambulatório: 

armazenados na sala de ambulatório, em prateleiras, no armário 

automático Autodrex®, ou no frigorífico. Desta forma é agilizado o 
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processo de cedência dos medicamentos. Nesta sala também se 

encontram os hemoderivados; 

 Medicamentos para ensaios clínicos: armazenados num armário próprio, 

juntamente com a documentação necessária para a sua dispensa; 

 Concentrados de eletrólitos: armazenados num armário próprio com 

fechadura de segurança; 

 Matérias-primas e material de acondicionamento: armazenados na sala de 

farmacotecnia numa área separada da zona de preparação4,5. 

 

3.5. Controlo de Stocks e Prazo de Validade  

 

Uma boa gestão dos medicamentos e outros produtos farmacêuticos disponíveis 

nos SF é uma tarefa de extrema importância. O controlo dos PV é fundamental para que 

se minimize a quantidade de produtos que expira, diminuindo o desperdício e custos 

associados. Este controlo é também importante para que nenhum medicamento seja 

acidentalmente dispensado com o seu PV expirado, uma vez que após o término deste, 

não são garantidas a qualidade, a eficácia e a segurança do mesmo.  

Uma das medidas preventivas é o armazenamento dos produtos segundo o 

princípio FEFO (First Expired, First Out), de modo a que sejam primeiro dispensados 

aqueles que apresentam um PV mais curto, prevenindo-se o desperdício. 

Nos SF da Unidade Hospitalar de Chaves é feito um controlo mensalmente, 

através da emissão informática de uma listagem onde se encontra os produtos cujo PV 

expira num período de três meses. Caso sejam encontrados produtos nestas 

circunstâncias é avaliada a possibilidade do seu consumo nos serviços hospitalares, 

sendo que estes devem ser devidamente identificados com uma etiqueta com a 

identificação “atenção à validade”. Contudo, caso não seja possível o seu escoamento, 

estes são colocados em local próprio para eventual recolha do fornecedor ou 

incineração5. 

4. Sistemas de Distribuição de Medicamentos  
 

 A distribuição de medicamentos e de outros produtos farmacêuticos é o processo 

em que é mais visível a atividade farmacêutica a nível hospitalar, tendo como base 

critérios de qualidade, eficácia, segurança e custo, de modo a promover o uso racional do 

medicamento. 
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 Os SF são responsáveis por todo o circuito do medicamento no hospital, indo 

desde a seleção, aquisição, armazenamento e distribuição de todos os medicamentos 

utilizados no ambiente hospitalar. Deste modo devem ser implementadas normas e 

procedimentos, em estreita relação com os serviços hospitalares, de maneira a 

estabelecer um sistema de distribuição eficaz e seguro. 

A distribuição de medicamentos tem como principais objetivos garantir o 

cumprimento do esquema terapêutico, com correta administração dos medicamentos, 

 garantir a validação da prescrição, a diminuição de erros e do tempo despendido na 

preparação e manipulação de medicamentos. 

 Relativamente à distribuição dos medicamentos, de acordo com as Boas Práticas 

em Farmácia Hospitalar deve ser considerada a distribuição a doentes em regime de 

internamento, a distribuição a doentes em regime de ambulatório e a dispensa de 

medicamentos sujeitos a legislação especial3,4.  

 

4.1. Distribuição a Doentes em Regime de Internamento 

 

 A dispensa dos medicamentos é feita perante a apresentação de uma prescrição 

médica, que deve conter a identificação do utente e do médico prescritor, a designação 

do medicamento por Denominação Comum Internacional, dose, forma farmacêutica, via 

de administração e o registo de incidentes reportados em relação aos medicamentos 

distribuídos, se for o caso.  

 Contudo, nos serviços em que o tempo de permanência do doente é inferior a 24 

horas, como nas urgências e no bloco operatório, recorre-se a sistemas semiautomáticos 

com acesso limitado, que permitem uma maior segurança e racionalização na utilização 

dos recursos disponíveis4,7. 

 

4.1.1. Distribuição Clássica 

 

 A distribuição clássica ou por reposição de stocks é considerada a distribuição 

tradicional, por ter sido o primeiro sistema de distribuição de medicamentos a nível 

hospitalar. Esta é feita com uma periodicidade previamente definida através de stocks 

nivelados, definidos pelos farmacêuticos, médicos e enfermeiros de cada serviço. 

 O pedido de reposição é feito pelo enfermeiro de serviço e tem de ser validado 

pelo farmacêutico, para posteriormente ser preparado pelo TDT. A medicação é depois 

conferida pelo farmacêutico antes de ser enviada para o serviço. 
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 A distribuição clássica está associada a uma série de erros, nomeadamente ao 

nível do controlo de stocks e dos PV, e na preparação e administração de medicamentos. 

