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Resumo 

A área da saúde é extremamente abrangente e o seu sucesso depende da correta perceção 

de conceitos, e execução de medidas de acordo com as orientações dadas pelos profissionais. 

Assim o farmacêutico assume um papel relevante, enquanto profissional que tem o último contato 

com o doente antes da dispensa do medicamento, ou como aconselhador do utente. 

De forma a realçar este potencial, o ministério da saúde e a associação nacional de 

farmácias, fizeram um acordo que define as intervenções futuras onde o farmacêutico poderá 

interagir e acrescentar valor, em farmácia comunitária. Duas das áreas referidas são os 

Medicamentos Genéricos e a Diabetes Mellitus. 

Os Medicamentos Genéricos ainda suscitam dúvidas à população, sendo um tema 

frequentemente questionado durante o atendimento. Como tal, foi proposta a realização de um 

inquérito para assim determinar as maiores dúvidas da população, e com base nos seus resultados 

foi formulado um panfleto para distribuição do público. 

A Diabetes Mellitus é uma patologia que pode originar complicações que comprometam 

a morbilidade dos utentes, o que torna importante a consciencialização da doença e a 

sensibilização dos utentes para a medicação da glicémia. O farmacêutico pode intervir na vertente 

farmacológica e não farmacológica, aconselhando o utente na prevenção da doença e suas 

complicações. Assim, foi realizado um fluxograma de atendimento farmacêutico, e um rastreio 

para a população da farmácia, onde fosse possível o seguimento do modelo de aconselhamento 

proposto. 

Para além dos casos propostos, é abordado o funcionamento de uma farmácia 

comunitária, englobando as principais áreas e descrevendo as atividades do farmacêutico. Os 

casos práticos e o cronograma das atividades estão descritos, realçando a diversidade do trabalho 

farmacêutico e as suas diferentes áreas de atuação.    
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1. Caso Clínico I: Medicamentos Genéricos 

Os Medicamentos Genéricos (MG) apresentam o mesmo princípio ativo, forma 

farmacêutica, dosagem e indicação terapêutica que o Medicamento de Referência (MR), sendo 

lançados no mercado com igual eficácia, segurança e qualidade[1]. 

A 9 de Agosto de 2014, o Ministério da Saúde e a Associação Nacional de Farmácias 

estabeleceram um acordo sobre a implementação de programas de Saúde Pública, com o objetivo 

de alargar a intervenção das farmácias. Um dos referidos envolve o aumento da dispensa de MG 

para 60% em 2014, com possível regime de incentivos para as farmácias que atingirem essa 

meta[2].  

A área dos MG continua a ser relevante do ponto de vista social e económico, sendo 

necessário entender-se a evolução que estes medicamentos têm tido no mercado português e a 

visão e entendimento dos consumidores. Apesar das inúmeras campanhas para o uso do MG, o 

consumidor final ainda revela falta de conhecimento e incerteza de conceitos, sendo uma das 

temáticas mais frequentemente questionadas durante o atendimento farmacêutico. 

1.1. Evolução dos Medicamentos Genéricos em Portugal 

Em Portugal, a Saúde tem-se revelado uma das áreas com maior despesa exigindo 

intervenções sucessivas e medidas de restrição económica, a fim de melhorar a sua rentabilidade. 

O mercado de medicamentos tem um forte contributo para o aumento dessa despesa, verificando-

se um elevado crescimento na última década (Figura 1).  

 

 

Figura 1. Gráfico representativo da evolução da despesa do medicamento na última década. Resultados 

expressos por paridades de poder de compra[3]. 

 

Assim, nos últimos anos a política do medicamento tem-se direcionado para o controlo 

dos gastos, nomeadamente com incentivos para o consumo de MG, que permitem custos 

reduzidos para o Estado em comparticipações, e igualmente menor custo para o consumidor. 

Evolução da Despesa de Medicamentos 
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Os MG em Portugal foram introduzidos em 1990, no Decreto-Lei nº 81/90 de 12 de 

Março, no entanto pouca legislação acompanhou esta entrada, não se tendo verificado a adesão 

por parte de utentes e profissionais de saúde[4]. 

Assim, até meados do ano 2000 a cota de mercado de MG era extremamente reduzida, 

tendo-se verificado um aumento, inicialmente lento, e de seguida em crescente, a partir desta data. 

A razão deste aumento, prende-se sobretudo com a obrigatoriedade de prescrição pela 

Denominação Comum Internacional (DCI), descrita na Lei nº14/2000 de 8 de Agosto e no 

Decreto-Lei nº271/2002 de 2 de Dezembro. Seguidamente, várias medidas foram implementadas, 

nomeadamente o estabelecimento do preço de venda ao público (PVP) dos MG inferior a 35% ou 

20% relativo ao MR. Bem como, a divulgação de informação sobre o conceito de MG através de 

campanhas publicitárias, que promoveu uma maior adesão[3]. 

Em 5 anos, aproximadamente, o mercado de MG cresceu de 1% para 19,26% no primeiro 

trimestre de 2008, como tal, Portugal foi considerado um caso de sucesso na dispensa de MG na 

Europa[4]. 

Em 2013, a meta de dispensa de MG foi atingida, tendo o valor percentual de 45. Com 

estes resultados, foi possível um decréscimo dos encargos do Sistema Nacional de Saúde (SNS) 

de 29,3%, o correspondente a 480 Milhões de euros. Relativamente aos utentes também se 

verificou uma diminuição dos seus encargos em 6,2%, equivalente a 43 Milhões de euros. Para 

2014, a cota de mercado ambicionada é de 60%, exigindo-se maior divulgação, aconselhamento 

e prescrição dos MG, acompanhada da entrada no mercado de novos medicamentos[5].  

1.2. Exclusividade de Dados e Patentes 

O MR corresponde ao produto original e por isso é detentor da exclusividade de 

comercialização até que a patente e os certificados complementares de proteção caduquem. Desta 

forma, a empresa fica salvaguardada da cópia do seu produto inovador e permite a rentabilização 

do investimento efetuado. 

O produto inovador pode ter exclusividade de mercado de 6 ou 10 anos, dependendo do 

país que concedeu a Autorização de Introdução no Mercado (AIM), ou de 10 anos caso esta tenha 

sido efetuada pelo processo centralizado. Só após este período, o requerente de AIM do MG pode 

fazer referência à documentação do medicamento original (Figura 2)[4]. Esta norma segue para 

todos os processos submetidos até 30 de Outubro de 2005, uma vez que a Comunidade Europeia 

estabeleceu na Diretiva 2004/27, que todos os produtos inovadores iriam ter um período de 

exclusividade de 8 anos, a partir do qual, as empresas de MG poderiam submeter o pedido de 

AIM, que até entrada efetiva do MG no mercado, levará 2 anos adicionais. É também contemplada 

uma extensão desta exclusividade, para um máximo de 1 ano, caso nos primeiros 8 anos de 

comercialização, sejam evidenciadas novas indicações com benefício clínico significativo[6].  
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Figura 2. Representação esquemática da exclusividade de dados da União Europeia, na submissão de um 

processo de AIM[6]. 

  

Os Certificados Complementares de Proteção podem ser requeridos pelas Indústrias 

Farmacêuticas, com o objetivo de alargar o período de exclusividade no mercado até um máximo 

de 5 anos, para conseguirem amortizar os custos de investimento. Desta forma, as entidades 

reguladoras estão impedidas de aceitar submissões de AIM com base na bioequivalência[7]. 

1.3.  Autorização de Introdução no Mercado 

Para ser aprovada a entrada de medicamentos é necessário que estes sejam avaliados pela 

Agência Europeia do Medicamento (EMA) ou por agências nacionais, sendo em Portugal essa 

responsabilidade da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED). 

Estas entidades podem aprovar a AIM através de quatro tipos de Procedimentos[8]: 

Procedimento Centralizado: O pedido de AIM é efetuado à EMA que, através de comités 

de peritos nomeados por todos os Estados Membros (Comité dos Medicamentos para Uso 

Humano, Comité dos Medicamentos para Uso Veterinário, Comité dos Medicamentos Órfãos, 

Comité dos Medicamentos à Base de Plantas, Comité para Terapêuticas Avançadas, Comité 

Pediátrico e Comité de Avaliação de Risco de Farmacovigilância[9] efetua a avaliação e caso aceite 

a AIM é válida na Comunidade Europeia. 

Procedimento de Reconhecimento Mútuo: É efetuado quando a AIM já é válida para um 

Estado Membro e o requerente pretende que esta seja alargada a outro(s) Estado(s) Membro(s), 

nesta situação, a AIM é avaliada pelos restantes Estados durante um período de 90 dias.  

Procedimento Descentralizado: É semelhante ao procedimento por reconhecimento 

mútuo, distinguindo-se pela ausência prévia de AIM num Estado Membro, sendo esta submetida 

em simultâneo ao Estados Membros desejados pelo requerente. Nesta situação, é eleito um Estado 

Membro de referência que efetua o relatório de avaliação a ser, posteriormente apreciada e aceite 

pelos restantes Estados Membros. 

Fórmula de exclusividade de Dados: 8 + 2 (+ 1) 

 
Exclusividade de Dados 

Autorização de 
Introdução no 
Mercado (AIM) 

para o 
Medicamento 
de Referência 

Submissão de 
AIM para o 

Medicamento 
Genérico 

Lançamento do 
Medicamento 
Genérico no 

Mercado 

8 Anos 10 Anos +1 Ano 

Exclusividade de 

Mercado 

Avaliação do AIM 

Exclusividade de 

Mercado Adicional 
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Procedimento Nacional: Obtido quando apenas se pretende a introdução do medicamento 

num Estado Membro ou para início de um Procedimento por Reconhecimento Mútuo. 

Para os MG a maioria de pedidos de AIM ocorre por Procedimento de Reconhecimento 

Mútuo e Procedimento Descentralizado. Estas autorizações têm validade de 5 anos, requerendo 

nessa altura nova avaliação, após a qual o medicamento adquire um período de validade ilimitado, 

salvo exceções requeridas pelas agências reguladoras.  

Para a AIM de MG é exigido um controlo rigoroso, tendo estes de respeitar os mesmos 

parâmetros dos medicamentos de referência, estando apenas isentos de apresentar ensaios pré-

clínicos e clínicos quando demonstrem bioequivalência através dos ensaios de biodisponibilidade, 

ou caso estes não se adequem, por estudos de farmacologia clínica apropriados ou outros 

solicitados[10]. 

1.4. Bioequivalência 

Os ensaios de bioequivalência têm como objetivo comparar as biodisponibilidades de 

dois medicamentos considerados equivalentes farmacêuticos ou alternativas farmacêuticas, e que 

tenham sido administrados na mesma dose molar. Entende-se por equivalentes farmacêuticos, os 

medicamentos que contêm a mesma substância ativa, na mesma dose e na mesma forma 

farmacêutica[10]. 

Os ensaios exigidos aos MG assentam no pressuposto que a substância ativa já foi 

extensamente estudada no MR, tendo sido comprovada a sua segurança, eficácia e qualidade, na 

referida dose e forma farmacêutica. Desta forma, os MG têm de comprovar que em iguais 

condições conseguem apresentar semelhante biodisponibilidade. Este parâmetro farmacocinético 

permite medir a velocidade e o grau de absorção da substância ativa, através da concentração 

plasmática do fármaco ao longo do tempo[11]. Assim, é registada a concentração plasmática 

máxima e o tempo correspondente, tendo de estar contidos entre a concentração máxima tolerada 

e a concentração mínima efetiva, intervalo que corresponde à margem terapêutica. Com base no 

gráfico formado, é calculado o parâmetro Área Sobre a Curva (AUC) que corresponde à exposição 

do organismo ao fármaco[11].  

Os dois produtos são considerados bioequivalentes caso se verifique uma variação não 

superior a 20%, uma vez que é considerada, pouco significativa em termos clínicos. Assim, o 

quociente MG:inovador relativo à AUC e à concentração máxima tem de estar compreendido 

entre 0.8 e 1.25, para um intervalo de confiança de 90%. De igual forma, o tempo máximo também 

não pode apresentar uma diferença significativa[12, 13]. Com base nestes critérios, para 

medicamentos que cumpram os requisitos de bioequivalência, considera-se que originem 

semelhante efeito terapêutico[13]. 
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Nos ensaios experimentais, a maioria dos quocientes está próximo do valor 1. Uma vez 

que, caso se situassem perto dos limites, a variação em relação a média seria muito reduzida para 

o cumprimento de um intervalo de confiança de 90%[12].  

Estes dados, vêm contrapor o argumento da existência de uma diferença de 45% entre o 

MR e o MG[13] . Dois estudos efetuados pela FDA avaliaram 127[14] e 2000[15] MG quanto às 

diferenças de biodisponibilidade para a AUC e concentração máxima, tendo-se verificado uma 

variação de 3% a 4% em relação ao valor médio, revelando que na maioria das situações as 

diferenças de biodisponibilidade são inferiores a 10% [12, 16]. 

Nos ensaios de biodisponibilidade, usualmente é medida a concentração de princípio 

ativo na corrente sanguínea, por pressuposto que esta se encontra em equilíbrio com o alvo 

farmacológico, conseguindo fazer-se a correlação indireta entre o efeito clínico e a concentração 

de fármaco, uma vez que na maioria das situações, não é possível medir-se diretamente a 

concentração no local ativo. Quando não é possível medir-se a concentração de fármaco na 

corrente sanguínea, pode utilizar-se a urina ou fatores farmacodinâmicos que possibilitem a 

visualização do efeito clínico, sendo no entanto, recursos de menor precisão[17].Nestes ensaios são 

igualmente contempladas as interações entre fármacos, os fatores fisiológicos e patológicos e a 

forma como alteram a absorção. 

Os ensaios de bioequivalência são habitualmente efetuados em voluntários saudáveis, dos 

dois géneros (quando aplicável), de peso médio e idades compreendidas entre os 18 e os 60 anos. 

Tendo em conta a relevância estatística, o número de voluntários varia de acordo com o ensaio, e 

está, habitualmente compreendido entre 12 a 40 indivíduos. Esta escolha é acompanhada de 

exames médicos, que se alargam durante o período de ensaio e após o mesmo[17].  

De forma a reduzir possíveis interferentes, as condições do estudo devem ser 

normalizadas para vários parâmetros, sendo ainda possível optar por um modelo de estudo 

cruzado, onde ambos os medicamentos são administrados ao mesmo doente. Neste modelo os 

voluntários iniciam a toma com um dos medicamentos, que quando termina é seguida de um 

período de eliminação, garantindo-se a eliminação do fármaco antes da toma do segundo 

medicamento a testar. Desta forma, há também uma redução da variabilidade interindividual[17, 

18].  

A substituição dos ensaios pré-clínicos e clínicos por ensaios de biodisponibilidade 

permite que não se repitam desnecessariamente experiências em seres Humanos e animais 

garantindo-se a mesma qualidade, eficácia e segurança[19]. As avaliações relativas ao método de 

produção, pureza, estabilidade do produto, boas práticas de fabrico e controlo de qualidade são 

igualmente exigidas como nos medicamentos de referência. 

Contudo, existem alguns medicamentos que os estudos de bioequivalência incutem maior 

precaução relativamente ao uso do MG. No caso de fármacos de estreita margem terapêutica, 

pequenas alterações na concentração sanguínea do fármaco, podem originar diferentes respostas 
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terapêuticas ou evidenciar episódios de toxicidade [20]. Na década de 70, na Austrália, surgiu um 

surto de intoxicação pelo uso de fenitoína, onde se verificou que 87% dos pacientes apresentavam 

valores superiores à concentração máxima tolerada. Este surto foi desencadeado pelo MR, que 

tinha alterado o excipiente da formulação para lactose, alterando a resposta fisiológica [21]. 

Atualmente, as agências reguladoras para medicamentos de estreita margem terapêutica, 

exigem uma variação não superior a 10% nos parâmetros farmacocinéticos, dependendo do 

fármaco. No entanto, toda a indústria farmacêutica está em constate evolução, estando em 

discussão possíveis melhoramentos na determinação da bioequivalência para estes fármacos[22]. 

Iguais precauções têm sido realçadas para medicamentos de largo espetro terapêutico, 

como é o caso dos antibióticos, e medicamentos com elevadas alterações intra e interindividuais 

[20]. 

1.5. Excipientes 

Apesar dos MG serem bioequivalentes, estes não são propriamente réplicas do 

medicamento original, existindo igualmente um processo de investigação. Aquando queda da 

patente, o laboratório do MG não tem acesso à documentação completa, sendo esta apenas 

revelada às autoridades reguladoras. Consequentemente, para a produção do MG é exigida 

investigação aos laboratórios para a obtenção do princípio ativo e da formulação final, que 

posteriormente é avaliada pelas autoridades competentes e aí comparada com os dados do MR[19]. 

Existindo esta variabilidade, para a produção de MG são utilizados diferentes excipientes 

do MR. Contudo, a utilização destes constituintes implica igualmente uma aprovação pelas 

agências reguladoras, tendo estes de cumprir os requisitos dos documentos oficiais[23], sendo 

identicamente seguros aos excipientes usados pelo MR. No entanto, as reações de alergia e 

intolerância podem ocorrer, sendo o principal responsável pelo aparecimento de efeitos adversos. 

 

1.6. Projeto I: Inquérito sobre Medicamentos Genéricos 

Na farmácia comunitária uma questão frequentemente referida pelos utentes é se os MG 

são iguais aos MR. Não sabendo, na altura da dispensa, qual o medicamento a optar. Este 

desconhecimento aparenta estar relacionado com o conceito de medicamento genérico, que ainda 

gera confusão nos utentes, nomeadamente no custo associado e na grande diversidade de 

genéricos. 

Com o intuito de clarificar quais as dúvidas dos utentes, a sua aceitabilidade quanto aos 

MG e os seus conhecimentos, foi proposta a realização de um inquérito, de forma anonima 

(Anexo 1). 

 

Os objetivos proposto para o tema de MG foram: 

 Verificar o conhecimento que população tem dos MG. 
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 Identificar as dúvidas relativas aos MG. 

 Verificar a aceitabilidade dos MG. 

 Informar a população de acordo com as dúvidas suscitadas. 

1.6.1. Resultados e Discussão I 

1.6.1.1. Inquérito 

O inquérito realizado (Anexo 1) foi idealizado para identificar as principais dúvidas da 

população em estudo, e também registar a aceitabilidade dos MG tendo em conta diferentes 

grupos terapêuticos e experiências com tomas anteriores. O inquérito foi realizado durante o mês 

de Agosto e Setembro tendo sido recolhidos 104 inquéritos, de forma anónima e consentido o uso 

dos seus dados para este caso de estudo. 

1.6.1.2. Dados dos utentes 

No inquérito foram registados dados dos indivíduos relativamente a cinco faixas etárias 

e quanto ao género. A população é maioritariamente feminina (61%), e apresenta uma distribuição 

semelhante nas faixas etárias, sendo superior nos indivíduos com idade superior a 61 anos (26%) 

e inferior na faixa etária de 18-30 (17%) (Anexos 2 e 3). 

1.6.1.3. Questões iniciais (1,2,3) 

As questões iniciais serviam de introdução ao tema, para aferir o conhecimento básico 

sobre os MG, e a sua toma. Em caso afirmativo, era questionado quanto à influência da escolha 

por MG, se por opção própria, pelo médico, ou pelo farmacêutico. 

Em termos percentuais, 97% da população sabia o que era um MG, e cerca de 91% já 

tinha tomado (Anexos 4 e 5). Relativamente ao incentivo da toma, verifica-se que os médicos, 

como profissionais de saúde têm maior influência, estando em segundo lugar a opção própria dos 

utentes (Anexo 6). Aqui efetuou-se uma relação cruzada, tendo em conta a faixa etária e a 

influência na opção pelos MG, verificando-se que nas camadas mais jovens (18-40) a opção 

própria era superior ao incentivo pelo médico, e no caso das faixas etárias mais elevadas (> 41) o 

contrário era observado (Anexo 7). 

Estes dados podem estar relacionados com uma ligação doente-médico mais dependente 

na população mais velha e pelo menor conhecimento do conceito de MG[24]. Enquanto nas faixas 

etárias mais novas, é privilegiado o seu próprio controlo pela sua terapêutica, sendo o consumidor 

final a ditar a opção MG ou MR[25]. 

O farmacêutico, neste estudo, é o menos influente. Neste contexto, o seu papel não se 

adequa tanto como incitador, mas como profissional que ajuda na clarificação de conceitos e na 

compreensão das prescrições.  

1.6.1.4. Questões 4 e 5 

A elaboração destas questões teve o propósito de se determinar a aceitabilidade e a 

desconfiança do consumidor, relativamente aos MG. A questão “Confia nos Laboratórios de 

MG?” foi divida em “Sim”, “Alguns” e “Não”, com o objetivo de verificar se existe variação 
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entre os laboratórios, tendo em conta que alguns utentes pedem especificamente um laboratório 

de MG, ou questionam quanto à sua origem. 

A maioria dos inquiridos confia nos laboratórios dos MG (60%) e 25% optou pela alínea 

“Alguns” (Gráfico 7, Anexos 8 e 9). Nesta última era também pedido, de forma facultativa, a 

exemplificação dos laboratórios em que mais confiava. Apenas 8% respondeu à questão, no 

entanto foi verificado que muitas das respostas não correspondiam a laboratórios mas a 

medicamentos. Estes resultados corroboram o observado durante os atendimentos, que a maioria 

dos utentes não sabe o laboratório que faz dos MG, inclusive, alguns não identificam que estejam 

a fazer um MG, razão pela qual, alguns utentes escreveram um MR no item “exemplifique”. 

O MG é sobretudo identificado pelo seu aspeto, e o utente, não consegue ter a perceção 

da diferença entre a DCI, o laboratório e a presença da sigla “MG”. Paralelamente a grande 

diversidade de MG e a complexa nomenclatura, acentua a confusão em redor do tema, 

distanciando o doente da terapia. 

As campanhas publicitárias em redor dos MG pretendem que não haja diferenciação entre 

laboratórios, e que o utente opte pelo MG de forma segura e consciente da comprovada qualidade. 

No entanto, o utente tem preferência por efetuar sempre a mesma medicação, por lhe ser familiar 

e pela experiência positiva[26]. Cumulativamente, e apesar dos MG apresentarem bioequivalência, 

podem existir alterações interindividuais e intraindividuais, que no caso de fármacos de estreita 

margem terapêutica poderão ser significativas. Nesta situação seria aconselhável a manutenção 

do laboratório habitual[27, 28].  

Foi também cruzada a informação entre as faixas etárias e os graus de confiança dos 

utentes, não tendo sido detetada nenhuma variação significativa, podendo referir-se que os 

indivíduos dos 31-40 anos apresentam a percentagem mais elevada de confiança (73%) e os 

indivíduos com idade superior ou igual a 61 anos a taxa mais elevada de desconfiança (26%) 

(Anexo 10). Alguns estudos sugerem que as camadas mais jovens têm uma atitude positiva em 

relação aos genéricos, o que lhes permite uma perceção de confiança mais elevada[29]. 

A questão relativa às diferenças sentidas na toma do MR e do MG demonstrou que 70% 

dos utentes reportava não sentir alterações (Gráfico 8, Anexos 8 e 9). Dos participantes que 

sentiram alterações, alguns identificaram os medicamentos em específico, descrevendo a 

Nimesulida, Fluoxetina e Fosfomicina. Para estes fármacos, não existe bibliografia que indique 

alterações significativas no efeito terapêutico, para se justificar uma revisão nos parâmetros de 

biodisponibilidade. 

Relativamente aos antibióticos existe uma preocupação com a banalização da sua 

utilização, pelo preço acessível e, consequente, aparecimento de resistências. Contudo, esta 

preocupação não surge pelo aparecimento dos medicamentos genéricos, mas pela utilização 

indevida da antibioterapia[30]. 
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 Avaliou-se igualmente a confiança dos doentes que tinham notado diferenças e dos que 

não tinham notado (Anexos 11 e 12). A percentagem de confiança foi superior nos utentes que 

não reportaram diferenças (79%). No entanto dos utentes que reportaram diferenças, 25% 

demonstravam confiança, e 50% demonstravam confiança em “Alguns”.  

Estes resultados poderão ser explicados com base em alguns testemunhos dos utentes que 

referiam tomar vários MG, não generalizando o caso sucedido a toda a classe, reportando 

igualmente satisfação no uso de outros MG. Na generalidade os utentes demonstravam-se 

satisfeitos, nomeadamente quanto à terapêutica para patologias crónicas, onde o fator económico 

assume maior relevância[31]. 

1.6.1.5. Questões 6 e 7 

Na questão 6 era pretendido que o utente se colocasse na posição de consumidor de 

medicamentos para qualquer uma das patologias descritas, e determinasse se optaria por MG em 

alguma situação. 

As escolhas para a toma de MG incidiram sobre os estados de inflamação, dor e distúrbios 

gastrointestinais. Em contrapartida as menos escolhidas foram os anticontraceptivos orais, as 

afeções oculares e a diabetes (Anexo 13). Tendencialmente, os utentes tendem a optar por MR 

quando se tratam de patologias agudas de maior severidade, e por MG quando são patologias 

crónicas[26]. No entanto, também foi observado que uma parte dos inquiridos (cerca de 30%) 

optaria por um MG independentemente da patologia, o que demonstra que o público tem 

confiança nos MG e vê como vantajosa a sua entrada no mercado[32]. 

A última questão teve como objetivo determinar os temas, que suscitavam maior dúvida 

aos utentes da Farmácia Aguiar (FA). A organização das questões inicia-se com as de maior 

simplicidade, relacionadas com o conceito e a identificação, e as três últimas com temas mais 

abrangentes. 

Observando os resultados, identificam-se as três principais questões que os utentes 

sentem falta de informação: qualidade, laboratórios e justificação do custo inferior. Estes 

resultados foram também cruzados com as faixas etárias sendo observado, que nos indivíduos 

com idade superior ou igual a 41, a questão relativa ao conceito começa a ser sinalizada de forma 

crescente (Anexo 14). 

