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1 INTRODUÇÃO  

O objetivo primordial do estágio é a formação adequada ao exercício 

farmacêutico para que este seja desempenhado de forma competente e responsável, 

designadamente nas suas vertentes técnica e deontológica. O estágio complementa a 

formação académica ao permitir o contacto direto com a população e a profissão, 

possibilitando a sistematização de conhecimentos e informação. 

Neste relatório, irei descrever muito sucintamente, as aprendizagens adquiridas 

e atividades desenvolvidas, durante os 4 meses que estagiei na Farmácia Viamial. 

 

2 ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E FUNCIONAL DA FARMÁCIA  

2.1 Localização e horário de funcionamento 

 

A Farmácia Viamial situa-se na Rua do Amial, nº 731, Loja 3, em Paranhos, na 

cidade do Porto. Encontra-se num dos principais acessos à cidade do Porto, e está 

bem localizada em termos populacionais, pois está cercada por uma elevada 

densidade populacional, servindo um vasto número de pessoas. Nas suas vizinhanças 

podemos encontrar escolas, colégios, casas de comércio, um hotel, o pólo 

universitário da Asprela e o Hospital de S. João. Verifica-se por isso, uma grande 

heterogeneidade na população que recorre frequentemente à farmácia.  

De acordo com o disposto no Decreto-Lei (DL) n.º 307/2007, de 8 de Março [1], 

a FV está aberta ao público desde as 8h30 até às 21 horas, de segunda a sábado. 

Para além deste horário cumpre os turnos de noite obrigatórios, de acordo com o 

calendário de serviço das farmácias da zona. 

 

2.2 Recursos Humanos 

 

As farmácias devem dispor de pelo menos um diretor técnico e de outro 

farmacêutico, e de uma equipa constituída na sua maioria por profissionais da 

farmácia, de acordo com as disposições exigidas no DL n.º 307/2007, de 31 de agosto 

[1], que regula a reorganização jurídica do sector das Farmácias. Assim, nos seus 

quadros de pessoal a FV tem uma Diretora Técnica: Dra. Maria José Almeida e três 

farmacêuticos (a Dra. Marta Quintela, o Dr. Luís Rodrigues e o Dr. Pedro Sousa) 

 

 

2.3 Espaço Exterior 
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Exteriormente, apresenta-se com um aspeto caraterístico e profissional onde é 

facilmente visível a inscrição “Farmácia Viamial” e o símbolo “cruz verde”. A fachada é 

constituída por uma porta envidraçada e uma grande montra de exposição que 

constitui a primeira linha de comunicação com o utente, por meio de campanhas de 

marketing. Através desta montra é possível a fácil visualização e divulgação 

publicitária dos produtos de dermocosmética ou medicamentos não sujeitos a receita 

médica (MNSRM), sendo frequentemente remodelada de acordo com promoções 

vigentes e a época do ano. A entrada é ampla e possui uma rampa a ligar a via pública 

à farmácia, permitindo um fácil acesso a todos os utentes, incluindo crianças, idosos, 

grávidas e portadores de deficiência motora. Na porta está afixado o horário de 

funcionamento, o nome do Diretor Técnico e ainda as farmácias de serviço. Todas 

estas disposições obedecem ao DL nº307/2007 [1]. 

2.4 Espaço Interior (Anexo I) 

 

 A FV possui apenas um piso que tem as quatro áreas mínimas dispostas no DL 

nº 171/2012, de 1 de agosto [2]: sala de atendimento ao público; armazém; laboratório 

e instalações sanitárias. Para além destas a FV inclui ainda gabinetes destinados a um 

atendimento mais personalizado do utente e à realização de rastreios de saúde, um 

gabinete de apoio e gestão, uma área destinada à receção e conferência de 

encomendas, uma pequena copa e espaço para o pessoal e um armazém para os 

excedentes de medicamentos, produtos cosméticos e de higiene corporal (PCHC) e 

dispositivos médicos (DM). 

 

2.4.1 Área de atendimento ao público 

 

É a zona mais ampla da farmácia, pensada de forma a proporcionar ao utente 

um ambiente agradável e acolhedor. Dispõe de um balcão de atendimento que contém 

3 terminais que facultam um atendimento mais personalizado e discreto, cada um com 

o respetivo computador, leitor ótico de código de barras, impressora de balcão, gaveta 

para receitas, um terminal multibanco disponível em cada balcão, e uma caixa 

automática comum a todos os balcões. Entre os terminais existem pequenos 

expositores de DM, que conferem mais privacidade ao atendimento. Atrás dos balcões 

encontram-se lineares e gavetas com diversos produtos e MNSRM, agrupados 

segundo indicação farmacoterapêutica ou segundo categorias específicas, o que 

facilita o atendimento e diminui o tempo de espera do utente. Na área exterior ao 

balcão estão dispostos os lineares de produtos de dermofarmácia e cosmética, 

puericultura, podologia, cuidado capilar, higiene corporal, preservativos, e produtos 
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sazonais (ex: protetores solares) organizados de forma atrativa, facilitando quer aos 

utentes, quer aos profissionais o contacto com os diversos artigos. Nesta área existe 

ainda uma zona destinada ao entretenimento de crianças, três cadeiras que permitem 

o descanso dos utentes durante o tempo de espera e uma balança eletrónica. 

