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Resumo 

 

  

Este relatório descreve, de forma sucinta, as atividades por mim 

desempenhadas na Farmácia Ferreira da Silva, sob a orientação da Dra. Filomena 

Almeida. O estágio curricular em farmácia de oficina teve duração de quatro meses, 

entre 4 de novembro de 2013 e 3 de março de 2014.  

 

O relatório está dividido em duas partes. A primeira parte descreve de forma 

sucinta a Farmácia Ferreira da Silva, os procedimentos de back office, a experiência 

do ato de dispensação, e as formações que tive oportunidade de realizar ao longo do 

estágio.  

 

A segunda parte relata dois casos de estudo que desenvolvi, o primeiro 

corresponde à elaboração de uma ação de formação sobre insulina e seus análogos 

disponíveis no mercado português, a segunda a uma análise do impacto da 

conferência de receituário da Farmácia Ferreira da Silva. 
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Parte I - Descrição das atividades desenvolvidas no estágio 

 

1.  Introdução 

 

 A formação do Farmacêutico não passa apenas pelo adquirir de conhecimento 

científico inerente à profissão que almeja desempenhar com excelência. Sendo o bem 

estar e a saúde do utente da farmácia o foco da atenção do Farmacêutico, torna-se 

necessário completar a formação adquirida ao longo do plano de estudos do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas com o contacto direto com o público, pelo 

estabelecimento de relações interpessoais com os quadros técnicos da farmácia, e com a 

realidade do funcionamento de uma empresa. Só assim o aluno pode perceber como é 

possível trabalhar em prol do utente, com os critérios de qualidade exigidos, e enquadrado 

numa farmácia com saúde financeira que permita por ao dispor do utente todos os 

serviços a favor dos seus cuidados de saúde e bem estar.  

 O meu contato mais próximo com a comunidade permitiu dar uma maior 

dimensão e visão pessoal mais clara da realidade do ato farmacêutico, tal como descrito 

no código deontológico da Ordem dos Farmacêuticos [1], e o fortalecimento das minhas 

competências de carácter social e humanas. 

 Por outro lado, o meu envolvimento nas atividades do back office, de organização 

e de gestão do receituário fez com que adquirisse competências que são indispensáveis ao 

bom funcionamento de uma farmácia, e que são ferramentas valiosas para um formando 

quando este se apresenta ao mercado de trabalho.  

 Este relatório é uma breve descrição da minha passagem pela Farmácia Ferreira da 

Silva (FFS) na Senhora da Hora, entre 01 de Novembro de 2013 a 28 de Fevereiro de 

2014, e inclui dois casos de estudo que desenvolvi ao longo do meu estágio curricular em 

farmácia de oficina, nomeadamente a análise e impacto da conferência de receituário da 

Farmácia Ferreira da Silva, e uma ação de formação dada aos quadros da farmácia, sobre 

insulina e seus análogos. 

 

2.   A Farmácia Ferreira da Silva 

  

A FFS está localizada na loja 140 do piso 0 do Norte Shopping, na Rua Sara 

Afonso 105-117, na Senhora da Hora.   
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Sendo parte integrante do Norte Shopping, beneficia de todos os serviços que um 

centro comercial pode disponibilizar, como estacionamento, acessibilidade a pessoas com 

deficiências físicas ou de mobilidade reduzida, transportes públicos, grande proximidade 

com outros serviços, entre outras comodidades. Também fica próxima de várias 

instituições de saúde, quer do Sistema Nacional de Saúde, quer privadas. Esta localização, 

quer geográfica quer por estar integrada num centro comercial, permite ter um público-

alvo bastante diversificado e numeroso, o que foi bastante enriquecedor durante o meu 

contato com a comunidade ao longo do estágio. 

 O seu horário de atendimento é das 10h até às 23h, de segunda-feira a sábado, aos 

domingos é das 10h-20h, excepto nas situações pontuais previstas de Serviço Permanente.  

A FFS tem 3 pisos. No piso superior, encontra-se o laboratório de manipulação, os 

gabinetes dos quadros técnicos, um armazém, o vestiário e instalações sanitárias.  

O laboratório, tal como todas as áreas de armazenamento da FFS, cumpre todos os 

requisitos legais e das Boas Práticas Farmacêuticas para Farmácia Comunitária[2], 

respeitando todas as condições para que a preparação, qualidade e segurança dos 

medicamentos manipulados seja garantida. Está equipado conforme a Deliberação 

n.º1500/2004, de 7 de dezembro[3], sendo que todos os equipamentos são calibrados 

anualmente por entidades certificadas, e as condições de temperatura e humidade são 

controladas periodicamente por termohigrómetros posicionados na farmácia. 

 As matérias-primas (MP) encontram-se armazenadas em armário próprio, e todos 

os respectivos certificados de análise e fichas de segurança estão arquivados no 

laboratório. A FFS também mantém arquivo das fichas de preparação, dos movimentos 

das MP e a informação técnica da elaboração dos medicamentos manipulados. 

Estão disponíveis no laboratório para consulta formulários oficiais, como o 

Formulário Galénico Português (FGP)[4] e a Farmacopeia Portuguesa 9.8[5], 

documentação de suporte do Laboratório de Estudos Farmacêuticos (LEF), entre outro 

material de referencia bibliográfico que pode ser consultado para a preparação de 

manipulados. Durante o meu estágio elaborei a grande maioria dos manipulados pedidos à 

FFS, com supervisão da Farmacêutica Substituta que, na FFS, é responsável por garantir 

que as boas praticas de fabrico de medicamentos manipulados são devidamente 

respeitadas. 

Além da bibliografia existente no laboratório, a farmácia dispõe de um vasto 

conjunto de obras de referencia e documentação oficial, que vai sendo atualizada 

periodicamente de modo a que os profissionais da FFS se mantenham a par da evolução 
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das Ciências Farmacêuticas, das obrigações legais e burocráticas da farmácia, e das 

normas de dispensação dos medicamentos. 

 Somando às obras de referência mencionadas pelo Decreto-Lei nº.171/2012, de 1 

de agosto[6], que dita a obrigatoriedade da presença do Prontuário Terapêutico mais 

atual[7]e do FGP[4], a FFS disponibiliza uma biblioteca de obras de carácter científico, de 

direito farmacêutico, e informação técnica disponibilizada pelos representantes de marcas 

comerciais específica dos diversos produtos presentes na farmácia, e que complementam 

toda a informação que pode ser encontrada online em sítios de referência (como por 

exemplo o INFOMED[8],  e por contato direto com entidades como a Associação Nacional 

de Farmácias (ANF), o Centro de Informação do Medicamento (sob a alçada da Ordem 

dos Farmacêuticos), e o Infarmed.   

 O piso inferior aloja o robot que armazena e faz a distribuição até os postos de 

atendimento de parte dos medicamentos, e um armazém.  

O piso principal, onde se encontra uma ampla zona de atendimento ao público, 

está organizado de forma a orientar os utentes, indo de encontro às suas necessidades. 

Assim, os produtos de venda livre estão dispostos e agrupados por famílias de modo a 

facilitar e agilizar o seu acesso. São exemplos de famílias “Dermocosmética”, “Capilares”, 

“Puericultura” ou “Ortopedia”.  Dentro de cada família, a disposição é feita por marcas, e 

dentro das marcas, por indicação, quando aplicável. Existem também gôndulas 

distribuídas ao longo da farmácia, cujo conteúdo é sazonal e vai de encontro com as 

necessidades do mercado no momento, ou com promoções disponíveis na farmácia. 

 Os Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) encontram-se atrás 

dos balcões de atendimento, a nível visual para o utente, sendo o que o seu acesso passa 

sempre por um dialogo entre o Farmacêutico, ou Técnico de Farmácia, e o utente da 

farmácia, de modo a ser feita uma avaliação das necessidades do utente e o 

aconselhamento adequado a cada situação. 

A Farmácia possui 10 postos de atendimento, em  instalações climatizadas, 

capazes de oferecer comodidade e privacidade aos utentes da FFS, e estabilidade a todos 

os produtos vendidos na farmácia. A gestão de chamadas de utente é feita por um sistema 

de chamada automático, e que categoriza a ordem de chamada conforme critérios 

estabelecidos pela farmácia, nomeadamente atendimento com receita médica, 

atendimento sem receita médica, atendimento prioritário (grávidas e deficientes físicos), 

serviços bioquímicos e serviços de enfermagem.  
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O piso principal também aloja o gabinete enfermagem, devidamente equipado e 

com as dimensões previstas na lei, onde se realizam a administração de injetáveis, os 

testes bioquímicos, a avaliação de parâmetros fisiológicos como a tensão arterial, a 

frequência cardíaca e o índice de massa corporal, entre outros serviços feitos de acordo 

com as boas práticas[2]. 

É no piso 0 que se encontra o gabinete de atendimento personalizado ao utente, 

onde se fazem consultas de podologia, nutrição, aconselhamento cosmético mais 

personalizado e provas de cintas e soutiens. Existe também uma área de acesso restrito a 

funcionários da farmácia com um móvel com um sistema de organização, para a 

medicação e produtos que não estejam no piso -1 e 1, e um local de armazenamento de 

medicamentos termolábeis, que exigem temperaturas entre 2ºC e 8ºC para a manutenção 

da sua estabilidade, da qual são exemplo as insulinas, alguns medicamentos de uso 

oftálmico e vacinas. 

  O acesso principal à Farmácia é feito pelo corredor do piso 0 do Norte Shopping. 

Além da entrada principal, a FFS possui uma entrada com acesso direto ao exterior, com 

um posto para atendimento noturno, e duas entradas no armazém no piso -1, para 

recepção de medicamentos e produtos variados. As informações legalmente exigidas pelo 

Artigo 28º do Decreto-lei n.º 307/2007, de 31 de agosto[9], como por exemplo o horário e 

a direção técnica encontram-se afixadas nos locais apropriados. 

 Todas as áreas da FFS estão de acordo com a legislação para o sector das 

farmácias e com as BPF[2,9-10], garantindo-se assim todas as condições para que a dispensa, 

manipulação e armazenamento de medicamentos e produtos seja feita em conformidade 

com a legislação em vigor. 

 

3.  Recursos Humanos 

 

 Durante a realização do estágio, tive oportunidade de contactar com uma equipa 

dinâmica, empenhada e multidisciplinar, capaz de, na sua globalidade, contribuir para a 

promoção de bem estar e saúde dos utentes da farmácia, e com quem aprendi 

competências fundamentais para exercer a atividade farmacêutica. A FFS possui nos seus 

quadros Farmacêuticos,  Técnicos de Farmácia, Ajudantes Técnicos de Farmácia, uma 

pessoa responsável pelo marketing, um motorista e uma administrativa, indo ao encontro 

do artigo 23º do Decreto-Lei n.º 171/2012, ao ter uma equipa constituída 

preferencialmente por farmacêuticos. Apesar de cada elemento da equipa técnica ter um 
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papel definido na Farmácia, dentro de cada categoria profissional FFS estimula a 

multidisciplinaridade dos seus funcionários, e o somatório de valências de cada um é uma 

mais valia da equipa e que contribui para o bom funcionamento da FFS. Acrescente-se 

também colaboradores da Farmácia como uma nutricionista, três enfermeiras e uma 

podologista, e um vasto leque de conselheiras das marcas expostas na farmácia.  

 

4.  Gestão na Farmácia 

 

4.1. Requisitos legais e administrativos do processamento do receituário  

 

 A gestão do receituário inerente a uma farmácia da dimensão da FFS representa 

um enorme dispêndio de energia, tempo e dedicação exigida aos seus funcionários para 

que todo o processo decorra de forma eficiente, e com o mínimo possível de erros que 

causem prejuízo, físico ou financeiro, ao utente ou à própria farmácia.  

 Na base da organização do receituário, encontra-se o sistema informático que 

atribui os números de lote e de receita, para cada sistema e subsistema de comparticipação, 

o que mais tarde permite organizar os blocos de receitas, por lotes de 30 receitas 

numeradas, que irão ser enviadas para a Administração Central do Sistema de Saúde: 

Centro de Conferência de Faturas (CCF).  

O sistema informático utilizado pela FFS é o PHC (versão 15.4.0). Este sistema 

permite, além do suporte informático ao aviamento do receituário e todos os outros 

produtos, a gestão dos psicotrópicos e benzodiazepinas, a gestão de lotes e faturação a 

entidades comparticipadoras, a gestão financeira e contas corrente, a gestão de tesouraria, 

a ligação ao equipamento robot de distribuição de medicamentos, além outras 

funcionalidades[11].  

 A primeira conferência do receituário é feita no ato da dispensação, pelo 

profissional de saúde que atende ao utente da farmácia. Ela é feita de acordo com as 

normas de dispensação que assentam no modelo de receita aprovado pela Portaria n.º137-

A/2012, de 11 de maio[12], alterada pela primeira vez pela Portaria n.º 224-A/2013 de 9 de 

julho[13] e do Despacho n.º15700/2012, de 30 de novembro[14], onde é feita a verificação 

da existência do número da receita, a identificação do médico prescritor, dos dados do 

utente, do regime de comparticipação, dos dados que identificam o medicamento e o 

número de embalagens (com um máximo de 4 medicamentos distintos, ou duas por 

medicamento, exceto medicamentos em embalagens unitárias, de tratamento superior às 2 
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embalagens, onde o máximo são 4), a data de prescrição, a assinatura do médico, a 

presença de exceções técnicas que justifiquem a prescrição por marca (que deve ser feita 

linha a linha) ou a presença de despachos ou portarias que garantam o acesso a 

comparticipações adicionais dos medicamentos. 

 As receitas electrónicas renováveis devem ser apenas utilizadas para medicação 

de uso crónico. Para as receitas manuais, acresce a confirmação da justificação legal para 

a dispensa da prescrição electrónica e a inexistência de rasurações e caligrafias diferentes. 

Da ausência ou incorreta análise de alguns destes parâmetros implica uma devolução por 

parte do Centro de Conferência de Faturas. 

No caso dos medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, as receitas não podem 

conter outro tipo de medicamentos, e durante o ato do dispensa é necessário compilar uma 

série de informações como os dados do adquirente, do médico prescritor e do utente, que 

mais tarde são detalhados num mapa balanço das saídas de psicotrópicos e estupefacientes 

que é enviado ao Infarmed num prazo de oito dias após o término do mês. Acompanha 

este mapa balanço as fotocópias das receitas manuais contendo este tipo de medicamento. 

Além deste procedimento, a farmácia arquiva durante 3 anos uma cópia de todas as 

receitas contendo estes medicamentos, assim como um documento que resume todas as 

informações adquiridas no ato de dispensa.  

Além do envio do balanço mensal de saídas de psicotrópicos e estupefacientes, é 

necessário enviar ao Infarmed o balanço de entradas/saídas trimestral e anual, sendo que 

no caso das benzodiazepinas é enviado anualmente o registo de entradas e o mapa do 

balanço de entradas e saídas. 

Não é apenas o ato de dispensa que exige especial atenção no que se refere a 

psicotrópicos e estupefacientes. Devido às características farmacológicas deste tipo de 

fármacos, e subjacente potencial de abuso e movimentação ilegal, todo o circuito do 

medicamento é rigorosamente controlado, segundo o Decreto-lei n.º15/93, de 22 de 

janeiro[15], alterado pela última vez pela Lei 13/2012, de 26 de março[16], e pelo Decreto 

Regulamentar nº61/94, de 21 de janeiro[17] e pelo Decreto Regulamentar nº28/2009, de 12 

de outubro[18], que regulam a aquisição, armazenamento e condições de circulação dos 

psicotrópicos e estupefacientes. Presente na legislação estão quais as substâncias vendidas 

na farmácia sujeitas a este controlo. 

 Fez parte das minhas tarefas durante o estágio verificar se todos os dados contidos 

na receita estavam bem inseridos no sistema informático, se todas as receitas estavam 

organizadas e arquivadas para posterior inspeção pelo Infarmed, assim como, no ato de 
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receber e conferir encomendas de armazenistas destes produtos, verificar a presença da 

documentação de suporte (requisição especial individualizada e em duplicado) para a 

circulação de psicotrópicos e estupefacientes.  

Para receitas contendo despachos e portarias que dão acesso a comparticipações 

adicionais, fiz a verificação da especialidade do médico, quando aplicável a diplomas 

restritos a determinadas especialidades, assim como dos medicamentos a que a portaria 

está associado.  

Para receitas com prescrição de manipulados ou produtos para o autocontrole da 

diabetes abrangidos pelo Programa Nacional de Prevenção e Controlo de Diabetes, estes 

também tem que estar numa receita sem outro tipo de medicação, sendo que para que a 

comparticipação de medicamentos manipulados presentes no Despacho n.º 18694/2010, 

de 18 de novembro[19] seja feita a descrição do medicamento deve conter a designação 

“manipulado” ou “f.s.a.”.  

Para receitas com dupla comparticipação por organismos secundários como por 

exemplo o Sindicato Nacional Bancário – Norte, a conferência do receituário passa 

também pela validação do cartão que identifica o utente.  

No decorrer do aviamento, o sistema informático imprime no verso das receitas a 

informação relativa aos medicamentos dispensados ao utente, e os dados de faturação, 

incluindo o sistema de comparticipação e o número de lote/receita que é atribuído à venda. 

Todos estes dados são então conferidos uma segunda vez, por grupos de conferência 

criados na FFS, sendo que o os elementos do grupo de conferência não incluem a própria 

pessoa que fez o aviamento.   

Faz-se a ordenação manual das receitas respeitando as posições atribuídas pelo 

sistema informático, existindo depois uma terceira conferência de todos os parâmetros, da 

qual fiquei responsável durante parte do meu estágio na FFS, e cuja análise e resultados 

serão apresentados na segunda parte deste relatório.  

Feita a conferência, e perante os lotes completos, faz-se o fecho do lote e o 

sistema informático emite o “Verbete de Identificação do Lote” que sumariza a 

informação sobre o conteúdo dos lotes, e que após ser carimbado e rubricado, envolve as 

receitas do lote para o posterior envio à entidade responsável pela comparticipação. No 

final do mês é emitida a relação do resumo de lotes, com os dados de todos os lotes de um 

organismo, e a fatura mensal da FFS. O receituário cujo sistema de comparticipação é o 

Sistema Nacional de Saúde é enviado para o CCF no prazo estipulado pela lei, juntamente 

com a “Relação de resumo de lotes” e duas cópias da Fatura Mensal. Quanto às restantes 
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entidades comparticipadoras, as receitas são enviadas para a ANF, acompanhadas de 3 

cópias da “Relação de resumo de lote” e quatro cópias da Fatura Mensal. 