As campanhas sobre o uso do MG têm como foco a igualdade entre o MG e o MR, no 

entanto a população ainda demonstra reservas para aceitar esta similitude, em parte por não ser 

informado sobre a produção dos MG, e sobre os ensaios que estes sofrem até serem libertados 

para o mercado. Por outro lado, muitos utentes, durante o atendimento, questionavam o 

farmacêutico quanto à diferença substancial de preço, o que leva uma suspeita maior da sua 

igualdade.  
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Pode também registar-se, que a alínea da identificação do MG e do MR, tal como a da 

igualdade, foram as questões seguintes mais assinaladas, acompanhando o registo feito durante o 

atendimento, que os utentes têm dificuldade em identificar o MG e o MR. 

1.6.1.6. Panfleto 

Como resultado dos inquéritos efetuados, e para auxiliar a população, foi criado um 

panfleto, que está disponível nos balcões de atendimento (Anexos 15 e 16). 

1.6.2. Conclusão 

A população da FA demonstrou confiança nos MG, e na sua maioria estava familiarizada 

com o conceito e já tinha previamente optado pela toma de MG. Apesar de algum 

desconhecimento relativo ao tema, e de opiniões menos favoráveis, a confiança nos MG mantem-

se, em grande parte devido às experiências positivas e custo reduzido.  

A opção entre o MG e o de MR verifica-se diferencial, quando se tratam de patologias 

crónicas ou agudas graves, sendo no entanto observado que vários utentes optariam pela toma de 

MG independentemente da patologia. O estudo permitiu igualmente observar que a população se 

sente pouco informada quanto à qualidade dos MG, os laboratórios responsáveis e a justificação 

do seu baixo-custo. O farmacêutico deve por isso, procurar esclarecer as dúvidas existente para 

dissipar rumores, auxiliando na identificação devida do fármaco.  

Os MG são vantajosos para a competitividade e sustentabilidade do SNS, sendo estimado 

o seu crescimento no mercado nos próximos anos, o que realça a sua importância e afirma-se 

como uma forma importante de intervenção farmacêutica. 

1.7. Perspetivas futuras 

Atendendo à importância dos MG no SNS, é necessário que o utente esteja devidamente 

informado e compreenda o seu aparecimento no mercado. O profissional capaz e responsável por 

esta divulgação é o farmacêutico, e a sua opinião influência a mensagem que o utente recebe. 

Como tal, para futuros trabalhos seria interessante uma análise dos farmacêuticos de várias 

farmácias, e a sua perceção na influência da sua opinião na atitude do utente. De igual forma, 

poderia ser avaliado o sistema de farmacovigilância na farmácia, para se garantir o registo dos 

efeitos adversos sentidos na toma dos MG. 

Por último, e complementado o acordo de 9 de Agosto de 2014, poderia avaliar-se do 

ponto de vista económico, qual o incentivo para as farmácias que atingissem os objetivos anuais 

propostos para a venda de MG. 
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2. Caso Clínico II: Atendimento Farmacêutico na Diabetes Mellitus 

A Diabetes Mellitus (DM) é uma desordem metabólica crónica, caraterizada por um 

estado de hiperglicemia, resultante da ausência da produção de insulina ou ineficaz ação, que 

origina alterações no metabolismo de lípidos, hidratos de carbono (HC) e proteínas[33].  

Atualmente é considerada uma das doenças do século, tendo-se verificado um crescente 

aumento da sua prevalência, em parte devido aos regimes alimentares e estilo de vida[34].  

No Acordo de 9 de Agosto de 2014[2], uma das áreas referidas nos Programas de Saúde 

Pública a desenvolver, é a Autovigilância da Diabetes. Como tal, o farmacêutico como 

profissional de saúde pode ter um importante papel na identificação de novos doentes, 

nomeadamente através da realização de rastreios. Estas iniciativas permitem um contato mais 

direto e personalizado com o doente, resultando numa informação especializada e direcionada. 

2.1. Incidência 

Mundialmente estima-se que a DM afete mais de 382 milhões de pessoas, o que 

corresponde a cerca de 8,3% da população mundial, sendo que destas cerca de 46% ainda não 

estão diagnosticadas. 

Portugal é dos países europeus com maior taxa de prevalência, tendo sido estimado em 

2013 cerca de 1 milhão de indivíduos diabéticos, entre os 20 e os 79 anos. Da análise estatística 

efetuada 44% ainda não tinha sido diagnosticada. Estes valores realçam a importância de rastreios 

periódicos e da divulgação de informação sobre a doença à população.  

Apesar de se verificar alguma melhoria no controlo da DM, ainda existe um grande 

número de doentes por diagnosticar e as estimativas no mundo para o ano de 2035 são de cerca 

592 milhões de pessoas afetadas pela doença, representando um aumento de 55% da população 

atualmente atingida. Assim torna-se fundamental a intervenção dos profissionais de saúde no 

combate à diabetes[35]. 

2.2. Diagnóstico 

O diagnóstico da DM pode ser efetuado pela medição da glicémia no plasma venoso, com 

a confirmação de uma ou mais das seguintes condições[36]: 

 Glicemia em jejum ≥ 126 mg/dl ou 1,0 mmol/l, correspondendo o jejum a 8h 

sem alimentação. 

 Existência de sintomas clássicos com glicemia ocasional ≥ 200 mg/dl ou 11,1 

mmol/l 

 Na Prova de tolerância à glucose oral (PTGO) às 2h a glicemia ≥ 200 mg/dl 

ou 11,1 mmol/l. 

 Hemoglobina glicada A1c (HbA1c) ≥ 6,5 % 
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São considerados sintomas clássicos a poliúria (urinar frequente), polidipsia (fome 

constante) e a perda de peso inexplicável. Para o diagnóstico de diabetes deve ser realizado mais 

que um ensaio no espaço de 1 a 2 semanas. 

São ainda considerados dois estados intermédios de glicemia, a anomalia da glicemia em 

jejum (AGJ) e a tolerância diminuída à glicose (TDG), que tornam o doente mais suscetível ao 

aparecimento de DM e exigem um maior controlo. 

 110 mg/dl (6,1mmol/l) ≤ AGJ  < 126 mg/dl (mmol/l) 

 Na TDG a glicemia às 2 horas 140 mg/dl (7,8mmol/l) ≤ PTGO < 200 mg/dl 

(11,1 mmol/l)  

A HbA1c corresponde ao produto resultante da ligação da glucose com os grupos amina 

livres na hemoglobina, como tal a sua quantidade é proporcional à concentração de glicose no 

sangue. Caso esta seja superior ou igual a 6,5% de ligação, é indicativo de DM. 

2.3. Tipos de Diabetes 

A diabetes pode ser maioritariamente discriminada em três tipos DM tipo 1, DM tipo 2 e 

Diabetes Gestacional, apresentando diferentes etiologias e manifestações. 

A DM tipo 1 é caraterizada pela incapacidade de produção de insulina, em resultado da 

destruição das células β dos ilhéus de Langerhans no pâncreas, através de reação autoimune. Os 

mecanismos acionadores podem estar relacionados com uma predisposição genética do individuo, 

a presença de estímulos ambientais ou alterações epigenéticas. Após ativação das células T do 

sistema imunitário inicia-se um processo inflamatório que desencadeia uma resposta humoral e 

origina a destruição das células β [37, 38]. Apesar de ser caraterística em crianças e indivíduos 

jovens, pode ocorrer em qualquer idade, sendo sempre obrigatório o aporte exógeno de insulina 

para o controlo da glicemia. 

Ao contrário da DM tipo 1, a tipo 2 é a forma mais frequente sendo a responsável por 

90% dos casos diagnosticados[39]. Esta forma de diabetes é caraterizada pela produção insuficiente 

de insulina ou por uma resistência do organismo à sua produção. A instalação da doença ocorre 

progressivamente, quer pela combinação de estímulos ambientais, quer pelos múltiplos fatores 

genéticos que promovem a insulino-resistência e disfuncionalidade das células β[40, 41]. 

A diabetes gestacional carateriza-se pelo aparecimento de hiperglicemia durante a 

gravidez, desaparecendo no final da gestação, sendo um fator de risco para a ocorrência de DM 

tipo 2 na mãe e no filho nos anos posteriores. Durante o período de gravidez existem grandes 

alterações hormonais que podem potenciar fatores de risco já existentes, que são semelhantes aos 

identificados para a DM tipo 2[42, 43].  

Para além dos três principais tipos de Diabetes são também, identificados outros que 

ocorrem em menor frequência.  
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A diabetes tipo LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults) é semelhante à DM tipo 

2, uma vez que aparece na vida adulta e resulta de anormalidades na secreção e ação da insulina, 

podendo não estar associada a indivíduos com excesso de massa corporal. O principal objetivo 

passa pelo controlo da glicemia para evitar a progressão a uma terapia com insulina [44, 45]. 

Diabetes tipo MODY (Maturity-Onset Diabetes of the Young) é caraterística das faixas 

etárias de crianças e adultos-jovens, e apresentam intolerância à glicose em resultado de mutações 

genéticas[45, 46]. 

Existem ainda, outras situações que podem levar ao aparecimento de diabetes, como 

sendo patologias que alteram as funções endócrinas (Doença de Cushing) ou patologias que 

afetam a funcionalidade do pâncreas (Pancreatite Crónica). Nestas situações a Diabetes é 

classificada como Diabetes Secundária. Podem também referir-se as poliendocrinopatias auto-

imunes e as insulinopatias como causas da resistência à insulina e aparecimento de Diabetes[45]. 

2.4. Caraterização da DM 

2.4.1. Fisiologia 

A diabetes é caraterizada pelo excesso de glucose na corrente sanguínea, denominado de 

hiperglicemia, em resultado do seu insuficiente uptake para os tecidos.  

Durante o processo de digestão, nomeadamente de HC, é estimulada a libertação de 

incretinas no intestino, como GLP-1 (Péptido Semelhante ao Glucagon) e GIP (Péptido Gástrico 

Inibitório) que ativam diretamente a produção de insulina no pâncreas. De igual forma, a 

degradação dos HC em açúcares simples, aumenta a produção de insulina e inibe a produção do 

péptido contrarregulador, o glucagon[47]. 

A insulina é o principal agente regulador dos processos metabólicos, sendo produzida nas 

células β das ilhotas de Langerhans. Após a sua libertação, atua na absorção da glucose para os 

diferentes tecidos, estimulando os processos anabólicos. No tecido muscular o uptake é acelerado 

pelo incremento dos transportadores GLUT-4, estimulando a glicogénese e a captação de 

aminoácidos, que resultam no aumento da síntese proteica. A nível hepático e adiposo estimula a 

glicogénese e a síntese de triglicerídeos, reduzindo a produção de cetonas. 

A resistência à insulina e a incapacidade da sua produção invertem o ciclo metabólico e 

levam à acumulação de glucose sanguínea, resultando em hiperglicemia (Figura 3)[48, 49]. Em 

estados exacerbados, a alteração metabólica potencia a lipólise com aumento de ácidos gordos e 

glicerol, podendo conduzir a uma complicação aguda da DM denominada de cetoacidose 

metabólica. 

A produção de corpos cetónicos resulta numa diminuição do pH provocando 

hiperventilação, como mecanismo regulador para a eliminação do CO2, vómitos e cetonúria. Da 

mesma forma, a presença contínua de hiperglicemia provoca diferenças osmóticas originando 

desidratação intracelular. Adicionalmente a nível renal, a glucose excedente começa a ser 
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excretada na urina provocando diurese osmótica, fortalecendo o estado de desidratação e a perda 

de iões. 

A desidratação intensa provoca a diminuição do volume plasmático e a consequente baixa 

da pressão arterial, sendo forçado um estado de taquicardia para compensar a queda da tensão 

arterial, sem no entanto ser compensatória. A diminuição do fluxo sanguíneo afeta as funções 

cerebrais podendo desencadear um estado de coma e morte[49]. Os sintomas caraterísticos são a 

presença de glicosúria, cetonúria, poliúria, noctúria e polidipsia, acompanhados de hipotensão, 

desidratação, hálito cetónico e confusão.  

A cetoacidose metabólica é mais frequente em doentes DM tipo 1 não controlados pela 

sua incapacidade de produzir insulina. No caso dos doentes DM tipo 2 o Estado Hiperglicémico 

Hiperosmolar é o mais prevalente. A fisiologia deste é semelhante à cetoacidose diabética, sem 

no entanto ocorrer cetonúria ou cetonemia devido à sua capacidade de produzir insulina basal e 

reduzir o aparecimento de corpos cetónicos [50].  

2.4.2. Complicações 

Apesar do controlo sobre a DM e os avanços tecnológicos, esta patologia é caraterizada 

pela sua cronicidade, tendo impacto a longo prazo dependendo do tipo de complicações crónicas 

que o doente desenvolve. Genericamente, estas complicações podem ser classificadas em 

Microvasculares ou Macrovasculares. 

Disfunção das 

Células B 

Adipocinas 

Inflamação 

Hiperglicémia 

Ácidos gordos 

livres 

Genética 

Resistência à 

insulina 

Insulina 

Tecido 

Adiposo 
Fígado 

Músculo 

Lipolise Gluconeogénese Uptake da 

Glucose 

Libertação de 

ácidos gordos 

Glucose na 

corrente sanguínea 

Pancrêas 

Figura 3: Representação esquemática do ciclo metabólico da insulina. A presença de alguns fatores 

endógenos induze a disfunção das células B e a resistência à insulina, o que condiciona a produção da 

hormona e a sua absorção pelos tecidos adiposo, hepático e muscular. Em resposta é estimulada a lipólise e 

a gluconeogénese aumentando os ácidos gordos e a glucose na circulação sanguínea[48]. 
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As complicações microvasculares englobam a retinopatia, nefropatia e neuropatia 

diabéticas. As alterações oculares ocorrem devido a danos nos vasos sanguíneos da retina e podem 

originar perda de visão ou cegueira. Os mecanismos responsáveis pelo desenvolvimento da 

patologia relacionam-se com a acumulação de sorbitol intracelular, exercendo uma forte pressão 

ocular que pode provocar a formação de microaneurisma e perda de pericitos. De igual forma, o 

estado hiperglicémico promove o desenvolvimento de produtos finais de glicosilação avançada 

(AGEs) que causam dano semelhante ao sorbitol. Associados a estes fatores, o stress oxidativo e 

fatores de crescimento são responsáveis pelo aparecimento de pequenas hemorragias a nível 

ocular[51-53].  

A nefropatia diabética é a principal causa da falência renal associada aos doentes 

diabéticos (DD). Esta patologia carateriza-se inicialmente pelo aparecimento de 

microalbuminúria na urina (excreção de albumina inferior ou igual a 300mg/24h)[54] , que não 

devidamente tratada evolui para o estado de nefropatia. 

O estado de hiperglicemia aumenta a pressão intraglomerular, altera as cargas dos 

aminoglicosídeos das membranas basais e contribui para o aumento do diâmetro dos seus poros. 

Esta desregulação do sistema de filtração glomerular aumenta progressivamente, a excreção de 

albumina na urina[55, 56]. Desta forma, ocorre hipertrofia dos glomérulos, espessamento das 

membranas basal e tubular resultando em fibrose glomerular. Adicionalmente, estados de 

inflamação, alterações genéticas e hipertensão contribuem para a evolução da doença[57-59].  

Por último, a neuropatia diabética é das complicações microvasculares mais frequentes 

nos DD[60]. O seu grau de severidade é proporcional ao grau de hiperglicemia de cada doente. 

Nesta patologia ocorrem, por diversos processos, a degeneração do tecido nervoso periférico com 

manifestações a nível sensitivo e motor. Assim, os doentes podem apresentar menor capacidade 

sensitiva, manifestando dormência, perda de equilíbrio, ou por manifestações exacerbadas de dor, 

comichão, formigueiro e hipersensibilidade ao toque. A nível motor apresentam dificuldade em 

executar tarefas comuns, ocorrendo por vezes quedas e lesões, que devido à diminuída 

sensibilidade se tornam difíceis de detetar, podendo conduzir à sua progressão. Uma das afeções 

mais recorrentes é o pé neuropático, caraterizado pela destruição dos tecidos dos pés devido a 

estados de infeção e ulceração, sendo um dos fatores que aumenta a morbilidade do doente. A 

nível do sistema autónomo também se verificam alterações, que dependendo no local afetado, 

podem resultar em alterações do sistema gastrointestinal, cardiovascular, urinário ou 

sudoríparo[61]. 

Os mecanismos responsáveis por este estado não são de etiologia única e ainda não estão 

completamente definidos. Sabe-se que o estado de hiperglicemia promove uma acumulação de 

polióis, pelo aumento das enzimas aldose redutase e sorbitol dihidrogenase, aumentando a 

depleção de protetores neuronais[62]. 
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Concomitantemente, a hiperglicemia provoca uma desregulação a nível mitocondrial, 

aumentado a produção de espécies reativas de oxigénio, induzindo stress oxidativo celular. Tal 

como, na retinopatia celular, o desenvolvimento de AGEs, em monócitos e células endoteliais 

estimula a produção de citocinas, moléculas de adesão e metaloproteinases que degradam as fibras 

nervosas. Assim a acumulação de todos estes fatores conduz à degeneração do tecido nervoso, 

estando fortemente relacionada com o grau de hiperglicemia e o tempo de exposição a esta 

condição. Nos doentes DM tipo 1 o seu desenvolvimento pode ser mais cedo, do que nos doente 

DM tipo 2[63, 64].  

As complicações macrovasculares da Diabetes estão relacionadas com as alterações que 

ocorrem a nível dos vasos sanguíneos de maior calibre, originando eventos cardiovasculares como 

a doença isquémica coronária, doença vascular periférica, acidente vascular cerebral e enfarte do 

miocárdio. 

Um DD têm maior propensão para o desenvolvimento de afeções cardiológicas devido 

ao estado de hiperglicemia, que por mecanismos semelhantes ao das complicações 

microvasculares, predispõem à formação de placas de ateroma. Adicionalmente, a conjugação de 

outros fatores como dislipidémia, excesso de peso e obesidade, hipertensão arterial e alterações 

da coagulação, tornam este doente mais suscetível ao risco cardiovascular[64, 65].  

2.5. Fatores de Risco 

Os fatores de risco associados à DM podem ser modificáveis ou não modificáveis, como 

a história familiar ou doenças pancreáticas e endócrinas. Os fatores passíveis de modificação são 

variados sendo os principais apontados pela Direção Geral de Saúde (DGS), o excesso de peso e 

a obesidade, a idade, o sedentarismo, a hipertensão arterial e a dislipidémia (Tabela 1). 

Considera-se excesso de peso, quando os indivíduos apresentam um IMC≥ 25 kg/m2 e 

obesidade quando o IMC≥ 30 kg/m2. Este é dos fatores de risco mais preponderantes para o 

desenvolvimento da patologia, tendo sido verificado em vários estudos que o risco de DM 

aumenta com o aumento de peso e diminui com a perda do mesmo[66, 67].  

Os mecanismos que induzem a intolerância à glucose são variados, sendo no entanto 

verificado, que o aumento de gordura abdominal conduz à acumulação de ácidos gordos no 

músculo e fígado, estimulando a produção de diacilglicerol e ceramida que, por sua vez, alteram 

a cascata de produção da insulina[68]. Como tal, para o DD uma dieta equilibrada e a prática de 

exercício físico são vitais para um controlo e prevenção da diabetes.  

A idade avançada é igualmente apontada como fator de risco devido à menor capacidade 

da defesa do organismo, aumentando os fenómenos inflamatórios e diminuindo a capacidade de 

produção de insulina. 
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Para além dos referidos fatores, a hipertensão é igualmente apontada como um risco de 

desenvolver a doença. Grande parte dos doentes DM tipo 2 sofrem de hipertensão, e doentes 

hipertensos demonstram ser mais suscetíveis à diabetes. A relação entre as duas patologias poderá 

relacionar-se com algumas vias metabólicas comuns, que originam o desenvolvimento de ambas 

as doenças. Assim, o controlo da hipertensão no DD é mais restrito, tendo de apresentar valores 

inferiores a 130/80 mmHg[69, 70]. 

A resistência à insulina pode igualmente alterar o metabolismo lipídico, através da 

estimulação da lipoproteína lípase nos tecidos periféricos, pelo aumento das lipoproteínas de 

muito baixa densidade e diminuição da lipoproteína de alta densidade (HDL). A conjugação de 

todos estes fatores aumenta os triglicerídeos e lipoproteínas de baixa densidade (LDL), 

contribuindo para a dislipidémia[67, 71].  

Para além dos fatores referidos a presença de hiperglicemia intermédia e de diabetes 

gestacional aumentam o risco de desenvolver a doença, não sendo necessário que todos os 

indivíduos afetados sejam no futuro DD. Para tal, é necessário um diagnóstico precoce e a 

prevenção através da modificação dos hábitos de vida de risco.  

2.6. Medidas não Farmacológicas 

Para além da terapia farmacológica, os DD ou com risco elevado de desenvolverem a 

doença, devem ser corretamente aconselhados em medidas não farmacológicas que 

Fatores de Risco DM tipo 2 Caraterísticas 

Idade 
≥ 45 Europeus 

≥ 35 Outra origem geográfica 

IMC 
≥ 25 kg/m2 Excesso de Peso 

≥ 30 kg/m2 Obesidade 

Obesidade Central ou Visceral 
Perímetro Abdominal Homens ≥ 94cm 

Perímetro Abdominal Mulheres ≥ 80cm 

Vida sedentária Prática física inferior a 30m 

História Familiar de Diabetes Em primeiro grau 

Diabetes Gestacional Prévia ------ 

Tolerância Diminuída à Glicose (TDG) 
Jejum < 126 mg/dl 

140 mg/dl ≤  PTGO  < 140 mg/dl 

Anomalia da Glicemia em Jejum (AGJ) 110mg/dl ≤ Jejum < 126 mg/dl 

Hipertensão Arterial ≥ 140/90 mmHg 

Dislipidémia HDL< 35 mg/dl; TG ≥ 250 mg/dl 

Doença Cardiovascular prévia D.Cardiaca Isquémica, D.Cerebrovascular, D.arterial periférica 

Fármacos 
Ex: ácido nicotínico, glucocorticoides, hormona tiroideia, beta-

bloqueadores, anti-psicóticos 

Tabela 1. Fatores de Risco da Diabetes Melittus tipo 2[66]. D: Doença 
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complementem a terapêutica implementada, de forma a evitar a progressão da doença e o seu 

agravamento. As principais medidas incluem alterações na dieta, a prática de exercício físico e a 

redução do excesso de peso. 

2.6.1. Alimentação 

Uma boa alimentação é fundamental para o aporte necessário de nutrientes e bom 

funcionamento fisiológico de todos os indivíduos. No caso do DD este conhecimento é 

fundamental para que possa manter a sua qualidade de vida e independência nas tarefas 

quotidianas. 

Durante o dia são recomendadas entre cinco a seis refeições por dia com um controlo no 

consumo de HC e tendo em conta as atividades posteriores a desempenhar. As quantidades a 

ingerir devem ser as estabelecidas de acordo roda dos alimentos e a glicemia de cada doente, 

tendo particular atenção ao consumo de açúcares simples e de gorduras saturadas. 

Na dieta do DD a gestão do consumo de HC é fundamental para o controlo da glicemia, 

sendo necessário ter em conta o tipo e a quantidade a ingerir. Estes macronutrientes fornecem a 

energia necessária ao organismo e estão presentes sob várias formas nos alimentos, podendo ser 

simples ou complexos. Os HC com uma ou duas unidades são considerados simples, e são 

rapidamente digeridos e absorvidos originando picos glicémicos mais rápidos. Podem ser 

encontrados na fruta (frutose), nos derivados lácteos (galactose e lactose) e no açúcar de mesa 

(sacarose)[72]. Na dieta, o DD deve contrabalançar a ingestão destes açúcares com os HC 

complexos de forma a impedir o estado de hiperglicemia. Por outro lado, em situações de 

hipoglicemia é aconselhada a ingestão de açúcares simples, nomeadamente de sacarose para que 

se verifique um rápido aporte de glucose ao cérebro[73, 74]. 

Os HC complexos exigem maior tempo de metabolização e absorção, libertando 

gradualmente a glucose para o sangue permitindo uma atuação mais controlada da insulina. 

Particularmente, dentro deste grupo as fibras são HC não digeríveis, que permitem o controlo da 

glicemia pós-prandial, aumento da saciedade, redução do colesterol e bom funcionamento 

intestinal, sendo aconselhável a presença destes componentes nas várias refeições do DD. 

 Estes polissacarídeos não amiláceos dividem-se em solúveis e insolúveis consoante a sua 

dissolução em água. No caso dos doentes diabéticos, as fibras solúveis são preferenciais pela sua 

capacidade de captar água e retardar a digestão, não originando uma rápida degradação dos HC 

em glucose, evitando o pico glicémico pós-prandial. Adicionalmente, os efeitos na redução da 

absorção do colesterol e regulação da flora intestinal contribuem para o bom funcionamento do 

organismo. Estas fibras estão presentes nos cereais de aveia, cevada e centeio, nas frutas como 

maças, peras e laranjas, leguminosas, feijão e vegetais como o pepino e cenouras[75, 76]. 

Para a correta distribuição quantitativa dos HC é possível aceder a tabelas de equivalência 

(Anexos 17 e 18) que permitem ao DD fazer uma alimentação mais variada e controlada. O 
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número de HC a ingerir deve ser definido na consulta do diabético e de acordo com a capacidade 

de produção de insulina e os gastos energéticos de cada doente. 

A ingestão de gorduras é também fundamental para o equilíbrio do organismo, 

privilegiando-se as gorduras poli e mono-insaturadas. Estas gorduras estão presentes na dieta 

mediterrânea convencional, sendo constituintes do peixe e do azeite. São gorduras que aumentam 

o HDL, prevenindo o risco de doenças cardiovasculares que é uma das complicações mais 

frequentes nos doentes diabéticos[77]. 

2.6.2. Exercício Físico 

A prática de atividade física é recomendada na generalidade para a melhoria da qualidade 

de vida, tanto no aspeto físico como psicológico. No caso dos indivíduos diabéticos, esta 

recomendação é acentuada pelas alterações metabólicas que induz, aumentando a sensibilidade à 

insulina e promovendo a redução de massa gorda. 