 Devido ao facto de este tipo de distribuição permitir um rápido acesso aos 

medicamentos, este sistema é utilizado em alguns serviços na Unidade Hospitalar de 

Chaves, nomeadamente dos injetáveis de grande volume, dos antiséticos e 

desinfetantes, serviço de pediatria e nos outros serviços, onde existe um stock limitado, 

para suprir as necessidades que surjam quando os SF estão encerrados. 

 No serviço de Urgência a reposição é feita através do sistema semi-automático 

Pyxis®, sendo determinado um limite mínimo e máximo de stock de cada medicamento. 

 A preparação da medicação para reposição neste serviço foi uma das tarefas 

pelas quais fiquei responsável durante o meu estágio. Aquando da reposição, esta era 

confirmada por uma farmacêutica, juntamente com a atualização do PV no sistema (cajo 

fosse inferior ao previamente registado) 5. 

 

4.1.2. Distribuição Individualizada 

 

Alguns medicamentos são distribuídos de forma individualizada, como no caso dos 

estupefacientes, psicotrópicos, hemoderivados e das soluções de eletrólitos 

concentrados (Anexo 2). 

 Cada tipo de medicação está sujeito a um modelo específico de 

prescrição/distribuição. 

 

4.1.3. Sistema de Distribuição de Medicamentos em Dose Individual Unitária e 

Unidose (SDIDDU) 

 

A distribuição de medicamentos em dose unitária surgiu pela necessidade de 

aumentar a segurança no circuito do medicamento, permitindo um melhor conhecimento 

do perfil farmacoterapêutico dos doentes e uma diminuição do risco de interações. Desta 

forma há uma melhor racionalização da terapêutica, através da correta atribuição dos 

custos e de uma redução do desperdício, juntamente com um ganho de tempo na 

administração dos medicamentos pelos enfermeiros, que podem deste modo dedicá-lo a 

cuidados dos doentes. 

O SDIDDU consiste na distribuição em dose individual unitária para um período de 

24 horas. Como os SF da Unidade Hospitalar de Chaves estão encerrados durante o fim-

de-semana, à sexta é feita uma distribuição para um período de 72 horas. 
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A prescrição médica pode ser feita através do sistema informático ou 

manualmente, sendo que tem de ser obrigatoriamente validada por um farmacêutico 

antes da sua preparação. No ato de validação o farmacêutico deve ter em atenção 

fatores como a frequência e dose prescrita, situações de dupla medicação, entre outras. 

Depois da validação o mapa terapêutico é impresso e enviado através do sistema 

informático para o Kardex®, para os TDT procederem à distribuição da medicação de 

cada doente nas gavetas. As gavetas são identificadas com o nome do respetivo doente, 

número da cama e número do processo do doente. 

No caso de haver medicação que necessite de autorização por um farmacêutico, 

que necessita de ser armazenado no frio, ou que não caiba na gaveta, é impresso um 

mapa de produtos externos, onde é identificado o doente para quem se destina cada 

produto. 

Em situações em que são detetadas faltas no Kardex®, é emitido um mapa de 

incidências, para que a medicação em falta seja dispensada pelo TDT. Se por alguma 

razão o SF não tiver algum medicamento que seja necessário, é enviado um cartão de 

Alerta da Farmácia na gaveta do respetivo doente (Anexo 3). 

 Na Unidade Hospitalar de Chaves a preparação da medicação é feita através do 

equipamento semi-automático Kardex®, que permite uma redução do tempo e dos erros 

associados a esta. Este equipamento permite uma melhoria na qualidade do trabalho, 

verificando-se uma racionalização dos stocks das unidades de distribuição. 

 Ocasionalmente a medicação entregue deve ser conferida com um elemento da 

enfermagem, sendo feita a sua documentação no Registo Mensal de Conferência 

Conjunta. No caso de ser detetada alguma não conformidade deve-se proceder ao seu 

registo e à imediata correção (Anexo 4). Quando há devolução de medicação, é conferido 

o seu estado de conservação e PV, sendo feita a sua revertência (por doente). 

Na Unidade Hospitalar de Chaves a distribuição individual de medicamentos é 

feita nos serviços de: Medicina I e II, Cirurgia geral, III (que incliu Ginecologia, Neurologia, 

Urologia, Oftalmologia e Otorrinolaringologia) e II (em épocas de maior afluência) e 

Ortopedia. 

Neste tipo de distribuição os farmacêuticos e os TDT mantêm uma relação ativa, 

onde são esclarecidas dúvidas que possam surgir quanto ao perfil farmacoterapêutico do 

doente. Desta forma procede-se rapidamente às alterações que possam surgir quanto ao 

plano terapêutico e à correção de erros que possam surgir. 