No caso de existirem erros nas receitas enviadas para o Centro de Conferência de 

Faturas, estas são devolvidas, cabendo à farmácia analisar as receitas em questão, e 

proceder à correção possível das receitas que não cumpriram as exigências para serem 

consideradas válidas. Estas receitas são novamente enviadas para o CCF, de modo a que a 

farmácia receba o valor da comparticipação a que tem direito.  

 

4.2.  Encomendas e Aprovisionamento 

  

Durante o meu estágio na FFS, tive a oportunidade de acompanhar todo o percurso 

do um medicamento no circuito comercial, desde o momento em que este é apresentado 

na farmácia por representantes da marca, passando pela formação dada por estes à equipa 

da FFS, ao processo de encomenda, recepção, armazenamento acabando na dispensa. 

 A gestão rigorosa de stocks é fundamental para que a FFS consiga disponibilizar 

os medicamentos e outros produtos nas quantidades a que o mercado exige, em tempo útil, 

sem acumular produtos que representem capital parado nos armazéns da farmácia. É um 

equilíbrio complexo, em que os extremos representam rupturas de stock de um lado (o 

que pode por em causa a fidelização do utente), e empasse económico danoso para o 

farmácia do outro (quer por expiração do prazo de validade, quer por produto parado 

representar verbas financeiras que poderiam ser usadas em benefício do utente na compra 

de outro tipo de produto). 

 Surge da experiência a qualidade da decisão sobre o que e a que quantidade se 

encomenda, e vários parâmetros tem que ser tido em conta, personalizados para cada 

farmácia. Tem-se em conta o perfil do utente da FFS, a rotatividade do produto, a 

sazonalidade, o volume de vendas, a validade, a disponibilidade de espaço no armazém da 

farmácia, a existência de campanhas promocionais (muitas delas de exposição nos meios 

de comunicação sociais), de benefícios e condições financeiras e objetivos a alcançar pela 

farmácia para um determinado fornecedor. Devido a dimensão da FFS, a equipa tenta que 

esta se distinga pelo stock de produtos que mantém, destacando-se a medicação com PVP 

mais elevado, fazendo chegar a mensagem ao utente da farmácia que esta é capaz de lhe 

entregar, no momento, medicação que em outras farmácias seria preciso encomendar.  

O principal processo de encomenda na FFS é feito através do software PHC, 

sendo que é possível parametrizar pontos de encomenda para cada produto. Valores como 
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mínimos e máximos de stock são definidos pela equipa, sendo assim criados pontos de 

encomenda que garantam um equilíbrio entre compras e vendas dos produtos. Assim se 

faz a encomenda diária de medicamentos ao armazenista.  

Além deste tipo de encomendas, é possível fazer encomendas a armazenistas, a 

qualquer momento, por via telefónica ou internet, para suprir qualquer necessidade da 

farmácia, assim como a FFS também faz encomendas por intermédio de representantes de 

laboratórios produtores dos mais variados produtos (sejam medicamentos sujeitos a 

receita médica (MSRM), MNSRM, dermocosmética, dispositivos médicos, entre outros), 

sempre que o volume de produto o justifique. Estes três processos complementam-se, e da 

sua articulação garante-se que as necessidades do utente da FFS sejam supridas, de forma 

eficaz e a tempo útil. 

Diariamente, a FFS recebe nas suas instalações as encomendas de todos os 

produtos pedidos. As encomendas diárias, feitas ao armazenista principal da FFS, são 

recepcionadas e conferidas no piso -1, processo que tive oportunidade de desempenhar 

durante o meu estágio.  

A medicação chega à FFS acondicionada em contentores de plástico, devidamente 

identificados com todos os dados que permitem rastrear o conteúdo, origem e destino do 

contentor. Assim que a encomenda chega, são separados os medicamentos termolábeis 

(como por exemplo as vacinas e as insulinas), e imediatamente após a conferência do seu 

conteúdo e respetivo prazo de validade, são acondicionados em ambiente apropriado, de 

modo a não quebrar a cadeia do frio. Quanto ao resto da encomenda, pessoalmente 

verifiquei se a fatura refletia o conteúdo dos caixotes, se os medicamentos chegaram em 

perfeita condição física e manualmente acrescentei, no duplicado da fatura, as datas de 

validade dos medicamentos. Acrescente confirmação da presença de um documento de 

requisição, em duplicado, que acompanha sempre psicotrópicos, estupefacientes e 

benzodiazepinas, separado da fatura original, que são carimbados e assinados pela Dra. 

Filomena.  O duplicado é devolvido à entidade fornecedora, e o original fica arquivado na 

farmácia por um período não inferior a 3 anos.  

 A medicação que não se destina a ser acondicionada no robot ou no armazém do 

piso -1 é levada para o piso 0 ou 1, para local conveniente e adequado para seu 

armazenamento. As encomendas feitas diretamente via telefone ou por gadget 

informático são sujeitas ao mesmo rigor e atenção durante a sua conferência. 

No robot ficam armazenados os medicamentos de forma farmacêutica sólida, e 

que tenham dimensões apropriadas ao sistema de transporte do equipamento. 
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Medicamentos cuja forma farmacêutica é semi-sólida, consoante dimensão, uso 

terapêutico e capacidade de resistência da embalagem podem ou não ser acondicionadas 

no robot. 

 As formas farmacêuticas líquidas, como as suspensões e xaropes, apesar do robot 

ser capaz de as transportar, são levadas para o piso 0, por questão de eficiência da 

distribuição de medicamentos por parte do robot. Certos tipos de medicamentos, como os 

de aplicação oftálmica, e injetáveis, também não são acondicionados no robot. Tive a 

oportunidade de carregar o robot com os medicamentos apropriados, e verifiquei, no ato 

da dispensa, a mais valia que é ter um equipamento que poupe o tempo ao farmacêutico, 

tempo este que é empregue em diálogo com o utente da farmácia, em prol da prestação de 

melhores cuidados de saúde. 

Após a conferência do conteúdo dos caixotes, e da documentação dos prazos de 

validade, as faturas são processadas informaticamente, e os prazos de validade, preço de 

venda ao público (PVP) e stocks são confirmados e atualizados quando aplicável, ficando 

concluída a entrada da encomenda na farmácia. 

Quanto a todos os outros produtos de venda na farmácia, são recepcionados e 

seguidamente conferidos no piso 1, passando pelo mesmo processo de conferência que os 

medicamentos. Neste caso como não são Medicamentos Sujeitos a Receita Médica com 

preço marcado na embalagem e fixo (preço ético) por entidade reguladora (Lei n.º 

25/2011, de 16 de junho[20] e Decreto-Lei n.º 65/2007, de 14 de março[21]), acrescenta-se o 

passo da impressão e colagem de etiquetas que identificam o produto (código nacional do 

produto (CNP), descrição e código de barras), com o PVP definido pela farmácia e o IVA. 

Posteriormente é feita a reposição nos lineares, ou o armazenamento em estantes 

organizadas, pelos colaboradores da farmácia, segundo o princípio do first expired, first 

out (primeiro a expirar, primeiro a ser vendido).  

 

4.3. - O controlo de validade e verificação física dos stocks 

  

Uma das tarefas que considerei mais importantes ao longo do estágio foi a 

realização do controlo dos prazos de validade de todos os produtos disponíveis para venda 

na FFS. Além de garantir que o produto que está à venda é seguro e eficaz, por estar 

dentro do prazo de validade, o rigor incutido neste processo implica uma contagem 

completa de todas as unidades que estão em stock naquele momento, o que permitiu uma 

familiarização da minha parte com a localização dos produtos na farmácia, um primeiro 
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contacto com a enorme variedade de produtos. Sempre que estava perante um produto 

com uma aproximação de 3 meses ao prazo de validade, separava o produto para ser 

devolvido ao fornecedor, ou inutilizado pela via adequada, dando-se a quebra do produto 

no sistema informático.  

Além disso, a correção entre discrepâncias entre stock físico e informático 

também é fulcral, e evita perdas de tempo no ato da dispensa. 

 Em janeiro tive a oportunidade de participar no Inventário anual da FFS. O 

inventário é um processo de natureza simples, mas que se torna complexo devido à 

dimensão da FFS, tanto em espaço físico como em variedade de produtos 

disponibilizados aos utentes. Com o auxílio do sistema informático, todas as existências 

são contabilizadas, por equipas organizadas, tendo a farmácia sido previamente preparada, 

para efeitos de inventário, nos dias que o antecedem. Além do trabalho em equipa, fiquei 

responsável pelo inventário do laboratório de manipulação, desde a contabilização das 

matérias primas, passando pelos frascos e embalagens disponíveis, pelo que aproveitei o 

processo para reestruturar a organização destes no laboratório.  

 

4.4.  Devoluções 

  

Nem sempre o destino final de um produto que está armazenado na farmácia é o 

utente. Por vezes, torna-se necessário efetuar devoluções de produtos. As razões são 

variadas, e passam pela aproximação, ou mesmo expiração do prazo de validade, a não 

conformidade do produto no ato da recepção de uma encomenda (por exemplo, com a 

embalagem secundária danificada), quantidades erradas enviadas, ou mesmo produtos que 

são recolhidos do mercado ou sujeitos a reclamação por parte do utente. 

 Existe um procedimento a ser seguido para as devoluções, que passa pela emissão 

de uma nota de devolução pelo sistema informático com todos os dados que identificam a 

farmácia, o produto, o fornecedor e os dados contabilísticos, de acordo com a legislação 

vigente sobre a circulação de bens (Decreto-lei n.º 198/2012, de 24 de agosto[22]), sendo 

que o original e duplicado acompanham o produto, enquanto que o triplicado é arquivado 

na farmácia. Como mecanismo de resolução, a entidade fornecedora pode emitir, por 

exemplo, uma nota de crédito ou então resolver a situação com produtos, documentando 

contabilisticamente através de uma guia de transporte.  
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5.   Medicamentos e Produtos Manipulados 

 

 Durante a duração do meu estágio na FFS fiquei, sob supervisão da Farmacêutica 

Substituta, responsável pela preparação de medicamentos e produtos manipulados, quer a 

partir de formulas magistrais, quer oficinais. A preparação de manipulados revela-se de 

extrema importância para colmatar pequenas falhas de capacidade de oferta de produto 

pela indústria farmacêutica, por desinteresse económico ou quebras de produção, para 

personalizar tratamentos e adaptar certas preparações para populações pediátricas.  

 Tendo como base as boas práticas a observar na preparação de medicamentos 

manipulados (Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho[23]) e o Decreto-lei n.º 95/2004, de 22 

de abril[24], ao longo do estágio preparei 140 manipulados com a supervisão do 

responsável pelos manipulados, enumerados na tabela 1. 

Tabela 1: Manipulados preparados ao longo do estágio 

Manipulado Quantidade preparada 

Solução Alcoólica  Minoxidil a 5% 47 

Suspensão Oral de Trimetoprim 1% 34 

Cremes veiculando Tretinoína 19 

Cremes veiculando Aminofilina 12 

Pomadas veiculando Ácido Salicílico 6 

Creme Oliveem 1000® 6 

Solução Alcoólica Minoxidil 5% e Finasterida (% variável) 4 

Solução aquosa de Ácido acético 2% 3 

Xarope Comum (FGP B.7) 3 

Suspensão Oral de Nitrofurantoína 1%  2 

Solução alcoólica saturada de Ácido Bórico 2 

Emulsão com Coaltar (% variável) 2 

Solução de permanganato de potássio 0,0025% 1 

 

 Para a preparação do manipulado contendo Finasterida, como nunca tinha sido 

preparado na FFS e não é uma fórmula oficinal, contactei o LEF (Laboratório de Estudos 

Farmacêuticos) para que tivesse todas as instruções para a produção do mesmo, com 

garantia de qualidade, segurança e eficácia, sendo que a partir da documentação de 

suporte fornecida, criei uma nova ficha de preparação para o medicamento manipulado. 
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(Anexo 1).  Para um dos manipulados contendo Ácido Salicílico, a percentagem deste não 

estava clara, pelo que foi necessário o contato com o médico para esclarecer as dúvidas.  

 O controlo de toda a documentação do laboratório também foi mantido por mim. 

Não apenas as fichas de preparação dos manipulados que iam sendo preparados, mas 

também o registo dos consumos de MP, o correto arquivamento de certificados de 

análises de MP, fichas de segurança, e a geração de documentos informáticos de consumo 

interno de produtos que fazem parte do stock da FFS.  

 Além da preparação, rotulagem e documentação dos manipulados, efetuei listas de 

preços dos manipulados de maior expressão, calculadas segundo a Portaria n.º 769/2004, 

de 1 de julho[25], e o Decreto-Lei n.º 48-A/2010, de 13 de maio[26] alterado pelo Decreto-

Lei n-º106-A/2010, de 1 de outubro[27] (que define as comparticipações), que 

disponibilizei à equipa da FFS para fácil consulta durante o processo de dispensa (Anexo 

2).  

Também atualizei as fichas de preparação, onde constatei possibilidades de 

melhoria, no que se refere a espaçamento, e o acrescento de um item na ficha, 

nomeadamente um checkpoint para garantir que a baixa das matérias primas são dadas 

para cada manipulado, controlando-se assim melhor os stocks, físico e informático, destes 

produtos(Anexo 1). 

 

6.  O ato da dispensa 

 

 A dispensa de medicamentos, quer sejam MSRM, ou MNSRM, é, dentro do ato 

farmacêutico, o culminar de toda uma formação, e está no âmago do que é ser 

Farmacêutico. Este ato pressupõe que o profissional de saúde esteja a par de todas as 

vertentes do medicamento, da legislação que envolve a dispensa, da importância da 

interação e diálogo com o utente, e com o conhecimento científico subjacente ao 

medicamento que estamos a dispensar.  

 

6.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

  

Perante uma receita médica, e para além da validação dos parâmetros da que a 

mesma tem que cumprir (que já foram discutidos no capítulo 3), existe um conjunto de 

informações que sempre tive o cuidado de recolher junto do utente, antes de proceder à 

dispensa.  
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Todo o meu processo de dispensa de medicamentos teve como linha orientadora 

as normas de dispensação, baseadas na recente Portaria n.º24/2014, de 31 de janeiro[28], e 

na Portaria n.º137-A/2012, de 11 de maio[12]. 

O primeiro cuidado que tive foi saber se há coincidência entre o utente da 

farmácia e a pessoa a que o medicamento se destina. Seguidamente, tive sempre de expor 

ao utente as informações relativas ao direito de opção que este tem, na escolha do 

medicamento a levar, ou seja, a prescrição obrigatória por DCI da substância ativa, forma 

farmacêutica e apresentação permite muitas vezes a escolha de genéricos, e dentro destes, 

laboratórios produtores. Sempre que a receita apresentava exceções técnicas à prescrição 

por marca, explicava ao utente a possibilidade (no caso da exceção c) do artigo 6.º) de 

trocar por medicação de PVP igual ou inferior, ou a não possibilidade (exceção a) e b) do 

artigo 6.º, em que a exceção a apenas pode ser aplicada para levotiroxina sódica, 

tacrolimus e ciclosporina) de trocar a medicação. A ficha do utente muitas vezes também 

se mostrava bastante útil, por deixar claro a medicação que habitualmente levava.  

 Muito frequentemente o utente da FFS apresentava dúvidas sobre a equivalência 

entre medicamento genérico (MG) e medicamento de marca, pelo que nesses casos tive 

sempre o cuidado de referir o papel do Infarmed como entidade reguladora, na 

certificação de que são respeitadas as regras e as boas práticas de fabrico dos MG que são 

introduzidos no mercado português. Assim sendo, muitas vezes é o PVP que determina a 

escolha do utente, e a FFS tem sempre pelo menos 3 medicamentos de cada grupo 

homogéneo dentro dos 5 mais baratos (Portaria nº137-A/2012, de 11 de maio[12]), para 

oferecer aos seus utentes. Sempre que surgiram dúvidas, também expliquei o sistema de 

preços de referência estabelecido pelo Ministério da Saúde (Decreto-Lei n.º 270/2002, de 

2 de dezembro[29], alterado pelo Decreto-Lei n.º 81/2004, de 10 de abril[30]) e os regimes 

de comparticipação e os escalões,(segundo o Decreto-Lei nº48-A/2010, de 13 de maio[26], 

alterado pela ultima vez pelo Decreto-Lei n.º103/2013, de 26 de julho[32]), e a importância 

deste na forma como torna justo e acessível o acesso ao medicamento.  

 Após a escolha dos medicamentos e a confirmação de que há coincidência entre o 

que foi prescrito e as embalagens recolhidas, é feita a reunião destes no balcão e são 

apresentados ao utente. Perante o utente, é importante ser assertivo na explicação sobre o 

correto uso dos medicamentos, tanto na posologia, interações, como no modo de 

conservação. A adesão terapêutica é fundamental, e por vezes a exposição da informação 

pertinente sobre um medicamento é o suficiente para que o utente não tenha expectativas 
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erradas, e que, consciente dos timings e eficácia comprovada do fármaco, faça o 

tratamento da forma correta.  

Outro cuidado que tive foi escrever na embalagem secundaria a informação 

indispensável, quando o utente não mostrava conhecer muito bem o modo de 

administração, nomeadamente a posologia, e as condições de conservação, quando 

aplicável  (por exemplo para medicamentos termolábeis). 

Perante certas classes terapêuticas, sempre que possível fiz uma abordagem 

sucinta sobre medidas não farmacológicas. Quando o utente não quis levar de imediato 

toda a medicação constante da receita médica, sugeria a opção da venda suspensa. Se por 

ventura a farmácia não tinha em stock a medicação escolhida, fazia a encomenda via 

gadget informático ou por telefone, sendo o utente avisado por via telefónica assim que o 

medicamento estava disponível para entrega. 

 Por fim, tratava da parte informática indispensável para a comparticipação quando 

aplicável, simples ou dupla, e o pagamento, garantindo no fim a recolha da assinatura do 

utente, e entregando os documentos legais a que o utente tem direito, juntamente com a 

medicação.  