 O aumento da intensidade de exercício físico eleva o uptake de glucose produzido a nível 

hepático tendo como fonte os HC, diminuindo o consumo de ácidos gordos. Por outro lado, as 

contrações musculares aumentam o uptake de glucose, e este mecanismo mantêm-se ativo durante 

várias horas após o exercício. Este processo resulta do aumento da translocação dos recetores 

GLUT-4 por um mecanismo diferente da insulina, envolvendo a ativação da proteína cinase. 

Assim, o aporte de glucose para os tecidos é estimulado mesmo nos indivíduos que apresentem 

resistência à insulina[78, 79]. 

O controlo da glucose sanguínea pode ser efetuado com exercícios aeróbicos e de 

resistência, sendo a combinação dos dois, de intensidade moderada, mais efetivo. O exercício 

aeróbico permite um maior controlo e uptake da glucose, enquanto os exercícios de resistência 

induzem melhor controlo da glicemia no período pós-exercício físico[80]. 

Para melhores resultados, a prática de exercício físico deve ser supervisionada, sendo 

aconselhável para indivíduos com DM tipo 2 150 minutos semanais de exercício moderado a 

vigoroso, divididos em pelo menos três dias não consecutivos. No caso de indivíduos de risco, a 

prática de exercício físico deve ser de 2,5 horas por semana de intensidade moderada a intensa[79, 

80]. 

Apesar dos vários benefícios é necessário ter especial atenção aos doentes que façam 

terapêutica de insulina e secretagogos, sendo aconselhado um aporte de HC reforçado. De igual 

forma, o exercício intenso desregulado pode potenciar um estado de hiperglicemia, sendo por isso 

aconselhável um acompanhamento e iniciação gradual da atividade física. Todos estes resultados 

estão dependentes das caraterísticas individuais dos doentes, variando consoante a sua idade, 

sexo, histórico familiar e massa corporal[80]. 

A combinação de uma dieta variada e da prática regular de exercício físico resultam na 

perda do excesso de peso, o que reduz a morbilidade e mortalidade do DD, contribuindo para a 

melhoria da sua qualidade de vida. 
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2.7. Terapia na Diabete Mellitus I e II 

Na maioria das situações, é necessário recorrer-se à terapêutica farmacológica para 

estabilizar os níveis de glicemia e prevenir as complicações subsequentes. 

No DD tipo 2 sem complicações por cetoacidose, os antidiabéticos orais são a escolha 

primordial. Dentro deste grupo de fármacos podem destacar-se os que atuam por estimulação da 

secreção de insulina e os que atuam por aumento da sensibilidade à insulina, os grupos 

terapêuticos com maior impacto são as sulfonilureias[81], as meglitinidas[82], a metformina[83] e as 

glitazonas[82, 84]. Por outros mecanismos de atuação, encontram-se a acarbose[82, 85], os inibidores 

da dipeptidilpeptidase IV[82, 84, 86] e os diferentes tipos de insulina[87] (Anexo 19).  

2.8. Projeto II: Atendimento Farmacêutico na Diabetes Mellitus 

No seguimento do Acordo de 9 de Agosto de 2014, é proposto um papel de maior 

intervenção do farmacêutico na identificação da DM e da sua correta divulgação para a 

comunidade.  

Apesar das consultas dirigidas para os doentes diabéticos e da informação circulante sobre 

a doença, ainda muitos indivíduos demonstram desconhecimento ou negligência no controlo da 

sua glicemia. Assim o farmacêutico pode intervir como profissional de saúde capaz de identificar 

sintomas caraterísticos e de efetuar a prova da glicemia, informando o utente sobre os fatores de 

risco e sobre a doença, aconselhando medidas não farmacológica e indicando consulta médica 

quando necessário. Para além destas indicações, é o profissional de saúde responsável pela 

farmacologia da diabetes, tendo como dever a correta indicação da toma e possível identificação 

de efeitos secundários. 

Como projeto final, foi proposta a realização de um rastreio da diabetes tendo em conta 

o aconselhamento farmacêutico padronizado efetuado. Os objetivos foram: 

 Identificação de possíveis indivíduos DM tipo 2. 

 Aconselhamento farmacêutico de acordo com os resultados da glicemia. 

 Informação dos valores recomendados para os DM tipo 2.  

 

2.8.1. Resultados e Discussão II 

2.8.1.1. Fluxograma 

O aconselhamento corresponde ao ato farmacêutico que corretamente informa o utente, 

de forma atualizada, sobre a patologia e respetiva farmacologia[88]. Como tal, é necessário que o 

profissional saiba identificar o estado de glicemia e corretamente aconselhar o utente. 

Uma das formas de auxiliar o farmacêutico e também uniformizar o tipo de 

aconselhamento dado na farmácia, pode ser através de fluxogramas que visem distinguir os 

diferentes valores de glicemia com os respetivos temas a abordar. Para este projeto foi criado um 

Fluxograma do Aconselhamento Farmacêutico no Rastreio da Diabetes (Anexo 20). 
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Primariamente foram definidos os três possíveis níveis de glicemia, através da medição 

da glicemia em jejum (JJ) ou pós-prandial (PP). Considera-se em jejum quando a última refeição 

foi superior a 8 horas e pós-prandial duas horas após o início da última refeição[89]. 

No caso do utente apresentar uma glicemia JJ < 110 mg/dl ou PP < 140 mg/dl, é 

considerado improvável que desenvolva DM[89]. No entanto, para melhor atendimento do paciente 

pode questionar-se quanto ao seu estilo de vida, identificando possíveis fatores de risco. 

Adicionalmente, e adequando ao estilo de vida do utente podem sugerir-se medidas adicionais 

não farmacológicas, preventivas da DM e de outras patologias. No final de cada esquema é 

realçado o resultado após o teste, neste caso o utente apresenta normoglicemia e por isso pode 

controlar os seus níveis com as consultas de rotina anuais. 

Com este fluxograma não foi apenas pretendido direcionar os profissionais de saúde para 

determinadas questões ou resultados, mas também acentuar a informação relevante a transmitir 

ao paciente, sem que sejam necessárias consultas adicionais. Dividiu-se o esquema informativo 

em Diabetes Mellitus, com informação sobre a patologia e em Medidas Não Farmacológicas, 

focando o tipo de alimentação e o exercício, podendo o farmacêutico aconselhar exemplos 

práticos de alterações no estilo de vida, e que o utente facilmente os entenda e os possa aplicar. 

Caso o primeiro cenário não se verifique, a glicemia poderá encontrar-se 110 mg/dl ≤ JJ 

< 126 mg/dl, indicativo de um estado intermédio de glicemia, podendo o utente apresentar AGJ 

ou TDG. Para a confirmação destes resultados é necessária nova medição no espaço de uma 

semana, sendo preferível a medição em jejum. A DGS indica a JJ como sendo o teste de escolha 

para o diagnóstico. Este teste está menos sujeito a variáveis como o exercício, o tipo de refeição, 

o tempo após o qual é medido, e também identifica melhor o efeito dos fármacos utilizados[90]. 

Para melhorar o aconselhamento, é sugerido que se aborde o conceito da doença, que se 

identifiquem os fatores de risco, acentuando a importância da mudança dos fatores modificáveis 

e reforçar medidas não farmacológicas. Abordagem ao conceito da doença foi aqui introduzido 

podendo ser aplicado nos restantes cenários, e principalmente quando o utente desconhece a 

patologia. No entanto, a focalização desta abordagem na glicemia intermédia tem por base, 

acentuar a importância do controlo da glicemia para evitar a progressão para DM, tornando o 

paciente mais consciente.  

Como resultado final, caso seja positiva a segunda prova em jejum o doente deverá ser 

reencaminhado para o médico. 

O último cenário retrata a glicemia em JJ ≥ 126 mg/dl ou PP ≥ 200 mg/dl, indicativo de 

DM. Caso estes resultados sejam acompanhados da descrição de sintomas caraterísticos, deve ser 

aconselhada a consulta médica, visto tratar-se de um DD. No entanto, caso não sinta 

sintomatologia o ensaio deverá ser repetido no espaço de uma semana, se for novamente 

verificado o último cenário este doente deverá ser encaminhado para o médico. Sendo este o 

cenário mais severo, todos os temas referidos deverão ser abordados. 
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É igualmente importante referir, que os resultados de glicemia intermédia ou de 

hiperglicemia devem ser novamente repetidos para nova confirmação. 

Este fluxograma contempla apenas algumas das situações, sendo de referir que no último 

cenário a repetição do ensaio pode ser efetuada após uma semana caso os valores não excedam 

em JJ > 200 mg/dl e PP > 400 mg/dl, uma vez que estes valores são considerados demasiado 

elevados, obrigando à repetição do ensaio no mesmo dia ou dia seguinte, e encaminhamento 

obrigatório para o médico[89]. O mesmo sucede para valores demasiado baixos, de hipoglicemia, 

inferiores a 70 mg/dl. Nesta situação terão de ser tidas em conta as caraterísticas do individuo, se 

tem algum tipo de sintomatologia, obrigando também nova medição após uma semana. 

2.8.1.2. Rastreio 

O rastreio foi efetuado com o objetivo de detetar possíveis doentes DM tipo 2, e adequar 

o aconselhamento farmacêutico de acordo com os valores de glicemia. Todos os dados foram 

registados de forma anónima e com consentimento verbal do utente, para o seu uso neste caso 

clínico. 

Este rastreio decorreu na semana de 19 a 24 de Outubro, informando os utentes que 

frequentavam a farmácia da possível medição (Anexo 21). Para além da prova, era igualmente 

registada a idade e a presença de possíveis fatores de risco, como a hipertensão arterial, o excesso 

de peso, diabetes familiar e diabetes gestacional (Tabela 2). 

Participaram 17 pessoas no rastreio, tendo apenas sido detetada glicemia intermédia a 

dois indivíduos. Nesta situação o ensaio era repetido segunda vez. Apesar de ter sido aconselhada 

nova medição na semana seguinte, nenhum dos doentes compareceu. 

Dos 17 indivíduos, 6 revelaram ter familiares com diabetes, sendo que deste grupo fazem 

parte 3 DD e os doentes com hiperglicemia intermédia. Este fator de risco foi o que apresentou 

maior prevalência. Embora não fosse um fator modificável, foram aconselhadas medidas 

preventivas como o controlo anual da glicemia, a introdução de caminhadas diárias de 30 minutos 

e uma alimentação variada.  

Apesar do rastreio se destinar à deteção de possíveis DD tipo 2, também foi medida a DD 

para controlo da sua glicemia, sendo igualmente questionados quanto à presença de fatores de 

risco e ao tipo de farmacoterapia. 

Todos estes utentes tinham a glicemia controlada, com exceção de um doente que não 

conseguia identificar a medicação que fazia. Nesta situação, foi aconselhada nova consulta 

médica para estabelecer o perfil farmacoterapêutico e a repetição da medição da glicemia. 

Um dos DD que apresentava a glicemia controlada, referiu que o início do tratamento 

com a metformina não tinha demonstrado melhorias, razão pela qual o utente voltou aos serviços 

médicos, tendo sido adicionada uma sulfonilureia que permite controlar a secreção de insulina, e 

a partir daí os valores estabilizaram. Este paciente referiu igualmente, sintomatologia 



Atendimento Farmacêutico na Diabetes Mellitus 13 de Novembro de 2014 

 

 
FFUP 

23 
 

característica, poliuria, polidipsia e xerostomia, tendo apontado uma melhoria dos sintomas, após 

alteração da medicação. 

Durante o rastreio verificou-se alguma resistência na participação dos utentes, devido ao 

desconhecimento da rapidez do ensaio. Por outro lado, os DD têm implementado nas suas rotinas 

a medição da glicemia, não demonstrando muita confiança na medição por outros aparelhos, e 

por isso não aderiam facilmente ao rastreio. No futuro poderia executar-se um rastreio de maior 

amplitude e com recurso a medidas de divulgação que aumentem a adesão. 

Contudo, em conversa com os utentes foi percetível o seu interesse em conhecer melhor 

a patologia e medidas não farmacológicas, nomeadamente no exercício físico, uma vez que 

verificaram que é possível arranjar alternativas económicas e viáveis, como uma caminhada ou 

na simples execução de algumas tarefas diárias. O farmacêutico nestas circunstâncias ainda 

assume um importante papel de divulgador e confidente do utente, sendo importante que realce 

estas caraterísticas durante os atendimentos. 

 

Idade 
Diabético 

Gravidez HTA 
Excesso de 

Peso 

Diabetes 

Familiar 

Diabetes 

Gestacional 

Glicemia 

Terapia?  JJ PP 

40 N N N N N N  78 

- N N N N N N  89 

- N N N N N N  90 

40 N N N N N N  112 

24 N N N N N N  105 

28 N N N N N N  78 

43 N N N N N N  94 

38 S Metformina 1000 N N N N N   120 

73 N N S N S N  145 (145) 

42 N N N N N N  111 

65 N N N N N N  97 

37 S Sitagliptina N N N S N 106   

- N N N N N N  95 

35 N N N S S N  81 

46 S 
Metformina 1g 

Glimepirida 2mg 
N N N S N   126 

30 N N N N S N 86  

46 S - N N N S N   144 (143) 

Tabela 2:Resultados do Rastreio da Diabetes Mellitus no Adulto. 

 

Os utentes com glicemia intermédia foram realçados a negrito e os doentes diabéticos realçados com 

sombreado. HTA: Hipertensão Arterial, JJ: Jejum, N: Não, PP: Pós-Prandial e S: Sim, entre parenteses 

está descrito o valor da segunda medição   
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2.8.1.3. Informação ao Doente 

Para além dos conhecimentos fisiológicos e não farmacológicos da patologia, é 

igualmente importante que o doente conheça as complicações que a doença apresenta e a melhor 

forma de antecipar o seu desenvolvimento. 

Os DD têm duas a quatro vezes maior risco de desenvolver doença cardiovascular, visto 

existirem alterações a nível do colesterol, dos triglicéridos e da pressão arterial. Por este motivo 

é importante que o doente conheça os parâmetros clínicos que deve vigiar, e saiba quais os valores 

que deverá manter. Atualmente sabe-se que o valor único de glicemia não permite medir o risco 

cardiovascular[91]. 

A resistência à insulina induz alterações metabólicas, nomeadamente na produção de 

lipoproteínas de muito baixa densidade (VLDL). Estes são os principais transportadores de 

triglicerídeos no sangue, e por isso altamente aterogénicos. A nível do tecido adiposo, a resistência 

à insulina estimula a libertação de ácidos gordos, que por sua vez induzem a produção hepática 

de VLDL, promovendo um estado de hipertrigliceridémia[92]. 

Por outro lado, a glicemia pós-prandial aumenta a produção de triglicerídeos no intestino 

e fígado, o que aumenta o transporte do mesmo nas lipoproteinas HDL e LDL. Esta alteração 

induz uma metabolização mais rápida das HDL, diminuindo a remoção de colesterol dos tecidos, 

e aumenta a hidrólise das LDL transformando-as em partículas mais pequenas e densas, e 

consequentemente mais aterogénicas[91, 93]. 

Como tal, no DD é essencial o controlo dos valores de colesterol e das lipoproteínas para 

o acompanhamento correto da resposta do organismo à resistência à insulina. 

Comparando os valores de referência do DD tipo 2 com os valores de um adulto saudável, 

as principais alterações são ao nível dos valores da pressão arterial, exigindo-se valores de 130/80 

mmHg comparativamente com os 140/90mmHg e no colesterol total valores <175 mg/dl 

comparando com os <200 mg/dl. Para além destes valores, no DM tipo 2 o principal marcador de 

risco cardiovascular é o LDL-colesterol, existindo um controlo mais restrito para doentes com 

prévios eventos cardiovasculares. 

Para os utentes poderem de forma prática, aceder aos valores bioquímicos recomendáveis, 

foram elaborados cartões de bolso com as informações dos valores dos DD (Anexo 22). 

2.8.2. Conclusão 

A DM é uma das doenças do século em ascensão, em parte devido aos estilos de vida 

adotados. Como tal, torna-se essencial um reforço das medidas não farmacológicas e preventivas, 

podendo o farmacêutico ter um papel mais ativo na relação médico-doente-farmacêutico. Durante 

o atendimento, é importante sensibilizar o utente para o controlo dos parâmetros clínicos, com a 

introdução de medidas não farmacológicas, para que a prevenção e diminuição das complicações 
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da patologia seja alcançada. Todos estes parâmetros devem ser previamente discutidos com o 

médico e adequados ao perfil do doente. 

2.9. Perspetivas Futuras 

Atendendo ao rastreio efetuado, e que a maioria dos utentes participantes não revelou 

glicemia fora dos valores aceitáveis, os cartões distribuídos serviam como conhecimento geral da 

patologia e foram apontados os parâmetros que diferiam. Tendo em conta este contexto, seria 

igualmente interessante a produção de cartões com os valores clínicos do adulto saudável. Por 

outro lado, existem situações diferentes das abordadas no fluxograma, nomeadamente no controlo 

aplicado a DD, podendo executar-se um fluxograma no contexto do DD. 
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3. Farmácia Comunitária 

A FA está aberta desde 1923, tendo passado de geração em geração, e por isso é 

amplamente reconhecida pelos utentes da zona. Apesar de situada na Grande Lisboa, tem nas 

proximidades zonas residências permitindo um seguimento de vários utentes. Por outro lado, nas 

redondezas existem vários hotéis e empresas, aparecendo também uma população constituída por 

estrangeiros e jovens, com diferentes caraterísticas dos utentes idosos das zonas residenciais. 

3.1. Organização da Farmácia 

As farmácias são um estabelecimento de saúde que se caracterizam pela prestação de 

cuidados de saúde de elevada diferenciação técnico-científica, de forma a servir a comunidade 

com qualidade. A FA está instalada ao nível da rua, com facilidade de acesso a todos os utentes, 

e com visível letreiro de “Farmácia”, juntamente com o símbolo “cruz verde”. Na fachada existe 

ainda informação sobre o horário de funcionamento (8.30-19.30h dias uteis e das 8.30-13.00 

sábado) e informação relativa às farmácias de serviço[94]. 

Para o atendimento farmacêutico existem seis balcões distribuídos em forma de 

semicírculo que permitem a circulação dos utentes, estando no último possibilitado o atendimento 

sentado. À entrada da farmácia existe uma zona de espera, e um sistema de senhas com um ecrã 

de apresentação do número e informações sobre a farmácia. Para além dos balcões, existem dois 

gabinetes de atendimento farmacêutico personalizado (Anexo 23), onde se realizam os ensaios 

bioquímicos da glicémia e do colesterol, medição da tensão arterial, com o esfigmomanómetro e 

estetoscópio e vacinação. Para além destes serviços, também é possível o cálculo do IMC, 

medição do peso de bebés, determinação da tensão arterial automática e perfuração das orelhas. 

A existência de dois balcões de atendimento mais personalizado, verificou-se vital 

quando as vacinas da gripe foram disponibilizadas na farmácia, existindo uma grande afluência 

por parte da população, nomeadamente de empresas. Assim foi possível, a administração conjunta 

nos diferentes gabinetes por dois farmacêuticos, controlando a situação. 

Existe ainda uma zona dedicada à dermocosmética (Anexo 24), onde se encontram 

expostos todos os produtos desta classe. Neste local são igualmente, realizadas as campanhas de 

dermocosmética, organizadas pelas marcas.  

O sistema de organização dos medicamentos é feito através de um robot, existindo 

também gavetas que auxiliam a organização dos produtos que não entram no robot e excedentes 

do mesmo. 

A farmácia contempla, ainda dois pisos, um superior de zona de escritório e convívio dos 

funcionários, e um inferior onde se situam a zona do armazém e o laboratório. 

O corpo de funcionários é constituído por 5 farmacêuticos, 2 técnicos de farmácia, e 3 

assistentes. Todos os profissionais de saúde apresentam a sua identificação e têm, na sua maioria, 
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um balcão direcionado, o que permite que os utentes os consigam identificar, e assim auxiliar nas 

questões que levantam[94]. 

A FA é de dimensão considerável e disponibiliza um amplo leque de produtos. Para futura 

sugestão seria interessante uma organização de prateleiras e expositores mais marcada, de acordo 

com a classe a que pertencem.  

Adicionalmente, alguns expositores, oferecidos pelas marcas têm um volume demasiado 

grande tirando visibilidade a alguns balcões. Uma das formas de contornar este problema era a 

deslocação ao próprio doente, que não conseguia percecionar que era a sua vez de ser atendido. 

Esta medida permitia um contacto mais próximo, e por vezes o correto direcionamento do utente, 

para o local onde os artigos se encontravam expostos, caso este desejasse produtos de 

dermocosmética ou de higiene bucal. 

3.2. Sistema Informático 

Na FA o sistema informático implementado é o Sifarma 2000. Esta ferramenta é a mais 

completa do mercado pela grande variedade de funções que apresenta. Este sistema auxilia o 

farmacêutico, durante o atendimento, pela disposição dos medicamentos com informação 

atualizada e descriminada de cada um, e chamadas de atenção para interações perigosas. 

Para além das inúmeras ferramentas sobre aos medicamentos, também dá a possibilidade 

de se criar fichas dos utentes, que na altura da dispensa se torna fundamental, para ajudar a 

identificar qual o medicamento que habitualmente faz. Dentro deste tópico, pode ser selecionada 

a opção de acompanhamento local para os utentes da zona, desta forma são identificadas as 

situações de sobredosagem, uma vez que aparece uma notificação que regista as embalagens 

levadas e contabiliza se já terão terminado, ou se o utente estará a levar a mais. 

 Esta ferramenta é também fundamental para as receção de encomendas, 

acompanhamento de vendas, historial da farmácia e indispensável na gestão da farmácia, pois 

oferece, muitos dados sobre o comportamento de vendas e as suas variações. 

Apesar de extremamente completa, a sua interface para o utilizador requer habituação e 

treino, não sendo de compreensão instantânea. 

3.3. Encomendas e Aprovisionamento 

O armazém da FA situa-se no último piso, existindo ainda a possibilidade de 

armazenamento no sótão, nomeadamente de produtos sazonais. Neste local, são recebidos os 

distribuidores grossistas e é dada a entrada dos produtos no sistema informático, com a sua 

respetiva organização. Um dos fatores determinantes na duração do atendimento farmacêutico, 

está relacionado com a organização a nível das entradas das encomendas, uma vez que se torna 

essencial encontrar rapidamente o produto, para assim aumentar o tempo útil de atendimento com 

o utente. 
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É também de vital importância a existência de stocks corretos, para que os profissionais 

não sejam induzidos em erro pela existência de algum produto. Pela observação na farmácia, este 

é um ponto a melhorar. Um dos motivos para a existência de erros de stock, está relacionada com 

a existência de produtos reservados, e de empréstimos a outras farmácias, onde por vezes não é 

retificada essa alteração, por outro lado, a transição do sistema anterior de organização por gavetas 

para o robot, ainda registou alguns produtos não existentes. Para melhorar, seria necessária uma 

verificação manual de todos os produtos, com posterior controlo rigoroso para se diminuir os 

stocks errados. 

Por outro lado, caso seja detetado algum produto com erro de sotck, este pode ser 

devidamente identificado num documento, para posterior retificação. 

3.3.1. Fornecedores e Rotação de Stocks 

Atualmente, a FA trabalha com seis distribuidores grossistas, Alliance-Healthcare, 

Udifar, Cooprofar, Disfapor, Plural e OCP. Cada fornecedor tem estipulado os seus horários de 

pedidos e entrega (Anexo – Lista dos horários). As encomendas instantâneas podem ser efetuadas 

via informática, através do Sifarma 2000, ou via telefónica. Na FA também são comercializados 

produtos veterinários, e quando é verificado que os distribuidores comuns não comercializam o 

produto, recorre-se ao fornecedor “BIO2”. 

No caso das encomendas diárias estas são geridas pelos pontos de encomenda definidos 

no sistema Sifarma 2000, e manualmente ajustadas no final de cada dia pelo diretor técnico ou 

Farmacêutico substituto. O ponto de encomenda foi previamente definido para alguns produtos 

com maior rotatividade, e corresponde ao número de embalagens de um determinado produto, 

que atendendo à oferta e a procura, é necessário nova encomenda para impedir a rutura de stock. 

Pode ser descrito de acordo com a expressão[95]: 

𝑃𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎

= 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 × 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

+ 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛ç𝑎 

Apesar desta excelente ferramenta, as necessidades reais da farmácia são adaptadas pelos 

profissionais que diariamente conhecem a sua população, e as novidades que aparecem no 

mercado, sendo por isso, sempre essencial a visão do diretor técnico e farmacêutico substituto 

para adequar os produtos a comprar. 

Para além dos fornecedores comuns, também podem igualmente fazer-se encomendas aos 

laboratórios. Esta possibilidade é muitas vezes notificada pelo próprio representante comercial da 

empresa, que em conversações com o diretor técnico, e tendo em conta as caraterísticas da 

farmácia para determinados produtos, ajustam as quantidades a encomendar com condições 

especiais, como bonificações ou preços reduzidos. 
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3.3.2. Receção 

A receção de encomendas é efetuada no sistema informático Sifarma 2000, e deve ser 

feita a conferência da fatura com os produtos enviados, e com o pedido efetuado. Deve igualmente 

ter-se em atenção os prazos de validade, os preços de venda ao público e as margens comerciais 

dos produtos a inserir em sistema.  

Primariamente, recolhem-se as faturas e os duplicados, e é dada entrada preferencial aos 

produtos de frio, seguindo-se os pedidos instantâneos, que na sua maioria se encontram pagos, e 

posteriormente as encomendas diárias. Todas as encomendas vêm acompanhadas de uma nota de 

encomenda ou fatura, e com os respetivos duplicados. Desta forma são identificados o fornecedor, 

o destinatário, os produtos encomendados e o seu código nacional português (CNP), as 

quantidades pedidas e as enviadas, o imposto de valor acrescentado (IVA), o preço de custo, e o 

PVP. Nos produtos psicotrópicos e estupefacientes, para além da fatura vem igualmente uma 

requisição, que confirma a entrega dos produtos. 