Durante o meu estágio pude perceber a enorme importância da validação das 

prescrições médicas por parte dos farmacêuticos. Sendo estes especialistas do 

medicamento, desempenham uma função crucial na gestão de terapêuticas eficazes, 

minimizando os diversos tipos de erros que ocorrem com alguma frequência. Existe um 
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permanente contacto entre os diferentes profissionais de saúde (farmacêuticos, médicos 

e enfermeiros), de modo a que se esclareçam todas as dúvidas e se promova uma 

melhor qualidade nos cuidados prestados aos doentes4,7. 

 

4.2. Distribuição de Medicamentos em Regime Ambulatório 

  

 A dispensa de medicamentos em regime ambulatório permite que o doente 

continue o seu tratamento em ambiente familiar, permitindo uma diminuição dos custos e 

riscos associados ao internamento hospitalar. Algumas das patologias abrangidas 

incluem Hepatites B e C, HIV, Doença de Crohn, Esclerose Múltipla, entre outras. 

 A prescrição dos medicamentos deve ser feita no modo eletrónico, apresentando 

todos os requisitos definidos na Portaria 198/2011, de 18 de Maio, sendo a sua dispensa 

e validação feita por um farmacêutico. A receita deve apresentar a data da próxima 

consulta, que representa a data de validade da mesma. Aquando do levantamento da 

medicação o doente deve apresentar o número de cartão de cidadão, juntamente com 

uma etiqueta de identificação da consulta. 

 No processo de dispensa de medicamentos em ambulatório deve haver um 

envolvimento e responsabilização do doente. Para tal este deve ser corretamente 

esclarecido quanto ao processo de monitorização da adesão, notificação de efeitos 

adversos, consequências do não cumprimento da terapêutica, não comparecência nas 

consultas. O farmacêutico deve também garantir que o utente tome conhecimento do 

plano terapêutico e de condições especiais de armazenamento do medicamento. 

No âmbito de normalizar o processo de dispensa de medicamentos em regime 

ambulatório, o INFARMED, em colaboração com a Comissão do Programa do 

Medicamento Hospitalar, elaborou uma circular informática, por determinação do 

Despacho nº 13382/2012, de 12 de outubro de 2012. 

Regra geral a medicação dispensada corresponde à necessária para um período 

de 30 dias, contudo, uma quantidade insuficiente em stock pode levar a uma dispensa 

em menor quantidade para que seja possível a distribuição de medicação por todos os 

doentes. Na Unidade Hospitalar de Chaves, a dispensa destes medicamentos é feita 

conforme as Boas Práticas da Farmácia Hospitalar em instalações adequadas, que 

respeitem todas as condições de confidencialidade do doente. O registo 

farmacoterapêutico é feito manualmente, através da identificação do lote e quantidade 

dispensada, assinatura e data (Anexo 5). Os serviços administrativos são responsáveis 

depois por dar saída dos produtos, para que a receita possa ser arquivada numa pasta 

onde está identificada a patologia. 
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As condições necessárias para que as unidades prestadores de cuidados de 

saúde dispensem medicamentos para o tratamento pós-operatório e cirurgia de 

ambulatório são definidas pelo Decreto-Lei nº13/2009, de 12 de janeiro, revogado pelo 

Decre-Lei nº75/2013, de 4 de junho. 

 Na Unidade Hospitalar de Chaves o sistema de Cirurgia de Ambulatório pertence 

ao serviço de Cirurgia 3, sendo que neste o período máximo de internamento de um 

doente é de 24h. 

 Deste modo os SF são responsáveis pela dispensa de medicamentos do grupo 

dos analgésicos (excetuando os psicotrópicos e estupefacientes), anti-inflamatórios não 

esteroides e antieméticos, para um período máximo de 7 dias de tratamento. A dispensa 

é feita segundo a apresentação de uma receita que é dispensada e validada por um 

farmacêutico. Aquando da sua dispensa é identificado o lote e PV do medicamento, 

sendo o mesmo procedimento necessário na dispensa de medicamentos biológicos8-11. 

 
 

4.3. Medicamentos Sujeitos a Legislação Especial 

 

Existem alguns medicamentos que devido à sua especificidade requererem  um 

controlo rigoroso por parte dos SF. 

 

4.3.1. Psicotrópicos e Estupefacientes  

 

 Dado o facto de que os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes serem 

suscetíveis de criarem fenómenos de tolerância e dependência (física e psíquica) em 

quem os consome, esta classe de medicamentos está sujeita a um quadro legislativo e 

legal específico. A sua aquisição, distribuição, prescrição e dispensa é regulamentada 

pelo Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, sendo que se consideram medicamentos 

psicotrópicos e estupefacientes os que constam das tabelas anexas do mesmo, 

juntamente com a Lei nº45/96, de 22 de janeiro, que altera o Decreto-Lei nº15/93, o 

Decreto Regulamentar nº61/94, de 3 de setembro e a Portaria nº 981/98, de 8 de junho.  