 

2.4.2 Área de atendimento personalizado 

Este espaço, independente da zona de atendimento, destina-se à prestação de 

serviços farmacêuticos, como a determinação dos parâmetros bioquímicos e da 

pressão arterial e a administração de vacinas e injetáveis. Permite ainda as medições 

para compra de meias, e as consultas de nutrição e podologia. É também um espaço 

de excelência quando se torna necessário estabelecer um diálogo utente-farmacêutico 

mais privado e demorado.  

 

2.4.3 Área de stock ativo 

Nesta zona encontra-se um armário constituído por gavetas, onde se 

encontram a maioria dos medicamentos dispostos por ordem alfabética. Na parte 

inferior do armário existem gavetões onde podemos encontrar as formas 

farmacêuticas orais líquidas também organizadas alfabeticamente, sendo que o último 

gavetão se destina ao armazenamento de sabões e medicamentos capilares. Existem 

gavetas específicas e separadas para os produtos de uso veterinário, para os 

estupefacientes e psicotrópicos. 

 

2.4.4 Área de receção, conferência e emissão de encomendas 

Esta secção da farmácia está equipada com computador e sensor de leitura 

ótica, impressora fiscal, etiquetas de preço, fax, fotocopiadora e telefone, permitindo 

um fácil processamento das encomendas. Também é neste local que se arquiva a 

documentação contabilística (faturas, notas de devolução e notas de crédito dos 

fornecedores). Ainda nesta zona, e de modo a permitir um rápido armazenamento dos 

produtos termolábeis no momento da receção de encomendas, encontra-se localizado 

um frigorífico, próximo da área de stock ativo. 

 

2.4.5 Área de armazenamento 

É aqui que se encontra o stock de reposição. Os medicamentos estão 

dispostos por ordem alfabética, sendo que algumas marcas de medicamentos 

genéricos (MG) têm local próprio e separado devido ao elevado stock. Os PCHC estão 

essencialmente organizados por marcas. Existem ainda espaços próprios para o 

armazenamento de MNSRM, medicamentos veterinários e outros produtos como 

fraldas, material de penso e dispositivos médicos. Todos os produtos em “stock” estão 
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organizados de modo a que os produtos com menor prazo de validade sejam os 

primeiros a sair – “First expired, first out” (FEFO) e os sem prazo de validade 

obedecem ao princípio “First in, first out” (FIFO). 

 

2.4.6 Laboratório 

Constitui uma área essencialmente destinada à preparação de manipulados e à 

reconstituição de preparações extemporâneas. O diverso material de laboratório está 

protegido em armários, estando separadas as substâncias ativas das matérias-primas. 

Estas encontram-se rotuladas e organizadas 

 

3 FONTES DE INFORMAÇÃO 

Por vezes pode ser necessário obter informação adicional para garantir um 

serviço seguro e profissional no esclarecimento ao utente. Para isso a farmácia deverá 

o dispor nas suas instalações de um exemplar da Farmacopeia Portuguesa (DL nº 

307/2007, de 31 de agosto [1]). Para além desta fonte a FV possui ainda o Formulário 

Galénico Português, o Prontuário Terapêutico e Índice Nacional Terapêutico. 

 

4 SISTEMA INFORMÁTICO 

 

Com o intuito de simplificar e sistematizar diversos procedimentos essenciais 

ao correto desempenho das funções essenciais à atividade da farmácia, é usado um 

sistema informático, o Sifarma 2000 (SI). Este sistema diminui o erro humano e 

permite dispensar mais tempo com o utente e menos na gestão e organização da 

farmácia. Este sotware é muito intuitivo, tornando-se muito fácil perceber o seu 

funcionamento e variadas aplicações. 

 

5 STOCK DE MEDICAMENTOS 

 

A gestão dos stocks é um fator determinante para a solidez financeira da 

farmácia e para a contínua satisfação do utente. O stock de um medicamento ou 

produto de saúde deve ser determinado tendo em conta a média de consumo do 

produto, a sazonalidade do mesmos, a publicidade nos meios de comunicação dos 

MNSRM, os hábitos de prescrição na zona, as condições de negociação com 

fornecedores, a margem de lucro e o espaço disponível para o armazenamento. 

Atualmente, e tendo em consideração a quantidade significativa de produtos 

esgotados, uma boa gestão do stock possibilita muitas vezes criar uma reserva 

estratégica, que coloca a farmácia numa posição diferencial em relação às restantes.  
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O processo da gestão de stocks é facilitado pela utilização do SI, o qual 

permite a consulta do histórico de vendas, e a determinação das quantidades mínimas 

e máximas dos produtos, gerando diariamente e de forma automática encomendas 

para fornecedores pré-estabelecidos. 

Enquanto estagiava na FV, foi decidido fazer-se uma revisão dos stocks 

máximo e mínimo de praticamente todos os produtos disponíveis na farmácia com 

base no consumo dos últimos 12 meses, ou mais quando necessário. Esta foi uma 

tarefa em que fui ajudando, nas alturas em que a afluência de utentes era menor. 