Quando todo o processo de entrada está executado, procede-se à arrumação diferencial 

de cada produto, tendo em conta as suas caraterísticas. Os produtos de frio são conservados nos 

frigoríficos de 2ºC a 8ºC, por ordem alfabética, sendo as últimas prateleiras destinadas para os 

produtos pagos e reservados de frio. Como acima referido, a FA tem um sistema de robot, onde 

são armazenados a maioria dos produtos tendo em conta as suas dimensões. De cada produto são 

colocados cerca de 10 unidades, sendo as restantes armazenadas em gavetas, que formam o stock 

do robot. A reposição no robot é efetuada pelo responsável de armazém, que diariamente tem em 

conta as quantidades existentes no robot. 

Os medicamentos não sujeitos a receita médica com maior rotatividade, são expostos nas 

prateleiras da farmácia, e de acordo com a sua sazonalidade. O excedente é colocado em gavetas 

para reposição. O mesmo sucede para produtos de elevada rotatividade, e que não estejam nas 

prateleiras da farmácia, estando armazenados em gavetas no piso de atendimento e por isso de 

mais rápido acesso. Todos os produtos com dimensões não suportadas pelo robot, e produtos 

frágeis, como alguns xaropes são armazenados nas gavetas superiores ou inferiores de acordo 

com a sua rotatividade. 

Os medicamentos podem ter o seu PVP tabelado e por isso impresso na embalagem, ou 

podem ser sujeitos a margem pelas farmácias. Neste último caso, é necessário após dada entrada, 

a colocação destes preços nas embalagens. A fórmula simplificada do cálculo resulta da 

multiplicação do preço de custo, com o iva e a margem de lucro. 

De acordo com o circuito do medicamento, os pedidos instantâneos podem resultar de 

reservas pedidas pelos utentes, ou medicamentos em falta mas já pagos, onde apenas resta ao 

doente levantar o produto. Desta forma, durante a receção é necessário ter em conta os recibos e 

recados, contidos no separador “Pedidos”. Após, todos os medicamentos estarem corretamente 
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identificados com o nome do destinatário, e possíveis anotações, são armazenados em gavetões 

organizados alfabeticamente e separados por pagos e reservados (Anexo 25). 

Durante as reservas é necessário, para além do nome e contacto do utente, também se 

regista a data para que seja possível controlar o tempo de permanência do produto, e impedir a 

acumulação de artigos sem rotação. 

Durante o processo de receção também são detetados os produtos pedidos mas não 

enviados, o que pode ocorrer pela sua falta no laboratório. Assim, estes produtos são identificados 

pelo sistema e enviado o seu pedido para outro fornecedor. Atualmente, os produtos em falta estão 

a ser controlados pelo INFARMED, com uma notificação enviada pelas farmácias com estes 

produtos. No mercado português, existem alguns medicamentos que estão sob rateio, significando 

que o seu acesso é condicionado pela quantidade pedida, uma vez que as reservas existentes terão 

de ser uniformemente distribuídas. Uma das vantagens da FA, é a existência de vários 

distribuidores grossistas, que assim permite um melhor acesso a estes produtos. 

Um serviço extra fornecido pela FA são as requisições de vacinas da empresa 

Stallpharma, que permite que os utentes façam o seu pedido, pagamento e levantamento na 

farmácia. 

Por último existem também as matérias-primas e os materiais de laboratório que são 

encaminhados para o escritório do laboratório, onde é efetuada a sua entrada. Esta seção será 

explorada no subcapítulo 3.5 Medicamentos Manipulados. 

3.3.3. Devoluções 

Durante o processo de receção podem ser identificadas inconformidades com os pedidos, 

obrigando ao retorno dos produtos para o distribuidor grossista. De igual forma, podem existir 

pedidos de recolha pelo INFARMED ou laboratórios, prazos de validade próximos do fim ou 

revisões de preço que obriguem ao retorno do produto. 

Para tal é necessário que sejam emitidas notas de devoluções com o respetivo nome do 

produto, CNP, quantidade a devolver, identificação do fornecedor, motivo de devolução. Duas 

cópias seguem com o produto para o fornecedor e uma terceira serve de comprovativo, ficando 

na farmácia. Para além destes documentos é necessária a emissão de uma guia de transporte, de 

acordo com o Decreto-Lei n.º 147/2003, de 11 de Julho, que resulta de uma comunicação prévia 

à Autoridade Tributária, efetuada pelo sistema informático da existência de transporte do produto. 

Quando rececionado pelo distribuidor, a devolução pode ser aceite, sendo emitida uma 

nota de crédito à farmácia ou troca por outro produto similar. Caso a devolução não seja aceite, o 

produto retorna à farmácia como quebra do ano. 

Para o serviço de reservas, disponibilizado pela FA, é necessário ter em consideração o 

fornecedor a que se encomenda o produto, uma vez que nem todos os fornecedores aceitam 

devoluções de produtos por motivo de não levantamento. Assim é necessário ter este fator em 

consideração, para impedir a acumulação de produtos sem rotatividade. 
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3.4. Medicamentos do Estrangeiro 

Para que seja possível um acesso similar de todos os doentes à medicação, são por vezes 

necessárias Autorizações de Utilização Especial, que permitam a importação de medicamentos já 

comercializados noutros países, mas que por diversas razões não estão no mercado português. 

Inicialmente, esta autorização apenas abrangia o sistema hospitalar, o que se tornou 

restrito, não suprindo as necessidades dos utentes que não eram seguidos por essa instituição de 

saúde específica[96]. Assim em 2009, foi alargada esta possibilidade às farmácias, desde que 

cumprisse as especificações no Regulamento sobre Autorizações de Utilização Especial e 

Excecional de Medicamentos[97]: 

 O medicamento destina-se a um utente em específico. 

 Não existem medicamentos similares disponíveis no mercado. 

 Não existe alternativa terapêutica no mercado português, para o fim a que se 

destina. 

 O medicamento está a ser monitorizado em outro país da União Europeia. 

Esta autorização não abrange todos os medicamentos acima referidos, uma vez que é 

salvaguardada a saúde pública, não existindo o aceso a todos os medicamentos comercializados 

no estrangeiro. Não podem ser alvo de importação, na farmácia comunitária, os medicamentos 

destinados a ensaios clínicos, manipulados, medicamentos homeopáticos e tradicionais à base de 

plantas e medicamentos derivados do plasma humano ou ainda, derivados do plasma que tenham 

sido utilizados como excipientes ou em qualquer fase de fabrico[97]. 

Adicionalmente, medicamentos que contenham substâncias controladas não podem 

igualmente, ser importados pelas farmácias, uma vez que na sua própria legislação a 

comercialização internacional é restringida. 

No caso das farmácias comunitárias, não é necessária uma solicitação de autorização ao 

INFARMED, uma vez que é assumida uma utilização excecional, limitada no tempo e com 

supervisão do médico. Os documentos necessários são a receita médica, acompanhada de 

justificação clínica, que demonstre a inexistência de alternativas terapêuticas e que a quantidade 

prescrita não exceda um tratamento de 6 meses[96].  

Para todo este processo é necessária a colaboração entre o médico prescritor, o 

farmacêutico e a entidade importadora para correta identificação dos medicamentos a 

comercializar, qual o país de origem a eleger, e o respetivo o processo de comercialização, a 

entidade transportadora, e o preço a cobrar tendo em conta os encargos da sua importação. 

Apesar de não haver intervenção direta do INFARMED, é obrigatório nos meses de 

Janeiro e Julho, o envio eletrónico das listagens de aquisições efetuadas no semestre anterior. 

Estas deverão conter o nome do medicamento, país de registo, composição das substâncias ativas, 

forma farmacêutica, apresentação e quantidade adquirida. 
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Este é um dos muitos serviços diferencias disponibilizados pela FA, e que aumentam a 

sua procura. O procedimento implementado na farmácia inicia-se com a requisição pelo 

medicamento, obtida pelo doente ou médico, que entrega na farmácia a prescrição e devida 

autorização. São registados os dados telefónicos do doente, sendo-lhe explicado que, sendo um 

medicamento do estrangeiro, não está disponível imediatamente na farmácia, dependendo do 

cumprimento dos requisitos, do fornecedor e da transportadora. 

O diretor técnico é que neste caso, procede com as requisições para a obtenção do 

medicamento, contatando os intervenientes dos outros países. 

Quando os medicamentos chegam à farmácia, os utentes são avisados que podem efetuar 

o seu levantamento. A farmácia fica com a receita, a justificação e uma cópia da fatura para efeitos 

de fiscalização, tendo de conservar esta documentação por um período não inferior a 5 anos. Este 

processo garante o cumprimento das regras de obtenção do medicamento e também 

consciencializa o paciente que a obtenção de medicamentos exige um controlo rigoroso, e por 

isso é altamente regulamentado.  

3.5. Medicamentos Manipulados 

A FA tem uma forte componente laboratorial, sendo considerada uma das principais 

farmácias de Lisboa na preparação de medicamentos manipulados. Considera-se um 

medicamento manipulado qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e 

dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico[98]. 

Para a preparação destes medicamentos é necessário que a farmácia cumpra os requisitos 

definidos em Decreto-Lei e pelo INFARMED. O laboratório situa-se no último piso, com 

separação física de três outras áreas, o armazém, a sala de lavagem e a área de escritório, dando 

as duas últimas, apoio à zona de laboratório. 

3.5.1. Equipamento e Matérias-primas 

O equipamento existente segue as indicações da Deliberação 1500/2004 e adequa-se ao 

tipo de preparações efetuadas, existindo adicionalmente, misturadores de pós, misturadores de 

cremes e encapsuladores. 

As matérias-primas no laboratório são rececionadas e identificadas em formulário através 

da indicação do nome do produto, número de lote, validade, número do boletim de análise, data 

do respetivo, data da encomenda e data da receção, número de unidades rececionadas e quantidade 

do produto. São igualmente assinaladas, as condições de armazenamento que a matéria-prima 

exige, como temperatura, proteção de luz e humidade e tipo de acondicionamento. Em último 

processo, regista-se a data do preenchimento e o operador, sendo o documento enviado para o 

diretor técnico.  

Este controlo por aquivo, permite que haja rastreabilidade das matérias-primas e um 

controlo sobre a utilização do produto, atentando-se as condições de armazenamento. Desta 
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forma, a documentação é arquivada na pasta das “Matérias-primas por abrir”, e transposta para o 

arquivo “Matérias-primas em utilização”, aquando da sua abertura, efetuando-se o registo da data 

de início e data de fim, quando a matéria-prima terminar. 

Para controlo interno da farmácia, as matérias-primas são ainda rotuladas com a própria 

identificação da FA, fazendo-se novamente o registo do número de lote, das quantidades e 

informações adicionais relativas ao boletim de análise. 

A nível organizacional, as matérias-primas estão separadas, em secções de prateleiras, de 

acordo com a sua utilização. A zona da direita refere-se a cápsulas e a da esquerda a todas as 

outras preparações, existindo no meio outros excipientes que servem de base para preparações 

como xaropes, cremes e shampoos. Apesar desta divisão, nas prateleiras não existia nenhuma 

identificação da organização de cada matéria-prima, maioritariamente pelo hábito dos operadores 

que facilmente identificavam os produtos pela embalagem exterior. Assim, tendo denotado 

alguma dificuldade para a rápida identificação dos produtos, estes organizaram-se por ordem 

alfabética, identificando-se a respetiva prateleira com a letra referente para obrigar a um 

armazenamento sistemático e de mais fácil deteção. Além deste sistema, a secção das cápsulas 

foi marcada a azul e a secção das outras preparações a amarelo (Anexo 26).  

3.5.2. Preparações 

Os medicamentos manipulados preparados podem ser fórmulas magistrais, quando 

indicados em prescrição médica específica para um doente, ou preparados oficinais, caso sejam 

preparados de acordo com as indicações de farmacopeias ou formulários, podendo ser preparados 

antecipadamente e aviados para vários doentes[99, 100]. 

Na FA, todos os manipulados são fórmulas magistrais que o doente pode requerer via 

correio eletrónico, telefónica ou pessoal, sendo imprescindível a apresentação de receita médica. 

Para a preparação do manipulado é necessária a receita, o nome do doente e o contacto telefónico. 

Assim após preparação, o doente é informado que pode efetuar o levantamento do seu 

medicamento. 

Na presença da prescrição é registado eletronicamente o dia da preparação, as 

informações do doente e do médico prescritor, e a designação do produto com os respetivos 

componentes, sendo criado um lote de produto pela farmácia e associado um número interno de 

identificação do preparado. Posteriormente, é feita a ficha de preparação nas quais consta toda a 

informação relativa à preparação. 

Os medicamentos manipulados podem ter um período de entrega entre 24 a 48 horas, 

salvo urgências. 

O preço dos medicamentos manipulados é efetuado de acordo com a Portaria nº.769/2004 

de 1 de julho, que tem em conta o valor dos honorários, das matérias-primas e dos materiais de 

embalagem[100]. 



Farmácia Comunitária 13 de Novembro de 2014 

 

 
FFUP 

34 
 

A manipulação dos medicamentos segue as indicações qualitativas e quantitativas da 

prescrição médica, tendo o farmacêutico de adaptar os métodos e alguns excipientes para obter o 

produto final desejado. Para tal, no laboratório seguem-se as indicações do formulário galénico e 

em casos de dúvida, contacta-se o Laboratório de Estudos Farmacêuticos, que aconselham sobre 

as condições mais favoráveis para a estabilidade do produto. 

Além dos fatores já referidos, também é necessário ter em consideração as indicações do 

artigo 6º do Decreto-Lei n.º 95/2004, de 22 de Abril, que esclarece quais as substâncias que podem 

ser utilizadas e enumera as substâncias proibidas para a preparação de manipulados. 

Aquando da preparação, o operador deve estar corretamente equipado com proteção de 

cabelo, máscara e luvas. Após a preparação do manipulado procede-se à sua rotulagem, indicando 

o nome do medicamento, as substâncias que o compõem, o nome do paciente e o número de lote, 

sendo ainda impresso o respetivo preço. 

3.5.3. Comparticipação dos Medicamentos Manipulados 

Os medicamentos manipulados são igualmente suscetíveis de comparticipação desde que 

integrem a lista estabelecida no Decreto-Lei n.º 48-A/2010, de 13 de Maio, aplicável tanto aos 

preparados oficinais como fórmulas magistrais. Atualmente, o sistema de comparticipação 

corresponde a 30% do valor do manipulado[101].   

3.5.4. Manipulados na Farmácia Aguiar 

Na FA existe uma grande variedade de preparações que incluem cápsulas, cremes, 

xaropes, soluções e shampoos. 

Um dos principais manipulados são as cápsulas de emagrecimento que contêm diuréticos, 

como a hidroclorotiazida e a amilorida, inibidores do apetite, laxantes, fibras reguladoras 

intestinais e calmantes. Esta associação contribui para a perda de peso pelo controlo do apetite e 

regulação intestinal, tendo adicionalmente um efeito tranquilizante que poderá ajudar a reduzir os 

estados de ansiedade e a consequente ingestão de alimentos.  

Em algumas prescrições verifica-se o acréscimo do crómio, em quantidades reduzidas, 

com o objetivo da regulação dos níveis de açúcar no sangue e possível perda de peso. A função 

deste oligoelemento como regulador do metabolismo da glucose é ainda controversa, existindo 

alguns estudos que indicam uma melhoria dos níveis de glucose sanguínea em doentes com 

Diabetes Mellitus tipo 2, sendo ainda necessários mais estudos comparativos. Na perda de peso, 

os efeitos do crómio ainda estão a ser estudados, não se tendo verificando uma melhoria 

significativa nos estudos efetuados[102]. 

Durante o período de estágio, um dos manipulados mais recorrentemente pedido foi 

creme de permetrina a 5%. Para a sua preparação é utilizada a permetrina e a base de Beller que 

permitem obter um creme com uma textura fluida e de fácil aplicação. 

A permetrina é um piretróide, que atua por disrupção dos canais de sódio e paralisa os 

parasitas[103]. É um tratamento prescrito para afeções provocadas pelo ácaro Sarcoptes scabiei, 
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que resulta na escabiose ou sarna, e origina intensas comichões levando a lesões pruriginosas. É 

facilmente transmitido de pessoa a pessoa, aparecendo pedidos de vários cremes destinados às 

pessoas que habitam o mesmo espaço. O creme deve ser aplicado em todo o corpo, excetuando a 

cara, e retirada a sua aplicação entre 8 a 12 horas. O tratamento, por vezes, é repetido passado 7 

dias uma vez que se desconhece a ação ovicida, garantindo-se a eliminação do parasita[104]. 

Para além dos cremes de permetrina, também se prepararam cremes despigmentantes, 

contendo hidroquinona ou Kelina, anti-celulíticos, com cafeína e aminofilina e estimulantes 

vaginais, com testosterona e estradiol. 

Os xaropes preparados são sobretudo diuréticos que contêm furosemida, que é obtida por 

trituração dos comprimidos LASIX® (Sanofi Aventis) e dissolvida em xarope comum, obtido 

diretamente do fornecedor. 

As soluções preparadas são na sua maioria tónicos capilares, que contêm minoxidilo a 

5%. Este composto é atualmente o tratamento preferencial para a alopécia androgénica, 

utilizando-se nas concentrações de 2% e 5%. O seu mecanismo de ação é desconhecido, existindo 

evidências que possa atuar pela estimulação do fator de crescimento endotelial nas células da 

papila dérmica[105]. Adicionalmente, algumas prescrições acrescem estradiol, contendo nas 

preparações propilenoglicol e álcool a 70% para permitirem a dissolução do princípio ativo. 

Para além das formulações referidas, também são preparados shampoos, especialmente 

para o tratamento da dermatite seborreica, contendo como princípios ativos o ácido salicílico e o 

cetoconazol. 

A dermatite seborreica manifesta-se pelo aparecimento de prurido, descamação do couro 

cabeludo, podendo evoluir para uma dermatite eczematosa exsudativa com a formação de crostas. 

O seu aparecimento é intensificado com a maior produção de sebo, iniciando-se uma reação 

inflamatória. Apesar de a sua etiologia não estar bem definida, o tratamento de primeira linha são 

os agentes citostáticos e antifúngicos.  

O ácido salicílico em concentrações superiores a 2% atua como agente queratolítico e 

permite a remoção das escamas e diminuição do prurido. O uso de antifúngicos tem demonstrado 

elevada eficácia terapêutica nesta patologia, o que poderá estar relacionado com a presença do 

agente comensal Malassezia furfur. Esta levedura hidrolisa os lípidos produzidos pelas glândulas 

sebáceas do escalpe e é o principal agente etiológico da caspa, que está, por vezes, associada à 

dermatite seborreica[106]. Para além destes compostos, é também adicionado dexopantenol que 

ajuda na hidratação capilar, essencial para tratamentos mais evasivos. 

Adicionalmente na FA, são também preparados manipulados veterinários para várias 

clínicas ou particulares, essencialmente na forma de cápsulas. 
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3.6. Dispensa de Medicamentos 

A tarefa fundamental e altamente regulamentada da atividade farmacêutica é a dispensa 

de medicamentos. O farmacêutico assume nesta tarefa um papel essencial, pela identificação e 

validação de prescrições médicas, com respetiva informação sobre as indicações de toma, ou 

efeitos a registar. Para além desta ação, as farmácias são um local intermédio entre a ida ao médico 

e a automedicação, o que torna fundamental o aconselhamento ao utente e a indicação correta. 

Em termos gerais podem distinguir-se dois tipos de medicamentos, os sujeitos a receita médica e 

os não sujeitos a receita médica[107]. 

3.6.1. Medicamentos sujeitos a receita médica 

Estes medicamentos são dispensados mediante apresentação de receita médica. São 

produtos que correspondem às seguintes condições[108]: 

 Podem constituir um risco para a saúde do doente, quando utilizados 

indevidamente, seja por sobredosagem, por utilização para diferentes fins, ou por 

requerem acompanhamento da resposta farmacológica. 

 Caso contenham substâncias, cujos efeitos adversos exijam um controlo mais 

rigoroso, para aprofundamento toxicológico. 

 Destinem-se a uma administração via parentérica.  

Como tal, são produtos que apresentam PVP tabelado e na sua maioria são 

comparticipados pelo SNS, e por isso apenas dispensados em farmácias e hospitais. 

Podem ser descritos três modelos de prescrições, a receita eletrónica materializada e 

materializada renovável, e a receita manual. A diferença fundamental é a extensão do período de 

validade, no caso da receita materializada e da receita manual esta poderá apenas ter validade de 

30 dias consecutivos, a partir da data de emissão. No caso da receita materializada renovável 

permite que este período se estenda até 60 dias. 

Para todas, é necessário o cumprimento de alguns requisitos que validem a receita como 

passível de ser utilizada na farmácia. Para além da identificação do utente, com número de utente, 

regime de comparticipação e entidade financeira, é necessário verificar a existência do local de 

prescrição, número de receita, e identificação do médico prescritor, identificados com os 

respetivos códigos de barras. Adicionalmente na identificação do médico, é necessária a descrição 

do nome do médico e especialidade médica. 

No caso do medicamento, este deve ser prescrito segundo DCI, com informação sobre a 

forma farmacêutica, dosagem e número de embalagens. Para além do referido, existem exceções 

que podem ser aplicadas de acordo com as seguintes situações: 

 Exceção a) Artigo 6.º Margem ou índice terapêutico estreito. 

 Exceção b) Artigo 6.º Reação adversa prévia 

 Exceção c) Artigo 6.º Continuidade de tratamento superior a 28 dias 
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Estas condições permitem adequar o medicamento a dispensar, restringindo as 

possibilidades e assim manter a segurança do utente. 

As receitas manuais apresentam diferenças em relação às eletrónicas, sendo obrigatória a 

colocação de vinhetas em substituição do código de barras, para a identificação do local de 

prescrição e do médico prescritor. Caso se trate de uma unidade do SNS e se destinar a um doente 

pensionista, a vinheta deverá ser de cor verde a identificar a unidade de saúde. Caso se tratem de 

consultórios privados, a identificação poderá ser feita por carimbo ou inscrição manual.  

A identificação do medicamento deverá ser efetuada por DCI, com informação sobre 

dosagem, forma farmacêutica e dimensão da embalagem. Caso seja aplicada algumas das 

exceções mencionadas, deverá ser apresentado o nome do medicamento comercial ou do respetivo 

titular de AIM. Qualquer rasura nas receitas manuais deve ser acompanhada da respetiva rúbrica 

do médico prescritor, e caso existam exceções a marcar ou portarias devem ser corretamente 

identificadas[108]. 

Para além dos referidos itens, a prescrição manual deve ser justificada de acordo com 

falência informática, inadaptação do prescritor, prescrição no domicílio ou até 40 receitas por 

mês. Atualmente, estas receitas podem apenas ser emitidas com um prazo de validade de 30 dias, 

não sendo aceite a emissão de diferentes vias. 

É ainda de referir que por cada receita médica podem ser prescritos até quatro 

medicamentos distintos, sendo o número máximo por medicamento, duas embalagens. Esta 

última condição é válida para todos os medicamentos que não se apresentem sob dose unitária, 

sendo nesta situação possível prescrever até quatro unidades por medicamento e receita. 

Estas regras são fundamentais para o farmacêutico, uma vez que são essenciais para o 

processo que permite a obtenção da comparticipação, pelo estado. Por outro lado, são a forma de 

assegurar que o diagnóstico e tratamento do médico foram corretamente seguidos. 

Na FA a validação das receitas seguia um procedimento que, primariamente, controlava 

três pontos: a data de validade, a assinatura do médico e o tipo de comparticipação. Seguidamente 

o código era detetado, e confirmada a forma farmacêutica, dosagem e tipo de embalagem. Por 

último atendia-se a qualquer exceção presente, efetuando-se a correta identificação. Desta forma, 

os principais pontos do receituário eram verificados e a dispensa efetuada de acordo com o 

prescrito pelo médico. 

Antes das receitas serem enviadas para o SNS, cada funcionário reconfirmava os pontos 

de cada receita, nomeadamente na parte impressa no verso. Esta deve conter toda a informação 

relativa à receita, com acréscimo da assinatura, rubrica e carimbo do responsável pela dispensa, 

descrevendo: 

 Identificação da farmácia 

 Preço total de cada medicamento e valor total da receita 

 Encargos do utente por medicamento 
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 Comparticipação 

 Data da dispensa 

 Código bidimensional 

3.6.1.1. Regimes de comparticipação 

Para um utente poder beneficiar das comparticipações do SNS ou de outros organismos, 

é necessário que na receita estejam adequadamente identificados, ou que o utente tenha consigo 

um cartão identificativo, com o nome do utente e dentro do prazo de validade. 

Para existir comparticipação pelo SNS, é necessário que na receita esteja identificado que 

o utente é beneficiário do SNS, e caso seja pensionista, que esteja devidamente identificado com 

a letra “R”. Para além destes utentes, existem patologias ou grupos especiais de utentes, que 

gozam de comparticipação especial quando devidamente assinalada na receita, com o respetivo 

despacho[109]. 

Os utentes que beneficiam de regimes de comparticipação complementares, têm de 

apresentar o seu cartão comprovativo, ao qual é tirada um cópia e anexada à cópia da receita para 

ser enviada para o organismo responsável, e assim, a farmácia possa receber a respetiva 

comparticipação. 

Uma das vantagens da localização da FA era a grande diversidade de utentes que 

apareciam, nomeadamente com regimes de comparticipação variados: Serviços de Assistência 

Médico Social do Sindicato os Bancários Sul e Ilhas (SAMS), EDP Sã Vida, Fidelidade Seguros, 

Assistência na Doença aos Militares do Exército (ADME), entre outros. Para que fosse 

corretamente aplicada a comparticipação, o sistema informático auxiliava na deteção do tipo de 

comparticipação uma vez que continha toda a informação descriminada. 

A comparticipação de produtos destinados ao controlo da DM é também distinta das 

diferentes situações, correspondendo ao organismo “DS”. Deste grupo fazem parte as tiras-teste 

para a determinação da glicémia, cetonemia e cetonúria, as agulhas, seringas e lancetas. Neste 

organismo a comparticipação é de 100% com exceção das tiras-teste, sendo de 85% do PVP. 