A libertação destes medicamentos dos SF apenas pode ser feita através da 

requisição em impresso próprio (Exclusivo da Imprensa Nacional Casa da Moeda – 

INCM), devidamente preenchido com o nome do serviço, o número da requisição, o nome 

e o número do processo a quem foi administrado o medicamento em causa, o nome da 

substância ativa, dose, via e data de administração, bem como o enfermeiro que fez a 
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administração (Anexo 6). Deve ainda conter a assinatura do enfermeiro requisitante e a 

do médico responsável (e respetivo número mecanográfico) 12-14. 

 Durante o meu estágio fiquei responsável pelo preenchimento destes impressos 

para diferentes serviços. 

 

4.3.2. Eritropoietinas  

 

 A prescrição, distribuição e comparticipação de Eritopoietinas em doentes renais 

que estejam internados ou em hemodiálise em centros extra hospitalares são reguladas 

pela legislação referente ao “Acesso à Hormona Eritropoietina em doentes insuficientes 

renais crónicos” (Despacho nº11 619/2003, de 13 de maio e nº 10/96, de 16 de maio) e 

pelo “ Acesso ao medicamento Eritropoietina Humana Recombinante” (Despacho nº 9 

825/98, de 13 de maio, revogado pelo Despacho nº 6370/2002, de 7 de março). 

Diariamente chega aos SF da unidade Hospitalar de Chaves o mapa terapêutico 

da hemodiálise, onde é indicado o estimulante de eritropoiese correspondente a cada 

doente (Anexo 7). Durante a preparação da medicação, deve ser indicado o lote de cada 

estimulante. A medicação é então enviada para o serviço numa mala térmica, juntamente 

com uma cópia do mapa terapêutico previamente validado por um farmacêutico. Todos 

os meses é realizado um mapa de controlo, onde são registados os estimulantes de 

eritropoiese dispensados a cada doente durante esse período. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de ficar responsável por esta tarefa, 

sendo supervisionada por uma farmacêutica4,15,16. 

 

4.3.3. Hemoderivados  

 

Os hemoderivados são obtidos a partir do plasma humano, sendo assim 

constituídos por proteínas plasmáticas (de interesse terapêutico), não sendo possíveis de 

obter por métodos de síntese tradicionais. Os principais hemoderivados de interesse 

clínico são a albumina, as imunoglobulinas e fatores da coagulação (Fator VII, Fator VIII 

Fator IX e complexos protrombínicos). Estes são obtidos a partir do plasma de dadores 

humanos sãos, através de um fracionamento e purificação feitos por processos 

tecnológicos adequados. 

Apesar de todos os métodos de despiste de doenças infetocontagiosas, os 

hemoderivados representam sempre um risco acrescido, pelo que a sua dispensa 

necessita de um controlo rigoroso, sendo necessário que todos os atos que os envolvem 
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devam ser registados (em especial o número de lote dispensado), de forma a rastrear 

facilmente o produto e os doentes eventualmente afetados por uma contaminação.  

A aquisição de produtos derivados do plasma está legislada pelo Despacho 

nº5/95, de 25 de janeiro, revogado pelo Despacho nº28356/2008, de 13 de outubro.  

O Despacho n.º 1051/2000, de 14 de setembro, estabelece um procedimento 

uniforme dos atos de requisição, distribuição e administração deste tipo de medicamentos 

a nível nacional. 

A requisição de hemoderivados é preenchida pelo médico em modelo próprio 

(modelonº 1804…), constituído por duas vias, uma “Via Serviço”, que é destacada 

aquando da dispensa e acompanha a medicação, e uma “Via Farmácia”, posteriormente 

arquivada juntamente com um exemplar do registo de consumos no SF (Anexo 8).  

No registo de consumos consta a identificação do hemoderivado, a quantidade, o 

lote, o laboratório de origem e o número do CAUL (Certificado de Autorização de 

Utilização do Lote), sendo o seu preenchimento da responsabilidade do farmacêutico 

(Anexo 9). Antes destes produtos deixarem os SF, todos são devidamente etiquetados 

com a identificação do doente a quem se destinam.  

Todos os documentos exigidos em todas as aquisições e distribuição de 

hemoderivados são arquivados por um período de 50 anos (Anexo 10).  

 Durante a minha experiência nos SF da Unidade Hospitalar de Chaves preenchi 

algumas requisições de hemoderivados, sendo estas posteriormente conferidas por uma 

farmacêutica17-19. 

 
 
 
 

4.3.4. Medicamentos Extra-formulário 

 

A legislação atual prevê o desenvolvimento de orientações terapêuticas apoiadas a 

nível científico e da evidência económica sobre custo-efetividade. Nasce assim o FHNM, 

juntamente com a promoção do uso racional do medicamento, definindo critérios de 

prescrição dos medicamentos, monitorizando a sua utilização e garantindo igualdade de 

acesso a estes.  