 

6 GESTÃO FINANCEIRA E OUTROS ASPETOS ADMINISTRATIVOS 

6.1 Encomendas 

 

Para adquirir medicamentos e outros produtos de saúde a farmácia pode 

recorrer a distribuidores grossistas (intermediários entre os laboratórios e a farmácia), 

ou diretamente aos laboratórios de indústria farmacêutica (compras diretas). O mais 

comum é a aquisição através dos distribuidores, ficando a encomenda aos laboratórios 

reservada para situações mais pontuais em que as quantidades de produto a 

encomendar e vantagens económicas o justifiquem. 

A FV trabalha diariamente com dois armazenistas principais, a COOPROFAR e 

a Alliance Healthcare, trabalhando pontualmente com a COFANOR. Trabalhar com 

diferentes distribuidores permite à farmácia ter acesso aos produtos em falta no menor 

período de tempo possível e beneficiar de melhores ofertas em termos económicos.  

São feitas duas encomendas por dia a cada um dos fornecedores principais, 

uma até às 13h e outra até às 18h, com o auxílio do SI. Este sistema informático 

estabelece automaticamente, e tendo em conta stocks mínimos pré-estabelecidos, 

uma proposta de encomenda. Neste ponto, o operador deve avaliar a proposta criada 

pelo SI e adicionar ou excluir certos produtos da referida encomenda (observando, por 

exemplo, o número médio de vendas e o número de vendas do mês em curso) e 

analisar se existem bonificações vantajosas para a farmácia. Finalizando a 

encomenda, esta é transmitida ao armazenista. Esta é uma tarefa de alta 

responsabilidade, e por isso, foi-me apenas dada a possibilidade de assistir enquanto 

os meus colegas realizavam encomendas. 

No entanto, ao longo do dia podem surgir situações que requerem a realização 

de encomendas adicionais, quer de uma forma instantânea (o SI permite faze-lo no 

separador Encomendas Instantâneas) quer por contacto telefónico com os 

fornecedores (principalmente nas situações em que o produto é considerado 

Esgotado, o contacto telefónico é essencial para confirmar se o distribuidor não tem o 
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produto noutro armazém do país). Para além destas encomendas instantâneas, que 

fazia sempre que um utente precisava, foi-me ainda pedido para contactar quase 

diariamente os armazenistas de forma a encomendar produtos que se encontrassem 

Rateados ou Esgotados, de forma a estarem disponíveis na farmácia quando um 

utente os requisitasse. 

Quando a encomenda é entregue, o farmacêutico rubrica o documento que 

comprova a chegada da mesma e verifica se chegou algum produto que preciso de um 

armazenamento especial, como é o caso dos termolábeis que deverão ser colocados 

imediatamente no frigorífico. A encomenda chega sempre acompanhada por uma 

fatura ou guia de remessa, que contém diversa informação que devemos conferir à 

medida que vamos processando a encomenda através do SI. A informação a conferir 

é: a designação do produto, sua dose e número de unidades por embalagem; a 

quantidade pedida/enviada; o prazo de validade; estado de conservação da 

embalagem; o preço de venda à farmácia e o preço de venda ao público (PVP). Os 

MNSRM não têm muitas vezes um PVP estabelecido. Nestes casos, a margem de 

lucro é estabelecida pela farmácia e o PVP marcado na caixa. Para a conclusão da 

receção da encomenda deve-se verificar se o valor da incidência (sem IVA) e a 

quantidade de artigos rececionada é condizente com a fatura. A receção de 

encomendas foi uma tarefa que me foi muito confiada, (sempre com o auxílio de um 

colega com mais experiência quando era necessário ajustar o PVP). 

 

6.2 Armazenamento 

 

Depois da receção da encomenda, segue-se o armazenamento dos 

medicamentos e todos os outros produtos. Os medicamentos são guardados em local 

onde só os profissionais têm acesso, por ordem alfabética, como referido 

anteriormente, e separando os psicotrópicos dos restantes, devido ao seu apertado 

controlo. Os MNSRM e PCHC são colocados na área de atendimento ao público. Este 

foi uma das principais funções que realizei no início do estágio, ate porque a farmácia 

encontrava-se em período de reorganização de todas as gavetas e do armazém. Esta 

situação possibilitou-me um elevado contacto com os diferentes fármacos e aprender 

os nomes (Denominação Comum Internacional (DCI) e comercial) e indicações 

terapêuticas de vários fármacos, o que se revelou bastante útil mais tarde, no 

atendimento ao público.  

 

6.3 Controlo dos prazos de validade 
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Para além do momento de receção e dispensa do produto, os prazos de 

validade devem ser conferidos no início de cada mês. Para tornar esta tarefa mais 

fácil, é possível criar através do SI uma listagem com os produtos cuja validade 

termina num prazo estabelecido pelo operador. Na FV eram usadas duas listas. Uma 

com os produtos cuja validade terminava no mês em questão, confirmada 

manualmente, e que permitia retirar estes produtos do stock, e devolvê-los ao 

fornecedor. E outra com os produtos com validade curta, o que permitia criar 

chamadas de atenção para os mesmos, através de post-it, de forma a garantir o seu 

escoamento rápido.  

Esta foi uma tarefa que executei nos 4 meses de estágio, e que, aliada a outras 

que me foram solicitadas (reorganização da farmácia e revisão do stocks), me incitou 

a sugerir uma pequena mudança no funcionamento da farmácia. Assim sugeri a 

criação de uma estante própria para colocar os MNSRM e PCHC com validade curta 

ou stock abundante, em local visível e todos os farmacêuticos, para que soubessem 

que os deviam indicar quando o Aconselhamento Farmacêutico assim o permitisse. 