 Uma situação frequente no balcão de atendimento e que envolve MSRM são 

pedidos, por parte do utente, da dispensa de medicação sem a receita médica. Esta 

situação nem sempre é fácil de gerir ao balcão, já que a FFS cumpre as regras, e não faz a 

dispensa, por exemplo de antibióticos ou de ação estimuladora/depressora do sistema 

nervoso central, entre muitos outros, sem a devida prescrição médica. A explicação 

passava sempre por tentar que o utente compreendesse os motivos da recusa, e não apenas 

um “não”. Excepcionalmente, foi possível fazer a dispensa, sendo que nesse caso tive o 

cuidado de ligar e falar com o médico, e preencher perante o utente a documentação da 

FFS com  todos os dados do médico, do utente e da medicação, ficando o utente 

responsabilizado de trazer a receita médica para a medicação em questão. 

 

6.2. Dispensa de MNSRM 

 

 Segundo o Estatuto do Medicamento[32], os MNSRM (também denominados OTC, 

“over the counter”, são aqueles que dispensam a prescrição médica para serem cedidos ao 

utente. Sobre estes, cabe ao prestador de cuidados de saúde a responsabilidade para 

promover o seu uso racional, e o aconselhamento mais adequado para resolver transtornos 

de saúde que, pelo menos numa fase inicial, dispensam uma avaliação clínica. Apesar da 
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sua maioria poder ser vendida fora da farmácia, recentemente foi criada uma lista de 

MNSRM que apenas podem ser dispensados exclusivamente em farmácia, no qual se 

encontra o ibuprofeno, por exemplo, o que vai ao encontro do uso seguro de 

medicamentos, e que pressupõe nestes casos um diálogo entre o prestador de cuidados de 

saúde e o utente, evitando-se assim automedicação desnecessária ou inadequada para as 

situações previstas pelo Despacho n.º 17690/2007, de 23 de julho[33].  

 Perante o utente da farmácia, e sempre que foi necessário dispensar MNSRM, 

segui os mesmos critérios da dispensa de MSRM, no que se refere ao diálogo com o 

utente, e na garantia de que este saia da FFS com o conhecimento necessário para usar o 

medicamento da forma eficaz e segura, e consciente da importância da adesão terapêutica. 

Acresce a avaliação que sempre fiz acerca da gravidade e duração dos sintomas, e de 

patologias concomitantes, ou em cenários de gravidez, que por vezes resultava num 

reencaminhamento para o médico.  

 Por vezes, a pedido de medicação específica por parte do utente, do diálogo surgia 

uma compreensão de que a sintomatologia que era a fonte de queixa deste podia ser 

tratada com outro tipo de produtos, menos propícios a reações secundarias, como por 

exemplo o uso de soluções salinas hipertónicas para descongestão nasal, ou mesmo 

produtos de dermofarmácia  eficazes que evitam o uso de fármacos para pequenos 

transtornos da pele.  

 Uma questão que também sempre tive o cuidado de fazer perante um pedido de 

um MNSRM foi a razão da escolha deste, já que não era incomum o utente referir uma 

“recomendação” de um terceiro, e que por vezes até nem era para o tratamento específico 

da sintomatologia apresentada pelo utente. Aqui, o ato farmacêutico é de extrema 

importância, não só para garantir a eficácia do tratamento, ao selecionarmos um produto 

adequado, mas também na escolha de produtos complementares que beneficiem o utente.  

 

6.3. Homeopatia 

 

 Apesar de ter pouca tradição no mercado português, cada vez mais os utentes na 

farmácia procuram alternativas à alopatia, no que se refere a pequenos transtornos para os 

quais o utente não vê resultados com a medicina ocidental tradicional, ou que não há 

outras alternativas senão a homeopatia para fazer um tratamento, já que as próprias 

características de um medicamento homeopático pode torna-lo numa ferramenta valiosa 
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em caso de doentes polimedicados ou por exemplo em grávidas a quem o acesso a 

fármacos está muito limitado. 

 Senti necessidade, durante o meu estágio, em complementar a minha formação 

sobre medicamentos homeopáticos, já que, apesar de ter as bases e fundamentos teóricos 

sobre a filosofia da homeopatia, a concretização, em termos práticos, de especialidades 

farmacêuticas contendo cepas e diluições específicas, para sintomas específicos, teve de 

ser feita ao longo do estágio. 

 A minha formação nesta área teve 3 vertentes. A primeira, uma revisão completa 

da filosofia e fundamentos teóricos por trás da homeopatia, dada ao longo de 2 formações 

feitas na FFS, pela Dra. Filomena. A segunda vertente, sobre a tecnologia farmacêutica, 

dada pelo Prof. Lobão, nas instalações da FFUP, onde foram abordados temas como as 

obras de referência, a qualidade das matérias primas, o controlos e ensaios sobre o 

produto acabado, e uma demonstração do equipamento empregue no fabrico, a nível de 

manipulação, de medicamentos homeopáticos. A terceira vertente da minha formação, 

dada pela Dra. Filomena Almeida, incidiu nas especialidades farmacêuticas em si, tanto 

nos produtos complexistas como na aplicação individual de cada tipo de cepa/diluição 

para o tratamento de um sintoma específico em concreto. 

 Toda esta formação teve frutos, já que, além do meu conhecimento sobre a 

homeopatia ter aumentado exponencialmente, estive perante situações ao balcão que 

culminaram num aconselhamento de uma especialidade farmacêutica homeopática, 

principalmente perante grávidas, pessoas que referiam não querer “medicamentos 

tradicionais”, e utentes que claramente demonstravam uma filosofia de vida compatível 

com o uso da homeopatia.  

 

6.4. Medicamentos de uso veterinário 

 

 Os medicamentos de uso veterinário são tratados na FFS com o mesmo cuidado e 

rigor que os medicamentos de uso humano. Estão divididos em duas áreas da farmácia, 

uma de acesso livre ao utente, e outra em armazém, convenientemente separados numa 

gaveta identificada. O tipo de medicação de uso veterinário mais pedido foram os 

desparasitantes externos, sobre os quais tive que pesquisar e estudar de modo a 

corretamente aconselhar o utente sobre o modo de procedimento para o tratamento do 

animal. 
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6.5. Produtos dietéticos, de alimentação especial, de nutrição infantil, suplementos, 

fitoterápicos  

 

A FFS dispõe de um leque variado e capaz de responder às necessidades dos seus 

utentes no que se refere a produtos de alimentação especial (Decreto-Lei n.º74/2010, de 

21 de junho[34]), dietéticos (direcionados para a perda de peso), de nutrição infantil e 

fitoterápicos.  Os produtos de alimentação especial são apropriados a pessoas limitadas no 

que se refere à capacidade de consumirem alimentos, devido a condições fisiopatológicas 

ou fisiológicas, e que necessitam portanto de um aporte específico de nutrientes, ou então 

soluções isentas de determinado nutriente ou com uma composição nutricional bem 

definida. Durante a realização do meu estágio, participei no dia 12 de novembro numa 

formação creditada pela Ordem dos Farmacêuticos, e que foram abordados produtos 

desde tipo, para doentes com Doença de Crohn, queimados, doentes oncológicos, ou com 

dificuldades de deglutição, por exemplo.  

Para os produtos dietéticos, tive uma formação dada pela nutricionista 

colaboradora da farmácia, onde abordou-se a adequação e função de cada produto ao 

utente, e a questão da suplementação de modo a optimizar os processos fisiológicos 

envolvidos, e colmatar carências nutricionais decorrentes de um regime alimentar 

restritivo por natureza. Para os produtos fitoterápicos, a dispensa foi feita com os mesmos 

critérios que apliquei para os MNSRM. 

Na área dos leites infantis, recebi formação dada na ANF e credenciada pela 

ordem dos farmacêuticos, onde foi-me exposta uma vasta gama de produtos, explicada os 

fundamentos teóricos que sustentam a composição de fórmulas infantis e os diversos 

processos tecnológicos e biotecnológicos para conferir propriedades cientificamente 

comprovadas de determinados tipos de leite infantil.  

 

6.6.  Dispositivos médicos e de Puericultura e Obstetrícia 

 

Outra área com uma variedade enorme de produtos é a área dos dispositivos 

médicos e de puericultura e obstetrícia. Esta é uma área onde senti necessidade de 

procurar informação, e tive oportunidade de assistir a diversas formações que 

complementaram o meu conhecimento deste tipo de produtos. 

Tive formação nas diversas áreas, como de marcas dedicadas a material 

ortopédico, como a Medi® e a Futuro®, e marcas dedicadas a puericultura, como a Avent® 
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e a Medela®. Estas formações revelaram-se valiosas, pois além da informação sobre 

indicações terapêuticas de cada produto, o manuseio e contato direto com os mesmos 

trouxe uma mais valia que era revelada no momento de explicar ao utente como colocar, 

usar, e manter os dispositivos. Dada a grande variedade de marcas e produtos, consultei 

frequentemente catálogos, e expus as minhas dúvidas a colegas na farmácia, que foram 

sempre prontamente esclarecidas.  

 

6.7. Produtos de Higiene Corporal e Dermocosmética 

 

 Os produtos de higiene corporal e dermocosmética (PHCD) representam uma 

fração importante do mercado da FFS. A aposta neste segmento por parte da FFS traduz-

se na vastíssima variedade de oferta para os seus utentes, o que exige por parte do 

farmacêutico um conhecimento profundo da área, para ser capaz de distinguir, aconselhar 

e evidenciar as qualidades dos produtos que estão disponíveis.  

 Durante o meu estágio, frequentei 19 formações dentro desta área (Anexo 3, lista 

cronológica formações), que foram desde produtos puramente cosméticos, passando pelos 

produtos de higiene, de anti-envelhecimento, formulações destinadas à puericultura, 

protetores solares, até a produtos muito dirigidos para patologias muito específicas. Isto 

trouxe uma grande mais valia e um enriquecimento profissional, e um interesse pessoal 

em adquirir mais conhecimento, numa área tão fascinante e em evolução como esta. Este 

conhecimento manifestou-se precioso perante o utente ao balcão, quer no esclarecimento 

de dúvidas, na sugestão de alternativas quando este estava insatisfeito com o produto que 

está a consumir, no aconselhamento farmacêutico, e na oferta de cuidados 

complementares aos que o utente já faz no momento.  

 

7.  Outros cuidados de saúde prestados na Farmácia 

  

A FFS preza pela variada oferta de serviços nas suas instalações para seus utentes. 

Feito em gabinete de enfermagem, e por profissionais de saúde certificados, fazem-se 

testes bioquímicos variados (Perfil lipídico, Glicémia, Ureia plasmática, testes de 

intolerância alimentar, entre outros), administração de injetáveis, serviço de enfermagem, 

e determinação de parâmetros fisiológicos. Durante o estágio tive formação dada pela 

equipa de enfermagem sobre a determinação de alguns destes parâmetros.  
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8.  VALORMED 

  

A VALORMED foi uma sociedade criada pelos intervenientes do circuito do 

medicamento, desde a indústria farmacêutica, armazenistas e farmácias, que se 

responsabilizou pela gestão dos resíduos de embalagens e medicamentos fora de uso. 

Durante o meu estágio decorreu uma iniciativa do VALORMED, a Grande Corrida de 

Sacos[35], que consistiu num concurso público de estímulo à divulgação do VALORMED 

junto das escolas. Fiquei responsável pelo registo informático da FFS desta iniciativa, e 

por informar a toda equipa dos procedimentos para contabilizar os resíduos recebidos. 

Além disso, sempre que pertinente, sensibilizei os utentes da farmácia, quer da 

existência do VALORMED, quer da importância do destino das cartonagens dos 

medicamentos, visto que, não sendo uma organização com fins lucrativos, a sua 

subsistência depende da colaboração de toda a população, ganhando esta grandes 

benefícios a nível ecológico, ao limitar a ecotoxicidade de muitas substâncias presentes 

nos medicamentos.  

  

9.  Conclusão 

 

Ser Farmacêutico passa pelo conhecimento profundo de três entidades: o 

medicamento, a patologia, e o utente. O estágio curricular representou o primeiro contato 

com a comunidade, com o utente, e apenas desse contato surgiu a concretização prática de 

todo o conhecimento científico que fui adquirindo ao longo do Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas.  

Sinto que o enriquecimento foi de ambas as partes. Meu, seguramente maior, por 

cada atendimento, por cada pessoa com quem lidei, fui aprendendo algo, descobrindo 

novas dúvidas que ultimamente me levaram a busca de mais conhecimento. Do utente, 

por sair da farmácia capacitado, com informação e consciente da importância da adesão 

terapêutica, com uma solução em suas mãos que atue no que o preocupa.  

Entre mim e o utente, a ponte indispensável, a Farmácia Ferreira da Silva. Ganhei 

consciência e respeito dos “pilares” que sustentam esta ponte, nomeadamente o trabalho 

árduo do back office, o rigor da gestão do receituário, a formação constante, os seus 

profissionais de saúde e a sua postura ética que muito dignifica a classe farmacêutica, a 

qual tenho muito orgulho de agora pertencer. 
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Parte II   

 

Caso de estudo: Insulina e seus análogos  

 

1.  Enquadramento 

 

 Durante o meu estágio a Farmácia Ferreira da Silva, foi-me proposto realizar um 

estudo sobre a insulina e seus análogos, e criar uma ação de formação e material de apoio, 

adaptável a todos os profissionais prestadores de cuidados de saúde da FFS, que 

abrangesse não só as vertentes farmacológicas e de farmacocinética, mas também pensada 

para ir ao encontro do ato de dispensação. 

 

2.  Objetivo 

 

 O objetivo deste estudo foi demonstrar o state of the art  no que se refere a 

insulina e seus análogos, partindo do papel fisiológico da insulina, das patologias para as 

quais a insulina tem indicação terapêutica (com foco na Diabetes Mellitus (DM) tipo 1, 2 

e gestacional), a farmacocinética, o aconselhamento no ato da dispensa e as perspetivas 

futuras para esta classe farmacoterapêutica.  

 

 

   Figura 1 - Abertura da formação sobre insulinas e seus análogos 
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3.  Resultados 

 

A pesquisa bibliográfica resultou na criação de ações de formação para os 

profissionais de saúde da FFS. Cada ação de formação de uma hora foi adaptada ao 

público-alvo, sendo ele Farmacêuticos, Técnicos de Farmácia, e Auxiliares Técnicos de 

Farmácia, e foram seguidas de um painel de discussão sobre as dúvidas que foram 

surgindo ao longo das apresentações. No final entreguei um panfleto-resumo sobre os 

diferentes medicamentos, e que continha os aspetos práticos essenciais da formação 

(Anexo 4). 

 

3.1.  Fisiologia 

 

 A insulina é uma hormona produzida apenas no pâncreas pelas células Beta 

localizadas nas Ilhotas de Langerhans. Da expressão do gene da insulina resulta um pre-

mRNA que vai ser processado a nível do reticulo endoplasmático, sendo o peptídeo 

resultante transportado para vesículas secretoras de insulinas, onde sofre clivagem 

(libertando o peptídeo-C) e maturação (por carboxipeptidases) resultando a insulina. A 

insulina é constituída por duas cadeias, alfa e beta, unidas por duas pontes dissulfureto, e 

é armazenada nas vesículas secretoras sob a forma de hexâmeros, estabilizadas por um ião 

de zinco[36]. 

 

                           Figura 2 - Estrutura primária, perspetiva tridimensional e em hexâmero da insulina[36] 

 

 A molécula de glicose é extremamente hidrófila, incapaz de atravessar a 

membrana plasmática por difusão. Sendo a glicose indispensável nos processos de 

obtenção de energia celular para o nosso metabolismo, é necessário existirem 
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transportadores transmembranares que garantam o acesso desta ao meio intracelular. 

Existem vários transportadores para a glucose. Dentro destes, o transportador GLUT 2 é 

essencial na manutenção da homeostasia da glicose. No pâncreas, o GLUT2 está 

localizado na membrana celular das células ricas em vesículas secretoras de insulina. Na 

presença de glicose, esta é transportada pelo GLUT2 para o meio intracelular, onde ocorre 

a fosforilação oxidativa, com produção de ATP. Este gradiente de ATP formado, onde 

este predomina em relação ao ADP, vai provocar uma despolarização dos canais de 

potássio, que por sua vez vai interferir com os canais de cálcio dependentes da voltagem, 

fazendo com que o cálcio entre para o meio intracelular, onde por um lado vai provocar a 

agregação das vesículas de insulina, levando à sua libertação na corrente sanguínea, e por 

outro lado vai promover a expressão do gene da insulina. Fica assim explicado a sincronia 

que existe, em indivíduos saudáveis, entre a glicémia e a libertação de insulina.  

 A nível das células periféricas, que dependem da insulina para a entrada de glicose 

em meio intracelular, elas possuem recetores para a insulina, que quando ativados, levam 

à translocação de transportadores GLUT4 para a membrana celular, permitindo assim o 

transporte celular da glicose (Figura 3, à direita)[37]. 

 

Figura 3 -Mecanismos celulares da homeostasia da glicose. [37] 

 

3.2.  Perspetiva histórica 

 

 A aplicação da insulina, como medicamento, surgiu em 1922, quando o Dr. 

Banting, juntamente com o Dr. Best, administraram insulina extraída do pâncreas de cão a 

um menino, com resultados brilhantes. Este foi o primeiro passo no tratamento da DM 

com insulina. O passo seguinte foi a tentativa de melhorar o seu perfil farmacocinético, já 

que a insulina assim extraída tem um tempo de ação bastante curto. Surge em 1937 a 
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primeira tentativa bem sucedida de prolongar o efeito da ação da insulina, através da 

adição de protamina à formulação, uma pequena proteína carregada positivamente que faz 

com que a pH fisiológico a insulina precipite.   

 

Figura 4 - Prolongamento da ação da insulina por adição de protamina [38] 

 Outro grande problema da insulina usada nesta altura foi o fato de ser insulina de 

origem animal, por exemplo de cão ou de porco. As pequenas diferenças da estrutura 

primária da insulina interespécies por vezes era suficiente para ocorrerem em indivíduos 

sensíveis reações alérgicas, pelo que o aparecimento da tecnologia de DNA recombinante 

na década de 80 foi fundamental para a produção de insulina humana em 

microorganismos como a E. coli.  Hoje em dia a busca de inovação prende-se em criar 

insulinas com um perfil farmacocinético o mais possível próximo com o perfil fisiológico, 

e procurar vias de administração menos invasivas. 