As Comissões de Farmácia e Terapêutica (CFT) monitorizam o cumprimento do 

FHNM, e a utilização de medicamentos não incluídos neste, propondo a sua inclusão em 

adenda. 

As adendas devem ser justificadas por particularidades do doente, tratando-se de 

situações excecionais (Anexo 11). Para a sua aprovação, as CFT têm em consideração 

os medicamentos cuja avaliação para utilização já tenha sido efetuada pelo INFARMED, 
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devendo ser demonstrado o valor do medicamento proposto face às alternativas 

terapêuticas existentes20. 

 

4.3.5. Medicamentos Anti-Infecciosos 

 

O número crescente de resistências que se tem verificado por parte de 

microorganismos é um problema de grande preocupação a nível hospitalar. De modo a 

gerir este problema foram tomadas medidas, nomeadamente a divisão dos antibióticos 

em duas categorias: antibiótico que não necessitam de justificação e antibióticos que 

necessitam de justificação, sendo que para a prescrição dos últimos é necessário o 

preenchimento de um documento de justificação (Anexo 12). 

5. Farmacotecnia 
 

 A Farmacotecnia é a área onde é efetuada a preparação de medicamentos que 

não estejam disponíveis no mercado, surgindo de necessidades específicas de 

determinados doentes, como em alguns casos de recém-nascidos, crianças, idosos e 

doentes com patologias especiais.  

 As principais preparações realizadas neste setor abrangem preparações 

citostáticas, preparações asséticas, soluções para nutrição parentérica, manipulação de 

medicamentos comercializados e acondicionamento em dose unitária (reembalagem) 4. 

5.1. Preparação de Medicamentos 

 

 Atualmente, na Unidade Hospitalar de Chaves não são preparados muitos 

medicamentos, contudo os SF possuem uma sala adequada à sua preparação e controlo.  

 A sala de preparação deve apresentar determinadas condições, que permitam 

uma diminuição do risco de contaminações, como uma dimensão adequada, boa 

iluminação e ventilação, humidade e temperatura controladas e as superfícies e 

equipamentos devem possuir características que facilitem a sua limpeza e desinfeção. 

Quanto à desinfeção e limpeza da área de preparação, esta fica a cargo de uma AO. 

 A preparação de medicamentos pode ser realizada por um farmacêutico ou por 

um TDT, sendo sempre supervisionada pelo farmacêutico. Todo o processo é registado 

numa folha de registo (Anexo 13). 

Neste local deve-se sempre cumprir as normas básicas de higiene, que incluem o 

uso de vestuário adequado por quem realiza a preparação e correta desinfeção das mãos 
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antes da operação. Deverá haver um local próprio para guardar vestuário ou objetos de 

uso pessoal e é proibido comer e fumar. 

 Os equipamentos utilizados devem ser calibrados e controlados de forma 

periódica, de maneira a assegurar a exatidão das medidas efetuadas, sendo que o seu 

controlo deve ser registado. 

 Na Unidade Hospitalar de Chaves as preparação mais comumente efetuadas são: 

solução de Salicilato de Sódio 2% (utilizada em medicina física e reabilitação), suspensão 

oral para mucosite (com nistatina, lidocaína e bicarbonato de sódio), ácido tricloroacético 

80% e papéis medicamentosos (para pediatria). 

 Durante o meu período de estágio tive a oportunidade efetuar a preparação de 

papéis medicamentosos4. 

 

5.2. Reembalagem  

 

 A reembalagem de medicamentos surge em situações em que seja necessária 

uma dose que não existe no mercado ou quando um dado medicamento não está 

disponível sob a forma de dose unitária. Para este efeito, os SF do Hospital de Chaves 

possuem uma sala destinada à reembalagem, tratando-se de um processo realizado por 

um TDT e validado por um farmacêutico. 

 Este processo é essencial a todos os sistemas de distribuição de medicamentos, 

permitindo uma redução do tempo dedicado à preparação da medicação a administrar, 

dos riscos de contaminação do medicamentos e de erros associados à administração. 

Desta forma é assegurado que o medicamento é utilizado com segurança, rapidez e 

comodidade. 

A reembalagem de medicamentos é realizada numa sala destinada para o efeito, 

com todo o equipamento necessário, através de um método semi-automático. Antes de 

cada reembalagem, é feita a programação do procedimento no sistema informático que 

se encontra acoplado à máquina de reembalagem, onde é colocado a substância ativa, 

dose, forma farmacêutica, laboratório fabricante, número de lote do fabricante, número de 

lote de reembalagem, prazo de validade e identificação da instituição responsável pela 

reembalagem. 