3.6.1.2. Dispensa de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos 

Estes medicamentos estão sujeitos a um controlo mais rigoroso pelas consequências na 

saúde pública. Seguem as mesmas obrigações que os outros medicamentos acima descritos, sendo 

no entanto obrigatória a prescrição isolada, isto é, a receita não deverá conter outros 

medicamentos para além dos psicotrópicos. Segue igualmente, a regra de quatro embalagens por 

receita. 

Para além deste fator, aquando dispensa é necessário o preenchimento dos dados relativos 

ao utente a quem se destinam, e ao adquirente que, nesta situação apenas levanta os 

medicamentos. São registados o nome do utente/adquirente, a sua identificação, morada, idade e 

dados do médico. No final da venda, são guardados os comprovativos relativos à venda de 
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psicotrópicos e anexados à fotocópia da receita original, sendo tudo armazenado por um período 

de 3 anos. 

Devido ao tipo de medicamentos, as condições de armazenamento devem ser especiais, 

nomeadamente de difícil acesso e não visíveis ao público. No caso da FA, encontravam-se 

armazenados em robot. 

3.6.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Esta classe engloba todos os medicamentos que não correspondem a nenhuma das 

caraterísticas acima descritas, e como tal, não necessitam de receita para levantamento. Estes 

medicamentos de venda livre, podem ser adquiridos nas farmácias ou locais de venda de 

medicamentos não sujeitos a receita médica, sendo o seu preço variável de acordo com as 

entidades dispensadoras. 

Alguns destes medicamentos são passiveis de comparticipação, sendo esta no entanto, 

apenas possível nas farmácias[110]. 

3.6.3. Aconselhamento farmacêutico 

É essencialmente, neste tipo de medicamentos que o farmacêutico tem um papel relevante 

e de excelência, por ser o profissional de saúde que consoante as descrições do doente pode 

direciona-lo para o melhor tratamento. Uma das formas de abordar o doente e auxiliar na 

indicação farmacêutica, poderá ser através de questões que identifiquem o tipo de utente e a 

possível causa da sintomatologia. 

Como tal, deverá ser avaliada a idade, o sexo e os sintomas descritos pelo utente. Para 

auxiliar a determinar a gravidade, deverá ser questionada a duração dos sintomas, juntamente com 

o quotidiano, se são sintomas habituais, se aparecem em terminadas situações. Dependendo da 

resposta do doente, este poderá ter de ser encaminhado para o médico se, se verificar uma situação 

pouco controlável e já instalada há algum tempo. De igual forma, o utente deve ser questionado 

quanto à história familiar, recorrência da sintomatologia, alergias e outras doenças. Todos estes 

parâmetros permitem efetuar um atendimento mais preciso, e auxiliar a redução de 

sintomatologia.  

Outro parâmetro igualmente relevante, e que deve ser sempre questionado, é a toma 

prévia de medicação para os sintomas que o doente descreve. A automedicação, é comum e 

banalizada pelo utente, optando por vezes por fármacos que constam em casa, sem propriamente 

saberem a situação em que deverão ser aplicados. Para além do referido, o oposto pode ocorrer, 

e o utente ter em casa a medicação indicada e dentro do prazo, não sendo necessária a sua 

aquisição na farmácia. 

Um dos fatores igualmente observados, na automedicação, são os pedidos de 

medicamentos idênticos para a mesma situação, como por exemplo o pedido de paracetamol 

isolado e da mesma substância ativa com outros princípios ativos. Aqui é necessário elucidar o 

utente e impedir a sobredosagem. Assim é de vital importância o correto aconselhamento, na FA, 
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uma das futuras melhorias poderia ser a criação de protocolos de atendimento, por forma a 

uniformizar o método de atendimento, e criar uma reposta uniforme para os pedidos do utente. 

Desta forma, a mensagem do farmacêutico torna-se mais forte e o utente fica melhor servido. 

No aconselhamento farmacêutico o objetivo é a correta identificação da sintomatologia e 

aconselhar, medicamentos, serviços de saúde e medidas não farmacológicas que consigam 

prevenir, minimizar e resolver as situações patológicas menores.  

3.7. Aconselhamento e dispensa de outros produtos 

Na FA, existia uma grande variedade de outros produtos a oferecer ao utente, sendo 

referidos aqueles com especial relevância. 

3.7.1.  Produtos de dermofarmácia, higiene e cosmética 

Considera-se um produtos cosmético e de higiene corporal qualquer substância ou 

preparação destinada a ser posta em contacto com as diversas partes superficiais do corpo 

humano (…), com a finalidade de, exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar o 

seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais[111]. 

Esta classe de produtos apresenta assim, uma grande panóplia de possibilidades. Devido 

ao conceito de segurança e eficácia associado às farmácias, muitos utentes dirigem-se a estas para 

aconselhamento sobre os cuidados de higiene a ter, e sobre qual o produto para si mais adequado. 

Durante o atendimento é essencial identificar o problema do utente e verificar se tem alergia a 

alguns dos constituintes do produto. 

3.7.2. Medicamentos homeopáticos 

A utilização crescente desta classe de medicamentos permitiu a sua introdução nas 

farmácias, e a necessidade do farmacêutico aprofundar os seus conhecimentos. Um produto 

homeopático é obtido a partir de substâncias ou matérias-primas homeopáticas, de acordo com a 

farmacopeia europeia ou com a farmacopeia de um Estado-Membro. 

Estes medicamentos são sobretudo pedidos por utentes que já tenham experiencia prévia, 

e por doentes que pretendam apenas o uso de produtos naturais. Por outro lado, estes 

medicamentos também podem ter um papel relevante nos grupos de utentes de risco, como 

grávidas, recém-nascidos, doentes oncológicos, salvo situações de alergia reportadas pelos 

mesmos[112]. 

3.7.3. Medicamentos e outros produtos de uso veterinário 

A maioria dos produtos veterinários fornecidos resultavam de preparações magistrais, 

sendo por isso necessária a prescrição médico-veterinária. No entanto, na FA também se vendiam 

produtos veterinários não sujeitos a receita médica, e que na generalidade eram já requeridos pelos 

utentes, com a indicação veterinária. Nesta área o farmacêutico não dispõem de conhecimento 

aprofundado para corretamente poder aconselhar o utente, no entanto as descrições do folheto 
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informativo, permitem que se consiga ter informações quanto à posologia e forma de 

administração para corretamente aconselhar o utente. 

3.8. Outros cuidados de saúde prestados na farmácia 

Na FA para além das atividades acima descritas, eram disponibilizadas a medição da 

tensão arterial, e a execução dos ensaios bioquímicos, glicémia e colesterol. Para além dos 

referidos os farmacêuticos tinham a valência da administração de vacinas. 

3.9. Atividades desenvolvidas 

O estágio foi divido em três partes, manipulação, armazém e atendimento ao público. As 

primeiras seções tiveram a duração de um mês e meio, sendo a primeira semana durante o 

atendimento ao público, apenas observacional, para assim compreendermos o funcionamento da 

farmácia, e as regras de receituário e dispensa (Anexo 27). 

Paralelamente, acrescem outras atividades participadas, desde formações, a projetos 

propostos e alterações necessárias no quotidiano da farmácia. Semanalmente, eram propostas 

formações pelos representantes comerciais das marcas, para a apresentação de um produto ou 

melhor conhecimento da marca. Durante as semanas de atendimento ao público, foram também 

propostas a elaboração de montras dos produtos solares, a criação de espaços específicos que 

realçassem a promoção em vigor, e diferentes apresentações para um produto novo. 

Dentro das atividades, é possível fazer-se o destaque para três principais, que exigiram 

maior tempo. A primeira fazia parte de um programa de controlo de qualidade implementado na 

farmácia, e tinha como objetivo a identificação de todos os artigos de não venda ao público, para 

contabilização e marcação. Desta forma era possível fazer-se um controlo de todo o material 

presente na farmácia, e possíveis melhoramentos, nomeadamente no material de laboratório. 

A segunda tarefa surgiu de uma notificação dos principais grossistas, para recolha de 

medicamentos com data inferior a 31 de Agosto, devido a alterações do PVP. Primariamente, 

foram selecionados do robot os medicamentos com esses requisitos, e posteriormente identificou-

se para cada medicamento o respetivo número de fatura. Desta forma, foram emitidas notas de 

devolução para cada medicamento e separados por laboratório e por distribuidor grossista, sendo 

tudo recolhido até ao final do mês de Agosto. 

As campanhas relacionadas com a dermocosmética foram variadas, e ocorrem todas por 

acordo com as respetivas marcas, que disponibilizavam um profissional da área para fazer o 

devido aconselhamento e divulgação. Uma das campanhas realizadas foi proposta pela 

“Martiderm”. Este aconselhamento consistia na determinação da hidratação, oleosidade e 

elasticidade da pele, sendo depois aconselhadas as medidas de correção e prevenção mais 

adequadas. Para este evento, foi necessária a marcação prévia dos utentes que se dirigiam à 

farmácia. Esta campanha permitiu conhecer melhor a marcar e os seus produtos, e aprender 

formas de venda cruzada dos produtos para assim, ir de encontro às necessidades do paciente.  
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5. Anexos 

 

Anexo 1: Ilustração esquemática do inquérito produzido no âmbito do caso clínico: 

Medicamentos Genéricos. Imagem esquerda: frente e direita: verso 

 

  

 

 

 

 

 

  

O presente questionário enquadra-se no âmbito do caso

de estudo Medicamentos Genéricos, a fim de se aferir o

conhecimento da população que frequenta a Farmácia

Aguiar, com o posterior objetivo de melhorar a

informação que chega ao utente.

Sexo 

Idade

1. Sabe o que é um MG?

o Sim

o Não

2. Já alguma vez tomou MG? 

o Opção própria

o Por aconselhamento médico

o Por aconselhamento farmacêutico

o Sim

o Sim, em algumas. Exemplifique 2:

o Não

3. Em caso afirmativo, por:

4. Confia nos laboratórios de MG:

o Sim

o Não

Medicamentos 

Genéricos

o 18-30 o 31-40 o 41-50 o 51-60 o >61

o F o M

MG = Medicamento Genérico

Medicamento Original = Medicamento de marca 

Frente 
e Verso
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37%

61%

2%

Género

Masculino Feminino Não responde

Gráfico 1. Representação percentual do número de 

utentes que responderam ao questionário por género. 

Anexos 2 e 3: Representações gráficas das distribuições por Género e Faixas Etárias, 

da população que respondeu ao inquérito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 4 e 5: Representações gráficas das respostas às questões 1 e 2  

15%

17%

17%21%

26%

4%

Faixas Etárias

18-30

31-40

41-50

51-60

>61

Não Responde

97%

3%

Sabe o que é um 
Medicamentos Genéricos?

Sim Não

91%

9%

Já alguma vez tomou 
Medicamentos Genéricos?

Sim Não

Gráfico 2. Representação percentual do número de 

utentes que responderam ao questionário por faixa 

etária. 

Gráfico 3. Representação percentual do número de 

utentes que responderam positivamente ou 

negativamente à questão: “Sabe o que é um 

Medicamento Genérico?”. 

Gráfico 4. Representação percentual do número de 

utentes que responderam positivamente ou 

negativamente à questão: “Já alguma vez tomou 

Medicamentos Genéricos?”. 
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Anexo 6: Representação gráfica das respostas à questão 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7: Representação gráfica da influência da faixa etária no incentivo da toma de MG 
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6

Opção Própria

Médico

Farmacêutico

Idades vs Incentivo da toma

>61 51-60 31-40 18-30

53

48

27

8

Opção Própria

Médico

Farmacêutico

Não responde

Escolha incentivada por:

Gráfico 5. Número de utentes que, tendo tomado medicamentos genéricos, responderam quais as 

principais influências para a sua escolha nos Medicamentos Genéricos. 

Gráfico 6. Influência da faixa etária no incentivo da toma de medicamentos genéricos. 
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Anexos 8 e 9: Representações gráficas das respostas às questões 4 e 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10: Representação gráfica da influência da faixa etária na confiança pelos 

Medicamentos Genéricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 9. Influência da faixa etária na confiança pelos laboratórios dos Medicamentos 

Genéricos. 

Gráfico 7. Representação percentual do número de 

utentes que responderam à questão: “Confia nos 

Laboratórios?”, optando por sim, não, ou alguns. 

Gráfico 8. Representação percentual do número de 

utentes que responderam positivamente ou 

negativamente à questão: “Notou diferenças entre o 

Medicamento Genérico e o Medicamento Original?”. 

60%14%

25%

1%

Confia nos Laboratórios?

Sim Não Alguns Não Responde

30%

70%

Sim Não

Notou diferenças do Medicamento 
Genérico para o Medicamento Original?

60

72
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48

67

13
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17

10

2627
22 22

43

7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

18-30 31-40 41-50 51-60 >61

Idade vs Confiança nos Medicamentos Genéricos
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Anexo 11: Representação gráfica da influência dos efeitos da toma de Medicamentos 

Genéricos na confiança pelos Laboratórios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12: Representação gráfica da confiança pelos laboratórios, dos utentes que nunca 

tomaram Medicamento Genérico 

 

 

 

 

  

25

79

50

18
25

3

0
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40

60

80

100

Sim Não

Notou Diferenças?Confia nos MG?

Sim Alguns Não

25

0

75

0

20

40

60

80

Sim Alguns Não

Grau de confiança do consumidor que nunca 
tomou MG

Gráfico 11. Avaliação da confiança dos utentes que nunca tomaram Medicamentos Genéricos. 

MG: Medicamentos Genéricos 

Gráfico 10. Avaliação dos utentes que já tomaram medicamentos genéricos, se reportam notar ou 

não notar diferenças com o medicamento de referência, sendo em que medida influenciados na 

confiança dos medicamentos genéricos. MG: Medicamentos Genéricos 
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Anexo 13: Representação gráfica das respostas à questão 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 14: Representação gráfica das respostas à questão 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12. Identificação das patologias onde os utentes aceitaria tomar Medicamentos Genéricos.  
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Distúrbuios Gastrointestinais
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Dor
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Todas

Nenhuma
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Conceito de MG

Identificação do MG e do MR

Semelhança do MG e do MR

Justificação do custo inferior

Qualidade dos MG

Laboratórios dos MG

Não responde

Temas onde o utente se sente menos informado

Gráfico 13. Temas que os utentes selecionaram como tendo menos informação. MG: Medicamento 

genérico e MR: Medicamento de Referência 
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Onde são produzidos os 

Medicamentos genéricos? 

Em todo o Mundo 

 

Mas para entrarem no mercado Europeu têm 

de comprimir os mesmo requisitos de 

fabrico que os laboratórios europeus. 

Seguem as Boas Práticas de Fabrico, e são 

inspecionados pelas agências reguladoras. 

Antes de qualquer medicamento entrar no 

mercado têm de cumprir com todos os 

requisitos, podendo o processo demorar 

entre 2 a três anos, até as agências 

reguladoras decidirem se o medicamento 

entra ou não no mercado. 

 

  Laboratórios 
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Anexo 15: Panfleto dos Medicamentos Genéricos (frente) 
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Medicamentos 
Genéricos apresentam o mesmo 

princípio ativo, forma 
farmacêutica, dosagem e 

indicação terapêutica que o 
Medicamento de Referência (MR). Infarmed 
 

 

 

 

 

São Bioequivalentes 

Isto quer dizer que têm um 

comportamento semelhante 
no nosso organismo! 

  
Porque é que existem Medicamentos 
de Referência e Medicamentos 
Genéricos? 

Medicamento de Referência foi o Primeiro 

medicamento no mercado. Após 10 anos, 

perde patente e surgem os Medicamentos 

Genéricos. 

O Medicamento de Referência deixa de ter o 

monopólio do mercado. 

Estímulo da Competitividade 

e Oferta no Mercado! 

 
Quais as razões para as grandes 
diferenças de preços? 
 

 

 

 

 

 

Os medicamentos Genéricos não necessitam 

de tantos estudos sobre o princípio ativo, 

porque este já foi extensamente estudado.  

A redução de preço estipulada para os 

Medicamentos Genéricos é de 35% do 

Medicamento de Referência! 

  

 

Apresentam a mesma Qualidade? 

Os medicamentos genéricos têm de cumprir 

os mesmos requisitos que os 

Medicamentos de Referência, como por 

exemplo na obtenção das matérias-primas, 

nas instalações, nos ensaios efetuados, entre 

outros. 

A única exceção são os ensaios pré-clínicos e 

clínicos relativos ao princípio ativo. Não 

seria ética a repetição de ensaios em 

adultos e animais de uma mesma substância, 

nas mesmas condições! 

 Nenhum medicamento entra no mercado 

sem comprovada qualidade! Incluindo os 

genéricos. 

A qualidade é assegurada 

pelo INFARMED e Agências 

Europeias Reguladoras 

 

 

Curvas das concentrações do Medicamento de Referência e do 

Genérico, na corrente sanguínea, ao longo do tempo.Birkett DJ 

(2003). Generics - equal or not? Aust Presc. 26(4): 85-87. 

Medicamento 

de Referência 

Medicamento 

Genérico 

Tempo 

C
o

n
ce

n
tr

aç
ão

 

Entrada no Mercado 

Aprovação 

Ensaios Clínicos 

Investigação 
10 a 15 anos 

Directiva 2004/27/CE do Parlamento Europeu e do Conselho 

de 31 de Março. 

Pedro BP and Luís NC (2011). 10 Anos de Política do Medicamento   
em Portugal. 1th.ed. Pfizer. 
 
 

Anexo 16:Panfleto Medicamentos Genéricos (Verso) 
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As tabelas apresentam medidas de alimentos que têm a mesma quantidade de hidratos de carbono, 

1 porção ou equivalente, corresponde a 12 g HC[113]. 

Anexo 17:Tabelas de Equivalência de Hidratos de Carbono (Amidos) 
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Anexo 18:Tabelas de Equivalência de Hidratos de Carbono (Laticínios, Sopas e Fruta) 
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 Sulfonilureias (SU) (Secretagogos) [81] 

C
a

ra
te

rí
st

ic
a

s 
Ação hipoglicemiante pela estimulação das células pancreáticas.  

Inibição dos canais de potássio dependentes da voltagem, provocando uma 

despolarização membranar que resulta libertação por exocitose da insulina. 

Efeitos adversos: hipoglicemia e aumento de peso. 

Hipoglicémia essencialmente sentido se forem de ação prolongada 

Doentes Idoso: Prescrição de SU de curta ação (glicazida).  

Doentes renais: glipizida visto que não sofre bioativação 

 Meglitinidas (Secretagogo)[82] 

C
a

ra
te

rí
st

ic
a

s 

Atuam nos canais de potássio num recetor diferente das SU, induzindo a libertação da 

insulina endógena.  

A Nateglinida, é a única comercializada em Portugal. É de uma curta duração de 

ação, sendo por isso administrada antes das refeições 15 a 20 minutos, e em 

associação com a metformina. 

Usualmente, a escolha entre os dois grupos terapêuticos tende para as SU devido ao 

seu baixo custo e comprovada eficácia. 

 Metformina (Sensibilizador) [83] 

C
a

ra
te

rí
st

ic
a

s A metformina é uma biguanidas, e aumenta da responsividade do organismo à 

insulina. Reduz a gluconeogénese hepática, aumenta o uptake de glucose para o 

tecido muscular e  inibe a absorção de glucose no intestino. 

Comprovada ação nos doentes obesos: Reduz ou estabiliza o peso 

Não causa hipoglicémia 

 Glitazona (Sensibilizador) [83,84] 

C
a

ra
te

rí
st

ic
a

s 

Aumentam a sensibilidade à insulina nos tecidos muscular, adiposo e hepático.  

A pioglitazona é atualmente comercializada, e demonstrou melhorias no perfil lipídico 

dos doentes sem o risco cardiovascular associado. 

Usada na terapêutica em associação com uma SU ou metformina. 

Anexo 19: Grupos Terapêuticos usados na Diabetes Mellitus 
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 Acabose (Antiabsortivo) [82, 85] 
C

a
ra

te
rí

st
ic

a
s 

Inibidor da enzima α-glucosidase: retarda a degradação dos HC a nível do intestino 

delgado. 

Diminui a glicemia pós-prandial sem risco de hipoglicemia. 

Efeitos adversos: flatulência, sendo uma das causas da baixa adesão à sua terapêutica. 

 Inibidores da Dipeptidil-peptidase [82,84,86] 

C
a

ra
te

rí
st

ic
a

s 

Atua por aumento das incretinas. 

Estimula, indiretamente a síntese endógena de insulina, pelo aumento da transcrição do 

gene da insulina, proliferação das células β e redução do glucagon.  

Em Portugal estão comercializadas a sitagliptina, a vildagliptina e a saxagliptina, para 

além de serem fármacos inovadores na forma de atuação, também mantêm o perfil 

lípido não provocando aumento de peso, e apresentam baixo risco de hipoglicemia. 

 Insulinas[87] 

C
a

ra
te

rí
st

ic
a

s 

A terapêutica de insulina é a mais antiga e que permite um eficaz controlo da glicemia, 

é obrigatória a sua utilização nos DM tipo 1 e atualmente tem sido terapêutica 

complementar também dos doentes DM tipo 2 cujo tratamento com metformina não 

seja suficiente. Existem vários tipos de insulina de acordo com o início de ação e 

duração da mesma, assim podem identificar-se as insulinas de ação ultrarrápida, 

rápida, intermédia, longa e ultralonga 

 

Ação Rápida e Ultrarrápida Ação intermédia Ação longa e ultralonga 

Controlo da glicemia prandial 

e pós-prandial.  

Pico de concentração máximo 

entre os 40 e 60 minutos. 

Administradas antes das 

refeições ou imediatamente 

após.  

Situações de emergência 

(cetoacidose e enfarte do 

miocárdio). 

Podem referir-se a insulina 

aspártico, glulisina e lispro. 

Misturas de insulina com 

protamina que promove a 

formação de dímeros e 

hexâmeros retardando a 

libertação da insulina. 

Pré-misturas de insulinas 

(bifásicas), entre uma insulina 

de libertação rápida e lenta.  

Típicas dos DM tipo 2, 

quanto mais cedo a 

intervenção melhores são os 

resultados. 

Formam dímeros e 

hexâmeros quando são 

administradas e retardam o 

tempo de absorção Em alguns 

doentes pode apenas ser 

necessária a administração 

durante 1 vez ao dia para o 

controlo da glicemia. 

Podem referir-se a detemir e a 

glargina. 
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Anexo 20:Fluxograma Aconselhamento Farmacêutico 
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Sinais e Sintomas 

A prevenção da diabetes começa consigo, faça o teste 

da glicémia e controle a diabetes. 

Conheça a 
doença

Alimentação

Exercício

Glicémia

Medicação 

Sede 
Intensa 

(Polidipsia) 

Apetite 
Excessivo 
(Polifagia) 

Urinar 
frequentemente 

(poliúria) 

Visão Turva 

Boca seca 
(xerostomia) Sudorese 

excessiva 
Cansaço 

Adaptado de: APDP Sintomas da Diabetes, 2014 

Retirado de: APDP Factos e Números, 2014 

Mês de Outubro 

Controle a Sua Glicémia 

Apesar de ser uma doença crónica com cuidados diários é 

possível ter uma vida perfeitamente normal e saudável. 

Adaptado de: APDP Prevenir a Diabetes, 2014 

Anexo 21:Cartaz informativo do Rastreio da Diabetes. 
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Anexo 22:Cartões de Bolso – Valores de Referência no Adulto DM tipo 2. 

 
Apresentação 1 

 

Apresentação 2 

 

Anexo 23:Balcão de Atendimento Personalizado  
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Anexo 24:Área da Dermocosmética 

 

Figura 1. Zona de Atendimento de Dermocosmética 

Figura 2. Balcão de Dermocosmética 
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Anexo 25:Gavetões Pagos e Reservas 

 

Gavetões Pagos (Andar superior) Gavetões Reserva (Andar inferior) 

Anexo 26:Prateleiras sinalizadas alfabeticamente no laboratório da FA 

 
Prateiras da esquerda – outros produtos que não cápsulas – Modelo Amarelo 
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Prateiras da direita – cápsulas (modelo Azul) 

Continuação anexo 26:Prateleiras sinalizadas alfabeticamente no laboratório 

da FA 
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 Atividades na Farmácia Aguiar 

Mês de Julho 
1ª Semana Conhecer a farmácia 

2ª Semana Manipulados – regras e laboratório 

3ª Semana Manipulação 

4ª Semana Manipulação 

  Mês de Agosto 

1ª Semana Armazém – protocolos e procedimentos 

2ª Semana Receção e Devoluções; Sistema de Pagos e Reservas 

3ª Semana Atendimento Observacional; Início dos inquéritos sobre 
Medicamentos Genéricos 

4ª Semana Atendimento com orientação 

  Mês de Setembro 

1ª Semana Atendimento e finalização dos inquéritos sobre os Medicamentos 
Genéricos 2ª Semana 

3ª Semana 
4ª Semana 

Mês de Outubro 
1ª Semana Atendimento 

2ª Semana 
3ª Semana Rastreio da Diabetes 

4ª Semana Atendimento 

Atividades Paralelas 

Inventário para o controlo de qualidade 
Devoluções de produtos 
Sistema de organização alfabético 
Montras de proteção solar 
Campanhas de produtos cosméticos 
Rastreio da Diabetes 
Inquérito dos MG 
Formações Farmacêuticas 

Anexo 27: Cronograma das Atividades Desenvolvidas 
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Anexo 15:Panfleto Medicamentos Genéricos (Frente) 
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Resumo 

Concluídos nove semestres de formação na Faculdade de Farmácia da Universidade do 

Porto, surge a oportunidade de experienciarmos a atividade Farmacêutica na sua vertente 

hospitalar, complementando a nossa formação com mais e importantes conhecimentos e colocando 

em prática os já adquiridos. 

A realização do estágio nos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto 

proporciona-nos o conhecimento da sua organização, olhar de perto o circuito do medicamento em 

meio hospitalar e participar, ainda que de forma breve, na equipa que suporta e torna possível todo 

este sistema complexo. Assim, ao longo de dois meses passamos por vários setores dos Serviços 

Farmacêuticos, nos quais permanecemos durante uma semana em cada um deles. 