Junto a esta estante existe um quadro com todos os produtos existentes na farmácia 

passíveis de Indicação Farmacêutica, agrupados por área ou fim. Criei este quadro 

após consulta dos rótulos de todos os produtos e o documento final foi revisto por um 

dos farmacêuticos. Surgiu também a ideia de sublinhar os produtos com escoamento 

urgente a vermelho, seguidos dos de escoamento mais ou menos urgente a amarelo. 

Durante o meu estágio revi este documento uma vez, uma vez que os produtos com 

maior stock se foram alterando. Na época de Outono/Inverno será necessário fazer 

uma revisão adicionando algumas caixas de texto relacionadas com 

Gripe/Constipação e outra com Tosse, e será possível excluir as caixas de Solares e 

Viagens, adaptando este quadro e a Indicação Farmacêutica à época do ano e 

afeções mais comuns a cada uma. Este Quadro pode ser consultado no Anexo II. 

 

6.4 Devoluções 

 

As devoluções aos fornecedores são feitas em situações em que os prazos de 

validade dos produtos se aproximam do fim, mas também em situações em que os 

produtos são pedidos por engano; os produtos estão danificados, ou em que sejam 

alvo de recolha por indicação do INFARMED ou do laboratório que os comercializa. A 

devolução é realizada através do SI que emite uma nota de devolução em triplicado, 

sendo que o original e duplicado, devidamente carimbados e assinados são enviados 

juntamente com o produto para o fornecedor, ficando uma cópia arquivada na 

farmácia. O fornecedor poderá trocar o produto devolvido por outro igual, emitir uma 

nota de crédito, ou rejeitar a devolução. 
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7  CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS 

O artigo 33º do DL n.º 307/2007 de 31 de Agosto [1], estabelece que produtos 

podem as farmácias fornecer ao público. 

 

7.1 Medicamentos 

 

De acordo com o DL n.º 176/2006, de 30 de agosto [3] os medicamentos podem 

ser classificados quanto à sua dispensa em: Medicamentos sujeitos a receita médica 

(MSRM) ou Medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM). 

Está sujeito a receita médica, o medicamento que preencha uma das seguintes 

condições: 1) constitua um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente; 2) 

contenha substâncias cuja atividade ou reações adversas são indispensáveis 

aprofundar; 3) destina-se a ser administrado por via parentérica. 

Os MNSRM são todos aqueles que não preencham nenhuma das condições 

acima descritas. Estes podem ser vendidos nas farmácias ou locais de venda livre 

autorizados para o efeito. Não são comparticipados sendo o seu PVP sujeito ao 

regime de preços livres.  

 

7.2 Produtos cosméticos e de higiene corporal 

 

Os produtos cosméticos são definidos no DL n.º 189/2008, de 24 de Setembro 

[4] (alterado pelo DL n.º 115/2009, de 18 de Maio). Estes podem ser indicados por um 

dermatologista ou procurados espontaneamente pelos utentes preocupados com a 

sua aparência e saúde. A ajuda do farmacêutico na escolha do produto ideal é muitas 

vezes requerida. Para responder a estas solicitações, o farmacêutico deverá saber 

avaliar o tipo de pele, o seu estado e as suas necessidades, e ainda possuir um 

conhecimento abrangente, acerca das diferentes gamas e artigos, que lhe permita 

aconselhar os produtos adequados a cada situação, de forma a obter o resultado que 

o utente pretende. Para isto, as diferentes marcas disponíveis no mercado oferecem 

formações sobre as suas gamas, algumas das quais tive a oportunidade de assistir. 

Estas formações revelaram-se essenciais na hora de auxiliar os utentes da farmácia 

na escolha do produto que melhor servia a sua pele, cabelo, unhas ou outros. Foi 

nestas formações que aprendi que perguntas se devem colocar de forma a retirar o 

máximo de informação numa conversa curta e que mantenha o utente motivado para a 

compra. Durante o estágio pude pôr em prática estas entrevistas e o meu 
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conhecimento sobre algumas gamas de produtos, recorrendo, sempre que necessário, 

aos colegas mais experientes.  

 

7.3 Medicamentos manipulados (MM) 

 

De acordo com o DL n.º 176/2006, de 30 de Agosto [3], entende-se por fórmula 

magistral: “qualquer medicamento preparado numa farmácia de oficina ou serviço 

farmacêutico hospitalar, segundo uma receita médica e destinado a um doente 

determinado” e preparado oficinal “qualquer medicamento preparado segundo as 

indicações compendiais de uma farmacopeia ou de um formulário oficial, numa 

farmácia de oficina ou em serviços farmacêuticos hospitalares, destinado a ser 

dispensado diretamente aos doentes assistidos por essa farmácia ou serviço”. 

A evolução na prática farmacêutica levou a uma queda acentuada na procura 

deste tipo de medicamentos. A FV atualmente não produz MM contando com a 

preciosa ajuda de uma outra farmácia, sempre que este tipo de produtos é solicitado. 

Exceção feita para os papéis medicamentosos de borato de sódio, os quais tive 

oportunidade de preparar. 