Alguns cuidados devem ser tidos em conta na execução da reembalagem, como a 

limpeza do equipamento com álcool a 70ºC e utilização de luvas, nos casos de 

medicamentos a granel. No fim do procedimento deve-se verificar se todos os 

compartimentos contêm apenas um medicamento e se estes estão bem selados. 
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Quanto ao prazo de validade que é atribuído nos medicamentos a granel, este 

não deverá exceder 25% do tempo entre a data de reembalamento e o prazo de validade 

original, ou poderá ser de 6 meses, desde que 25% do prazo de validade do fabricante 

seja superior a 6 meses. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de observar de perto todo o processo 

de reembalamento, bem como de participar ativamente nesta tarefa4.  

 

6. Informação de medicamentos 

 

O farmacêutico hospitalar tem um papel crucial quanto à informação dos 

medicamentos aos utentes, sendo importante a sua consciência quanto à importância da 

confidencialidade e dos princípios éticos e legais. Esta informação é essencial para 

assegurar o uso racional e seguro dos medicamentos. 

No sentido de proporcionar aos farmacêuticos informação sobre os medicamentos, 

visando a resolução de problemas e a toma de decisões, com base em provas científicas, 

foi criado o Centro de Informação do Medicamento (CIM). O CIM disponibiliza desta 

forma informação atualizada, o que permite uma atualização continuada dos colegas. 

A informação pode ser transmitida ativa ou passivamente, sendo que a primeira é 

feita segundo iniciativa do CIM, através de seminários, folhetos informativos, etc., 

encontrando-se em permanente colaboração com as Comissões Especializadas do 

hospital. Quanto à informação passiva, esta diz respeito ao esclarecimento de dúvidas 

que surjam por parte dos profissionais de saúde4,21.  

 

7. Farmácia Clínica, Farmacovigilância 

7.1. Farmácia Clínica 

 

 O farmacêutico hospitalar para além do seu papel ao nível da preparação e de 

dispensa de medicamentos, trabalha em conjunto com uma equipa de diferentes classes 

profissionais e acompanha diretamente doentes nos serviços. Deste modo, a sua ação 

engloba muito mais que a parte técnica e científica do medicamento, abrangendo uma 

intervenção baseada no bem-estar do doente, procurando a melhor maneira de prestar 

os seus serviços com os menores riscos associados possíveis4. 

 

7.2. Farmacovigilância 
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 A farmacoviligância tem como objetivo a melhoria da qualidade e segurança dos 

medicamentos, através da deteção, avaliação e prevenção de reações adversas dos 

medicamentos.  

 Desta forma, o farmacêutico hospitalar tem um papel crucial na notificação de 

reações adversas decorrentes da utilização de medicamentos, que muitas vezes têm um 

carácter agressivo.  

 Em Portugal foi criado, em 1992 pelo Despacho Normativo nº107/92,de 27 de 

junho, o Sistema Nacional de Farmacovigilância, regulamentado pelo DL nº242/2002, de 

5 de novembro, sendo o Infarmed a instituição responsável pelo seu acompanhamento e 

coordenação4. 

8. Qualidade  
  

Os SF do CHTMAD regem-se por uma política de qualidade que assegura um 

serviço que satisfaça as necessidades dos doentes, promovendo a sua melhoria 

contínua, sendo esta disposta a procedimentos padronizados estando os SF e o serviço 

de Imuno-hemoterapia certificados pela norma ISSO 2001:2008 e a conformidade das 

consultas externas de Chaves, Lamego e Vila Real declarada pela norma ISSO 

9001:2000. 

Tendo o CHTMAD obtido acreditação pela Joint Comission International (JCI), em 

Outubro de 2010 e sendo esta obtida pelas quatro Unidades Hospitalares, é visível o 

nível de compromisso com a Melhoria da Qualidade e Segurança do Doente.  

A JCI é líder mundial em acreditação de instituições de saúde, sendo responsável 

pela avaliação dos mais rigorosos padrões internacionais de qualidade e segurança do 

paciente, abrangendo diversas áreas22. 

9. Comissões Hospitalares 
 

As comissões hospitalares surgiram com o objetivo de implementar regras e 

normas de procedimento, melhorando a qualidade dos cuidados de saúde prestados pela 

instituição hospitalar em causa. No CHTMAD existem comissões onde o farmacêutico 

hospitalar participa ativamente, apresentando um papel crucial. 

 

9.1. Comissão de Farmácia e Terapêutica  
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 A Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) é regulada pelo Despacho nº 

1083/2004, de 1 de Dezembro de 2003, que define que esta tem de ser constituída por 

um máximo de seis membros, com número igual de farmacêuticos e de médicos. Estes 

são nomeados pelo diretor dos SF e pelo diretor clínico do hospital, respetivamente, 

sendo este último o presidente da CFT. 

 A CFT atua como órgão de ligação entre os SF e os serviços de ação médica, 

pronunciando-se quanto à correção da terapêutica prescrita aos doentes. As suas ações 

passam também por zelar pelo cumprimento do Formulário Hospitalar Nacional e suas 

adendas e emitir pareceres acerca dos medicamentos a incluir ou excluir deste23. 