O Armazém de Produtos Farmacêuticos é um dos setores pelos quais passamos, muito 

importante no circuito do medicamento, ao nível do qual ocorre a aquisição, a receção, o 

armazenamento e a distribuição dos medicamentos e produtos farmacêuticos, e cuja gestão é 

decisiva para o bom funcionamento de todo o Serviço Farmacêutico. 

A Distribuição Individual Diária em Dose Unitária é um sistema de distribuição de 

medicamentos com inúmeras vantagens, já que permite um maior acompanhamento 

farmacoterapêutico do doente, garantindo uma maior segurança e eficiência e ainda mostrando 

benefícios sob o ponto de vista económico. Este tipo de distribuição envolve um processo 

cuidadoso e criterioso de validação farmacêutica da prescrição médica, seguindo-se o aviamento da 

medicação, ambas etapas que pudemos acompanhar. 

Outro tipo de distribuição hospitalar com a qual contactamos é a que ocorre em Regime de 

Ambulatório. Este assume uma relevância crescente nos serviços hospitalares, tratando-se de uma 

área que permite a melhoria da adesão à terapêutica e uma melhor gestão dos recursos hospitalares. 

Aqui efetuam-se, entre outras atividades, a validação de prescrições médicas e respetiva dispensa 

de medicamentos, sempre acompanhada da informação relevante para o doente. 

A Unidade de Farmácia Oncológica é um setor que se encontra fisicamente separado dos 

Serviços Farmacêuticos e é responsável por um circuito particular dos fármacos citotóxicos, dado o 

seu risco biológico inerente. O armazenamento destes medicamentos ocorre nesta unidade, assim 

como a sua preparação e dispensa, após um processo cauteloso de validação farmacêutica. Durante 

o período de estágio tivemos a oportunidade de presenciar a inauguração das novas instalações que, 

certamente, aumentará a qualidade e eficiência deste sector. 

A Produção é outra importante unidade que conhecemos, responsável pela preparação de 

produtos estéreis e não-estéreis, incluindo bolsas de nutrição parentérica. Este setor de manipulação 

e preparação permite colmatar as inadaptabilidades terapêuticas dos medicamentos colocados à 

disposição pela indústria farmacêutica, sendo muito importante em meio hospitalar. 
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Por último, a Unidade de Ensaios Clínicos faz também parte dos Serviços Farmacêuticos e, 

tal como o nome indica, é o sector que integra os Ensaios Clínicos, essenciais na investigação e 

desenvolvimento de medicamentos. Esta unidade no Centro Hospital do Porto tem ganho um 

crescente interesse por parte das Indústrias Farmacêuticas, trazendo benefícios económicos 

significativos a esta instituição de saúde. 

Para concluir, face à dificuldade em aceder à experiência nas várias áreas de atuação 

Farmacêutica, a oportunidade de findarmos a formação académica com este estágio é muito 

importante para nós, não só pela aprendizagem, como também por permitir a reflexão sobre as 

nossas ambições profissionais e sobre a área que mais nos poderá realizar enquanto Farmacêuticas. 
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Lista de Abreviaturas 

APF Armazém de Produtos Farmacêuticos 

APT Alimentação Parentérica Total 

AUC Area Under the Curve (Área sob a curva)  

CAUL Certificado de Autorização de Utilização do Lote 

CdM Circuito do Medicamento 

CdME Circuito do Medicamento Experimental 

CFLv Câmara de Fluxo Laminar 

CFT Comissão de Farmácia e Terapêutica 

CHP Centro Hospitalar do Porto 

CTX Citotóxicos 

DCI Denominação Comum Internacional 

DIDU Distribuição Individual em Dose Unitária 

FEFO First Expired First Out 

FHNM Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos 

GAHF Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia 

HGSA Hospital Geral de Santo António 

HJU Hospital Joaquim Urbano 

HLS Hospital Logistics System (Sistema de Logística do Hospital) 

HMP Hospital Maria Pia 

INFARMED Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos para a Saúde  

MJD Maternidade Júlio Diniz 

PDA Personal Digital Assistant 

PE Ponto de Encomenda 

PF Produtos Farmacêuticos 

SA Serviço de Aprovisionamento 

SAM Sistema de Apoio ao Médico 

SI_UFO Sistema Informático da Unidade de Farmácia Oncológica 

SF Serviços Farmacêuticos 

SFH Serviços Farmacêuticos Hospitalares 

TDT Técnico de Diagnóstico e Terapêutica 

UCE Unidade de Ensaios Clínicos 

UFA Unidade de Farmácia de Ambulatório  



Hospital Geral de Santo António 

Relatório de Estágio 

 

   
 

VI 
 

UFO Unidade de Farmácia Oncológica 

UCIP Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente 

USP United States Pharmacopeia 

VMER Veículo Médico de Emergência Médica 
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1. Introdução 

1.1. Organização do Estágio 

O estágio curricular nos Serviços Farmacêuticos Hospitalares do Hospital Geral de Santo 

António teve a duração de 2 meses, com início em maio e final em junho. O presente relatório de 

estágio foi realizado em simultâneo por Ana Filipa Monteiro da Silva nº200901224, Catarina 

Mateus Moreira Garcia, nº 200902383, Clara Pinho Cerejeira Leitão, nº 200904587 e Sylvie Leite 

de Carvalho, nº 200904609, alunas do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. 

 

1.2. Serviços Farmacêuticos Hospitalares 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares (SFH) representam o conjunto de atividades 

farmacêuticas exercidas em organismos hospitalares ou serviços a eles ligados. Pelo facto destes 

serviços constituírem uma importante fasquia dos cuidados de saúde dispensados em meio 

hospitalar são atividades reguladas por diploma governamental, que vem em complemento às 

orientações gerais dos Órgãos de Administração para o seu bom funcionamento [1, 2]. 

Com o desempenho em conformidade destas funções pode afirmar-se que os SFH são os 

responsáveis por assegurar a terapêutica medicamentosa aos doentes, a qualidade, eficácia e 

segurança dos medicamentos, por prestar cuidados de saúde e promover ações de investigação 

científica e de ensino [1, 2]. 

A formação em Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas cria profissionais de saúde 

capazes de se integrarem em equipas de cuidados de saúde, assim como de assegurarem SFH. 

Deste modo, torna-se evidente a necessidade de elaborar um estágio curricular neste 

enquadramento, para que cada estudante possa completar a sua formação, sobretudo numa vertente 

prática. É então, neste contexto que se desenvolveu este estágio curricular de dois meses no Centro 

Hospitalar do Porto (CHP). 

 

1.3. Centro Hospitalar do Porto e o seu Contexto Histórico  

O Hospital Geral Santo António (HGSA) é um hospital centenário, central e universitário 

localizado na cidade Invicta (Figura 1). É uma instituição, que apesar de instalada num edifício de 

grande valor histórico e arquitetónico, representa um dos mais modernos hospitais do país [3]. 

A construção do HGSA iniciou-se pela ordem de D. José I no século XVIII, na tentativa de 

substituir o antigo Hospital D. Lopo e foi coordenada pela Misericórdia do Porto. A primeira pedra 

foi lançada solenemente a 15 de Julho de 1770, mas todo o processo foi arrastado por vários anos 

quer por dificuldades económicas quer por dificuldades bélicas próprias da época. Decorridos 30 

anos de obra, com 2/3 de edificação do projeto inicial de John Carr, nasceu oficialmente o Hospital 

de Santo António [2, 3]. 
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Vários anos de constante evolução e melhoria da prestação de cuidados de saúde, 

permitiram o reconhecimento do valor acrescido deste hospital no serviço à comunidade, pela 

população. Fruto deste reconhecimento e pelas novas necessidades que o país enfrenta, o governo 

português ordenou pelo Decreto-Lei nº326/2007 de 28 de Setembro, a fusão deste hospital com a 

Maternidade Júlio Dinis (MJD) e com o Hospital Central Especializado de Crianças Maria Pia 

(HMP), o qual intitulou o trio de CHP. Em 2011, o CHP é alargado também ao Hospital Joaquim 

Urbano (HJU) [4]. 

Hoje a farmácia do CHP é vista como um espaço de excelência para a prestação de 

cuidados de saúde, que promove o ensino e a investigação. A sua missão é trabalhar sempre melhor 

e criar um melhor ambiente de trabalho para que possa servir a sua população com o maior 

respeito, experiência, qualidade, inovação e responsabilidade [2, 3]. 

 

 

                 Figura 1: Hospital Geral de Santo António. 

 

1.4. Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto 

Os Serviços Farmacêuticos (SF) do CHP estão integrados nos serviços de suporte e 

prestação de cuidados, contemplando a aquisição e distribuição de medicamentos e outros produtos 

farmacêuticos (PF) na forma clássica ou em dose unitária e em regime ambulatório, sendo ainda 

responsáveis pela farmacotecnia e ensaios clínicos [2].  

Adicionalmente, este serviço interage com outras equipas de saúde, por integração em 

comissões técnicas, colaboração na prescrição e preparação da nutrição parentérica, prestação 

cuidados Farmacêuticos e farmacovigilância e por assegurar a divulgação da informação sobre o 

medicamento [1]. 

A equipa dos SF é liderada pela Dra. Patrocínia Rocha sendo constituída por 

Farmacêuticos, técnicos, assistentes operacionais e assistentes técnicos. 

 

1.5. Creditação dos Serviços Farmacêuticos do HGSA 

A presente sociedade é marcada, à escala global, pela constante evolução dos mercados, 

pelo incessante desenvolvimento tecnológico e por um nível crescente de exigência por parte dos 
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clientes. Desta forma, a nossa população cada vez mais necessita e exige sistemas de qualidade 

orientados para os processos. 

O corpo administrativo do HGSA, assim como a sua equipa dos SF sentiram também esta 

necessidade e reuniram em 2012 as condições adequadas para a certificação do Sistema de Gestão 

de Qualidade nos SF, em conformidade com a norma NP EN ISO 9001:2008. 

A norma ISO 9001 constitui um reconhecimento ao esforço desta organização em 

assegurar a conformidade dos seus produtos e/ou serviços, a satisfação dos seus pacientes e a 

melhoria contínua. Assim, através desta creditação, o HGSA pôde aumentar a confiança dos seus 

clientes e a sua distinção perante outros serviços hospitalares nacionais [5].  

 

1.6. Objetivo de estágio no Centro Hospitalar do Porto 

A oportunidade de estagiar no CHP traz consigo a possibilidade de experienciar uma 

realidade diferente da Farmácia Comunitária em que a intervenção do Farmacêutico é também de 

elevada importância. 

Um dos objetivos do estágio no HGSA é a obtenção de conhecimentos relativamente à 

forma como funcionam os SF num hospital central: todo o circuito do medicamento e a forma 

como é feita a gestão da logística e dos recursos humanos. 

Para além disso, o estágio no CHP permite o contacto com determinados grupos 

farmacoterapêuticos, como antirretrovirais, que não existem à venda na Farmácia comunitária e 

que, desta forma, vem complementar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso. 

  

Tabela 1: Diário Geral das atividades desempenhadas 
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2. Circuito do Medicamento 

Na farmácia hospitalar o medicamento tem o seu próprio circuito, de forma a garantir o 

bom uso do medicamento e a dispensa de forma controlada e em perfeitas condições. Os 

medicamentos chegam aos SF após seleção e compra, sendo armazenados de acordo com as 

caraterísticas de cada fármaco, ficando no Armazém ou, no caso de medicamentos experimentais, 

nas instalações dos Ensaios Clínicos. Posteriormente, podem seguir para a Produção ou para a 

Distribuição. 

Para que ocorra a cedência de medicamentos, as prescrições têm de ser validadas pelo 

Farmacêutico. A presença de falhas na prescrição médica ou alteração do estado clínico do doente 

irá determinar a reavaliação da terapêutica pelo médico podendo emitir ou não nova prescrição, 

que entrará no circuito do medicamento (CdM) [1]. 

Nos capítulos subsequentes é feita uma pormenorização do funcionamento de cada setor 

dos SF do HGSA ilustrados no esquema da Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2. CdM no HGSA. O circuito chega até aos SF, onde após validação da prescrição, procede para o 

doente. O ciclo fecha-se com a reavaliação do médico que pode alterar, manter ou suspender a prescrição, 

adaptado de [1].  
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2.1. Armazém de Produtos Farmacêuticos [1, 6] 

O Armazém de Produtos Farmacêuticos (APF) é o armazém central do CHP, onde é 

iniciado o processo de aquisição dos medicamentos e PF e posterior receção, armazenamento, 

conservação, gestão e distribuição. A gestão do armazém tem como principal objetivo garantir a 

disponibilização dos medicamentos e PF em quantidade, qualidade e no prazo esperado pelo 

requerente, ao menor custo.  

 

2.1.1. Aquisição  

A aquisição dos medicamentos e PF é realizada sempre que surge a necessidade dos 

mesmos e deve estar sempre em conformidade com o Formulário Hospitalar Nacional de 

Medicamentos (FHNM) e respetiva adenda ou deliberações da Comissão de Farmácia e 

Terapêutica (CFT). A necessidade de aquisição é despoletada pelo sistema de reposição por 

kanbans e o procedimento de aquisição é efetuado pelo APF em articulação com o Serviço de 

Aprovisionamento (SA). 

 

2.1.2. Receção  

A receção das encomendas de medicamentos e PF ocorre na zona de receção do armazém e 

compreende duas fases. Na primeira é necessário verificar o número de volumes de mercadoria 

entregues, a integridade das embalagens, bem como confirmar o destinatário da encomenda. Na 

segunda fase procede-se à validação da mercadoria recebida, garantido sempre que é dada 

prioridade aos produtos refrigerados (com indicação de conservar entre 2-8ºC). A validação inclui a 

análise da concordância entre os produtos entregues e os faturados e entre estes e os efetivamente 

solicitados, tendo sempre como base as características do produto, designadamente o nome, a 

forma farmacêutica, a dosagem, a quantidade enviada e a solicitada, o prazo de validade e o lote. 

Durante a verificação do lote é necessária particular atenção para detetar situações em que o prazo 

de validade é inferior a 6 meses, pois nestes casos a encomenda só será aceite se for garantida a 

possibilidade de troca dos produtos por outros com prazo de validade superior. 

Para além dos aspetos descritos, três tipos de produtos merecem particular atenção aquando 

da sua receção. São eles: os dispositivos médicos, em que deve ser verificada a presença da 

marcação “CE” e posteriormente arquivar os certificados que os acompanham; os medicamentos 

hemoderivados ou derivados do plasma humano, confirmando-se a presença do respetivo 

certificado de autorização de utilização do lote (CAUL) da Autoridade Nacional do Medicamento e 

Produtos para a Saúde (INFARMED) que deve ser digitalizado e arquivado informaticamente; e as 

matérias-primas, cujo respetivo Boletim de Análise que comprova a qualidade do lote fornecido 

pelo fabricante deve ser analisado e enviado para o Setor de Produção, em que o responsável 

decide sobre a conformidade ou não do lote. 
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Qualquer não conformidade apurada durante o procedimento de receção deve ser 

devidamente registada e comunicada para posterior decisão. 

No caso das novas matérias-primas, estas devem ser acompanhadas pela Ficha de Dados de 

Segurança com o 1º lote fornecido que é arquivado no respetivo dossier na Produção de Não 

Estéreis.  

Os Estupefacientes e Psicotrópicos que chegam ao APF são enviados para o Farmacêutico 

responsável que os armazena em sala fechada própria, a qual tem acesso condicionado.  

Após a receção, toda a documentação validada é enviada para o SA, para que seja dada 

entrada da encomenda no sistema informático, seguindo-se o armazenamento dos medicamentos, 

PF ou dispositivos médicos rececionados.  

 

2.1.3. Armazenamento 

O adequado armazenamento dos medicamentos, PF e dispositivos médicos é crucial para 

garantir a sua qualidade e segurança. Para tal, as características dos produtos devem ser alvo de 

particular atenção de maneira a assegurar o seu armazenamento nas condições ótimas de humidade, 

temperatura e luminosidade. O APF reúne as condições que satisfazem a correta conservação dos 

medicamentos, PF e dispositivos médicos e o seu espaço interior é, de um modo geral, organizado 

pelas seguintes zonas de armazenamento: 

 Conjunto de corredores identificados pela ordem alfabética de acordo com a Denominação 

Comum Internacional (DCI), destinados à generalidade dos medicamentos (Figura 3); 

 Corredor destinado ao armazenamento exclusivo de colírios, pomadas oftálmicas, gotas 

auriculares, soluções nasais, medicamentos manipulados, antídotos e agentes de contraste 

radiológico; 

 Zona de armazenamento de produtos de grande volume, de forma a rentabilizar o espaço 

físico; 

 Corredor onde se encontram os produtos para a nutrição artificial; 

 Corredor onde se encontra o material de penso; 

 Câmara frigorífica, com sistema de controlo de temperatura, direcionada ao 

armazenamento de medicamentos termolábeis (Figura 4); 

 Sala de armazenamento dos medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, com acesso 

restrito. 

Na maioria das zonas, os medicamentos e produtos encontram-se organizados por ordem 

alfabética da sua corresponde DCI. 

Para além dos referidos, existe ainda um corredor onde estão dispostos medicamentos 

pertencentes à Unidade de Farmácia de Ambulatório (UFA), que não podem ser armazenados nessa 

unidade por questões de espaço.  
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Os medicamentos citotóxicos são rececionados no APF e enviados para a Unidade de 

Farmácia Oncológica (UFO), onde são armazenados para evitar grandes movimentações, dado o 

seu inerente risco biológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. Gestão do stock 

A gestão de stocks é um dos procedimentos mais importantes para assegurar o bom 

funcionamento dos SF, já que os medicamentos constituem uma parte considerável do capital 

investido.  

Esta gestão passa, assim, por garantir que os medicamentos e outros PF se encontram 

sempre disponíveis, existindo um controlo entre a sua quantidade máxima e mínima adaptadas às 

necessidades de consumo desse produto, de forma a evitar a sua rutura ou excesso. Para tal, a 

gestão dos stocks é conseguida através da articulação entre o sistema informático e o sistema 

kanban, que permitem controlar as existências.  

O princípio básico inerente a estes sistemas é o estabelecimento do Ponto de Encomenda 

(PE), que corresponde à quantidade mínima necessária do produto, a partir da qual deve ser 

realizada a sua encomenda, de forma a não ocorrer rutura do stock.  

O sistema kanban (Figura 5) é um sistema de cartões desenvolvido para todos os 

medicamentos e produtos, onde constam as informações principais como o código e designação do 

produto, o PE e a quantidade a encomendar. O cartão é colocado juntamente com o respetivo 

produto e no local em que a quantidade restante existente se iguala ao PE. Quando o cartão é 

atingido, deve ser retirado e colocado na caixa de “produtos a encomendar”. Para que não haja 

Figura 3. Corredor da secção Geral do APF. 

Figura 4. Câmara frigorífica para acondicionamento dos medicamentos termolábeis. 
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erros na recolha dos kanbans, os produtos devem ser retirados sempre da direita para a esquerda e 

da frente para trás. Ao fim do dia, os cartões colocados na caixa são recolhidos e procede-se à 

aquisição dos medicamentos/PF. Os códigos dos produtos a encomendar são inseridos no sistema 

informático na “lista comum” partilhada com o SA, que analisa e concretiza a encomenda ao 

fornecedor.  

Outro aspeto importante na gestão dos stocks é o armazenamento dos produtos segundo a 

regra first expired first out (FEFO), para evitar a sua rutura por expiração do prazo de validade. 

Esta organização é conseguida devido à existência de um sistema mensal de controlo dos prazos de 

validade que verifica todos os medicamentos/PF com um período de caducidade até 3 meses a 

contar da data da verificação. 

Em determinadas situações como medicação utilizada de forma esporádica, medicação em 

falta por estar esgotada no fornecedor habitual ou manipulados, é necessário recorrer à Farmácia 

Lemos ou solicitar um empréstimo a outro hospital. Da mesma forma, podem ser solicitados 

empréstimos ao SF do CHP, sendo que nestes casos a cedência do medicamento/PF só pode ser 

concretizada se as existências o permitirem ou em situações de life-saving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Distribuição 

2.2.1. Clássica  

A distribuição clássica no âmbito hospitalar consiste no fornecimento de medicamentos 

para um determinado serviço ou unidade que efetua um pedido de reposição de stocks. No CHP a 

distribuição clássica é a responsável pela reposição de stock nas Farmácias satélites (HMP, MJD e 

HJU), na UFO, na UFA e nos Serviços clínicos, Blocos, Consultas e Veículo Médico de 

Emergência Médica (VMER).  

O pedido de reposição tem por base um stock fixo, isto é, uma quantidade de 

medicamentos e de produtos farmacêuticos previamente estudado e acordado entre os SF e os 

Serviços Clínicos. 

Figura 5. Cartão kanban. 
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A necessidade de requisição e a reposição dos stocks podem ser realizadas por três 

metodologias distintas [6]: 

    Reposição por Hospital Logistics System (HLS): sistema de troca de caixas vazias por 

caixas cheias, de acordo com os quantitativos previamente definidos (Figura 6). Este sistema é 

utilizado, como exemplo, pelo VMER; 

    Reposição de stocks nivelados: reposição efetuada no local, em determinados serviços, 

após contagem das unidades consumidas, de acordo com os quantitativos previamente definidos. 

Este tipo de reposição é utilizado, por exemplo, no Serviço de Urgência e na Distribuição 

Individual em Dose Unitária (DIDU).  

    Reposição por kanban: o kanban é retirado quando é atingido o ponto de encomenda, 

indicando a necessidade de um pedido ao fornecedor. Este método está implementado, na UFO, 

Unidade de Cuidados Intensivos Polivalentes (UCIP), entre outros serviços e unidades. 

Após o aviamento dos medicamentos e PF solicitados e o respetivo débito no sistema 

Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia (GHAF), o qual deve ser feito preferencialmente no 

Personal Digital Assistant (PDA), procede-se ao seu acondicionamento em contentores fechados e 

devidamente identificados com o nome do serviço a que se destinam. Os medicamentos de frio são 

acondicionados e transportados em caixas com acumuladores de gelo, de modo a garantir a sua 

estabilidade. A medicação enviada é acompanhada por uma guia de transporte e um impresso de 

débito [6]. 

No CHP, a distribuição clássica é dividida em dois circuitos (circuito A e B), cada um deles 

responsável pelo fornecimento de medicamentos a determinados serviços e unidades e cujo 

planeamento teve em conta a proximidade física dos mesmos, de modo a rentabilizar todo o 

procedimento de distribuição [6]. 

Os antisséticos e desinfetantes, os injetáveis de grande volume e os produtos de contraste 

radiológico são produtos cuja distribuição é também da responsabilidade do APF. A requisição 

destes produtos pode ser realizada informaticamente, em papel ou pelo sistema de reposição HLS, 

conforme o serviço ou unidade, sendo, posteriormente, entregues e debitados ao respetivo 

requerente [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 6. Sistema de Reposição por HLS. 
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2.2.2. Distribuição Individual em Dose Unitária 

O sistema de DIDU tornou-se um imperativo legal nos SFH, a partir do Despacho de 30 de 

Dezembro de 1991. Através deste sistema pretendia-se que houvesse uma maior segurança no 

CdM, melhor conhecimento do perfil farmacoterapêutico dos doentes, maior racionalização da 

terapêutica e uma redução dos desperdícios [1, 2]. 

No caso específico do HGSA este sistema começou com a distribuição para o serviço de 

Medicina 2-B. Contudo, com a melhoria da qualidade da terapêutica administrada ao doente e com 

as respetivas vantagens económicas obtidas, rapidamente se alargou a DIDU a todos os serviços do 

hospital [2]. 

 

2.2.2.1. Disposição/Funcionamento da DIDU [7, 8] 

O processo de preparação de medicamentos a distribuir por esta via exige um 

funcionamento pleno 24/24h com a cooperação entre Farmacêuticos, técnicos, assistentes 

operacionais e mensageiros. 

Todo o procedimento é despoletado pela receção da prescrição médica (Figura 7: A) no 

suporte informático, “CdM”. Neste momento, o Farmacêutico em serviço começa a analisar cada 

prescrição recebida e valida-a se esta se encontrar em conformidade (Figura 7: B). Após a 

validação de várias prescrições, são emitidas listas de aviamento em horário predefinido, com a 

informação necessária para que os técnicos consigam organizar a medicação diária de cada doente 

internado nos serviços Hospitalares do Santo António. 

Estas listas para a preparação de medicamentos são organizadas segundo dois critérios: 

serviços que usam uma gama de produtos semelhante e a disposição espacial dos serviços no 

HGSA, de forma a não comprometer a rapidez da DIDU. Com as referidas listas são criados carros 

de transporte da medicação, que não são mais que armários móveis organizados por gavetas (ou 

cassetes), onde cada gaveta etiquetada com nome e cama se refere a um doente, e um conjunto 

delas a um serviço clinico (). 

A preparação dos medicamentos para os carros, segundo as listas emitidas, é feita pelos 

técnicos e ocorre em regime semiautomático e manual.  

O método semiautomático refere-se ao uso do equipamento Pharmapick (Figura 7: C2). O 

Pharmapick é um equipamento protótipo português que armazena e fornece ao técnico a medicação 

a distribuir. No seu interior encontram-se diversas unidades de carga organizadas por produto. Os 

produtos de maior volume, ou de maior rotatividade são colocados em unidades de carga maiores e 

o oposto em menores. Todas a unidades de cargas são movimentadas por um sistema automatizado 

que as disponibiliza numa gaveta no posto de trabalho do técnico, com exceção das unidades de 

carga dos gavetões na parte inferior do equipamento que aí permanecem todo o tempo. 
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Finalmente, para haver maior segurança no trabalho técnico com o Pharmapick, é feito um 

controlo diário por conferência de uma gaveta selecionada aleatoriamente mediante a comparação 

do seu conteúdo com a Lista de Preparação. 

Seguidamente, todos os produtos que não estiverem armazenados no Pharmapick são 

referenciados numa segunda lista para que o técnico complete agora o carro de uma forma manual. 

No método manual (Figura 7: C1) o técnico tem de procurar produto a produto numa das 

seguintes unidades: unidade A/grande rotatividade; unidade B/torre; Unidade C/baixa rotatividade; 

material de penso, nutrição entérica e parentérica, antimicrobianos e unidade de frio. Em cada uma 

das unidades os produtos encontram-se organizados por separador por ordem alfabética etiquetados 

por DCI, forma farmacêutica, dosagem, apresentação (1/2-1/4) e respetivo kanban. 