 

7.4 Suplementos alimentares e produtos de alimentação especial 

 

Os suplementos alimentares são produtos utilizados com a finalidade de 

complementar e/ou suplementar um regime alimentar normal, constituindo fontes 

concentradas de nutrientes, isolados ou em associação. As causas mais comuns para 

a procura destes produtos são a fadiga, os problemas de memória ou concentração e 

o emagrecimento. Na dispensa destes produtos deve ser sempre aconselhada uma 

dieta equilibrada, relembrando que estes não são substitutos da alimentação.  

Os géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial são 

adequados às necessidades nutricionais de determinados grupos de indivíduos, 

nomeadamente: 

 Indivíduos cujos processos de assimilação ou metabolismo se encontrem 

perturbados (ex: isentos de glúten, lactose ou para diabéticos); 

 Indivíduos que se encontrem em condições fisiológicas especiais; 

 Latentes ou crianças de pouca idade em bom estado de saúde. 

Na FV pude contactar, principalmente, com os diferentes leites adequados às 

necessidades do bebé e que acompanham o seu crescimento, desde leites para 

lactentes, de transição, hipoalergénicos, antirregurgitantes, enriquecidos em ferro, 

antidiarreicos e antiobstipantes. 
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De modo a otimizar o aconselhamento por mim prestado, tornou-se necessário 

estudar a composição de cada produto, no início do meu período de estágio. 

 

7.5 Medicamentos e produtos veterinários 

 

O DL n.º 148/2008, de 29 de Julho [5], estabelece o regime jurídico dos 

medicamentos de uso veterinário, passado para a alçada da Direção Geral de 

Veterinária.  

Os mais procurados são os desparasitantes internos e externos para animais 

de companhia. No entanto também tive oportunidade de contactar com antibióticos e 

anticoncecionais de uso veterinário. Inicialmente senti alguma dificuldade em relação a 

este tipo de produtos, pois apesar de serem classes de fármacos já estudadas, este 

estudo não era direcionado para os casos em que o doente era um animal.  

 

7.6 Dispositivos médicos 

 

O DL n.º 145/2009, de 17 de Junho [6] , define e estabelece todas as regras 

relativas aos DM e respetivos acessórios.  

Ao longo do estágio, contactei frequentemente com: material ortopédico 

(bengalas, canadianas, meias, pulsos e pés elásticos), artigos de penso, material para 

ostomizados, sistemas para administração parentérica, artigos para grávidas e 

material de puericultura. Para as meias de descanso e de compressão, e para os pés 

elásticos deve-se ter em consideração as medidas de cada indivíduo. Para este efeito 

pude observar e tirar as medidas necessárias para dispensar o artigo mais adequado 

à pessoa, sendo que estas medidas devem ser registadas pela manhã. Tive também 

necessidade de me informar acerca dos nebulizadores para bebé disponíveis no 

mercado, tipos de chupeta e biberões, pois foram produtos que me foram solicitados 

enquanto prestava apoio no atendimento ao público. 

 

 

 

7.7 Produtos Fitoterapêuticos 

 

O DL n.º 176/2006, de 30 de Agosto [3] define “medicamentos tradicionais à 

base de plantas”, regulamentando também as condições do seu fabrico e distribuição. 

Os mais comuns são as formulações contendo valeriana e sene, e vários tipos de 

infusões, sendo procurados para emagrecimento, transtornos digestivos (obstipação, 

flatulência) e transtornos psíquicos (ansiedade, insónia, stress) 
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Há uma ideia generalizada de que “o que é natural é bom” e que estes 

produtos não apresentam toxicidade. Cabe ao farmacêutico alertar para os cuidados a 

ter no uso destas substâncias e procurar evitar possíveis interações com 

medicamentos. 

Na FV, estes produtos não são muito explorados, com exceção de algumas 

infusões, principalmente as de regulação do trânsito intestinal. A FV possui uma tabela 

com as infusões que se adequam a cada problema de saúde, tornando a informação 

fácil e rápida de consultar, permitindo um melhor serviço ao público. 

 

8 DISPENSA DE MEDICAMENTOS 

Como descrito nas Boas Práticas Farmacêuticas para a farmácia comunitária 

(BPF) [7], a dispensa de medicamentos é o ato profissional em que o farmacêutico, 

após avaliação da medicação, cede medicamentos ou substâncias medicamentosas 

aos doentes mediante prescrição médica ou em regime de automedicação ou 

indicação farmacêutica, acompanhada de toda a informação indispensável para o 

correto uso dos medicamentos. É muito importante que o farmacêutico avalie a 

medicação dispensada, com o objetivo de identificar e resolver problemas 

relacionados com os medicamentos (PRM), protegendo o doente de possíveis 

resultados negativos associados à medicação. 

 

8.1 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

 

8.1.1 Prescrição médica e validação da mesma 

 A prescrição médica deve ser efetuada por via eletrónica e deve incluir, 

obrigatoriamente, a DCI da substância ativa. A prescrição pode, excecionalmente, 

incluir a denominação comercial ou indicação do nome do titular da autorização de 

introdução no mercado (AIM), nas situações em que não exista medicamento genérico 

ou este não seja comparticipado pelo Estado e no caso de haver justificação técnica 

do prescrito. Esta justificação deve ser mencionada de forma correta pelo prescritor 

em local próprio da receita. As três exceções consideradas são:  

a) medicamento com margem ou índice terapêutico estreito; 

b) intolerância ou reação adversa prévia; 

c) continuação do tratamento superior a 28 dias. 