 

9.2. Comissão de Ética 

 

As Comissões de Ética para a Saúde (CES) são constituídas por sete membros 

de diferentes classes profissionais, desde médicos e farmacêuticos a psicólogos e 

teólogos, entre outros. 

De acordo com o Decreto-Lei nº97/95, de 10 de maio, a sua existência surge da 

necessidade de reflexão a nível ético de determinadas situações, existindo tanto nas 

instituições públicas como privadas. 

Cabe às CES garantir e proteger a dignidade e integridade humanas, através da 

análise de temas da prática médica que envolvam questões éticas24. 

 

9.3. Comissão de Controlo da Infeção (CCI) 

 

 No âmbito do Plano Nacional de Prevenção e Controlo da Infeção Associada aos 

Cuidados de Saúde (PNCI), provado pelo Despacho nº14178/2007, foi determinada a 

criação de Comissões de Controlo de Infeção (CCI). 

 Esta abrange a vigilância epidemiológica, a elaboração e monitorização do 

cumprimento de normas e recomendações de boa prática e formação dos profissionais, 

vertentes essenciais para um programa de prevenção e controlo de infeção25. 

10. Trabalhos desenvolvidos 
 

 Durante o meu estágio foi-me proposto a pesquisa de algumas informações 

específicas sobre alguns fármacos. Realizei, entre outras, uma pesquisa sobre a 
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posologia do Octreotido para a realização de um folheto informativo, uma vez que se tem 

verificado algumas dúvidas por parte dos médicos. 

 

10.1. Octreotido 

 

O Octreotido é um análogo da somatostatina, tendo uma ação mais potente e 

duradoura que esta. Este fármaco atua por inibição de algumas hormonas, 

nomeadamente da hormona do crescimento, do glucagon e insulina. Tal como a 

somatostina, ele suprime a resposta da Hormona Luteinizante (LH) à Hormona 

Libertadora de Gonadotrofina (GnRH), diminui o fluxo sanguíneo e inibe a libertação de 

serotonina, gastrina, peptídeo intestinal vasoativo, secretina, motilina e polipeptídeo 

pancreático. 

 A descoberta da Octreotido constitui um grande avanço no tratamento de tumores 

carcinoides, sendo atualmente o tratamento mais eficiente quanto ao alívio dos sintomas, 

mostrando recentemente que inibe o crescimento do tumor. Devido ao seu mecanismo de 

inibição de hormonas, o Octreotido é utilizado também no tratamento do tumor 

pancreático neuroendócrino que secreta peptídeo intestinal vasoativo, do crescimento 

excessivo dos ossos e tecidos moles (acromegalia) e na prevenção de complicações 

após cirurgia e de hemorragias das veias do esófago.  

  

10.1.1. Posologia 

Acromegalia: 

Injeção subcutânea, intravenosa: 

Dose inicial: 0,05 mg (permite adaptação aos efeitos adversos a nível gastrointestinal) - 

0.1 mg.  

Dose de manutenção: 0,1 mg três vezes por dia ou 0,15 mg duas vezes por dia 

Na maioria dos pacientes a dose ótima diária é de 0,1 mg 3x/dia, contudo alguns doentes 

podem requerer até 0,5 mg 3x/dia 

Dose máxima: 1,5mg/dia. 

Injeção intramuscular de libertação prolongada: doente deve estar estabilizado pela 

administração subcutânea há pelo menos 2 semanas. Administração de 20 mg IM na 

região do glúteo a cada 4 semanas, durante 3 meses. 
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- Depois de 3 meses de administração: 

 GH≤1 ng/ml, IGF-1 normal e sintomas controlados: reduzir dose para 10mg IM 

a cada 4 semanas 

 GH≤ 2,5 ng/ml, IGF-1 normal e sintomas controlados: manter dose (20 mg IM 

a cada 4 semanas) 

 GH>2,5 ng/ml, IGF-1, IGF-1 elevado e/ou sintomas não controlados: aumentar 

dose para 30 mg IM a cada 4/4 semanas 

Nota: nos doentes não controlados a uma dose de 30 mg a cada 4 semanas a dose deve 

aumentar para 40 mg a cada 4 semanas. Não são recomendadas dose superiores a 40 

mg. 

Deve ser interrompido anualmente por um período de 4 semanas (8 semanas no 

caso de injeção de libertação prolongada) nos doentes que fizeram radioterapia. O 

tratamento deve ser retomado no caso de os sintomas retornarem. 

 

Tumor carcinoide: 

Injeção subcutânea, intravenosa: 

Dose inicial (primeiras 2 semanas): 0,1-0,6/dia em 2-4 doses. Aumento de 0,05-0,75 

mg/dia (dose máxima de 1,5 mg/dia) 

Injeção intramuscular de libertação prolongada: doente deve estar estabilizado com 

injeção subcutânea há pelo menos 2 semanas. Administração de 20 mg IM na região do 

glúteo a cada 4 semanas, durante 2 meses. 