 

3.3.  Indicações Terapêuticas 

 

 A insulina é o fármaco de eleição em indivíduos incapazes de produzir insulina 

endógena, o que acontece em doentes com DM do tipo 1, onde houve perda da 

capacidade por mecanismos de imunidade, em indivíduos com DM do tipo 2 em estado 

avançado, onde as células Beta, por “exaustão”, deixaram de conseguir produzir insulina 

suficiente para estimular células resistentes à ação da insulina, e os agentes 

hipoglicemiantes orais não são suficientes, e na Diabetes gestacional, onda a escolha 

farmacoterapêutica é mais limitada para proteger o feto.  

 No entanto, a utilidade da insulina não fica apenas constrangida a estes cenários. 

Certas patologias do foro genético, oncológico e metabólico, certos fármacos 

hiperglicemiantes (como a pentamidina e o interferão alfa) ou manifestações de infeções 
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víricas (como a rubéola ou o citomegalovirus em imunocomprometidos), entre outras 

patologias, podem beneficiar do tratamento com insulina.  

 

3.4  Especialidades Farmacêuticas 

 

 Segundo o Infarmed, existem 129 medicamentos aprovados contento insulina, ou 

seus análogos, à data deste relatório. De acordo com as caraterísticas farmacocinéticas, ou 

seja, dependendo do início de ação, da duração de ação e do tempo necessário para atingir 

a sua concentração máxima, as insulinas classificam-se em: ultra-rápida, rápida ou 

regular, de ação intermédia e de longa duração de ação ou de ação lenta/ultralenta. 

Durante a formação, para cada uma das classes, expliquei a farmacocinética, os produtos 

comerciais disponíveis, as aplicações terapêuticas, o modo de usar e as precauções 

especiais para cada caso, segundo os autores [40-47].  

 

                                                 Figura 5 - Duração de ação da insulina e seus análogos[42] 

 

3.4.1.  Ação ultra-rápida 

 

 As insulinas de ação ultra-rápida caracterizam-se por ter início de ação de 15 

minutos, atingir a concentração máxima em 40-60 minutos, e por ter uma duração de ação 

de 2 a 4 horas. São as insulinas que tentam fazer uma aproximação o mais possível 

semelhante à secreção fisiológica de insulina, em resposta a uma refeição, em indivíduos 

saudáveis. Outra vantagem é ser extremamente útil para indivíduos com alimentação 

irregular, já que permitem a administração logo após a refeição, quando a quantidade de 

hidratos de carbono está bem quantificada. 
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 Há três tipos no mercado, a insulina aspart, a insulina lispro e a glulisina. A 

insulina tem tendência a formar dímeros (sendo que apenas o monómero é ativo). A 

insulina aspart, lispro e glulisina conseguem impedir este fenómeno ao substituir um 

aminoácido na porção terminal da cadeia beta, ficando assim a insulina disponível para 

ativar receptores. Devido à rapidez da ação, estas insulinas não devem ser administradas 

por via intravenosa a não ser em contexto hospitalar, e devem ser sempre administradas 

em conjunto com as refeições. 

 

3.4.2.  Ação Rápida  

 

 As insulinas de ação rápida caracterizam-se por ter início de ação após 30 minutos, 

atingir a concentração máxima em 2 horas, e por ter uma duração de ação de 4 a 8 horas. 

São as insulinas ditas regulares ou solúveis. Tendo um início de ação curto, é 

preferencialmente administrada meia hora antes das refeições, sendo uma insulina útil em 

caso de cetoacidose diabética, no controlo da glicémia ao longo de cirurgias e em doentes 

que comem mais devagar, ou que fazem lanches pouco tempo depois das refeições 

principais.  

 

3.4.3.  Ação Intermédia 

 

 As insulinas de ação intermédia caracterizam-se por ter início de ação após uma 

hora e meia, atingir a concentração máxima em 4 a 8 horas, e por ter uma duração de ação 

de 18 a 22 horas. Existem basicamente dois mecanismos para prolongar a ação da insulina 

nesta faixa, nomeadamente a adição de zinco, ou então de protamina. A adição de zinco 

favorece a formação de hexâmeros de insulina, que são inativos, enquanto que a adição de 

protamina faz com que a pH fisiológico a insulina cristalize, retardando a absorção. São 

insulinas muitas vezes administradas à noite, antes de deitar, sendo muitas vezes a 

primeira escolha no caso de diabéticos do tipo 2 em início de tratamento com insulina, 

quando apenas o uso de hipoglicemiantes orais já não é suficiente para controlar a 

glicémia. Existem no mercado várias formulações com este tipo de insulina misturada 

com análogos de ação rápida, as ditas insulinas bifásicas. Estas misturas são úteis em 

indivíduos que necessitem de administrar insulina às refeições, em indivíduos que apenas 

com insulina de ação intermédia sofrem episódios de hipoglicemia recorrentes, e em 

indivíduos com hiperglicemia pós-prandial marcada. 
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3.4.4. Ação Longa 

 

 As insulinas de ação longa caracterizam-se por ter início de ação após cinco horas, 

atingir a concentração máxima em 20 horas, e por ter uma duração de ação de 18 a 30 

horas. A principal função das insulinas de longa duração é controlar a homeostasia da 

glicose no estado de jejum, e entre as refeições. Existem três tipos de insulina nesta classe, 

a insulina glargina, a insulina detemir, e mais recentemente, a degludec. A grande 

vantagem deste grupo de insulinas é controlarem a glicémia basal de forma mais 

semelhante ao perfil fisiológico normal, serem menos susceptíveis de provocar 

hipoglicemia, provocarem menor ganho de peso do que as insulinas regulares e serem de 

aplicação muito mais conveniente, uma vez por dia. São úteis em indivíduos com DM do 

tipo 1 e 2 que não conseguem manter os níveis de glicose estabilizados com insulinas de 

ação intermédia, em indivíduos com idade avançada, e nos casos de indivíduos passíveis 

de sofrer o “fenômeno de madrugada”, as insulinas de ação longa mostraram causar 

menos hipoglicemia noturna do que análogos de ação intermédia e curta[45].  

  A insulina glargina, além de alterar a estrutura primária da insulina, é formulada a 

pH 4.0. Isto faz com que precipite no local da administração, criando um depósito que 

prolonga a sua ação. A insulina detemir tem menos um aminoácido na cadeia beta, sendo 

que é-lhe acrescentada um ácido gordo, o ácido mirístico, o que faz com que este análogo 

da insulina se ligue de forma reversível com a albumina, criando assim um depósito de 

insulina não ativa. Quanto à insulina degludec, é-lhe acrescentado um ácido 

hexadecanóico, através de um espaçador L-γ-glutamil, conferindo à insulina a capacidade 

de formar um depósito de multi-hexâmeros no tecido subcutâneo, o que resulta numa 

duração de ação de 40 horas. Este intervalo de ação aumenta bastante a conveniência da 

aplicação, já que este análogo pode ser administrado 3 vezes por semana. 

  

3.5  Dose administrada  

 

 A dose administrada de insulina deve ser calculada individualmente, em contexto 

de consulta do diabético. Não fazendo parte do trabalho do farmacêutico na farmácia de 

oficina, para a formação apenas dei algumas linhas orientadoras, que pudessem ser úteis 

na altura do esclarecimento de dúvidas. Assim, apenas como ponto de partida, para 

crianças a dose será de 0,5 a 1 unidade por quilograma corporal, repartidas ao longo do 

dia. Para adolescentes, a quantidade de insulina depende da faixa etária, e hábitos de 
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consumo de hidratos de carbono. Para adultos, a dose diária deverá ser calculada pela 

quantidade de hidratos de carbono consumidos. Para os esquemas com dois tipos de 

insulina diferentes, uma insulina basal e uma insulina de ação rápida, reparte-se por 

metade as unidades para cada tipo de insulina. Cada tipo de insulina tem uma quantidade 

de hidratos de carbono que é capaz de lidar (por exemplo, em adultos 1 unidade de 

insulina glargina é suficiente para 19 gramas de hidratos de carbono, enquanto que para a 

aspart será apenas 15 gramas). Estas regras são apenas orientadoras, o ajuste dos 

esquemas posológicos e do tipo de insulina vai depender de efeitos secundários 

manifestados (por exemplo para o “fenómeno da madrugada”), das horas e conteúdo das 

refeições, da facilidade em que a pessoa tem em lidar com o tratamento (em contexto de 

capacidade de adesão terapêutica), ou patologias e tratamentos farmacológicos 

concomitantes[48]. 

 

3.6  Esquemas Terapêuticos 

 

 Existe uma grande variedade de esquemas terapêuticos, já que estes devem ser 

ajustados ao indivíduo em questão, e feitos à medido dos objetivos terapêuticos. Um dos 

esquema que mais frequentemente são adaptados à realidade concreta dos doentes é o 

esquema basal-bólus, em que ao doente é administrado uma dose de insulina diária basal 

(por exemplo, glargina), ao qual se acrescentam doses de insulina de ação ultra-rápida 

imediatamente antes das refeições (Figura 6, à direita). Este esquema pode ser feito com 

outro combinações de outros tipos de insulina (por exemplo, NPH em mistura com 

Regular), mas a combinação glargina/aspart é o que mimetiza melhor a libertação 

endógena de insulina em indivíduos saudáveis[49].  

 

 

Figura 6 - Esquema terapêutico basal-bólus. À esquerda, com insulina bifásica às refeições e intermédia ao deitar, 
à direita com insulinas de ação longa e ultra-rápida[49] 
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 Para doentes com DM do tipo 2, que apesar de medicado com hipoglicemiantes 

orais não consegue controlar a glicémia, é frequente um esquema terapêutico que consiste 

na administração única diária, ao deitar, de uma dose de insulina de ação intermédia. 

Consoante o estilo de vida da pessoa (por exemplo, se a refeição principal do dia é ao 

jantar), pode-se acrescentar insulina regular à insulina intermédia nessa refeição. Outra 

possibilidade, é apenas fazer um aporte, às refeições, com insulina regular.  

 

 

Figura 7 - Esquemas terapêuticos característicos de doentes com Diabetes Mellitus do tipo 2. À direita, aporte de 
Insulina Basal em doentes apenas com insulina basal[49], à esquerda, com insulina bifásica para indivíduos com 
hábitos alimentares que privilegiam o jantar[50].  

 

3.7  Fatores que influenciam a absorção de insulina 

 

Os fatores que influenciam a absorção da insulina estão resumidos na tabela 2, 

sendo importante prevenir o utente da farmácia da possibilidade da irregularidade da 

absorção da insulina, em situações particulares. 

Tabela	  2	  -‐	  Fatores	  que	  influenciam	  a	  absorção	  de	  insulina	  

Fator Efeito 

Dose Quanto maior, mais lenta é a absorção 

Local da administração Mais rápida no abdómen 
Coxas e glúteos é igual 

Subcutânea vs Intravenosa Intravenosa é mais rápida 

Exercício Físico Aumenta a absorção 

Concentração da insulina Quanto menor, mais rápida absorção 

Temperatura corporal Quanto maior, mais rápida absorção 
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3.8.  Dispositivos e locais de administração de insulina 

 

 Existem 4 métodos para  a administração da insulina. O primeiro, tradicional, será 

com auxílio de seringa e agulhas. Este método tem alguns problemas associados, 

nomeadamente é preciso capacitar o doente para o correto manuseamento e domínio da 

técnica de administração, e os problemas associados ao uso de agulhas. Quanto ao 

aconselhamento a fazer nestes casos, o farmacêutico deve aconselhar o doente a não 

reaproveitar as agulhas, nem que sejam “limpas com álcool” e guardadas no frigorífico. 

Para minimizar a dor, pode-se recomendar aplicação de gelo, ou garantir que  o ângulo e  

profundidade de punção são os corretos.  

Outros dispositivos que estão cada vez mais presentes na vida dos diabéticos são 

as canetas. São mais precisas do que as seringas graduadas e são de fácil manuseio. 

Apesar dos aspetos práticos do seu uso, tal como no caso do uso de agulhas, o 

farmacêutico deve alertar o doente para fazer a rotatividade do local de aplicação da 

insulina, para evitar a hipertrofia do tecido adiposo subcutâneo, e para não massajar o 

local da administração.  

 Outro dispositivo médico que existe são os aplicadores sem agulhas, 

nomeadamente os “jet injectors”. Neste caso a insulina é entregue ao tecido subcutâneo 

através de um jato pressurizado, evitando-se o uso de agulhas. Por fim, a bomba perfusora, 

onde é possível estabelecer um programa com horários definidos, e fazer-se o ajuste de 

forma contínua, através de um cateter introduzido no tecido subcutâneo [51-54].  

	  

Figura	  8	  -‐	  Dispositivos	  para	  administração	  de	  insulina	  (à	  esquerda).	  Locais	  de	  Administração	  (à	  direita),	  
adaptado	  de	  [51-‐54].	  

  Os locais preferenciais para a administração da insulina são a região abdominal e 

os glúteos, sendo também possível fazer administração nas ancas, e nas porções 

superiores e externas dos braços e das coxas(figura 8, à direita).   
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3.9.   Aconselhamento farmacêutico 

 

 Antes mesmo de iniciar a terapêutica com a insulina, o farmacêutico deve fazer 

uma abordagem completa ao doente, desde as medidas não farmacológicas que irão ter 

um cariz benéfico no controle da doença, a uma discussão sobre reações adversas 

espectáveis, e cujo aviso prévio pode evitar o seu aparecimento, ou minorar as suas 

consequências, até ao aconselhamento psicológico, já que é importante fazer perceber ao 

doente as poderosas ferramentas que ele vai ter ao seu dispor para poder levar uma vida 

que não seja determinada pela doença que possui.  

 É importante referir o papel fundamental do autocontrole da glicémia, com 

dispositivos médicos de medição da glicose capilar plasmática. Não só a consciência da 

frequência com que se deve fazer os testes, como garantir que o utente sai da farmácia 

capaz de realizar o teste, e que vai registar os valores obtidos para futura referência, 

quando o aparelho não faz isto de forma autónoma. 

 Uma das reações adversas mais frequentes é a hipoglicemia. Cabe ao farmacêutico 

explicar muito bem os sintomas de que são exemplo os tremores, a palidez, a 

irritabilidade, tontura ou suores, e explicar ao utente que nesse cenário é melhor ingerir 

uma quantidade de sacarose, esperar 10-15 minutos, repetir se necessário o processo, e se 

tal não for suficiente, administrar glucagon se disponível ou dirigir-se a um centro de 

saúde. O doente administrar a dose errada de insulina, ou fazer refeições fora de hora sem 

alterar também a insulina, ou fazer exercício físico de forma não programada, são erros 

bastante frequentes que podem causar hipoglicemia. Alertar assim o doente destes erros 

vai evitar que este os cometa, e que comprometa assim o seu estado de saúde. 

 Sendo a insulina uma hormona anabolizante, a hiperinsulinémia local vai provocar 

uma lipohipertrofia do tecido adiposo no local da aplicação, daí a importância do 

farmacêutico alertar para a rotatividade dos locais de administração da insulina. Devemos 

sempre relembrar o utente da farmácia deste fato, já que o estigma associado à 

deformação da forma natural do corpo pode comprometer a adesão terapêutica[55].  

 

	  

  

 

 

Figura	  9	  -‐	  Lipohipertrofia,	  e	  rotatividade	  recomendada	  para	  o	  local	  de	  
administração	  da	  insulina[55] 
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Outros efeitos secundários menos frequentes são o edema e o fenómeno da 

madrugada. A clearance da insulina a nível renal é acompanhada por reabsorção de sódio,  

o utente da farmácia deve estar consciente da possibilidade do aparecimento de zonas 

com edema. Quanto ao fenómeno da madrugada, que se manifesta, entre outros sintomas, 

por pesadelos, suores frios, e dor de cabeça matinal, está relacionado com o ciclo 

circadiano, e nos indivíduos susceptíveis, o esquema posológico da insulina deve ser 

ajustado de modo a prevenir hipoglicémia noturna.  

 

3.10.  Perspetivas Futuras 

 

 Muita da investigação que se faz dentro desta classe terapêutica se centra na 

tentativa de poder oferecer ao doente formulações que não sejam tão invasivas, e de toma 

tão frequente, como acontece atualmente.  

 Novas vias de administração, como a via inalatória (que entretanto chegou ao 

mercado internacional, e foi retirada passado um ano), ou oral, estão em estudo. A via 

oral tem sido um dos objetivos principais, apesar dos desafios inerentes à administração 

de um peptídeo por esta via. Além da própria estabilidade da insulina em condições 

gastrointestinais, existem enzimas proteolíticas em abundância no meio, e a absorção 

através da mucosa intestinal também não é possível, sem artifícios. Assim, estão em 

estudo a possibilidade de formulações contendo lipossomas, nanocápsulas, nanoesferas e 

nanovesículas poliméricas para fazer a entrega da insulina à corrente sanguínea[56].  

 

4.  Considerações Finais 

 

 O estudo das insulinas e seus análogos, da qual resultou a ação de formação, 

trouxe grandes benefícios aos profissionais prestadores de cuidados de saúde da FFS. 

Haviam algumas lacunas a ser preenchidas, e a transmissão de conhecimento foi bastante 

enriquecedora. Apesar da existência de consultas especializadas para diabéticos, o 

conhecimento mais orientado para o aconselhamento farmacêutico desta classe 

farmacoterapêutica revelou-se uma mais valia que trouxe e continuará a trazer frutos ao 

balcão de atendimento da FFS, refletindo-se na competência dos seus profissionais e 

consequente imagem da farmácia, e no nível de satisfação e confiança dos utentes a quem 

foi dispensada a insulina ou seus análogos. 
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Caso de estudo 2: Conferência de receituário 

 

1.  Enquadramento 

 

 A gestão do receituário encontra-se no âmago do bom funcionamento de uma 

farmácia. O rigor e cuidado no tratamento do receituário revela uma postura profissional, 

eficiente e de respeito, tanto para com o utente da farmácia, como para com a entidade 

patronal, neste caso a FFS. Devido à dimensão da FFS, e o elevado número de receitas 

que são processadas nesta farmácia (cerca de 8000 por mês), o trabalho de conferência 

das receitas é feito em várias etapas.  