No caso da exceção a) e b), o farmacêutico pode apenas dispensar o 

medicamento constante na receita. Já no caso da exceção c), o utente pode optar por 

medicamentos equivalentes ao prescrito, desde que apresentem um PVP inferior. 
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Excecionalmente, a prescrição pode ser efetuada por via manual (situações de 

falência do sistema informático; inadaptação fundamentada do prescritor; prescrição 

ao domicilio; outras situações até a um máximo de quarenta receitas mensais). 

 

8.1.2 Aviamento da receita 

Neste momento o farmacêutico deverá proceder à verificação da validade da 

receita. Para isso deverá verificar os seguintes elementos, de acordo com a Portaria nº 

137-A/2012, de 11 de maio [8]:  

 Número da receita e respetiva representação em código de barras; 

 Identificação do médico prescritor; 

 Local de prescrição(não obrigatório nas receitas escritas à mão); 

 Nome e número do utente; 

 Entidade financeira responsável; 

 Regime especial de comparticipação, quando aplicável; 

 Identificação do medicamento por DCI, dosagem, forma farmacêutica, 

apresentação, número de embalagem e posologia; 

 Data de prescrição; 

 Período de validade; 

 Assinatura do prescritor 

Tendo em conta a opção do utente procede-se à recolha do(s) medicamento(s) 

e à transmissão da informação relativa ao medicamento, de forma verbal e/ou escrita. 

O estabelecimento de um diálogo simples e claro, capaz de esclarecer, motivar e 

sensibilizar o utente para uma utilização racional da terapêutica e para uma melhor 

adesão à mesma, é responsabilidade do farmacêutico. Por fim procede-se à 

impressão do documento para faturação no verso da receita, ao pagamento e à 

impressão da fatura. 

Além de todos os aspetos mencionados é ainda de referir que no ato de 

atendimento o farmacêutico deve ter em conta que face à prescrição de uma 

embalagem inexistente, por ter sofrido um redimensionamento ou caso o médico não 

especifique dose ou dimensão da embalagem, deve ser dispensada a dose mínima 

comercializada e a embalagem de menores dimensões, atentando se a dispensa é 

para adultos, crianças ou latentes. Importa acrescentar que em certos casos a 

dimensão da embalagem prescrita não esta disponível, assim a dispensa deve ser o 

mais próximo possível da mesma, não sendo aceitáveis desvios superiores a 50% do 

prescrito. Além do mencionado, deve ser, sempre que possível, dispensada a 

embalagem de menor custo para o utente, salvo opção contrária deste. 

 

8.1.3 Entidades de comparticipação 
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A maioria dos medicamentos existentes nas farmácias portuguesas é 

comparticipada, sendo variável o grau de comparticipação consoante a entidade que o 

comparticipa e o tipo de medicamento. A comparticipação do estado no preço dos 

medicamentos prescritos aos utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS) é 

estabelecida com base num sistema de escalões, em função da classificação 

farmacoterapêutica do medicamento. Existem ainda regimes de comparticipação para 

pensionistas, utentes diagnosticados com patologias especiais, ou utentes que 

beneficiam de outros organismos de comparticipação para além do SNS (por exemplo: 

CGD, SAMS, SAVIDA). 

 

8.1.4 Faturação 

De acordo com o plano de comparticipação, no momento da dispensa do 

MSRM é atribuído à receita um número, um lote e uma série, sendo agrupadas em 

lotes de 30 receitas para se proceder à sua faturação. [9] 

Todas as receitas são enviadas, mensalmente, para o Centro de Conferência 

de Faturas, no caso da entidade responsável ser o SNS, ou para a Associação 

Nacional de Farmácias no caso de se tratar de outros organismos, para que a 

farmácia receba o valor das comparticipações. Previamente todas as receitas são 

conferidas de forma a evitar erros que possam implicar a devolução das mesmas. 

 

8.2 Dispensa de Psicotrópicos/Estupefacientes 

 

Esta medicação deve obedecer a legislação especial, uma vez que atua no 

Sistema Nervoso Central, com margem terapêutica estreita, podendo causar 

dependência física ou psíquica.  

Essa legislação está confinada ao DL n.º 15/93 de 22 de janeiro [10], que define 

a nível jurídico a aquisição, a distribuição, a prescrição e a dispensa destas 

substância, de forma a conseguir um controlo apertado que evite o seu uso para fins 

ilícitos ou abusivos. 

Na aquisição, este tipo de medicação segue um processo semelhante ao da 

restante. É usado o sistema de encomendas do SI, e a distribuição é feita em conjunto 

com os outros produtos. Mas, neste caso, para além da fatura é enviada também uma 

requisição em duplicado, onde figura o nome da substância, a quantidade entregue, a 

data do pedido, o número da requisição e o número de registo interno.  