- Depois de 2 meses de administração: 

 Sintomas não controlados: aumentar dose para 30 mg IM a cada 4 semanas 

 Sintomas controlados: reduzir a dose para 10 mg IM durante um período de 

experiência  

 Dose > 30 mg IM não é recomendada 

Nota: os doentes com exacerbações periódicas dos sintomas podem requerer injeções 

subcutâneas temporárias (na dose que faziam anteriormente) em adição à injeção 

intramuscular de libertação prolongada, até que os sintomas sejam controlados. 
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Prevenção de hemorragias das veias do esófago: 

Dose habitual: 0,025 mg/h via perfusão numa veia durante 2 a 5 dias (dose pode ser 

aumentada até 0,05mg/h) Pode ser necessário repetir a dose na primeira hora se a 

hemorragia não for controlada. 

Nota: Monitorizar níveis de açúcar no sangue durante o tratamento. 

 

Tumor pancreático neuroendócrino que secreta peptídeo intestinal 

vasoativo: 

 

Injeção subcutânea, intravenosa: Primeiras 2 semanas: 0,2-0,3 mg/dia em 2-4 doses.  

Dose diária: 0,15-0,75 mg/dia. Raramente são requeridas doses superiores a 0,45 mg/dia 

 

Injeção intramuscular de libertação prolongada: doente deve estar estabilizado com 

injeção subcutânea há pelo menos 2 semanas. Administração de 20 mg IM na região do 

glúteo a cada 4 semanas, durante 2 meses. 

 

Nota: doentes a receber injeção de libertação prolongada devem continuar a receber as 

injeções subcutâneas durante as primeiras 2 semanas na mesma dose para manter os 

níveis terapêuticos (alguns doentes requerem 3-4 semanas). 

Doentes com exacerbações periódicas dos sintomas podem requerer injeções 

subcutâneas temporárias (na dose que faziam anteriormente) em adição à injeção 

intramuscular de libertação prolongada, até que os sintomas sejam controlados 

 

Depois de 2 meses de administração: 

 

 Sintomas não controlados: aumentar dose para 30 mg IM a cada 4 semanas 

 Sintomas controlados: reduzir a dose para 10 mg IM durante um período de 

experiência  

 Dose > 30 mg IM não é recomendada 

 

Prevenção de complicações após operação pancreática: 

Dose inicial pelo menos 1 hora antes da operação 

Dose habitual: 0,1 mg 3x/dia durante 7 dias (injeção subcutânea) 
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Precauções: 

Antes da administração deixar a solução atingir a temperatura ambiente, para 

diminuir o desconforto na zona de administração. 

11. Conclusão 
 

 Durante os dois meses de estágio nos SF da Unidade Hospitalar de Chaves tive a 

oportunidade de acompanhar de perto o funcionamento de uma farmácia hospitalar, área 

na qual não tinha nenhuma experiência prática. Pude consolidar e adquirir novos 

conhecimentos numa área onde o farmacêutico desempenha um papel fundamental.  

 Durante este período acompanhei de perto todas as áreas em que o farmacêutico 

hospitalar é ativo, sendo acompanhada por profissionais que me explicaram 

detalhadamente todos os passos e cuidados a ter na execução das várias tarefas.  

 Esta experiência permitiu-me desenvolver não só a nível técnico e científico como 

também pessoal, através da relação diária com diferentes classes profissionais e do 

contacto com doentes com patologias complexas. 

 São os moldes dos profissionais com quem tive oportunidade de trabalhar que 

quero seguir no futuro, de modo a que também eu me possa tornar numa boa 

profissional. 
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13. Anexos  
 

Anexo 1 – Pedido  de Introdução de um Medicamento à Adenda Hospital do FHNM 
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Anexo 1 (continuação) – Pedido de Introdução de um Medicamento à Adenda Hospital do 

FHNM 
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Anexo 2 – Registo de Distribuição Individualizada 
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Anexo 3 – Alerta da Farmácia 
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Anexo 4 – Registo de erros de medicação 
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Anexo 5 – Dispensa de Medicamentos em Ambulatório 
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Anexo 5 (continuação) – Distribuição de Medicamentos em Ambulatório 
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Anexo 6 – Anexo X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Anexo 7 – Mapa de Eritropoietinas 
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Anexo 8 – Registo da Entrada de Medicamentos Hemoderivados 
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Anexo 9 – Requisição/Distribuição/Administração de Medicamentos Hemoderivados 
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Anexo 10 – Registo de Distribuição de Hemoderivados 
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Anexo 11 –  Justificação de Medicamento Extra-Formulário 
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Anexo 12 – Prescrição e Requisição de Anti-Infecciosos 
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Anexo 13 – Ficha de Preparação de Manipulados 

 

 

 