A primeira, pelo profissional prestador de cuidados de saúde ao balcão da 

Farmácia. A segunda, por equipas de conferência. Por fim, uma terceira conferência é 

feita  normalmente pela proprietária da farmácia.  É esta conferência que fiquei 

encarregue de fazer durante o estágio, e exclusivamente, no mês de Dezembro de 2013. 

Para o mês de janeiro de 2014 já partilhei a conferência com colegas, que me transmitiam 

os resultados dos erros encontrados. 

 

2.  Objetivo 

 

 O objetivo deste estudo foi, em primeira instância, verificar se as duas primeiras 

conferências estavam a ser eficazes. O segundo passo foi fazer uma análise dos resultados 

obtidos, nomeadamente do tipo de erros mais frequentes, e do peso financeiro que estes 

representam na devolução de receitas pelo CCF. Por fim, o terceiro passo foi sensibilizar 

os trabalhadores da FFS, e tentar diminuir o número de receitas com comparticipações 

não processadas devolvidas à FFS. 

 

3.   Métodos 

 

A conferência de receituário foi feita segundo a lei[12] sob as quais as normas de 

dispensação vigentes em dezembro de 2013 estavam sustentadas.  

Para todas as receitas dispensadas de 1 de dezembro de 2013 a 31 de dezembro de 

2013, conferi a presença dos dados descritos no artigo 9º da Portaria n.º 137-A/2012, de 

11 de maio e alterada pela primeira vez pela Portaria n.º 224-A/2013, de 9 de julho, 

nomeadamente o número da receita,  local de prescrição, os dados identificadores do 
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médico prescritor, o nome e número do utente do beneficiário, a entidade financeira 

responsável, se aplicável o regime de comparticipação, os dados completos que 

identificam o medicamento (substância ativa, dosagem, forma farmacêutica, 

apresentação), a quantidade de embalagens por receita, a presença de despachos e de 

exceções técnicas para prescrição por marca, data de prescrição e assinatura do médico. 

Para as receitas manuais (artigo 11º da Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de maio, acresce a 

presença da justificação para a não prescrição em formato electrónico, e a ausência de 

rasurações na receita. Para receitas com despacho, a verificação da especialidade médica 

do prescritor, que permita atribuir uma comparticipação adicional ao medicamento, que 

também tinha que constar da lista presente em cada despacho em especial. 

Para receitas com manipulados, verifiquei se estava presente a designação 

“manipulado” ou “f.s.a” na descrição do medicamento manipulado. 

Além da presença de todos estes dados, no caso das comparticipações duplas 

verifiquei a identidade e validade dos cartões das entidades, e se a impressão dos mesmos 

estava feita de forma correta. Por fim, verifiquei a presença de duplicações de atribuição 

do mesmo número de lote/receita (bug informático), que posteriormente foram corrigidas 

no software de gestão de receituário. 

Outro parâmetro verificado foi se o farmacêutico pôs a data, assinatura e carimbo 

na receita, ao fazer a dispensa.  

Para cada receita errada, compilei os dados que identificam a receita, a pessoa que 

conferiu a receita nos grupos de conferência (número identificador), e o tipo de erro 

verificado. Para o receituário do mês de janeiro, foi aplicado o mesmo método, só que a 

conferência não foi feita exclusivamente por mim. Nos casos de deteção de receitas com 

erros, os colegas me transmitiam a informação revelante para o estudo em questão. 

 

4.  Resultados  

 

4.1 Dezembro de 2013 

 

Durante a terceira conferência do receituário do mês de dezembro de 2013, 

encontrei 365 receitas com imperfeições, cuja distribuição, por tipo de erro, e 

percentagem, pode-se ver na figura 10. O relatório com os dados completos encontra-se 

no Anexo 5. 
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Figura	  10	  -‐	  Quantidade	  e	  distribuição	  dos	  erros	  localizados	  no	  receituário	  de	  dezembro	  de	  2013	  

  

 A este conjunto de receitas corresponde um valor de 4082,69€ em 

comparticipações. Também verificou-se que 52% das receitas não continham o número da 

pessoa responsável pela segunda conferência.  

 

4.2. Janeiro de 2014 

 

 Durante a terceira conferência do receituário do mês de janeiro de 2014, eu e os 

colegas da FFS que partilharam a tarefa comigo localizamos 277 receitas com 

imperfeições, cuja distribuição, por tipo de erro, e percentagem, pode-se ver na figura 11 

e quantidade de erros na tabela 3. Dado que no mês de dezembro de 2013 verificou-se 

uma ausência de identificadores de números de conferência, também compilei os dados 

que identificam o profissional que fez a dispensa, o que permite saber qual foi o grupo de 

conferência responsável por aquela receita. Pode-se encontrar o relatório com os dados 

completos no anexo 6.  
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Tabela	  3	  -‐	  Quantidade	  de	  erros	  localizados	  no	  receituário	  de	  janeiro	  de	  2014	  

 

Tipo de Erro Nº de 

erros 

Tipo de Erro Nº de 

erros 

Assinatura do Farmacêutico 37 Justificação Manual 10 

Assinatura do Médico 25 Má Impressão 7 

Assinatura do Utente 2 Medicamento Errado 7 

Carimbo da Farmácia 37 Número do Utente 4 

Cartão  9 PVP 1 

Comparticipação 11 Rasurada 1 

Data Farmacêutico 18 Validade 18 

Data Médico 6 Exceção 37 

Duplicação 8 Exceção com correção Manual 37 

Figura	  11	  -‐	  Distribuição	  dos	  erros	  encontrados	  no	  receituário	  de	  janeiro	  de	  2014 
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As receitas com erros representavam 2902,24€ em comparticipações, e 38% das 

receitas não tinham o número que identificava a pessoa responsável pela segunda 

conferência. 

 

5. Discussão 

 

 Ficou clara, logo à partida, a necessidade de existir uma terceira conferência do 

receituário. O grande volume de receitas dispensadas na FFS faz com que, mesmo 

percentagens pequenas de erros, como neste caso (por exemplo, cerca de 4,5% para o mês 

de dezembro), resultam em grande prejuízo para a farmácia, em comparticipações não 

recuperáveis.  

 Todas as receitas localizadas com imperfeições foram analisadas, e quando 

possível, foi feita a correção em back office. Quando os erros eram faltas de assinatura 

e/ou data do médico, ou justificação de uma receita manual, o motorista da FFS levou as 

receitas ao prescritor para este as completar. Erros que envolviam o utente são resolvidos 

da mesma maneira, com um contacto com este, e a devolução de dinheiro, ou troca pelo 

medicamento correto. A falta de assinaturas, datas e carimbos dos profissionais da FFS 

eram corrigidos no momento, após dialogo com o farmacêutico.  

Certas comparticipações de receitas, por exemplo receitas com a validade expirada, 

são irrecuperáveis, e neste caso a farmácia assume o prejuízo, o que demonstra bem a 

importância da postura e do rigor do profissional de saúde ao balcão da farmácia. 

 Assim que tratei estatisticamente os dados da conferência do mês de dezembro de 

2013, elaborei um poster para ser fixado na farmácia (Anexo 7). Este poster teve três 

objetivos. O primeiro, sensibilizar os profissionais de saúde, que, muitos deles, não 

tinham ideia da quantidade e qualidade dos erros que atingiam a terceira conferência. 

Segundo, motivar as equipas de conferência de receituário para melhorar a performance a 

corrigir as receitas. No poster constava os dados identificadores dos 5 melhores 

funcionários a corrigir receitas. Por fim, o poster tinha recomendações, baseadas nos erros 

mais frequentes, com o objetivo de baixar a incidência destes erros no receituário do mês 

seguinte.  

 Este trabalho teve frutos surpreendentes. A valor financeiro mensal, das 

comparticipações das receita devolvidas pelo CCF geralmente se situa no intervalo entre 

os 1000 € e os  3000 €. Para o mês de dezembro de 2013, o CCF não processou 344,03€ 

(figura 12, comparação com um mês com faturação semelhante), sendo que 91% destas 
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receita foram devolvidas por motivos não passíveis de conferência de parâmetros 

estipulados nos métodos aplicados neste estudo.  

 

	  

Figura	  12	  -‐	  Comparação	  entre	  o	  valor	  das	  comparticipações	  devolvidas,	  344,03€	  versus	  2248,65€ 

    

 Para o mês seguinte (cujo relatório completo pode-se encontrar no anexo 6), 

verificou-se uma diminuição significativa dos erros totais localizados (24%), 

representando um decréscimo no valor das comparticipações que não seriam processadas 

de 29%. Foi interessante verificar a eficácia do poster que foi criado. Tal foi possível 

aferir por dois métodos: o primeiro, numa redução significativa dos erros para os quais 

tinha sido feita uma chamada especial nas recomendações. Por exemplo, para erros 

relacionados com exceções técnicas de prescrição por marca, houve um decréscimo de 

54% (versus decréscimo geral de 24%), e a percentagem de receitas com número de 

conferência subiu de 48% para 62%.  

O outro método para avaliar o impacto do poster foi verificar se houve alteração 

no rigor da conferência nos dias seguintes à fixação do poster. Como podemos ver na 

figura 13, há claramente um padrão diferente na semana seguinte ao dia da afixação do 

poster (que se inicia por volta da faturação do lote 80), com um número 

significativamente baixo de receitas com erros. Estes dados sugerem que um controlo 

contínuo, com dados fixados periodicamente, poderia trazer uma grande mais valia na 

eficiência da conferência de receituário, e consequente diminuição do prejuízo que a 

farmácia teria que suportar.  

Comparando os dados obtidos nos dois meses, podemos ver que há uma 

consistência no tipo de erros. A grande maioria dos erros está relacionada com aspetos 

burocráticos, nomeadamente a assinatura do farmacêutico, a data do farmacêutico e 
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carimbo da farmácia, juntamente com o esquecimento da aplicação da exceção que 

justifique a prescrição por marca no sistema informático, no ato da dispensa. A 

percentagem de erros que afeta diretamente o utente, como um medicamento errado (que 

correspondeu sempre à troca de apresentações, ou seja, dispensar embalagens com 

quantidades diferentes daquelas prescritas, por exemplo dispensar uma embalagem de 

contraceptivo para um mês em vez da embalagem tripla), é baixíssima (0,05%). 

Fica a possibilidade de fazer num futuro, com a cooperação dos funcionários da 

FFS, uma análise de custo para a farmácia associado ao tempo do profissional que tem 

que ser empregue na correção nas receitas no back office. 

 

 	  

Figura	  13	  -‐	  Número	  de	  erros,	  por	  lotes	  pertencentes	  ao	  receituário	  de	  janeiro	  de	  2014,	  no	  regime	  geral	  
de	  comparticipação	  do	  SNS 

 

 6. Considerações finais 

 

 Ficou bem espelhada nesta análise a necessidade da existência de processos 

múltiplos de conferência de receituário. Além do óbvio peso financeiro que o não 

processamento de comparticipações impõe nas finanças de uma farmácia, o rigor imposto 

ao processo de conferência só traz benefícios a todas as entidades envolvidas na 

dispensação de medicamentos. Ao utente, que fica mais protegido de erros de dispensação, 

ao médico prescritor, cuja prescrição é sujeita a uma análise onde é possível evitar 

situações indesejáveis, e à farmácia, que transmite profissionalismo e eficiência na 

prestação de cuidados de saúde.  
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Parte IV – Anexos 

Anexo I – Ficha de preparação da Solução Alcoólica de Minoxidil 5% e Finasteride 0,1% 
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Anexo 2 – Tabela de preços de manipulados 
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Anexo 3 – Cronograma das atividades desenvolvidas ao longo do estágio 

 

4 de novembro de 2013 – Início do estágio. Inicio da organização do receituário em lotes. 

5 de novembro de 2013 – Conceito e prática do Verbete de Identificação de Lote.  

6 de novembro de 2013 – Formação Avene®  

7 de novembro de 2013 – Recepção de encomendas.  

      Início da produção de manipulados sob supervisão 

8 de novembro de 2013 -  Etiquetagem 

         Formação Bebecord® - Células histaminais 

11 de novembro de 2013 – Início da conferência de receituário 

12 de novembro de 2013 – Formação Nestle® 

13 de novembro de 2013 – Formação A-Derma® 

14 de novembro de 2013 – Formação Ducray® 

18 de novembro de 2013 – Formação Klorane® Bebe e Klorane® capilar 

19 de novembro de 2013 – Formação Rene Furterer® 

20 de novembro de 2013 – Formação Galénic® 

21 de novembro de 2013 – Início do controlo de prazos de validade 

22 de novembro de 2013 – Formação Avent® 

25 de novembro de 2013 – Contato com o LEF sobre manipulado de Minoxidil e 

        Finasteride, e criação de nova ficha de preparação 

27 de novembro de 2013 – Formação Couvrance® 

6 de dezembro de 2013 – Início da gestão de receituário de psicotrópicos e  

     estupefacientes 
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12 de dezembro de 2013 – Formação Easy Slim® 

18 de dezembro de 2013 – Organização do armário do armazém do piso 1. 

23 de dezembro de 2013 – Início da preparação da lista de preços de manipulados 

5 de janeiro de 2014 – Inventário 

7 de janeiro de 2014 – Início da atividade da entrada informática de encomendas 

15 de janeiro de 2014 – Formação Eucerin® 

23 de janeiro de 2014 – Formação Caudalie® 

29 de janeiro de 2014 – Formação Lierac® 

30 de janeiro de 2014 – Formação Phyto® 

1 de fevereiro de 2014 – Visita de estudo ao laboratório de preparação de manipulados  

homeopáticos da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

4 de fevereiro de 2014 – Inicio do ato de dispensação 

18 de fevereiro de 2014 – Formação Ren® 

21 de fevereiro de 2014 – Formação Nuxe® 

25 de fevereiro de 2014 – Formação Medi® 

26 de fevereiro de 2014 – Formação Uriage® 

28 de fevereiro de 2014 – Formaçao Sesderma® 

4 de março de 2014 – Fim do estágio 

 

 

 

Outras formações frequentadas: Avene® (2014), Novartis: Dor aguda: lesões músculo-

esqueléticas, Elacyl®, Futuro®, Physiogel® 
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Anexo 4 – Panfleto distribuído aos funcionários da Farmácia Ferreira da Silva 
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Anexo 5 – Relatório dos erros localizados no receituário de dezembro de 2013 
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Anexo 6 – Lista dos erros localizados no receituário de janeiro de 2014  
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Anexo 7 – Poster relativo à conferência do receituário de dezembro de 2013  
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Resumo 

 

  

Este relatório descreve, de forma sucinta, as atividades por mim 

desempenhadas no Serviço Farmacêutico do Centro Hospitalar do Médio Ave, sob a 

orientação da Dra. Ana Isabel Caetano. O estágio curricular teve duração de dois 

meses, entre 1 de Setembro de 2013 e 31 de Outubro de 2013.  

 

O relatório está dividido em duas partes. A primeira parte descreve o Serviço 

Farmacêutico do Centro Hospitalar do Médio Ave, os procedimentos e as atividades 

que tive oportunidade de realizar ao longo do estágio. A segunda parte relata um caso 

de estudo por mim desenvolvido, explorando vertentes farmacológica, técnica e de 

farmacoeconomia do tocilizumab, da especialidade farmacêutica ROACTEMRA® 

(Roche), que pela primeira vez surgiu no Centro Hospitalar do Médio Ave,  

culminando numa ação de formação dada à equipa completa dos Serviços 

Farmacêuticos.  
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Parte I - descrição das atividades desenvolvidas no estágio 

 

1. Introdução 

 

 O papel do Farmacêutico em contexto hospitalar não se centra meramente na 

distribuição de medicamentos nos serviços de saúde, mas num conjunto vasto de funções 

que vai desde a seleção e aquisição de medicamentos e dispositivos médicos até ao 

acompanhamento do doente em contexto de farmacovigilância.  

 

A garantia de que os medicamentos são usados de forma segura e correta, através 

da validação de prescrições e o esclarecimento de dúvidas que os profissionais de saúde 

possam apresentar, o estabelecimento de Sistemas de Distribuição Individual Diária em 

Dose Unitária (SDIDDU)  e a participação em Comissões Técnicas (CT) nos hospitais, 

são exemplos de funções do Farmacêutico Hospitalar que tive a oportunidade de 

acompanhar no Centro Hospitalar do Médio Ave (CHMA), entre 02 de Setembro e 31 de 

Outubro de 2013, sob orientação da Dra. Ana Isabel Caetano. 

  

O estagio abrangeu todo um conjunto de responsabilidades do Serviço 

Farmacêutico (SF) do Centro Hospitalar do Médio Ave – Unidade Famalicão (CHMA-

UF), estando a globalidade das competências e as várias vertentes do SF descritas de 

forma sucinta neste relatório.  

  

O relatório inicia-se com uma breve descrição dos SF, seguida de uma exposição 

das diversas competências desempenhadas ao logo do meu período de estadia no CHMA-

UF, e que refletem o contato com as valências do Farmacêutico Hospitalar descritas no 

Manual de Estágio da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto.   

  

O estágio no CHMA-UF revelou-se uma oportunidade valiosa de aprendizagem. 

A proximidade com o mercado de trabalho e com as situações clínicas dos doentes, aliado 

à interação com profissionais de saúde competentes e disponíveis, resultou numa mais 

valia que este relatório tenta transmitir, e que reflete a importância do Farmacêutico na 

prestação de cuidados de saúde em contexto hospitalar. 
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2. Organização e Gestão do Serviço Farmacêutico  

  

O CHMA é responsável pelos cuidados de saúde de três concelhos, Vila Nova de 

Famalicão, Santo Tirso e Trofa, o que se traduz numa população residente de cerca de 

240 000 habitantes[1], e é constituído por duas unidades de saúde: Hospital São João de 

Deus (187 camas), em Vila Nova de Famalicão, e Hospital Conde de São Bento (114 

camas), em Santo Tirso.[2] 

  

Fazem parte da responsabilidade do SF a gestão de medicamentos e outros 

produtos farmacêuticos como dispositivos médicos e reagentes, a implementação e 

monotorização da política de medicamentos definida pelo Formulário Hospitalar Nacional 

de medicamentos e pela Comissão de Farmácia e Terapêutica[3,4].  