Esta medicação é sujeita a receita médica e o método de dispensa é muito 

semelhante ao dos outros MSRM. No entanto, o SI está configurado de forma a 

identificar estes fármacos como sendo um grupo especial, exigindo o preenchimento 

de certos campos, como: o nome do médico, do utente e do adquirente; a morada e o 
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código postal do utente e do adquirente; o número do BI e idade do adquirente. O 

adquirente deve sempre apresentar um documento de identificação. Tal como nos 

MSRM, a dispensa termina com a impressão do faturado e dos dados do adquirente 

no verso da receita, com as assinaturas do mesmo e do farmacêutico e do carimbo da 

farmácia. São impressas também duas cópias do documento de dispensa de 

psicotrópicos (ou talão de venda), que devem ser guardadas, juntamento com a 

fotocópia da receita nos arquivos da farmácia, e deverão ser mantidos durante três 

anos. 

 

8.3 MNSRM 

 

Estes medicamentos são procurados em situações de automedicação ou 

indicação farmacêutica. 

 

8.3.1 Automedicação 

Com o Despacho n.º 2245/2003, de 16 de janeiro [11], criou-se um grupo de 

consenso sobre automedicação com o intuito de criar uma lista de situações passíveis 

de automedicação. 

A automedicação é a utilização dos MNSRM por iniciativa própria, de forma 

responsável, sempre que se destine ao alívio e tratamento de queixas de saúde 

passageiras e sem gravidade, com a assistência ou aconselhamento opcional de um 

profissional de saúde. Este comportamento não deve ser adotado por mulheres 

grávidas ou a amamentar, nem por bebés. Atualmente, o acesso a inúmeras fontes de 

informação (publicidade, internet, …) confere uma sensação de segurança aos 

consumidores no momento de escolher o MNSRM mais indicado no seu caso. No 

entanto, esta informação pode ser insuficiente ou inadequada, pelo que o farmacêutico 

deve sempre intervir com os seus conhecimentos farmacoterapêuticos nestas 

situações. Assim poderá maximizar os ganhos em saúde ou detetar situações que 

precisam de acompanhamento médico o mais cedo possível. 

Durante o estágio foram inúmeras as situações de automedicação com que me 

deparei. Aprendi que o importante era perguntar ao utente por que razão estava a 

escolher determinado produto, se já o teria utilizado antes e se tinha surtido efeito. 

Neste ponto, e dependendo da disponibilidade e experiência prévia do doente, podia 

vender-lhe o produto inicialmente pedido ou apresentar outras alternativas existentes 

justificando as vantagens e desvantagens de cada uma. A última palavra deve caber 

sempre ao utente, para que se sinta responsável pela sua escolha e comprometido a 

seguir corretamente as indicações dadas pelo farmacêutico. 
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8.3.2 Indicação Farmacêutica 

 

De acordo com as BPF [7] a indicação farmacêutica é “o ato profissional pelo 

qual o farmacêutico se responsabiliza pela seleção de um medicamento não sujeito a 

receita médica e/ou indicação de medidas não farmacológicas, com o objetivo de 

aliviar ou resolver um problema de saúde considerado como um transtorno menor ou 

sintoma menor, entendido como problema de saúde de caráter não grave, 

autolimitante, de curta duração, que não apresente relação com manifestações 

clínicas de outros problemas de saúde do doente”. Assim, a indicação farmacêutica é 

o ato, por excelência, do farmacêutico. 

Inicialmente, deverá recolher informação sobre o motivo que levou o utente a 

procurar a sua ajuda (sintoma ou sinal; duração do problema de saúde; intensidade 

dos sintomas); depois deverá procurar saber mais o estado geral do doente (história 

clínica e médica), para procurar relação com as queixas. Por último, deverá perguntar 

que medicamentos o doente toma, para procurar eventuais interações; alergias 

medicamentosas ou outros medicamentos já tomados em situações semelhantes. 

Chega então a altura da seleção do princípio ativo, dose, forma farmacêutica, 

frequência de administração e duração do tratamento mais adequado, de acordo com 

as Normas de Orientação Farmacêuticas. Poderão também ser aconselhadas medidas 

não farmacológicas para complementar o tratamento. Todo este processo pode ser 

guiado pela Norma sobre Indicação Farmacêutica criada pela Ordem dos 

Farmacêuticos, que tem como objetivo normalizar as práticas de Aconselhamento 

Farmacêutico na Farmácia de Oficina. [12] 

Antes de terminar o Aconselhamento, o farmacêutico da FV deve ainda 

consultar a estante e documento que lhe está anexado, citado em 6.3,o que permite 

satisfazer as necessidades do utente e trabalhar continuamente numa gestão eficaz e 

racional dos stocks. 

 

Durante o estágio, deparei-me com várias situações de automedicação e 

indicação farmacêutica, nomeadamente em casos de constipação, pernas cansadas, 

obstipação, diarreia, pediculoses, tosse, queimaduras solares, picadas de insetos e 

alergias. Para os resolver usei os conhecimentos adquiridos durante o Mestrado, com 

o estudo de casos clínicos, mas também a preciosa ajuda dos meus colegas da FV. 