Posteriormente à recolha manual, o técnico completa os carros (salvaguardando os 

cuidados de proteção da luz para as bolsas de nutrição, resguardo da medicação de frio e escolha de 

injetáveis da mesma marca e lote para um doente) e regista possíveis constatações que lhe pareçam 

discordantes (dose, quantidade, produto dispensado…), as quais se intitulam de “intervenções 

técnicas”. Consequentemente, o Farmacêutico deve analisar estas intervenções, corrigir o 

necessário e emitir uma listagem de diferenças (Figura 7: E). 

A listagem de diferenças entende todas as novas prescrições médicas que foram validadas 

durante o abastecimento dos carros pelos técnicos mas que ainda se referem aos doentes desses 

carros.  

Uma vez concluídas todas as alterações, os assistentes operacionais em horários 

predefinidos vão, por fim, levar os carros a cada serviço (Figura 7: F). Todos os serviços recebem 

os seus produtos Farmacêuticos por esta via salvo duas exceções: caso disponham de stock próprio 

(nesse caso só necessitam da validação da prescrição pelo Farmacêutico para que o enfermeiro 

possa administrar a terapêutica) ou perante uma situação de urgência. 
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2.2.2.2. Validação e Monotorização da Prescrição Médica 

A prescrição médica chega aos serviços da DIDU em forma eletrónica ou em papel, sendo 

posteriormente analisada pelo Farmacêutico. Esta verificação permite um maior controlo da 

farmacoterapia, maximizando a sua efetividade e reduzindo os efeitos adversos, ao menor custo 

possível. 

Para a sua correta avaliação, as prescrições devem conter: 

 Identificação do doente (nome, nº processo, Serviço e nº da cama) 

 DCI do medicamento (tal como a forma farmacêutica, dose, frequência, via de 

administração e duração do tratamento) 

 Data e hora da prescrição 

Figura 7. Circuito interno do medicamento na DIDU. (A): Receção da prescrição médica no sistema informático; (B): 

Análise da prescrição pelo Farmacêutico e a sua validação; (C1): Preparação dos medicamentos para os respetivos carros 

sob método manual; (C2): Preparação dos medicamentos para os respetivos carros sob método semiautomático; (D): 

Primeira fase da preparação do carro de aviamento completa; (E) Análise das intervenções técnicas e emissão das listagens 

de diferenças; (F): Distribuição dos carros de aviamento aos respetivos serviços. 

 

Material de Penso 

Unidade A Unidade B 

Unidade C 

Prescrição Médica (A) Validação Farmacêutica (B) 

Manual (C1) Pharmapick (C2) 

Carros (D) 
Diferenças/ 

Intervenções 
Técnicas (E) 

AO – Serviços 
Clínicos (F)  

Nutrição Entérica e 
Parentérica e 

Antimicrobianos 
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 Identificação do prescritor 

Desta forma é possível a identificação do doente e do médico prescritor, caso seja 

necessária alguma notificação. Acrescenta-se ainda a possibilidade da inclusão de dados sobre o 

doente, como a idade, peso, altura, resultados bioquímicos e diagnóstico, que auxiliam o 

Farmacêutico na validação e permitindo um maior apoio à prescrição médica. A presença de dados, 

relativamente a patologias como a insuficiência renal, diabetes, alterações hepáticas e integridade 

do sistema gastrointestinal, são decisivas na escolha de medicamentos em detrimento de outros, 

podendo o Farmacêutico potencializar o uso do medicamento. 

A validação de medicamentos tem como base o FHNM, a adenda, que pode ser criada 

posteriormente, e deliberações da CFT. Através destes organismos são selecionados os 

medicamentos possíveis de serem prescritos, no meio hospitalar, tendo em conta a relação custo-

eficácia.  

O FHNM é um guia que auxilia na prescrição e contém os medicamentos que melhor se 

adequam à generalidade das situações hospitalares, fazendo assim, uma escolha seletiva de uma 

grande variedade de medicamentos no mercado, sem no entanto, ter um caráter rígido que impeça o 

uso de outros medicamentos que em si não constem [9]. 

Particularmente, cada hospital poderá optar por formular uma adenda, onde constem os 

medicamentos adicionais, que o hospital tem por hábito prescrever com base na sua experiência 

clínica, sendo posteriormente aprovados de acordo com os termos do Despacho nº 1083/2004 de 1 

de Dezembro de 2003. 

Acrescenta-se ainda, que casos excecionais que requerem o uso de medicamentos que não 

apresentam comprovada ação terapêutica em determinada patologia ou que sejam de prescrição 

limitada (exigindo maior farmacovigilância) podem ser submetidos à CFT onde poderão ser 

aprovados para casos específicos [9]. 

A validação da prescrição tem ainda de ter em conta as caraterísticas do doente e do 

medicamento. Na validação da prescrição, a inclusão dos dados do paciente, das suas caraterísticas 

antropogénicas e o seu diagnóstico permitem uma escolha mais adequada e direcionada. Nas 

caraterísticas do medicamento é necessário ter em conta quatro fatores: a necessidade, 

adequabilidade do medicamento e da posologia e as condições em que se encontra o 

doente/cuidador, uma vez que é necessário que este consiga fazer a sua administração sem 

dificuldades [8].  

 

2.2.2.3. Gestão das Faltas e Prescrições Urgentes [8]  

Para a gestão de faltas, o HGSA adotou o seguinte procedimento: 

No momento da receção dos carros aos serviços clínicos, os enfermeiros devem verificar se 

todos os produtos prescritos se encontram na gaveta do respetivo doente. Caso se constate uma 
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falta de um determinado produto, o enfermeiro via portal interno deve elaborar um novo pedido. 

Posteriormente, o Farmacêutico na DIDU irá analisar todos os pedidos do portal interno com a 

prescrição médica e tentará perceber o motivo das respetivas faltas. Em caso de não haver qualquer 

não conformidade, o produto será aviado em envelopes de papel (etiquetados com serviço, nome do 

doente e cama) e depositado no local próprio à recolha programada pelos mensageiros (anexo A) 

para serem encaminhados ao serviço clinico. 

Relativamente às prescrições urgentes, estas incluem prescrições de antídotos, do serviço 

de urgências (quando não possuem o produto em stock), primeiras tomas de antibioterapia ou 

prescrições justificadas pelos clínicos. Nestas situações, a plataforma do CdM alerta o 

Farmacêutico, com sinalização vermelha, para proceder ao aviamento destes produtos, com recurso 

aos mensageiros, num período máximo de 30 minutos. Contudo, nas prescrições justificadas pelos 

clínicos podem ser disponibilizados os produtos apenas em horários pré-estipulados. 

 

2.2.2.4. Casos Especiais  

Na DIDU existem medicamentos que requerem um tratamento especializado, e como tal 

são validados e cedidos por mecanismos diferentes do procedimento habitual. Estas ocorrências 

verificam-se na ausência de distribuição em dose unitária no serviço, ou quando a farmacoterapia e 

efeitos secundários do medicamento exigem um maior controlo e segurança, tanto no seu 

armazenamento como na cedência. 

Para os serviços que não tenham acesso à DIDU, a prescrição de anti-infeciosos e nutrição 

parentérica (Anexo B e C), deverá ser efetuada em impresso próprio, por um período válido de 7 e 

10 dias, respetivamente. Todos os restantes serviços que apresentem DIDU devem realizar a 

prescrição em formato eletrónico, no serviço GHAF.  

No caso do Material de Penso, este deverá ser efetuado sempre em impresso próprio 

(Anexo D) a ser validado pelo Farmacêutico, tendo um prazo de 8 dias. Para os Antídotos (Anexo 

E), a prescrição pode ser efetuada tanto a nível informático como em impresso próprio.  

Relativamente aos medicamentos hemoderivados, a prescrição pode apenas ser efetuada 

em impresso próprio (Anexo F), uma vez que se exige rastreabilidade dos lotes administrados a 

cada doente, assegurando-se o controlo de patologias hematológicas. A cedência deste tipo de 

medicamentos destina-se aos Serviços Clínicos, Blocos operatórios e ao Serviço de Urgência. Na 

aquisição do respetivo impresso, deverá identificar-se o hemoderivado, o lote, a quantidade e o 

CAUL. Mais se acrescenta, a identificação das respetivas embalagens com o nome do doente, o 

número do processo e o serviço, em etiquetas fornecidas pelo serviço de enfermagem, reduzindo o 

erro da entrega de medicação. Este tipo de prescrição apresenta um período de validade mais curto, 

de apenas 24 horas [8]. 
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Um controlo de maior rigor é igualmente observado na cedência de Estupefacientes e 

Psicotrópicos. Este material encontra-se na zona do Armazém, em área específica de acesso 

restrito. Os pedidos são efetuados em impresso próprio (Anexo G), sendo validados, preparados e 

debitados pelo Farmacêutico. A mais se acresce a assinatura do médico responsável e um carimbo 

do centro de custos, que identifique o respetivo serviço [8]. 

Após preparação, estes medicamentos são distribuídos pelo assistente operacional 

juntamente com as cassetes unidose, ou levantados pelo serviço de enfermagem, sendo obrigatória 

a assinatura do enfermeiro no ato da receção, com retorno do respetivo impresso aos SF [8].  

 

2.3.  Unidade de Farmácia de Ambulatório 

O serviço de Ambulatório tem tido uma importância crescente nos serviços hospitalares 

devido à evolução da terapêutica, que permitiu uma administração no domicílio do doente, dando-

lhe maior autonomia e conforto e libertando os serviços hospitalares, reduzindo os riscos a infeções 

nosocomiais e diminuindo os custos do internamento [10]. 

Adicionalmente, este serviço tem de ser constituído por profissionais com formação 

específica uma vez que os medicamentos cedidos podem apresentar janelas terapêuticas estreitas, 

exigindo uma monitorização frequente e são, na sua maioria, medicamentos de custo elevado, 

tendo uma comparticipação de 100%. Por estes motivos o Farmacêutico é o elemento final que 

verifica se a medicação pode ser dispensada ao doente [1]. 

 

2.3.1. Disposição da Unidade de Farmácia de Ambulatório 

A Unidade de Farmácia de Ambulatório (UFA) está situada nos SF, tendo contacto com o 

exterior, funcionando de segunda a sexta-feira das 9:00h às 17:00h. Apresenta uma sala de espera 

que segue para três balcões de atendimento devidamente sinalizados, aos quais os doentes se 

dirigem de forma sequenciada de acordo com um sistema de senhas informático. Existe ainda uma 

quarta zona de atendimento, em forma de gabinete, estando aberta em situações de maior afluência 

ao serviço ou quando o atendimento exige maior privacidade para o doente, como no caso de 

consultas farmacêuticas. 

Para além do sistema de senhas sequenciado, também se encontram previstos atendimentos 

prioritários e preferenciais. O primeiro é destinado a grávidas, pessoas com deficiência ou 

acompanhadas de crianças de colo e casos específicos de atendimento prioritário. O atendimento 

preferencial sucede ao prioritário englobando os funcionários do serviço hospitalar ou de outros 

serviços como os bombeiros, fazendo-se acompanhar da respetiva identificação. 

Os medicamentos encontram-se organizados em gavetas por patologia e ordem alfabética 

(Figura 8). Na zona de ambulatório também se encontram câmaras frigoríficas, que contêm os 

medicamentos de frio, bem como estantes que alojam a nutrição. Uma parte do stock dos 
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medicamentos de ambulatório encontra-se guardada em estante específica no armazém. O sistema 

de reposição dos medicamentos é baseado na metodologia kanban, tal como nos outros setores 

[11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Prescrição médica [11] 

A prescrição médica representa o documento oficial pela qual um doente em regime de 

ambulatório consegue obter a sua medicação. Atualmente, no CHP as prescrições médicas 

encontram-se na sua maioria sob formato digital submetidas na aplicação informática do CdM. As 

únicas prescrições em papel referem-se às da especialidade de Gastroenterologia, Nutrição (Anexo 

C) e para dispensa de Derivados do Plasma (Anexo F).  

Ambas as prescrições contemplam toda a informação necessária quer para o Farmacêutico 

conseguir localizar o prescritor, se for necessário, quer para dispensar corretamente na situação da 

receita ser validada. 

 

2.3.3. Validação da prescrição médica [11]  

Para a correta validação das prescrições, é necessário que se encontrem em modelo 

apropriado e obedeçam aos mesmos critérios de validação da DIDU, com o acréscimo da 

identificação da próxima consulta e, caso se aplique, da identificação do diploma legal.   

A conformidade dos critérios de validação com a política de cedência do hospital permite a 

entrega do medicamento ao doente. Caso alguns destes itens não esteja conforme, o prescritor será 

notificado e a medicação não será cedida até regularização. Desta forma, é possível garantir o plano 

terapêutico apropriado e evitar efeitos adversos e o incumprimento da terapêutica. 

 

 

 

Figura 8. Gavetas para armazenamento dos medicamentos na UFA.  



Hospital Geral de Santo António 

Relatório de Estágio 

 

   
 

17 
 

2.3.4. Medicamentos autorizados à dispensa [11] 

Os medicamentos cedidos na UFA estão sujeitos a maior vigilância e controlo, devido à 

sua margem terapêutica e elevado custo, tendo o Farmacêutico o papel de validar a prescrição 

médica assegurando-se que esta cumpre os diplomas legais, as autorizações do Conselho de 

Administração e Direção Clínica, as deliberações da CFT e da Comissão de Ética para a Saúde. 

Como tal, os medicamentos podem ser dispensados de acordo com os diplomas legais 

podendo ou não ter restrições impostas pelo CHP. Caso tenham, as prescrições têm de ser 

acompanhadas da respetiva autorização do CHP para a dispensa. É igualmente importante verificar 

se a especialidade médica se encontra autorizada a prescrever o medicamento. 

 Podem também ser cedidos medicamentos sem autorização por diplomas legais, mas que 

apresentem deliberações específicas autorizadas pelo conselho de administração. Nestas situações é 

necessário apresentar, juntamente com a receita, a situação clínica com a justificação médica para a 

administração do medicamento. 

São também de referir, as situações de alta precoce, onde a receita tem de estar 

acompanhada pela “Justificação de fornecimentos de medicamentos para ambulatório no momento 

de alta”, sendo reencaminhada para a Direção Clínica para autorização, onde conste a classificação 

do medicamento e o seu custo. No caso de medicamentos que não apresentem diplomas legais nem 

deliberações específicas para a sua cedência, esta pode ser solicitada com justificação à CFT, que 

poderá validar o uso do medicamento no doente. 

 

2.3.5. Dispensa de Medicamentos [11] 

Uma das principais funções da UFA passa pela dispensa de medicamentos. Para ser 

efetuada uma dispensa é necessário que o Farmacêutico na UFA tenha na sua posse a prescrição 

médica (entregue pelo doente, cuidador ou enfermeiro) e que a valide. Após esse processo, vários 

são os parâmetros a serem equacionados para que o doente alcance uma terapêutica segura, eficaz e 

de qualidade. Assim sendo, um dos aspetos a equacionar é a quantidade a dispensar, que se rege 

pelas seguintes situações: 

    Três meses para qualquer medicamento desde que o montante do seu valor total seja 

inferior a 100€ para doentes residentes na área ou até 300€ se residirem fora do Distrito do Porto. 

    Um mês para restantes situações de montante superior. 

    Três meses em caso de doentes com insuficiência renal, transplantados renais ou 

hepáticos. 

    Superior ou inferior a um ou três meses (consoante a situação clínica/espacial em causa) 

apenas aplicável em situações de bom senso (como sejam dias de tratamento, embalagem 

disponível ou stock disponível). 
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    Exceções às situações anteriores necessitam de pedido e autorização pela Direção 

Clínica do Hospital. 

Uma vez estabelecida a quantidade a dispensar é necessário equacionar a informação a 

transmitir ao doente (como sejam possíveis efeitos adversos, cuidados a ter com a conservação dos 

medicamentos durante o regresso a casa e posterior utilização sobretudo para medicação de frio, 

esclarecimento por via oral/escrita das tomas do medicamento e do manuseio de dispositivos 

médicos…) de modo a garantir adesão à terapêutica. Além desta informação, o Farmacêutico deve 

ponderar o fornecimento de material acessório à terapêutica (contentores de risco biológico, 

seringas…) para promover a segurança e sucesso da mesma, assim como lhe compete alertar para 

as consequências do não cumprimento do plano terapêutico/perda da medicação. Por fim, o 

Farmacêutico deve verificar a necessidade de emitir pendente (receita que permite o levantamento 

da medicação para os períodos seguintes até ao dia de nova consulta), pedir uma assinatura ao 

recetor da medicação e disponibilizar os contactos dos SF para qualquer tipo de apoio que o doente 

venha a precisar. 

 

2.3.6. Venda de Medicamentos [12] 

Pelo Decreto-Lei nº 206/2000, de 1 de Setembro, os SFH como os do CHP encontram-se 

autorizados para venda de medicamentos apenas em duas situações: 

    Rutura do mercado da Farmácia aberta ao público (tendo que o utente apresentar 3 

carimbos de Farmácias diferente que confirmem essa situação); 

    Razões clinicas que justifiquem a imediata acessibilidade ao medicamento, apesar de 

estes existirem em Farmácia Comunitária. 

 

2.3.7. Devolução de Medicamentos [13] 

É também da competência da UFA rececionar os medicamentos dispensados neste sector 

mas que por alguma razão foram devolvidos. Neste processo o Farmacêutico deve registar quem e 

quando os recebeu, para posteriormente, averiguar se os mesmos cumprem os critérios de aceitação 

e desobedecem aos critérios de negação de forma a voltarem para o CdM. 

 

2.4. Farmacotecnia 

2.4.1. Produção 

A indústria farmacêutica nem sempre consegue responder a todas as necessidades dos 

doentes, pelo que se torna fundamental que os SF do HGSA executem determinadas preparações 

farmacêuticas para responder a essas necessidades. Geralmente, estas preparações produzidas no 
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HGSA destinam-se à pediatria e neonatologia, uma vez que é reduzido o número de formulações 

que existe no mercado. 

A produção de formulações que são dispensadas, sob a responsabilidade direta do 

farmacêutico, nos Serviços Farmacêuticos hospitalares é regulada pelo Decreto-lei nº 90/2004 de 

20 de abril, Decreto-lei nº 95/2004 de 22 de abril e pela Portaria nº 594/2004 de 2 de junho, que 

aprova as “Boas Práticas de Fabrico de Medicamentos Manipulados” e possibilita aos SF a 

preparação de medicamentos e sua dispensa a doentes internados nos serviços do CHP ou a doentes 

em regime de ambulatório [14-16]. 

 

2.4.1.1. Produção de Não Estéreis [17] 

Na produção dos Manipulados Não Estéreis, o Farmacêutico (supervisor) emite a ordem de 

preparação e imprime os rótulos para identificação de cada preparação e o Técnico de Diagnóstico 

e Terapêutica (TDT) (operador) procede à sua execução.  

Na sala de produção dos Não Estéreis (Figura 8) podem executar-se preparações de 

diferentes formas farmacêuticas, como papéis, soluções, suspensões, loções e pomadas, que podem 

ter como destino a UFA, a DIDU e o APF. 

Ao longo da produção deve ser registado na ordem de preparação (Anexo H) a quantidade 

de matérias-primas utilizadas, bem como o lote, a origem, o prazo de validade, os resultados dos 

respetivos ensaios de verificação (cor, aspeto, pH e quantidade) e, caso seja necessário, os cálculos 

efetuados. Para além disso, é atribuído um número de lote ao manipulado executado, de acordo 

com a metodologia estabelecida no setor, e um prazo validade de acordo com a United States 

Pharmacopeia (USP).  

O TDT faz o débito de todas as matérias-primas utilizadas quer no sistema informático 

GHAF/CdM quer, manualmente, no respetivo dossier e, consegue, desta forma, gerir o stock da 

produção dos Não Estéreis. O TDT dá a entrada dos manipulados não-estéreis preparados no 

sistema informático GHAF/CdM e faz a transferência para o respetivo armazém (UFA, DIDU e o 

APF). 

É ainda da responsabilidade do TDT de serviço nesta unidade averiguar se há manipulados 

não estéreis em stock no APF e na DIDU cujo prazo de validade se está a aproximar do fim. Nesse 

caso, deve proceder à sua produção para reposição de stock e retirar os respetivos manipulados na 

data do fim do prazo de validade.   
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2.4.1.2. Produção de Estéreis e Bolsas de Nutrição Parentérica [18, 19] 

A manipulação e preparação de produtos estéreis tem como principal requisito a aplicação 

da técnica assética, a fim de garantir a total ausência de contaminação das preparações. A técnica 

assética é conseguida com a utilização de uma câmara de fluxo laminar (CFLv), onde as 

preparações são executadas.  

Toda a área de produção é altamente controlada e organizada, sendo que a entrada de 

pessoal e dos materiais necessários à produção é efetuada por antecâmeras e segundo 

procedimentos estabelecidos.  

Os principais tipos de preparações estéreis produzidos são injetáveis e colírios, alguns 

destes obtidos por fracionamento ou por fortificação de doses, e ainda bolsas de nutrição 

parentérica. É importante referir que é colocado na câmara o material necessário a uma só 

preparação, para minimizar o risco de erros de manipulação e de alteração da esterilidade do meio, 

e que a sequência das operações deve ser previamente estabelecida, por ordem de risco e de 

contaminação decrescentes.  

Na produção de preparações estéreis, o Farmacêutico é responsável pela elaboração e 

emissão das ordens de preparação de todos os produtos a executar, assim como dos respetivos 

rótulos para a sua identificação, conferindo a informação neles contida, que deve ser duplamente 

verificada por um elemento da equipa de trabalho. Após a preparação dos produtos, a embalagem 

primária é imediatamente rotulada, seguindo-se o embalamento secundário. Estas duas etapas do 

processo de embalamento são alvo de validação farmacêutica.  

Relativamente à nutrição parentérica, o pedido de preparação das bolsas é realizado através 

de prescrição médica. No ato de validação deve ser verificada a presença de todos os dados 

necessários à execução da preparação prescrita e se estes se encontram de acordo com as normas 

estabelecidas. Para tal, é fundamental verificar a identificação e localização do doente; a data e a 

hora da prescrição; a composição qualitativa e quantitativa da solução I e II, dose por quilo e por 

dia e o volume prescrito; a identificação da unidade emissora da prescrição; e a identificação do 

médico prescritor. Após o processo de validação, o Farmacêutico procede então à emissão da 

Figura 9. Sala de Produção dos Não Estéreis 
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prescrição/ordem de preparação, assim como dos rótulos para as soluções I e II, onde se encontram 

descritas, entre outras informações, a composição das mesmas, a identificação do doente e o dia em 

que será realizada a alimentação parentérica total (APT). Os volumes relativos aos diferentes 

constituintes das bolsas são acrescidos de um volume adicional para compensar eventuais perdas 

no sistema de perfusão. 

Já no interior da CFLv, a preparação das soluções inicia-se com a adição dos 

macronutrientes à bolsa ou seringa (conforme o volume final), seguindo-se os micronutrientes. 

Cada adição é duplamente verificada, qualitativa e quantitativamente. Sempre que é finalizada a 

preparação de uma bolsa ou seringa, esta é imediatamente rotulada, para posterior embalamento. 

Antes do embalamento, a solução I é sujeita a um controlo gravimétrico, que consiste na pesagem 

da preparação, verificando se o valor obtido se encontra dentro de um intervalo pré-estabelecido. 

Confirmado o seu volume, a bolsa é envolvida em folha de alumínio, para proteção da luz, e é 

colado o segundo rótulo externamente. Por fim, as duas preparações (bolsa e seringa) para o 

mesmo doente são embaladas numa mesma embalagem secundária. Nesta etapa é crucial verificar a 

rotulagem, dando particular atenção à identificação do doente e à data da APT. 

A fim de garantir a segurança e a qualidade das preparações estéreis e a eficácia da técnica 

assética aplicada, diariamente é recolhida uma amostra da 1ª bolsa de nutrição parentérica de cada 

sessão e da última do dia, que serão sujeitas a controlo microbiológico. Ao Farmacêutico ou TDT 

cabe a responsabilidade de efetuar o pedido para realização da análise ao Serviço de Microbiologia. 

No final das sessões de preparação, o TDT executa o débito, no sistema informático, das matérias-

primas utilizadas na produção das várias preparações estéreis. 

 

2.4.1.3.  Fracionamento de Medicamentos para Reembalagem[20] 

O fracionamento de medicamentos consiste na obtenção de frações da dose de um 

medicamento, sem afetar as propriedades físico-químicas e biofarmacêuticas da formulação. Desta 

forma, torna-se possível a utilização de doses que não estão disponíveis no mercado.  

Nos SF do CHP é executado o fracionamento de comprimidos, pós e líquidos. O 

Farmacêutico é responsável por definir qual a melhor forma de proceder para os diferentes 

medicamentos, tendo em consideração que o fracionamento dos medicamentos não implica a 

destruição da forma farmacêutica e a substância ativa não pode apresentar riscos (físico-químico 

e/ou biológicos) durante a sua manipulação. Para além disso, é de salientar que os medicamentos 

não podem apresentar formas farmacêuticas cujo mecanismo de libertação seja afetado pelo 

fracionamento. 

No final do fracionamento devem ser efetuados ensaios de controlo de qualidade e de 

verificação do produto final, tal como o controlo visual e o controlo de peso. No controlo visual, 

que é feito ao longo do processo de fracionamento, é avaliada a integridade da parte fracionada e 
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no final é registado “Conforme/Não conforme”. No controlo do peso, que é feito pelo menos uma 

vez por mês, o TDT escolhe um dos produtos que é normalmente fracionado, pesando no mínimo 5 

frações, e depois apenas é registado como “Não conforme” se existirem diferenças superiores a 5% 

entre os resultados de pesagem. Caso os resultados forem “Não conforme” é aberta uma notificação 

e o lote é segregado até ser tomada uma decisão pela Direção de Serviço. 