  

2.1 Organização do Serviço Farmacêutico 

 

O SF encontram-se no piso -1 do CHMA-UF, optimizando-se assim a sua 

localização ao ir de encontro com os pressupostos que constam do Manual da Farmácia 

Hospitalar, nomeadamente a facilidade de acesso ao exterior e interior, o fato da 

totalidade dos SF se encontrarem no mesmo piso, um acesso externo aos SF para os 

doentes de ambulatório, e estar próximo dos elevadores que equipam o CHMA[3]. A 

exceção é a distância entre os serviços de distribuição de medicamentos a doentes de 

ambulatório e os circuitos por onde estes doentes normalmente circulam, já que o piso -1 

é normalmente reservado a funcionários do CHMA-UF. 

  

O período de abertura do SF do CHMA-UF, durante a semana, é das 8.30 horas 

até as 18:00 horas, ininterruptamente.  Durante o fim de semana, ao sábado é das 9:00h às 

18:00h, com uma pausa para almoço das 12:00h até às 13:00h, estando encerrado ao 

domingo e feriados.  

  

De modo a cumprir todas as suas funções de forma rápida e eficaz, os SF do 

CMHA-UF está estruturado segundo o esquema de organização espacial apresentado na 

página 3  (Figura 1), onde trabalham 5 Farmacêuticos, 6 Técnicos de Diagnóstico e 

Terapêutica, 2 Assistentes Operacionais e uma Assistente Administrativa. 
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Figura 1 - Organização espacial do Centro Hospitalar do Médio Ave - Unidade de Famalicão 
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2.2 Seleção, aquisição e armazenamento de produtos farmacêuticos  

 

 2.2.1 Gestão de existências 

 

 A gestão das existências no CHMA é feita tendo como base o estabelecimento de 

valores mínimos, máximos e pontos de encomenda que garantam o bom funcionamento 

do hospital, mantendo assim um stock de medicamentos capaz de dar resposta às 

situações que possam ocorrer.  

  

 Apoiado no sistema informático que permite a monitorização do stock existente em 

tempo real, são feitos ajustes periódicos às quantidades parametrizadas, tendo em conta a 

disponibilidade e cotação dos medicamentos no mercado, e a avaliação do consumo 

médio do hospital, criando-se assim mecanismos de combate ao desperdício, quer por 

subaproveitamento das existências por expiração do prazo de validade, quer por gasto 

desnecessário de recursos económicos.   

 

O CHMA tem calendarizado contagens trimestrais para efeito de inventário, sendo 

que tive a oportunidade de participar durante o meu estágio a contagem feita no mês de 

setembro. No dia anterior ao inventário, prepara-se todo o armazém de modo a facilitar as 

contagens e o acesso aos produtos no armazém, e garante-se que o SF dá entrada 

informática de todos os consumos e devoluções dos serviços até esse dia. No próprio dia 

do inventário, cada funcionário fica responsável por uma zona de contagem, e anota numa 

folha branca as existências contabilizadas, entregando-se depois as folhas ao farmacêutico 

responsável pelo acerto informático das existências. Fica depois o SF obrigado a 

comunicar os resultados à Administração, ao Responsável do Serviço Financeiro e ao 

Auditor Interno.  

 

2.2.2 Sistemas e critérios de aquisição  

 

 A seleção e aquisição de medicamentos pelo CHMA é feita tendo como base o 

Formulário Hospitalar Nacional do Medicamento e suas Adendas do Hospital. No CHMA 

existe um manual de procedimento, para a compra de produtos farmacêuticos. No Manual 

constam os critérios que determinam a necessidade ou não de autorização de compra por 

parte do Conselho de Administração, assim como as responsabilidades de cada 
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funcionário dos SF no circuito por onde o medicamento passa, desde o pedido de compra, 

até que este se encontre devidamente armazenado.  

  

 Para produtos para o qual não existe um protocolo específico de compra, deve-se 

consultar o Catálogo de Aprovisionamento Público de Saúde, excepto quando o valor 

anual de compra de um medicamento em concreto não ultrapasse os 5000 euros, situação 

que permite uma consulta a laboratórios que disponibilizam o produto, desde que estes 

cumpram com os requisitos legais para a venda dos mesmos. 

   

 Para a aquisição de substâncias estupefacientes e psicotrópicas existe um 

procedimento próprio, que será discutido no capitulo 3.6.1 da primeira parte deste 

relatório. 

  

 Perante situações em que os Laboratórios são incapazes de fornecer os 

medicamentos na quantidade que os SF precisam para completar o seu stock, existe a 

possibilidade de compra de medicamentos a uma Farmácia Comunitária, com a qual o 

CHMA tenha contrato. A compra a uma Farmácia Comunitária também é ponderada em 

cenário de urgência, de certos manipulados ou de medicamentos que não constem do 

perfil de stock do CHMA. Existe igualmente a possibilidade de compra a Farmácias 

Internacionais, desde que estas sejam capazes de responder ao envio para o CHMA de 

toda a documentação que é requerida pelo INFARMED para o uso hospitalar do 

medicamento em questão. Por fim, perante a ruptura de stock e necessidade urgente de 

um medicamento, é possível pedir, por empréstimo, a outros hospitais do Sistema 

Nacional de Saúde (SNS).  

  

 Para medicamentos sem Autorização de Introdução  no Mercado (AIM), é 

necessário uma Autorização de Utilização Especial (AUE). É necessário o preenchimento 

de um formulário próprio onde consta a descrição do medicamento e os elementos que o 

identificam no país de origem, e a justificação clínica da necessidade da sua compra. 

Quando a AUE é concedida pelo Infarmed após análise da documentação exigida, a AUE 

tem validade de um ano, para uma determinada quantidade do respectivo medicamento.  
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2.2.3 Receção e conferência de produtos adquiridos 

 

 A receção de medicamentos, dispositivos médicos e outros produtos farmacêuticos 

é feita pelos SF de acordo com o Manual de Procedimentos de Compra de Produtos 

Farmacêuticos do CHMA. Nele estão descritos os passos que garantem que toda a 

documentação que deve acompanhar os produtos está presente e conforme, e a 

responsabilidade de cada funcionário do SF no processo de conferência, tanto qualitativa, 

quantitativa, de lote e prazo de validade de todos os produtos que dão entrada no SF do 

CHMA.  

 

2.2.4 Armazenamento dos produtos e controlo de prazos de validade  

 

 A armazenamento dos produtos farmacêuticos, após a conferência, é feito de acordo 

com a documentação de suporte que acompanha o produto. Vários produtos possuem 

necessidades especiais de armazenamento, quer por requererem condições que garantam a 

sua estabilidade (por exemplo medicamentos que necessitam refrigeração ou proteção da 

luz), quer de separação de certos grupos farmacoterapêuticos em armários definidos (por 

exemplo agentes antineoplásicos ou os estupefacientes), ou apenas por limitações físicas 

de espaço requerido por certos produtos farmacêuticos (por exemplo as soluções salinas e 

os antissépticos que ocupam um grande volume).  

  

 Para os medicamentos que não exigem condições especiais de armazenamento, 

estes são mantidos a uma temperatura ambiente inferior a 25ºC, protegidos da humidade 

(inferior a 60%) e ao abrigo da luz.  

  

 No armazém da distribuição clássica, os medicamentos encontram-se 

acondicionados na embalagem secundária organizados primeiro por forma farmacêutica, e 

depois por denominação comum internacional (DCI), no armazém do SDIDDU 

encontram-se individualizados, na embalagem primária, e identificados pela DCI, lote e 

prazo de validade.  

  

 O controlo do prazo de validade dos produtos farmacêuticos é da responsabilidade 

do SF. Com o suporte do registo informático, são elaboradas listas de produtos com 

aproximação da data de expiração (com antecedência de 3 meses), de modo a dar 
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prioridade ao seu consumo (por exemplo através da transferência do medicamento, do 

Stock de um Serviço Clínico onde raramente surgem situações em que é utilizado, para o 

armazém do SDIDDU), ou proceder à tentativa de negociação de uma devolução com o 

Laboratório de origem no medicamento. Caso ocorra a expiração do prazo de validade, a 

medicação é recolhida, e reunida para dar-se saída no sistema informático, elaborando-se 

o auto de abate da medicação.  

  

 No caso especial das Benzodiazepinas, Psicotrópicos e Estupefacientes, existe a 

necessidade do preenchimento de documentação própria para a transferência dos Serviços 

Clínicos para os SF, e para a sua inutilização, ficando esta arquivada nos SF por um 

período não inferior a 5 anos.  

 

3. Sistemas de distribuição de medicamentos 

 

3.1. Distribuição clássica  

 

 No CHMA, a distribuição clássica é a escolhida para o fornecimento de um 

conjunto de medicamentos e outros produtos farmacêuticos aos serviços do hospital, e 

que não estão adaptados à distribuição SDIDDU. Fazem parte deste grupo os injetáveis de 

grande volume, os antissépticos, os desinfetantes, o material de penso que dispensa 

justificação, e o caso dos medicamentos que devido à sua apresentação e capacidade 

podem ser usados em vários doentes: as soluções e suspensões orais, e as pomadas, 

cremes e geles.   

 

 A distribuição clássica no CHMA-UF é feita de duas formas: pelo serviço de troca 

de embalagens vazias, descrito no capítulo dos antissépticos e desinfetantes (3.6.5), e pela 

reposição por stocks nivelados de unidades móveis.  

  

As unidades móveis foram criadas de acordo com as necessidades de cada serviço 

clínico do CHMA, existindo várias unidades para cada serviço clínico, dependendo das 

características do serviço e da periodicidade da troca. Por exemplo, o bloco tem 4, ficando 

1 em cada sala e 2 na farmácia, destinados a serem enviados para o serviço quando está 

calendarizada a reposição das unidades móveis.  Durante o estágio procedi à reposição da 

medicação nas unidades móveis dos Serviços Clínicos da Urgência e do bloco operatório, 
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tendo o cuidado de registar a quantidade reposta para posterior registo da saída no 

programa informático de gestão de stocks. 

 

3.2. Reposição de stock por níveis   

  

 Cada Serviço Clínico possui um stock que é definido pelo Enfermeiro Chefe e o 

Farmacêutico responsável pela SIDDDU do respectivo serviço. Sempre que um fármaco é 

utilizado, cabe ao enfermeiro enviar, em anexo próprio, o pedido de reposição, em que 

consta o nome e cama do doente que consumiu o medicamento e a quantidade a repor. 

Também cabe ao enfermeiro notificar a hora de admissão de novos doentes ao serviço, 

sendo neste caso feita uma avaliação, que acompanhei diariamente, da quantidade de 

fármaco que aquele doente deverá ter consumido, e que irá igualmente ser reposto o stock 

conforme o esquema posológico prescrito. As tomas únicas que estejam presentes nos 

esquemas posológicos são repostas do mesmo modo.  

  

Cada Serviço clínico tem uma farmacêutica e um técnico de diagnostico e 

terapêutica responsável pela revisão de stock do armário de recurso. Esta revisão é feita 

semestralmente, e tive a oportunidade de efetuar a revisão dos serviços clínicos dos 

Quartos Particulares, Pediatria, Neonatologia e Medicina Mulheres. Recolheu-se toda a 

medicação que tinha uma validade inferior a um ano, e corrigiu-se o número de 

existências para cada um dos medicamentos que estavam em excesso. No final entregou-

se ao Enfermeiro responsável pelo serviço uma lista qualitativa e quantitativa da 

medicação devolvida aos SF por se encontrar em excesso ou fora do prazo de validade 

estabelecido, e as reposições por faltas existentes no stock.  

 

3.3. Distribuição personalizada  

 

 Uma das atividades que desempenhei durante o meu estágio foi a preparação da 

medicação a ser enviada para o serviço de consulta de psiquiatria do CHMA-UF. Tendo 

em conta que o CHMA está dividido entre a unidade de Santo Tirso e a Unidade de 

Famalicão, e parte da medicação está centralizada em Santo Tirso (nomeadamente, para a 

psiquiatria, a risperidona na sua formulação injetável), no dia anterior ao envio da 

medicação para a semana seguinte das consultas no serviço de psiquiatria, uma lista de 

doentes é fornecida pelo Enfermeiro responsável pala psiquiatria, onde consta para cada 
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doente, o número do processo, o nome do médico responsável, e a medicação, descrita 

pela D.C.I. e pela dose prescrita.  Contabiliza-se o total necessário para o semana, e para a 

risperidona gera-se um pedido de transferência entre armazéns, de Santo Tirso para 

Famalicão. Para o decanoato de haloperidol a Unidade de Famalicão tem disponível as 

unidades necessárias no armazém da distribuição clássica.  

  

 O passo seguinte é a identificação de cada medicamento diretamente na 

embalagem secundária, com o nome do doente a quem se destina. Toda a medicação 

necessária para a semana seguinte é reunida e armazenada nas condições de temperatura 

requeridas, e a sua imputação é feita aos doentes no sistema informático. No dia seguinte 

consulta, o Assistente Operacional do SF  leva a medicação para o serviço de consulta de 

psiquiatria.  

 

3.4. Sistema de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária  

  

Uma das principais competências do Farmacêutico Hospitalar é a validação das 

prescrições efectuadas pelos médicos do CHMA, e que passa por uma análise crítica de 

vários parâmetros da prescrição, tendo eu acompanhado durante todos os dias do estágio 

este procedimento.  

  

O Sistema de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária consiste na 

dispensa, pelo SF, de medicamentos para um doente em concreto, na forma farmacêutica 

e dose recomendada, para um período de 24 horas. A prescrição médica é feita “online”, 

através do programa Glintt-HS, cabendo ao Farmacêutico responsável validar as 

prescrições após interpretação das mesmas. Durante o meu estágio, diariamente 

acompanhei a validação das prescrições originadas nos serviços clínicos da Cirurgia 

Homens, Medicina Mulheres, Pediatria, Neonatologia e Quartos Particulares.  

  

Vários parâmetros são tidos em conta na validação das prescrições médicas, 

nomeadamente a dose recomendada ( não só a dose máxima diária ajustada ou não para 

idade e/ou peso, mas também a adequação da dose à patologia diagnosticada pelo médico), 

o preenchimento, por parte dos médicos, das justificações para o uso de medicamentos 

extraformulário (por exemplo a beta-histina) ou de justificação obrigatória (como por 

exemplo alguns antibióticos de largo espectro), a calendarização de determinados 
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fármacos (como por exemplo a albumina ou agentes anti-infecciosos), a distinção do tipo 

de distribuição pelos SF (por exemplo os soros de grande volume são dispensados através 

do sistema clássico de distribuição), a seleção das soluções de diluição para os vários 

fármacos prescritos e a existência de duplicações e outros erros de medicação. 

  

Todos os dias, no principio da manhã, acompanhei a validação das prescrições, 

estando protocolada a geração de mapas de distribuição com as alterações, por volta das 

11:30h, 13:30 e até às 14:30, altura em que se gera o mapa relativo à medicação das 15h 

do dia seguinte até as 14:59 do dia posterior.  

  

Os medicamentos para um período de 24 horas são distribuídos em módulos 

individuais identificados com o nome e cama do doente, dando-se preferência para o 

consumo de medicamentos com um prazo de validade mais curto, segundo o principio do 

First Expired, First Out.  A medicação que, devido às suas dimensões físicas não podem 

ser distribuídas nos módulos, são organizadas em carrinhos, específicos de cada serviço 

clínico e são etiquetados com o número da cama do doente.  

  

Certos medicamentos dispensados na Dose Unitária merecem atenção especial. 

Medicamentos de conservação entre os 2ºC e os 8ºC são etiquetados com a indicação 

“conservar no frigorífico”, e identificados com o serviço, nome e cama do doente, 

existindo uma folha de protocolo de entrega para estes medicamentos, que são mantidos 

sempre refrigerados.  São exemplos que constatei durante o meu estágio o octreotido, a 

dexametasona e a oxitocina. Os estupefacientes e psicotrópicos também são etiquetados, e 

um anexo próprio é preenchido com o nome do doente, DCI e quantidade a dispensar, 

sendo responsabilidade do farmacêutico a execução do protocolo de entrega . Estes passos 

estão incluídos no Manual de Procedimentos para Estupefacientes, Psicotrópicos e 

Benzodiazepinas que será descrito posteriormente no relatório.  

  

A medicação que não é utilizada por descontinuação, intolerância ou substituição  

é devolvida, dentro dos módulos individualizados, no dia seguinte, sendo as quantidades 

devolvidas registadas nos mapas de distribuição, sendo posteriormente entregues ao 

Farmacêutico que efetua o registo das devoluções no sistema informático. Diariamente 

efetuei a distribuição individualizada diária em dose unitária de um dos serviços do 
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hospital, desde o acompanhamento da validação das prescrições até a organização nos 

módulos da medicação destinada aos doentes.  

 

3.5. Distribuição de medicamentos a doentes em ambulatório  

 

 A dispensa de medicamentos em regime ambulatório  é feita no CHMA-UF em 

espaço próprio, e proporciona ao farmacêutico a oportunidade de interagir  com o doente  

de modo a transmitir informação útil que contribua para o uso  do medicamento de forma 

racional, com segurança e eficácia. A troca de informação não deve ser unilateral, 

devendo o farmacêutico estar receptivo e atento para informações que o doente possa 

transmitir acerca da ocorrência de reações adversas, ou de má utilização do medicamento.  

  

A dispensa de medicamentos em regime ambulatório é feita segundo um manual 

elaborado pelo SF, cujo objetivo é evitar erros de prescrição, com conferência dos dados 

que identificam o doente, ou pessoa autorizada para o levantamento da medicação e do 

correto preenchimento da receita na sua totalidade. 

  

A medicação é fornecida ao doente na dose e para o período de tempo que consta 

na prescrição médica. A receita é conferida, verificando que nela constam os dados todos 

parametrizados, e carimbada e assinada  com a data da cedência. Para os casos em que o 

doente inicia a terapêutica com um novo medicamento, é-lhe cedida uma ficha 

informativa elaborada pelo SF, onde consta informação sobre o medicamento relevante 

para o doente.  

   

A medicação nunca é cedida para um período superior a um mês, com exceção 

dos inibidores da aromatase e o tamoxifeno (estes são cedidos para um período que cubra 

até a próxima consulta) ou quando estes se vão ausentar, por férias, por um período 

superior a um mês. Faz parte da rotina no CHMA a conferência no sistema informático, 

da data da próxima cedência de um medicamento. Após a cedência, as receitas são 

separadas por patologia, e guardadas para posterior saída nos serviços informáticos do SF 

do CHMA. 

 

 A dispensa de medicamentos a doentes em regime ambulatório em contexto 

hospitalar, sem custos para o doente, encontra-se legislada pelo Despacho n.º 1845/2011, 
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de 25 de janeiro[5] (para Artrite Reumatoide, Espondilite Anquilosante, Artrite Psoriática, 

Artrite Idiopática Juvenil e Psoríase em Placas), pelo Despacho n.º 5772/2005, de 17 de 

março[6] (HIV), pelo Despacho n.º 8599/2009, de 19 de março[7] (Esclerose Lateral 

Amiotrófica), pela Portaria n.º 1522/2003, de 18 de dezembro[8] (Hepatite C), e nos casos 

em que há autorização dada pelo Conselho de Administração do CHMA. Existe 

legislação[4] que permite a cedência de medicação pelo CHMA que está disponível em 

farmácia comunitária, na impossibilidade do doente adquirir o medicamento na 

comunidade, tendo este que comprovar, através do carimbo de 3 farmácias, a inexistência 

do medicamento em questão no mercado. 

 

3.6. Medicamentos sujeitos a controlo especial  

 

 3.6.1. Psicotrópicos e estupefacientes  

 

 O CHMA elaborou um Manual para a distribuição de Benzodiazepinas, 

Estupefacientes e Psicotrópicos, elaborado de modo a ir de encontro com o Decreto 

Regulamentar nº 61/94, de 12 de outubro[9], publicado no Diário da República nº 236 (1ª 

Série – B) em 12 de Outubro e com a Portaria nº 981/98, de 8 de junho[10], da Presidência 

do Conselho de Ministros e Ministério da Saúde.  

  

A aquisição de Benzodiazepinas, Estupefacientes e Psicotrópicos requer o 

preenchimento do ANEXO VII (requisição de substâncias e suas preparações, anexas ao 

Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro[11]), que deve ser enviado em duplicado para o 

laboratório fornecedor, após ser carimbado e assinado pela diretora do SF. Quando a 

encomenda chega, tive a oportunidade de verificar que, após a conferência, registo do lote 

e validade do medicamento, o original deste anexo é devolvido juntamente com a 

encomenda e arquivado no SF durante um período de 5 anos. É da exclusiva 

responsabilidade do farmacêutico o armazenamento dos estupefacientes e psicotrópicos 

no cofre que está localizado nos SF, já as benzodiazepinas podem ser armazenadas no 

armário próprio pelos técnicos de diagnostico e terapêutica ou pelos farmacêuticos.   

  

A distribuição deste tipo de medicamentos pode ser feita de duas formas, ou por 

reposição de stocks  definidos (e que se encontra presente apenas em alguns serviços, no 

CHMA-UF) ou por distribuição individual diária em dose diária unitária. 
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A distribuição  por reposição de stocks definidos requer a imputação de cada um 

dos fármacos empregues ao doente em concreto que o utilizou, sendo esta reposição feita 

através do preenchimento do anexo X (modelo n.º 1509 da Imprensa Nacional – Casa da 

Moeda, INCM), que deve ser preenchido para cada fármaco identificado pela sua DCI, 

forma farmacêutica e dosagem, e que tem em atenção a identificação dos doentes e a 

quantidade de fármaco que foi utilizada para cada um. Existe nos SF uma tabela com a 

numeração interna que é atribuída a cada Anexo X preenchido, onde consta também o 

Serviço que requisitou os Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas. O CHMA 

tem autorização do INFARMED para dar saída informática destes fármacos, por serviço, 

ficando apenas registado no sistema informático o número do anexo X.  

  

A distribuição individual diária em dose unitária de estupefacientes, psicotrópicos 

e benzodiazepinas está limitada a prescrições médicas com horários de toma definidas, 

sendo que no caso de medicação prescrita em S.O.S. , o SF não envia a medicação, sendo 

a distribuição feita por reposição de stock, excepto nos casos em que o fármaco prescrito 

em S.O.S. não fazer parte do stock do serviço no qual o paciente se encontra inserido.   

  

No caso dos estupefacientes e psicotrópicos, os fármacos são preparados para 

distribuição pelo farmacêutico com a quantidade prescrita e são enviados separadamente 

do resto da medicação, selados em embalagem etiquetada com nome e número de cama 

do paciente, nome do Serviço a que se destina, e onde consta a indicação de que essa 

medicação deve ser devolvida aos SF em caso de não utilização. Toda a medicação destes 

grupos é acompanhada ao longo da sua distribuição de um protocolo de entrega, que ao 

chegar ao serviço de destino é assinado, após conferência, e devolvido aos SF, para 

posterior arquivo. No caso das benzodiazepinas prescritas com frequência definida, os 

fármacos são enviados nos módulos da distribuição unitária de acordo com os mapas de 

distribuição da dose unitária.   

 

 3.6.2 Hemoderivados  

 

 Os hemoderivados, de que são exemplo as imunoglobulinas e os concentrados de 

factores de coagulação, são dispensados pelo CHMA de acordo com um procedimento 

próprio. O hemoderivado que aparece mais frequentemente nas prescrições para validação 



	   14	  

no SF é a albumina, e que exemplifica muito bem os passos particulares que os 

hemoderivados tem que passar antes de chegarem ao SDIDDU.  

  

A recepção deste tipo de fármaco deve acompanhar, para além dos documentos da 

contabilidade, um certificado de aprovação para utilização terapêutica do INFARMED. 

Este certificado é específico para cada lote do produto, e nele constam, além das 

características descritivas do medicamento e a sua validade, o número do boletim 

analítico do produtor e do Certificado Europeu de libertação do lote.  

  

O Despacho n.º 1051/2000, de 14 de setembro[12], determina que todos os atos de 

requisição clínica, distribuição e administração destes fármacos a doentes deve ser 

registado no modelo n.º 1804 da INCM, de forma individualizada por doente e 

hemoderivado, sendo da responsabilidade do SF a atribuição do número de registo de 

distribuição, e a descrição da quantidade, lote, laboratório de origem e número de 

certificado do INFARMED do hemoderivado a ser distribuído pela farmácia hospitalar. 

Este modelo tem 2 vias, a via farmácia e a via serviço. Após o término do tratamento, e 

com registo de todos os dados da administração do fármaco ao doente, devidamente 

assinado pelo Enfermeiro na via serviço, nos SF conferimos o correto preenchimento do 

modelo e procedemos à sua arquivação, de modo a facilmente ser possível rastrear o lote 

na eventualidade do aparecimento de uma reação adversa ao hemoderivado. A via 

farmácia é arquivada no SF e a via serviço fica no processo do doente.  

 

 3.6.3 Medicamentos extraformulário  

 

 Existe a possibilidade da prescrição de medicamentos que não constam do 

Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos, nem das suas adendas. Neste caso, o 

deve-se garantir que a dispensa é devidamente justificada, e documentada com os 

elementos que identificam o doente, o diagnóstico que acompanha a justificação da 

prescrição, o fármaco a utilizar, e os dados do médico. 

 

 3.6.4 Anti-infeciosos  

 

Durante a validação das prescrições de anti-infeciosos, além da calendarização, 

outro parâmetro que é tido em conta é o espectro do antibiótico prescrito. Devido à 
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problemática do aparecimento de resistência a anti-infeciosos em contexto nosocomial 

provocada por uso abusivo e desnecessário de anti-infeciosos de largo espectro, criou-se 

uma separação de anti-infeciosos em 3 grupos de prescrição: anti-infeciosos de prescrição 

livre, de prescrição justificada e de uso restrito. Perante uma prescrição de um anti-

infecioso de uso justificado, temos que ver se esta é acompanhada por uma requisição de 

medicamentos com justificação clínica. Um dos exemplos que tive a oportunidade de 

observar foi a prescrição de Claritromicina a um doente, um antibiótico de uso restrito, 

apenas aprovado pela Comissão de Farmácia e Terapêutica na terapia tripla para a 

erradicação do Helicobacter pylori, o que não era a indicação terapêutica para o doente 

em questão, tendo-se substituído, após diálogo com o médico prescritor, a claritromicina 

pela azitromicina.  

 

 3.6.5 Antissépticos e desinfetantes  

 

 Os antissépticos e desinfetantes são distribuídos de duas formas distintas nos SF 

do CHMA. A maneira preferencial é através de pedido via Web do material a enviar, 

sendo o pedido efetuado pelo Enfermeiro responsável por cada serviço, em dias definidos 

por um perfil de distribuição. O outro modo de distribuição é pelo sistema de troca de 

embalagens vazias, em que são enviados para os SF embalagens dos produtos gastos e 

que devem ser repostos. Este sistema não é empregue para a reposição de produtos 

destinados a locais com doentes em isolamento, para evitar o percurso de embalagens 

contaminadas, uma das razões pela qual idealmente a distribuição por embalagens vazias 

deve ser substituído no futuro pela distribuição exclusiva por pedido via Web.  

  

 3.6.6 Citotóxicos  

  

 Segundo as boas práticas de farmácia hospitalar, a preparação de medicamentos 

antineoplásicos requer a existência de instalações capazes de garantir a esterilidade e sua 

estabilidade, de entre as quais uma sala de preparação com câmara de fluxo laminar.  

  

O CHMA não dispõe de instalações nos SF para a preparação da medicação que 

consta nos protocolos de quimioterapia, sendo que os SF apenas se responsabilizam pela 

distribuição da medicação necessária para o Hospital de Dia. Perante a totalidade dos 

protocolos de quimioterapia para o dia em questão, soma-se a quantidade de cada fármaco 
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em especifico que vai ser necessário, e é essa quantidade que é enviada, evitando-se assim 

desperdício por falta de aproveitamento dos volumes remanescentes dos citotóxicos 

prescritos.   

  

Além dos agentes antineoplásicos, todos os fármacos que devem ser administrados 

antes da administração dos citotóxicos, como por exemplo a dexametasona ou o 

fosaprepitant, e depois da sessão, como por exemplo o ondansetron ou o filgrastrin, 

também são enviados para o Hospital de Dia para serem dispensados ao paciente. A 

medicação é enviada em separado, por cada doente. 

  

Existe no SF um armário específico para esta medicação, conforme o Manual da 

Farmácia Hospitalar do Ministério da Saúde. A conferência de todos os citotóxicos a 

enviar é da responsabilidade do farmacêutico, e tive a oportunidade de preparar e conferir 

toda a medicação necessária para um dia de quimioterapia do Hospital de Dia do CMHA.  

  

Existe uma tabela elaborada pelo Serviço Farmacêutico, de diluições para os 

antineoplásicos, presente tanto no armário dos citotóxicos como no Hospital de Dia, de 

modo a evitar erros na quantidade e tipo de solução para perfundir os fármacos na sessão 

de quimioterapia.  

 

3.6.7 Medicação para a Interrupção Voluntária da Gravidez 

  

O CHMA fornece gratuitamente a medicação necessária para a Interrupção 

Voluntária da Gravidez (IVG), desde que as mulheres grávidas cumpram com o 

estabelecido na Lei n.º 16/2007, de 17 de abril[13].  

  

O protocolo que é empregue no CHMA é o recomendado pela Organização 

Mundial da Saúde, e que mimetiza um aborto espontâneo. Consiste numa toma de 

mifepristone, com uma dose ajustada para a idade gestacional , seguida de uma toma de 

misoprostol, decorridas 48h horas.  Esta medicação é armazenada em cofre, e a sua 

manipulação nos SF é feita apenas por farmacêuticos, existindo uma folha de requisição 

no CHMA  que tem de ser devidamente preenchida e onde constam os dados da 

prescrição médica, da administração do fármaco e os dados do doente, e um protocolo de 

entrega de medicamentos empregues na IVG, ao serviço de consulta Externa de 
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Obstetrícia e Ginecologia. Durante o estágio preparei a medicação, tendo em atenção que 

cada conjunto de 1 comprimido de Mifepristone e 4 de Misoprostol foi selado, 

identificado com o nome da grávida, e agrafado no duplicado da requisição da IVG. 

 

4. Produção e controlo de medicamentos  

 

4.1. Conceito integrado de garantia de qualidade   

 

 No CHMA, os SF tem vindo a implementar algumas medidas de modo a evitar 

erros que comprometam a segurança, eficácia e qualidade da medicação distribuída e/ou 

preparada pelos SF. Os SF tem vindo a elaborar manuais de procedimentos para as 

diversas competências do hospital, que descrevem em detalhe todos os passos que devem 

ser cumpridos para a execução das tarefas. Existem reuniões periódicas nas quais 

participam farmacêuticos do SF, que estão envolvidos na certificação do CHMA. A 

identificação de alguns pontos críticos de controlo levou a que os SF implementassem 

algumas medidas. São exemplos que tive oportunidade de observar a etiquetagem de 

formas farmacêuticas com o aviso “atenção diluir”, a troca de medicamentos, quando 

possível, por alternativas de outro laboratório, para que ampolas de fármacos diferentes 

tenham aspectos diferentes, a etiquetagem de soluções de cloreto de sódio com 

concentração diferente de 0,9%, a rotulagem de medicamentos facilmente confundíveis 

com outros de composição diferente, e a existência de protocolos de entrega para 

medicação que exige uma temperatura de conservação de 2º-8ºC. 

 

4.2. Preparação de misturas intravenosas  

 

 Os SF do CHMA não dispõem de uma unidade de preparação de misturas 

estéreis. Para os doentes que precisam de nutrição artificial, os SF tem no seu stock, para 

além das dietas modulares adaptadas para doentes que tem disponível a via oral, bolsas de 

nutrição parentérica padronizadas, de aplicação periférica ou central,  com a possibilidade 

de serem suplementadas com electrólitos, vitaminas hidro ou lipossolúveis, e 

oligoelementos.  
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4.3 Preparações de formas farmacêuticas não estéreis  

 

 A produção de formas farmacêuticas não estéreis é feita segundo o Manual de 

procedimentos de preparação de medicamentos manipulados elaborado pelos Serviço 

Farmacêutico do CHMA. Este manual uniformiza os procedimentos, tendo como base as 

boas práticas na preparação de medicamentos manipulados em farmácia hospitalar. 

Garante-se assim que todas as formas farmacêuticas são preparadas de maneira a 

assegurar a qualidade e segurança dos manipulados produzidos no CHMA.  

  

Durante o estágio, procedi à preparação de Xarope Comum (segundo o 

Formulário Galénico Português, monografia B.7[14]) e de uma solução oral de furosemida 

a 2mg/ml (Manual de Fórmulas Normalizadas y Extemporâneas[15]). A sua preparação 

ilustrou bem os procedimentos contidos no manual de boas praticas de preparação de 

medicamentos manipulados, nomeadamente os que se prendem com os aspetos pessoais, 

de instalação e equipamentos, de preparação e rotulagem. Relativamente a aspectos 

pessoais, teve-se em conta o respeito pelas as normas básicas de higiene (como lavar as 

mãos antes e depois do procedimento ou não comer no local de preparação nem o uso de 

objetos pessoais como relógios e telemóvel) e o estar devidamente equipado com 

vestuário adequado (incluindo luvas descartáveis).  

  

O CHMA possui um espaço adequado concebido para a preparação de formas 

farmacêuticas não estéreis, com as condições ideais de iluminação e temperatura, 

devidamente equipado para garantir a preparação, com garantia da qualidade, dos 

manipulados que são requisitados nas fórmulas magistrais ou oficinais. Todas as 

superfícies e equipamentos são limpos periodicamente, e é feita uma calibração com a 

periodicidade exigida para assegurar a dosagem e estabilidade das formas farmacêuticas 

não estéreis preparadas no CHMA. Existe no laboratório de farmacotecnia um arquivo 

com os certificados de análise das matérias primas, estando assim garantida a segurança 

do seu uso, e as monografias dos medicamentos preparados habitualmente pelo SF. 

  

A preparação do manipulado é feita de modo a que este satisfaça as exigências da 

respectiva monografia, e é acondicionada em embalagem primária com as características 

de estanquicidade e proteção da luz convenientes para o manipulado preparado. Para o 

Xarope comum, foi usado um frasco de vidro âmbar previamente esterilizado em estufa 
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de ar quente (160ºC, pelo menos 45 minutos). Este foi devidamente rotulado com todas as 

informações que identificam o preparado, e foi atribuído um número de lote interno, o 

prazo de validade (que para o Xarope Comum preparado foi estabelecido como um mês), 

dados estes que constam também da respetiva ficha de preparação. 

 

4.4 Reembalagem 

  

A SDIDDU pressupõe que são enviados para o doente os fármacos nas doses 

individuais que são prescritas. No entanto, o SF nem sempre dispõem de fármacos na 

dose prescrita, ou então adaptados para a dose unitária (medicamentos em embalagens 

multidose ou embalagem original inadequada para dose diária). Assim, surge a 

necessidade de reembalar e rotular os medicamentos assim apresentados e atribuir 

validade aos medicamentos multidose. No CHMA existe um procedimento elaborado 

pelos SF  onde constam todos os passos necessários, quer no laboratório de farmacotecnia, 

quer na sala de reembalagem, para este processo. 

  

 O prazo de validade que é atribuído ao medicamento é diferente de acordo com o 

processo de reembalagem a que foi submetido o medicamento: assim, medicamentos que 

são acondicionados na embalagem original após a reembalagem mantém o prazo de 

validade atribuído pela indústria farmacêutica, enquanto que medicamentos que são 

retirados da embalagem original e/ou são fracionados, o prazo de validade é igual a 25% 

do tempo que resta para expirar o prazo de validade original, num máximo de 6 meses.  

Na rotulagem devem constar os dados que identificam o medicamento, incluindo o lote de 

reembalagem e o novo prazo de validade atribuído.  

 

4.5 Métodos e processos de aprendizagem  

  

O CHMA tem no laboratório de farmacotecnia, e na biblioteca de serviço, a 

bibliografia de suporte para a produção, controlo e estabelecimento de prazos de validade 

de todos os manipulados produzidos no SF. Além de obras de referência, existe um 

arquivo com as monografias, e esclarecimentos que foram obtidas do Laboratório de 

Estudos Farmacêuticos, do Centro Tecnológico do Medicamento, do Centro de 

Informação de Medicamento e de outras entidades válidas. No CHMA não se preparam 
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medicamentos manipulados sem que haja bibliografia adequada que fundamente a sua 

preparação. 