A atribuição do lote de produção de cada medicamento fracionado é da responsabilidade do 

Farmacêutico e deve seguir a metodologia utilizada no Serviço para esse efeito. Da mesma forma, a 

atribuição do prazo de validade deverá seguir as recomendações da USP, edição 2008-2009. 

 

2.4.2. Unidade de Farmácia Oncológica[21] 

Nos Serviços Farmacêuticos o setor responsável pelo circuito particular dos fármacos 

citotóxicos é a Unidade de Farmácia Oncológica (UFO). 

A UFO encontra-se localizada no edifício Luís de Carvalho, estando separada fisicamente 

dos SF que se localizam no edifício Neoclássico.  

Durante o período de estágio, a UFO mudou de instalações, tendo sido transferida para o 

interior do hospital de dia, onde é feita a administração da medicação preparada. Desta forma, para 

além de melhores instalações, a mudança veio permitir uma maior proximidade ao hospital de dia e 

uma maior facilidade na comunicação entre Farmacêuticos e Enfermeiros. 

A equipa da UFO, constituída por dois Farmacêuticos e dois TDTs, recebe formação e 

treino adequados ao longo de um mês (160h). No final da formação, caso o formando demonstre 

competências, é-lhe atestado um certificado de formação, aprovado pelo responsável (Farmacêutico 

ou TDT) e pelo Diretor de Serviço. Desta forma, é assegurado que a produção de fármacos 

citotóxicos (CTX) é realizada por pessoal competente e com a qualidade requerida.  

Para além das mudanças de instalações, também a dinâmica do funcionamento da UFO 

sofreu pequenas alterações: 

     Na UFO antiga, apenas um Farmacêutico validava as prescrições médicas na sala 

negra, enquanto o outro Farmacêutico dava apoio ao TDT na sala branca e validava as preparações; 

apenas um TDT efetuava as preparações de CTX no interior da CFLv na sala branca e o outro TDT 

preparava a o material necessário para a manipulação no dia seguinte. 

     Na nova UFO, os dois Farmacêuticos validam as prescrições médicas na sala negra e, à 

medida que emitem as ordens de preparação, vão cedendo o material necessário e que não existe na 

sala branca através do transfer; os dois TDTs trabalham quer na sala branca quer na sala negra, 

sendo que na sala branca um é operador na CFLv e o outro dá apoio e confere as preparações. 
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2.4.2.1. Validação e preparação dos medicamentos citotóxicos  

É da responsabilidade do Farmacêutico validar e monitorizar as prescrições médicas de 

citotóxicos (eletrónicas ou em papel) que necessitam de preparação prévia em CFLv destinados a 

doentes em regime de Hospital de Dia (Anexo I) ou em Internamento.  

As prescrições, por sua vez, são feitas de acordo com os Protocolos de Quimioterapia 

praticados no CHP-HGSA que são baseados em esquemas reconhecidos internacionalmente. A 

dose prescrita para cada CTX é ajustada à superfície corporal, peso ou área sob a curva (AUC) de 

cada doente e, no caso de insuficiência hepática/renal ou mielossupressão, pode ser reduzida. 

Nesta unidade também são dispensados fármacos não citotóxicos, que funcionam como 

adjuvantes da terapêutica e/ou profilaxia de efeitos adversos, tais como os imunomoduladores, os 

antieméticos, entre outros. 

A validação da prescrição só pode ser feita após o enfermeiro dar “luz verde” no Sistema 

de Apoio ao Médico (SAM) e GHAF/CdM, o que significa que o doente apresenta condições para 

a realização do ciclo de quimioterapia. Na validação o farmacêutico confirma a identificação do 

doente e os seus dados antropométricos, o diagnóstico, o protocolo usado, a dose ajustada de cada 

CTX ao doente, a diluição, o tempo de perfusão e os intervalos entre ciclos de quimioterapia. Após 

validar a prescrição, emite as ordens de preparação da medicação e imprime os respetivos rótulos. 

No caso dos hemoderivados, a prescrição é realizada em impresso próprio e, após validação, é 

registado nesse mesmo impresso a identificação do hemoderivado, o lote, a quantidade e o 

respetivo CAUL. Os primeiros CTX a serem preparados são os primeiros de cada ciclo dos doentes 

aptos, sendo que os restantes são preparados consoante o tempo de perfusão dos anteriores. 

A preparação dos CTX é feita numa câmara de fluxo laminar vertical (CFLv) na sala 

branca, a qual apresenta pressão negativa de modo a proteger o meio ambiente, pois não há 

passagem de partículas para o exterior dessa sala (Figura 9). Na sala branca, para além do restante 

equipamento de proteção, é necessário o uso de um segundo par de luvas, que protegem o TDT 

operador e o TDT que está dar apoio e a conferir as preparações.  

Depois de a preparação estar a pronta, é rotulada e, caso seja necessário, embrulhada em 

papel de alumínio para proteger da luz, colocando-se um segundo rótulo sobre o mesmo e ainda 

uma etiqueta com a indicação “biohazard” (Figura 10). A preparação embalada é seguidamente 

colocada no tranfer para ser posteriormente transportada até ao serviço destinatário. 

Na produção dos CTX é feita a dupla verificação nas etapas críticas do processo, como na 

etapa de confirmação de doses prescritas de acordo com os dados antropométricos e/ou clínicos 

aquando da validação da prescrição e na etapa de verificação dos volumes de fármacos medidos. 

Para além da validação das prescrições, o Farmacêutico prepara as sessões agendadas para 

o próximo dia útil. Para tal, imprime a lista dos doentes previstos para esse dia, a partir do SAM, e 

distingue aqueles destinados à UFO. Depois esses doentes são agendados no Sistema Informático 
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da Unidade de Farmácia Oncológica (SI_UFO), de acordo com a sua hora da realização da 

quimioterapia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2.2. Gestão do armazém avançado da UFO 

No armazém da UFO, a gestão do stock é feita por kanban eletrónico, em que cada produto 

apresenta na sua ficha o ponto de encomenda e, sempre que este é atingido, é automaticamente 

despoletado o pedido de encomenda para o APF.  

Para assegurar uma melhor gestão do stock, no final de cada dia o Farmacêutico efetua o 

débito por serviço de todo o material consumido na preparação da medicação e emite uma lista de 

previsão de consumo a dois dias, com base na lista dos doentes agendados; o TDT prepara o 

material necessário para a manipulação no dia seguinte e revê a lista de previsão de consumo a dois 

dias, confirmando os produtos que tem em stock. Desta forma, torna-se possível contornar 

quaisquer roturas no stock com alguma antecedência. 

 

Figura 10. Sala branca da UFO. 

Figura 11. Preparação de Vinorelbina 45 mg (CTX) 
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2.5. Ensaios Clínicos 

“Ensaio clinico: qualquer investigação conduzida no ser humano, destinada a 

descobrir ou a verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou os outros efeitos 

farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos experimentais, ou identificar os efeitos 

indesejáveis de um ou mais medicamentos experimentais, ou analisar a absorção, 

distribuição, o metabolismo e a eliminação de um ou mais medicamentos experimentais, a 

fim de apurar a respetiva segurança ou eficácia. (Decreto-Lei nº 46/2004 de 19 de 

Agosto) ” 

 

O Decreto-Lei acima citado, que transpõe a Diretiva Europeia nº 2001/20/CE, pretendeu 

destacar a importância dos ensaios clínicos como único instrumento de investigação para o 

desenvolvimento de novas alternativas terapêuticas que permitem prevenção ou tratamento de 

doenças, mas também possibilitou a Portugal constituir um dos países com a uniformização do 

processo [22-24].  

Para alcançar as aferições da citação com rigor, a investigação clinica idealmente deve ser 

um estudo prospetivo, com um grupo de controlo, randomizado e duplamente cego. O 

cumprimento destes critérios não limita a classificação dos ensaios clínicos, todavia o critério 

finalidade é o mais recorrentemente invocado dividindo os ensaios clínicos em quatro fases: Fase 1 

(atesta a segurança e a tolerância do novo fármaco através de testes em indivíduos saudáveis), Fase 

2 (determina a dose e a posologia mais adequada em doentes), Fase 3 (avalia o binómio beneficio-

risco do novo medicamento) e Fase 4 (recolhem informação adicional sobre o comportamento do 

medicamento após este já ter sido colocado no mercado) [22, 23]. 

Além do cumprimento dos referidos critérios deve ser imposto um correto uso do 

medicamento experimental, onde a legislação portuguesa atribui esta responsabilidade aos SFH. 

Através do envolvimento do Farmacêutico hospitalar pretende-se que todo o CdM experimental 

(CdME) seja controlado e perfeitamente gerido. O CdME compreende a receção da medicação, o 

seu acondicionamento e conservação, a dispensa, manipulação, registos individuais, informação ao 

doente e quando necessário aos elementos da equipa, que devem, então, estar ao cuidado do 

Farmacêutico hospitalar. Ao Farmacêutico hospitalar compete-lhe ainda contribuir ativamente no 

desenvolvimento do ensaio clinico, apoiar logisticamente os investigadores/promotores e auxiliar 

os monitores [22, 23, 25]. 

 Com a implementação de Ensaios Clínicos advêm inúmeros benefícios diretos e indiretos 

e opostamente ao que seria esperado, desde 2006 assiste-se a uma redução dos mesmos tanto a 

nível europeu como nacional. No caso específico da Unidade de Ensaios Clínicos (UEC) do 

HGSA, tem-se verificado porém uma realidade inversa, com o interesse crescente por parte das 

Industrias[22, 23]. 
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2.5.1. Intervenientes 

A exigência e a complexidade inerente aos ensaios clínicos implica o envolvimento, 

cooperação e responsabilidade de um conjunto diversificado de intervenientes: promotor, 

autoridades reguladoras, investigador, monitor, participante, farmacêutico, auditor e centro de 

ensaio.  

O promotor é a instituição, companhia ou organização individual que assume a 

responsabilidade pelo início, organização e financiamento do ensaio clinico e é a quem compete 

pedir a autorização para a execução do ensaio clinico às autoridades competentes, desenvolver o 

protocolo, suportar o estudo e atestar a sua qualidade. Por sua vez, este nomeia o monitor, que é o 

profissional responsável pela verificação das condições indispensáveis à realização do ensaio e 

garantir que os dados são registados de formar correta e completa. [22, 23, 26].  

Existe ainda um terceiro elemento regulador externo, o auditor, que está encarregue da 

elaboração de um exame independente centrado na documentação e atividades do ensaio. 

No que respeita às principais unidades reguladoras estas são o INFARMED (entidade que 

revê e aprova os protocolos e inspeciona o cumprimento das boas praticas clinicas), CEIC 

(Comissão de Ética para a Investigação Clinica responsável por impor o respeito pelos direitos 

humanos, não só por normais legais mas, também por princípios éticos) e CNPD (Comissão 

Nacional de Proteção de Dados cujo papel se prende com o controlo e fiscalização do 

processamento de dados pessoais de acordo com a Constituição e a Lei) [22, 23, 26]. 

 

 

2.5.2. Circuito do Medicamento Experimental [22, 25] 

2.5.2.1. Receção 

Os medicamentos experimentais são recebidos no armazém dos SF, sendo rececionado por 

um assistente operacional, que procede ao preenchimento de um impresso com o seu nome, data e 

hora da receção da encomenda. Posteriormente, estas encomendas são transportadas até aos ensaios 

clínicos, onde são recebidas pelo Farmacêutico responsável, que executa igual procedimento 

existindo, desta forma, maior controlo no tratamento do produto. 

Seguidamente, o Farmacêutico responsável procede à verificação da medicação, identifica-

a, verifica o estado de conservação das embalagens, a quantidade de unidades recebidas e os 

certificados de análise. Juntamente com a medicação, é enviado o drug shipment receipt e um 

dispositivo de registo da temperatura, que permitem confirmar o tipo de medicação, a quantidade e 

as alterações de temperatura que ocorreram. 

Caso algum dos parâmetros não esteja conforme, o Farmacêutico informa o promotor, e 

deve colocar a medicação em quarentena, até resposta do mesmo. Contrariamente, se todos os 
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parâmetros apresentam conformidade, os medicamentos estão aptos a serem disponibilizados no 

hospital. 

 

2.5.2.2. Armazenamento e Dispensa 

Os medicamentos são armazenados numa sala própria, apenas acessível ao Farmacêutico 

responsável, com capacidade de acondicionamento de medicação de frio (entre 2ºC e 8ºC) e à 

temperatura ambiente (entre 15ºC e 25ªC). A garantia destas condições é controlada através de 

sensores de temperatura, com monitorização de 24h. 

Caso se verifique que a medicação está conforme, procede-se à sua arrumação, iniciando-se 

pelos medicamentos de frio. Posteriormente, é feita a entrada informática da medicação de acesso 

restrito ao pessoal autorizado, onde se acusa a receção da medicação ou tal se verifique, o registo 

da medicação em quarentena. 

Existe ainda a possibilidade de manipulação do medicamento experimental, tendo o HGSA 

capacidade de o realizar. A preparação é efetuada na unidade de produção, caso assim o exija, com 

a emissão da ordem de preparação, previamente validada que tem em consideração as caraterísticas 

do doente e do fármaco. 

A dispensa da medicação tem de ser efetuada num formulário próprio criado pelos SF, a 

fim de uniformizar toda a dispensa dos diferentes ensaios. No formulário é registado o ensaio, o 

prescritor, a identificação do doente, o medicamento, a quantidade e posologia, tendo o 

Farmacêutico, após dispensa, de registar o número do tratamento dispensado, a quantidade, lote e 

prazo de validade. 

 

2.5.2.3. Administração do medicamento experimental 

O doente pode recolher a medicação e fazer a sua administração, ou a recolha pode ser 

efetuada pelo agente responsável, sendo administrada pelo enfermeiro ou médico com formação 

específica e de acordo com o tipo de ensaio. 

 

2.5.2.4. Devoluções/Destruição 

Para um maior controlo da medicação em ensaio, os doentes são informados que devem 

devolver aos SF as respetivas embalagens, após utilização ou por expiração do prazo de validade. 

Desta forma, são registados os medicamentos devolvidos tendo em conta os enviados, o que 

indiretamente permite controlar a adesão à terapêutica pelo doente.  

Os medicamentos devolvidos são, na sua maioria entregues ao promotor, com a sua 

autorização, sendo posteriormente destruídos, em local apropriado. Esta destruição poderá ocorrer 

no hospital, caso definido no contrato e autorizado pelo promotor, seguindo para o circuito de 

inceneração do hospital. 
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2.5.2.5. Monitorização 

São efetuadas visitas no início, durante e no encerramento dos ensaios clínicos pelos 

monitores responsáveis, a fim de garantir o controlo da qualidade de cada ensaio. As visitas 

periódicas têm como objetivo a revisão de todo o processo, nomeadamente através da verificação 

do acondicionamento e do estado físico da medicação devolvida, e pela conformidade da 

documentação, essencialmente nos registos e nas informações sobre o estudo, alterando-se caso 

seja necessária atualização. 

 

 

2.5.3. Documentação 

A documentação nos Ensaios Clínicos é fundamental para a obtenção de resultados viáveis 

e para o bom desenvolvimento do ensaio. Todos os procedimentos devem estar descritos obrigando 

o registo das várias ações, para possibilitar o controlo e a rastreabilidade dos medicamentos. 

Entre os vários documentos, destacam-se: 

 Brochura do investigador: documento que reúne os dados clínicos e não clínicos 

relativos ao medicamento experimental. 

 Protocolo: documento que descreve o procedimento do ensaio, definindo os objetivos, 

a estrutura do projeto, os métodos, a análise estatísticas e outras condições. 

 Cadernos de registos de dados: documento que possibilita todo o registo efetuado em 

volta do doente, contabilizando os resultados clínicos e possíveis observações. 

A criação desta documentação dá suporte à hipótese proposta sobre o medicamento a testar, 

apresentando os meios para sua comprovação. Desta forma, o controlo rigoroso permite a obtenção 

de dados experimentais fortes que possibilitem a entrada no mercado para melhor beneficiarem o 

doente. 
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3. Atividades desempenhadas ao longo do estágio 

3.1. Diário geral das atividades desempenhadas 

Na tabela seguinte são apresentadas as atividades realizadas ao longo do estágio. 

 

Tabela 1:  Diário Geral das atividades desempenhadas 

 
2ª 

feira 

3ª 

feira 

4ª 

feira 

5ª 

feira 

6ª 

feira 

Armazém de 

Produtos 

farmacêuticos 

Leituras das Instruções de Trabalho      

Receção e conferência da medicação      

Gestão e logística de stocks      

Reposição de stocks dos serviços 

clínicos por níveis, HLS e kanban 
     

Análise dos indicadores de qualidade      

DIDU 

Leituras das Instruções de Trabalho      

Gestão de stocks       

Validação da prescrição médica      

Emissão de listas de aviamento      

Preparação dos carros de aviamento 

(Método manual e semiautomático) 
     

Aviamento de pedidos 

urgentes/estupefacientes/ 

hemoderivados/ pensos 

     

Unidade de 

Farmácia de 

Ambulatório 

Leituras das Instruções de Trabalho      

Gestão de stocks (contagens, reposição 

e funcionamento) 
     

Gestão de medicamentos devolvidos      

Validação da prescrição médica      

Dispensa com supervisão (medicação 

comum, hemoderivados, nutrição e 

gastroenterologia) 
     

Unidade de 

Farmácia 

Oncológica 

Leituras das Instruções de Trabalho      

Gestão de stocks      

Validação da prescrição médica      

Instrução teórica no manuseamento de 

medicamentos citotóxicos 
     

Acompanhamento na preparação de 

manipulados citotóxicos  
     

Distribuição da medicação no Hospital 

de Dia 
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2ª 

feira 

3ª 

feira 

4ª 

feira 

5ª 

feira 

6ª 

feira 

Produção 

Leituras das Instruções de Trabalho      

Gestão de stocks      

Registos e Validação da prescrição 

médica 
     

Produção de não-estéreis (papéis, 

xaropes, soluções) 
     

Acompanhamento da produção de 

estéreis / Nutrição Parentérica 
     

Identificação e Reembalamento      

 

Unidade de 

Ensaios 

Clínicos 

 

Leituras das Instruções de Trabalho      

Estudo dos protocolos dos Ensaios      

Receção e acondicionamento dos 

medicamentos de Ensaio 
     

Dispensa dos medicamentos de Ensaio      

Acompanhamento de Monitorizações      

 

 

3.2. Outras atividades 

Ao longo do estágio, para além das atividades desempenhadas nos diferentes setores, foi 

possível assistir a apresentações de novos fármacos, como o Sofosbuvir e o Stribild, participar 

numa formação da Norma ISO 9001 e no 2º Simpósio de Farmacêuticos “Gestão Integrada do 

Doente com Esclerose Múltipla” (Biogen Idec Portugal). Para além disso, pudemos acompanhar 

uma auditoria interna no setor da Produção, que foi realizada no âmbito da gestão de qualidade, e 

reuniões semanais de discussão de casos clínicos. Nestas reuniões são principalmente discutidos 

novos rumos de tratamento dos casos clínicos apresentados. Se for decidido iniciar um fármaco, 

por exemplo num caso em que o seu uso seja off-label, o farmacêutico apresenta o caso à Comissão 

de Farmácia e Terapêutica e, se aprovado, segue para o Diretor clínico que toma a decisão final 

sobre a possibilidade da utilização desse fármaco. 

Ainda de uma forma mais ativa, colaboramos num programa para a promoção da adesão da 

terapêutica anti-VIH. 

 

 

 

 

Tabela 1: Diário Geral das atividades desempenhadas 
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3.2.1. Programa para a promoção da adesão da terapêutica anti-VIH 

 

 “Adesão: compromisso de colaboração ativa e intencionada do paciente com a finalidade 

de produzir um resultado preventivo ou terapêutico desejado.” ( Vázquez IA [27]) 

 

O uso de medicamentos antirretrovirais para o tratamento do Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida começou na década de 80. Por esta altura, o uso desta classe 

farmacológica permitia apenas benefícios temporários, com eficácia reduzida quer na recuperação 

do estado imunológico quer na redução da carga viral. Com a evolução da ciência e da indústria foi 

possível a partir dos anos 90, pelo recurso a novos fármacos sob terapia antirretroviral combinada, 

aumentar significativamente o número êxitos no tratamento de pessoas infetadas com VIH [28, 29]. 

Apesar dos êxitos, nem todos os doentes desfrutam desses benefícios na atualidade, uma 

vez que, para alcançar o sucesso é exigida uma estrita adesão à terapêutica. A literatura vem 

demonstrar que falhas ocasionais na adesão podem limitar os benefícios do tratamento [28-30].  

A consequência do ato do doente ignorar a sua medicação, traduz-se numa considerável 

elevação da probabilidade do vírus conseguir multiplicar-se com destruição do sistema 

imunológico. A par da debilitação do sistema imunológico, propiciando infeções e situações 

oncológicas, é verificado ainda frequentemente o desenvolvimento de resistências que limitam 

drasticamente as possibilidades de tratamento subsequentes. A falta de adesão pode ser explicada 

por vários fatores, nomeadamente, pela complexidade da terapêutica, efeitos adversos, estigma 

social, ou falta de capacidade de aceitar e gerir a doença, contudo todos eles podem ser 

solucionados se os doentes receberem o apoio profissional necessário [27, 30, 31]. 

Neste contexto, na tentativa de contornar estes fatores, os SF do HGSA encontram-se a 

estabelecer um programa de consultas farmacêuticas com o objetivo de envolver e apoiar os seus 

doentes com a sua terapêutica antirretroviral. No sentido de contribuir para este programa 

elaboramos inquéritos de satisfação destinados ao doente e ao médico (anexo J e K) para se 

avaliarem as vantagens de um programa deste tipo, com a possibilidade de se alargar este serviço a 

mais doentes ou com outras patologias.  
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4. Conclusão 

A importância do Farmacêutico nos cuidados de saúde é de forma geral bem reconhecida 

pela sociedade, contudo com estes dois meses de estágio nos Serviços Farmacêuticos do Hospital 

Geral Santo António foi possível contactar e assimilar com esta responsabilidade sob uma 

perspetiva diferente. 

A organização e o funcionamento da Farmácia Hospitalar estão dependentes do trabalho 

integrado de uma equipa multidisciplinar, onde cada profissional de saúde tem o seu papel. O 

Farmacêutico é um dos elementos essenciais dessa equipa, que reúne esforços diariamente para 

atender toda a comunidade hospitalar no âmbito dos produtos farmacêuticos. A sua atuação 

compreende tudo o que concerne ao medicamento, desde a sua seleção, aquisição e gestão racional, 

passando pela validação de prescrições, produção e preparação de medicamentos com rigor e 

segurança, distribuição de forma eficaz e, muito importante, participando ativamente na educação 

dos doentes, orientando-os para o uso racional do medicamento, de forma a atingir a eficácia 

terapêutica ideal com o mínimo de efeitos adversos.  

Durante o estágio a realidade da profissão em meio hospitalar, permitiu a familiarização 

com grupos farmacoterapêuticos inexistentes na Farmácia Comunitária, e a observação da 

intervenção farmacêutica em diferentes situações, sendo decisiva para a qualidade dos cuidados de 

saúde prestados.  

O meio hospitalar revela uma diferente abordagem para o farmacêutico e obriga a 

constantes atualizações pelo número de novos fármacos e patologias emergentes. Como tal, revela-

se uma área em constante desenvolvimento que pode ser alterada e melhorada, apresentando-se 

como um desafio para o farmacêutico. Contudo, a posição farmacêutica pode ainda abranger 

maiores áreas pela integração em diferentes equipas multidisciplinares, e também pela procura de 

um atendimento personalizado e mais próximo de profissionais de saúde e doentes.  

Para finalizar, face aos objetivos inicialmente propostos, pode-se aferir que a conclusão 

destes dois meses estágios trazem consigo não só o sucesso do alcance dos mesmos, como uma 

bagagem de conhecimentos que com certeza se tornaram uma mais-valia na responsabilidade que 

nos será entregue brevemente em mãos: cuidar e zelar pelo completo bem-estar dos que nos 

rodeiam.  

“O papel do Farmacêutico no mundo é tão nobre quão vital…O lema do Farmacêutico é o 

mesmo do soldado: servir. Um serve à pátria; outro à humanidade, sem nenhuma discriminação de 

cor ou raça.” - Monteiro Lobato. 
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6. Anexos 

6.1. Anexo A 

Local destinado à deposição dos produtos a transportar pelos mensageiros (Capitulo 2.2.2.4 

Gestão de Faltas e Prescrições urgentes). Cada separador corresponde a um serviço clinico, onde a 

sinalética a vermelho informa o mensageiro que não há produtos a transportar e pelo oposto a verde 

informa que existe produtos a transportar. 
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6.2. Anexo B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impresso para a prescrição e requisição de Anti-infeciosos nos serviços de 

Distribuição 
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6.3. Anexo C 

 
A prescrição dos serviços de Gastroenterologia e Nutrição devem utilizar este impresso. 
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6.4. Anexos D 

 

 

 

 

  

Impresso para a prescrição e requisição de Material de Penso nos serviços de DIDU 
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6.5. Anexos E 

  Impresso para a prescrição e requisição de Antídotos nos serviços de 

Distribuição. 
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6.6. Anexo F 

 Exemplo de uma prescrição para aquisição de produtos hemoderivados. 
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6.7. Anexo G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Impresso para a prescrição e requisição de Psicotrópicos e Estupefacientes nos 

serviços de Distribuição. 
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6.8. Anexos H 

Exemplo de ordem de preparação dos Manipulados Não Estéreis, neste caso relativa a 

papéis medicamentosos de Gabapentina 50,0 mg.  
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6.9. Anexos I 

Impresso em papel para a prescrição médica de citotóxicos destinados a doentes em 

regime de Hospital de Dia. 
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6.10.  Anexo J 

 Inquérito concebido para a avaliação da satisfação dos doentes, no âmbito da Consulta 

Farmacêutica ao doente VIH/SIDA. 
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(continuação do Anexo J) 
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6.11. Anexos K 

 Inquérito concebido para a avaliação da satisfação do médico, tendo em conta a evolução 

do seu doente, no âmbito da Consulta Farmacêutica ao doente VIH/SIDA. 
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(Continuação do anexo K) 
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