 

5. Informação sobre medicamentos e outras atividades de Farmácia Clínica  

 

 No CHMA, a atividade de farmácia clínica na qual os SF participa ativamente 

todos os dias é o apoio informativo, a todos os profissionais de saúde, do uso correto dos 

medicamentos, devidamente fundamentada em bibliografia válida, e que é arquivada nos 

SF e que não se limita apenas à compilação de resumos de características dos 

medicamentos.  

  

A troca de informações sobre o correto uso de medicamentos não está apenas 

limitada às dúvidas que surgem durante a validação das prescrições médicas. O correto 

modo de perfundir um fármaco, a possibilidade ou não de se fraccionar uma forma 

farmacêutica, as interações medicamentosas ou a disponibilidade de um fármaco para 

prescrição são questões frequentes por profissionais de saúde, mas o aconselhamento 

também pode ser feito diretamente para o doente. O esclarecimento de dúvidas, 

principalmente em distribuição no ambulatório, permite um maior contato e despiste de 

situações que possam comprometer o uso racional e correto da medicação.  

  

Existem no CHMA várias comissões técnicas criadas com o objetivo de aumentar 

a qualidade dos cuidados de saúde prestados. A Comissão Técnica com a qual tive 

contacto foi a Comissão de Feridas, da qual faz parte a Dra. Ana Isabel Caetano.  

 

Durante a minha estadia no CHMA, a Comissão de Feridas estava em processo de 

atualização na escolha do material de penso, tendo como base o Catálogo de 

Aprovisionamento Público de Saúde[16]. Sempre que o material de penso escolhido em 

questão não é o mais barato disponível no catalogo, a Comissão de Feridas tem que 

justificar, por escrito, a razão pela qual o material de penso economicamente mais 

acessível não é escolha no CHMA.   
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Parte 2 – Caso de estudo: Tocilizumab  

 

1. Enquadramento 

 

 Durante o meu estágio, o SF foi alvo de uma visita por parte de um delegado de 

informação médica, da Roche®, com o intuito de deixar um dossier de apresentação de um 

fármaco novo no CHMA-UF, o tocilizumab, no medicamento ROACTEMRA® (Roche). 

Perante a necessidade de apresentar o fármaco à equipa do SF, fiquei responsabilizado de 

criar uma ação de formação sobre este,  expondo todas as informações relevantes acerca 

do fármaco, desde a sua farmacologia, a aspetos mais práticos do seu manuseamento, e 

culminando numa análise da farmacoeconomia da aplicabilidade do seu uso.  

 

2. Objetivo 

 

 O objetivo da formação foi apresentar o fármaco aos funcionários do SF, recolher 

informação necessária para a base de dados informática do CHMA, deixar a formação 

(livre acesso para consulta de farmacêuticos), explorar os custos e benefícios associados 

ao fármaco, e todos os dados relevantes para que este possa fazer parte dos fármacos 

disponibilizados pelo CHMA-UF.  

 

 

 

 

 

 

                       Figura 2 - Título da ação de formação 

3. Resultados 

 

A pesquisa bibliográfica, aliada à informação disponibilizada pelo delegado de 

informação médica da Roche®, resultou numa ação de formação, de 30 minutos, a qual 

assistiram todos os elementos do SF, seguida de um painel de discussão. 
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3.1 Farmacologia 

 

 A primeira abordagem foi feita sobre a farmacologia geral dos fármacos 

modificadores da evolução natural das doenças reumatismais (DMARD).  

 

Sendo um grupo bastante heterogéneo de fármacos, a característica que une os 

DMARD é o fato de travarem a inflamação crónica causada pela libertação sistemática de 

citoquinas pró-inflamatórias,  que tem como consequência o processo de lesão dos tecidos. 

Fazem parte deste grupo os anti-maláricos como a cloroquina, os sais de ouro, a 

sulfasalazina, a penicilamina, e imunomoduladores como o metotrexato, azatioprina e a 

ciclosporina[17]. 

  

Mais recentemente, surge uma nova classe de fármacos, os DMARD biológicos, 

que empregam anticorpos direcionados especificamente para um alvo terapêutico. Neste 

grupo encontramos anti-recetores de leucócitos (por exemplo o rituximab, anti-CD-20 e o 

abatacep, anti-CD-80, preferencialmente) e os inibidores da ação de citoquinas, 

principalmente anti-fator necrosante tumoral alfa  (TNF-α), de que é exemplo o 

infliximab e o etanercept, e anti-interleuquina 1, como a anacinra. O tocilizumab faz parte 

desta classe de medicamentos, sendo o primeiro inibidor da ação da interleuquina 6 (IL-6) 

disponível no mercado. 

 

 

                            Figura 3 – Bloqueio da sinalização mediada pela interleuquina-6 [18] 

O tocilizumab é um anticorpo monoclonal, produzido em células de ovário de 

hamster chinês através da tecnologia de DNA recombinante. Ao bloquear a ação do 
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receptor da IL-6, impede a transdução de sinal que levaria à expressão de genes 

envolvidos ativação de linfócitos B, a diferenciação de linfócitos T-helper em linfócitos 

Th-17 (que estão envolvidas em processos inflamatórios), diminui a produção de 

hepcidina (o que pode ser muito interessante no combate à anemia secundária a doenças 

inflamatórias), diminui a concentração de marcadores de fase aguda, como a velocidade 

de sedimentação e o fator reumatóide, e afeta o turnover da massa óssea, ao inibir a 

atividades dos osteoclastos, diminuindo assim a reabsorção óssea.  

 

 

                                Figura 4 - Mecanismo de ação do tocilizumab [19] 

 

3.2 Indicações Terapêuticas 

 

 Segundo as guidelines portuguesas para o uso de agentes biológicos em artrite 

reumatóide, os agentes biológicos estão indicados para artrite reumatóide ativa moderada 

a grave, em doentes adultos que tiveram uma resposta inadequada a DMARDs ou a 

antagonistas do TNF-α, ou então para Artrite Idiopática Juvenil, em doentes com 2 ou 

mais anos de idade. O que distingue o tocilizumab de outros agentes biológicos 

disponíveis no mercado é que é o único que pode ser utilizado em monoterapia quando 

não já resposta aos bloqueadores da ação do TNF-α, já que neste caso os outros fármacos 

biológicos são prescritos em associação com o metotrexato[20]. 
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Tabela 1 - Terapias biológicas aprovadas para Artrite Reumatóide. Adaptado de [20]. 

 
Resposta inadequada a 

DMARDs convencionais 

Resposta inadequada a 

inibidores do TNF- α 

Em Associação com 

Metotrexato 

Adalimumab 

Anacinra 

Etenercept 

Infliximab 

Tocilizumab 

Abatacept 

Rituximab 

Tocilizumab 

Em monoterapia 

Adalimumab 

Etanercept 

Tocilizumab 

Tocilizumab 

 

A associação portuguesa de reumatologia defende que quando um paciente não 

responde a um tratamento biológico, deve-se alterar a terapêutica para outro DMARD 

biológico[20]. Segundo Voll e Kalden[21], isto sucede em cerca de 30% dos casos. Tendo 

em conta que o etanercept, o infliximab e o adalimumab partilham um mecanismo de 

ação comum, a inibição da ação do TNF-α, e probabilidade de resposta a um segundo 

anti-TNF-α é inferior à probabilidade de resposta ao primeiro, e que mesmo respondendo, 

a resposta do segundo poderá ser menos duradoura, o tocilizumab pode se reveler uma 

alternativa valiosa, já que tem um mecanismo de ação diferente.  

 

A descontinuação do tratamento com metotrexato também não é incomum. Num 

estudo feito com 260 pacientes com artrite reumatóide a quem tinha sido prescrito 

metotrexato, mais de 75% descontinuaram o tratamento, sendo as principais motivos os 

efeitos secundários (199 pacientes), resposta inadequada (32) e o fato do metotrexato 

deixar de ser indicado para o paciente em questão[21]. Neste cenário, em que o agente 

biológico deve ser usado em monoterapia, o tocilizumab  é a única alternativa aprovada 

segundo o consenso da sociedade portuguesa de reumatologia. 

 

3.3 Modo de administração 

 

O tocilizumab é administrado de 4 em 4 semanas em perfusão endovenosa, com 

duração de uma hora, numa dose de 8 miligramas por quilo corporal. A documentação 
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técnica refere que não se recomenda doses superiores a 800 mg por perfusão, em 

indivíduos com peso corporal superior a 100 kg. Para que não haja desperdício de 

fármaco, o laboratório produtor disponibiliza  3 embalagens com volumes diferentes. 

 

                                   Figura 5 - Apresentação do ROACTEMRA® (Roche) 

Antes da perfusão, a embalagem primária deve revelar um liquido límpido a 

opalescente, incolor a amarelo pálido, livre de partículas visíveis.  

No entanto, no futuro próximo, a via endovenosa não será a única solução. A 23 

de outubro de 2013, nos Estados Unidos da América, a Food and Drug Administration 

aprovou uma formulação para aplicação por vi subcutânea, que à semelhança do que 

aconteceu com os outros DMARD biológicos para artrite reumatóide, será a via de 

administração preferencial deste tipo de fármacos[22].A 20 de dezembro de 2013, o 

Comité Europeu para Medicamentos de Uso Humano deu parecer positivo à formulação 

subcutânea do tocilizumab[23]. 

 

3.4 Reações adversas 

 

 A IL-6 é uma interleuquina com atividade pleiotrópica. Encontra-se envolvida em 

processos de  diferenciação celular, de linhas hematopoiéticas, pelo que da supressão da 

sua atividade podem resultar neutropenias, trombocitopenias e reativação de infeções. De 

distúrbios da função hepática podem ocorrer o aumento de transaminases hepáticas 

(principalmente a alanina aminotransferase) e alterações no perfil lipídico, enquanto que 

interferências a nível renal podem levar a aumento da tensão arterial. A IL-6 tem papel 

ativo na diferenciação de neurónios, o que pode explicar ocorrências raras de  

polineuropatias desmielinizantes que foram reportadas em  estudos clínicos. Também são 

descritas complicações como a diverticulite, e reações alérgica que pode ocorrer no início 

da perfusão, de gravidade moderada (hipertensão, urticária e erupção cutânea), em 6,9% 
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dos casos, e de gravidade elevada, em reação anafilática que pode por em perigo a vida do 

paciente, e que foi reportada em 0,2% dos casos [24,25]. 

 

3.5 Interações Medicamentosas 

 

 O tocilizumab reduz a expressão de mRNA de várias isoformas do citocromo 

p450 (CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 e CYP3A4) e de proteínas 

transportadoras (OATP1B1), pelo que podem ocorrer alterações da farmacocinética de 

fármacos que são metabolizados por estas enzimas. Dentro do grupo destes fármacos,  os 

que são mais prescritos no CHMA são as estatinas (e neste caso a escolha mais frequente,  

por ser um substrato mais pobre do citocromo p450, é a Rosuvastatina) e os inibidores da 

bomba de protões, do qual o esomeprazol é o mais prescrito, pelo que ajustes devem ser 

feitos neste caso. 

 

3.6 Aconselhamento ao doente 

 

 O aconselhamento ao utente do CHMA deve ser feito de forma a garantir que o 

fármaco seja usado de forma correta, e segura, o que passa por uma explicação cuidada, 

em linguagem simples, da informação indispensável para que este compreenda o 

tratamento.  

 Segundo os estudos clínicos, o paciente pode esperar eficácia clínica perceptível 

em 2 semanas [24]. 

  

                             Figura 6 - Resposta clínica ao Tocilizumab ao longo do tempo[24] 
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No início do tratamento, o paciente deve ser informado das reações adversas mais 

comuns. Os sintomas característicos da diverticulite (a nível gastrointestinal, 

principalmente desconforto, dor e a presença de sangue nas fezes), os sinais de infeção e 

de reação alérgica devem ser referidos, sendo que a Roche® recomenda que seja dado um 

“cartão de alerta” ao doente, que deve acompanhar todo o tratamento, que tive o cuidado 

de encontrar para deixar no CHMA. Este cartão tem  todos os dados importantes do 

tratamento (desde os dados do médico, paciente e calendarização), além da informação 

sobre efeitos secundários mais pertinentes (Anexo 1). 

3.7 – Material de apoio ao Centro Hospitalar do Médio Ave 

O CHMA tem um manual de procedimentos com mecanismos de controlo e 

combate ao desperdício, que determina que “sempre que é distribuído um medicamento 

novo ou um medicamento pouco usado, os SF procedem ao envio de normas para a 

correta manipulação e administração dos mesmos”. Assim, criei um panfleto informativo 

com as instruções destinadas aos Enfermeiros responsáveis pela perfusão e 

armazenamento do medicamento nos serviços(Anexo 2). 

Também recolhi informação pertinente para a base de dados informática do 

CHMA, e efetuei uma simulação do aspeto final da ficha do produto, como pode-se ver 

um exemplo na figura 7. 

 

 

           Figura 7 – Simulação da ficha de produto do tocilizumab para a base de dados. 



	   28	  

3.8 – Farmacoeconomia 

 Segundo o manual de procedimentos com mecanismos de controlo e combate ao 

desperdício do CHMA, “Em ambiente de Comissão de Farmácia e Terapêutica está 

estabelecida a obrigatoriedade de apresentação de estudos de custo-efetividade para todas 

as propostas de introdução de novas terapêuticas medicamentosas”. Para o tocilizumab, 

simulei os valores associados ao tratamento, segundo a tabela 2. 

Tabela 2 - Tabela de preços ROACTEMRA® (Roche) 

Nº registo Infarmed Apresentação Preço (sem IVA) 

5170857 Frasco 80 mg/4 ml 135,20 € 

5170873 Frasco 200 mg/10 ml 338,00 € 

5170915 Frasco 400 mg/20 ml 676,00 € 

 

 A tabela de preços determina que, para um indivíduo com 65Kg, o tratamento por 

cada 4 semanas tenha um custo de 860,60€, sem IVA. Apesar do valor elevado,  o 

laboratório fabricante afirma na sua documentação: “ o tratamento com ROACTEMRA® 

(Roche) tem custos inferiores aos anti-TNFs atualmente disponíveis pelo que a sua 

utilização, em alternativa aos mesmos, apresenta vantagem económica.”  

  

Para justificar os dados apresentados pela indústria farmacêutica, apresentei um 

estudo de farmacoeconomia adaptado à realidade portuguesa. Neste, os autores  

demonstram a relação entre custo e eficácia clínica associada às terapêuticas com 

DMARDs biológicos no tratamento com doentes com artrite reumatóide, e concluem que 

ao proporcionar o atingimento de uma resposta clínica significativa (critério American 

College of Rheumatology 70, ACR70) numa maior proporção de doentes, o 

ROACTEMRA® (Roche) apresenta a melhor relação custo-eficácia entre os fármacos 

biotecnológicos considerados (Tabela 3). O estudo também conclui que a escolha do 

tocilizumab como primeira opção traz vantagens a nível de qualidade de vida para o 

doente[26]. 
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      Tabela 3 - Custo anual estimado para cada opção terapêutica[26] 

 
Fármaco 

(€) 
Administração 

(€) 
Total 
(€) 

Normalizado 
(ACR70) 

Infliximab 7200 124 7324 1,1 

Etanercept 11390 - 11390 1,8 

Tocilizumab 11424 202 11626 1,0 

Adalimumab 12269 - 12269 1,9 

 

No entanto, facilmente se encontra em publicações internacionais estudos 

semelhantes com resultados contraditórios[27], o que somado a um bias de (não) 

publicação de resultados negativos, e de conflitos de interesse, torna complicada a análise 

do verdadeiro impacto económico e de eficácia de novos fármacos[28].  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tabela	  4	  -‐	  Análise custo-efetividade do etanercept no tratamento de Artrite Reumatoide[27].	  

Terapia Custo 
($) 

Custo 
incremental ($) ACR 70 ACR 70 

incremental 

Etanercept 149629,10 - 0,314 - 

Adalimumab 170799,18 21170,08 0,182 0,132 

Infliximab 154113,80 4484,70 0,129 0,185 

Tocilizumab 158693,15 9064,05 0,212 0,102 

 

O Infarmed também já emitiu um relatório de avaliação prévia de medicamento 

para uso humano em meio hospitalar sobre o tocilizumab, onde refere a vantagem 

económica, “ a intervenção terapêutica associada ao tocilizumab apresenta vantagem 

económica face à intervenção terapêutica associada ao medicamento comparador”, neste 

caso o abatacept[29].  
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3.9 Perspectivas futuras 

 

 Encontram-se em estudo outras indicações terapêuticas para o tocilizumab. 

O papel da IL-6 na proliferação de linhas celulares hematopoiéticas torna-o atrativo no 

tratamento de mielomas[30]. O papel estimulador da IL-6 na diferenciação celular de 

linfócitos T helper em linfócitos Th-17 (pró-inflamatórios), e de linfócitos B, fazem com 

que já existam casos da aplicabilidade do tocilizumab em doenças inflamatórias crónicas, 

nomeadamente artrite psoriática, psoríase, pelvespondilite anquilosante e doença 

inflamatória intestinal[31]. 

 

 

III. Conclusão 

 

 A minha passagem pelo CHMA-UF revelou-se fundamental ao concretizar de 

forma objetiva e prática todos os conhecimentos de carácter científico e técnico que fui 

adquirindo ao longo do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. 

 

 Foi um período extremamente enriquecedor, a nível pessoal e profissional. A 

interação com uma equipa de trabalho extremamente competente e motivada, e o primeiro 

contato com o utente e a realidade profissional de um centro hospitalar, trouxe novos 

desafios, cuja superação resultou numa formação mais completa, e mais próxima daquilo 

que se pretende de um Farmacêutico. 
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Anexo 1 – Cartão de alerta do doente, para pacientes em tratamento com o 

ROACTEMRA® (Roche) 
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Anexo 2 – Panfleto com informação sobre a manipulação e administração do 

ROACTEMRA® (Roche) destinado aos Enfermeiros 

 

 