 

9 OUTROS SERVIÇOS E CUIDADOS DE SAÚDE PRESTADOS NA FARMÁCIA 

 

9.1 Determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos 
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As farmácias, apesar de entidades privadas, ocupam um espaço importante no 

Serviço Nacional de Saúde, por serem de acesso fácil e universal. O seu papel como 

serviço primário de saúde tem vindo a afirmar-se ao longo dos tempos. É aqui que 

entra este serviço de avaliação de parâmetros bioquímicos. A avaliação de níveis de 

glicose, colesterol ou outros permite identificar precocemente casos não 

diagnosticados e acompanhar a evolução de doentes já medicados, de uma forma 

próxima. Este tipo de serviço, permite também que cada um assuma 

responsabilidades pela sua saúde, pela possibilidade de recorrer a estes serviços de 

forma espontânea, o que vai de encontro a evolução dos sistemas de saúde, que 

pretendem ser cada vez menos “paternalistas”. 

Na FV o mais procurado era a medição da Pressão Arterial, mas também da 

Glicemia, do Colesterol, dos Triglicerídeos e do Ácido Úrico. 

Esta foi uma tarefa que desde cedo me foi confiada, o que me incitou a 

consolidar bem os meus conhecimentos acerca de valores de referência e medidas 

que devem ser tomadas quando estes não estão presentes, para que o meu papel 

fosse o mais correto e sensato.   

 

9.2 Administração de medicamentos e vacinas não incluídas no PNV  

 

De acordo com a Portaria 1429/2007, de 2 de Novembro [12], as Farmácia 

podem prestar Serviços como a administração de vacinas não incluídas no Plano 

Nacional de Vacinação.  

A FV disponibiliza a todos os seus utentes um local onde pode ser prestado 

este serviço, por profissionais devidamente habilitados para o efeito. Todas as 

injeções realizadas são passíveis de registo. 

Sobre este assunto desenvolvi um trabalho que visava não só a legislação que 

regula este serviço, como as informações sobre vacinação que devem ser 

disponibilizadas à população. 

 

9.3 Valormed 

 

Para evitar possíveis danos ambientais causados por medicamentos, as 

farmácias e a empresa Valormed desenvolveram um programa que facilita a recolha 

de medicamentos fora do prazo de validade ou fora de uso nas farmácias. Durante o 

estágio pude auxiliar na preparação dos contentores cheios, de forma a serem 

recolhidos pelos armazenistas. [13] Este serviço que as farmácias prestam é do 

conhecimento da população, que está consciente da necessidade do tratamento 
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especial para estes resíduos, entregando cada vez mais os medicamentos fora de uso 

nas farmácias. 

 

9.4 Farmacovigilância 

 

Deve ser uma prática constante a cada profissional de saúde no âmbito de 

identificar, quantificar, avaliar e prever os riscos do uso de medicamentos e 

dispositivos médicos comercializados. O alerta de possíveis reações adversas ao 

medicamento, deve ser feito pelas farmácias reportar ao INFARMED, de acordo com o 

DL nº 307/2007, de 31 de agosto [1], através do preenchimento de um formulário. 

Apesar de me ter sido explicado o processo, não houve necessidade de 

reportar nenhum caso, durante o meu período de estágio. 

 

9.5 Projeto FARMA|Inove  

No âmbito do estudo da FARMA|inove, “Prevalência e Caracterização de 

Doentes Idosos Polimedicados da Zona Norte de Portugal”, realizei algumas 

entrevistas aos utentes da FV, contribuindo para a recolha de dados. 

 

 

 

 

10 Conclusão 

Findos estes quatro meses de estágio, resta-me uma experiência muito 

enriquecedora e a perceção de que o trabalho na Farmácia Comunitária é bastante 

complexo. 

Durante este período pude familiarizar-me com o dia-a-dia de uma farmácia, 

integrar-me numa equipa de trabalho, e executar, de forma autónoma e responsável, 

as atividades desenvolvidas na farmácia. Sempre que me surgiam dúvidas procurei 

esclarecê-las junto dos colaboradores da equipa da FV, podendo aprender e crescer 

com os seus ensinamentos. 

Apercebi-me da dimensão da profissão farmacêutica e da importância dos 

cuidados farmacêuticos na população. Para além do domínio técnico-científico, as 

aptidões para as relações interpessoais são essenciais para o bom desempenho da 

profissão, e o estágio é o local ideal para desenvolver ambas. 
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 Por certo, isto foi só o início, e ainda há um longo caminho de aprendizagem 

pela frente. 
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Parte II 

 

 

VACINAÇÃO  

NO ADULTO E NO IDOSO 
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1  ENQUADRAMENTO 

A vacinação é uma das medidas de maior impacto no combate às doenças 

infeciosas, sendo só ultrapassada pelo acesso a água potável. As vacinas assumem, 

assim um papel central na Saúde Pública. [14] 

 

1.1 Plano Nacional de Vacinação para o adulto e o idoso 

Em Portugal, o Plano Nacional de Vacinação (PNV) surgiu em 1965, 

apresentando esquemas de vacinação aconselhados ao longo de toda a vida, 

gratuitos e universais. Desde então tem-se assistido a uma redução da morbilidade e 

da mortalidade das doenças infeciosas alvo das vacinas incluídas no PNV. Sendo que 

a Saúde é uma área em evolução torna-se imperativa a necessidade de atualização, 

surgindo em 2012 um novo PNV, atualizado, e de acordo com as necessidades atuais 

da população portuguesa. [15] 

Na maior parte dos países desenvolvidos, os programas de imunização de 

crianças estão bem definidos há anos, merecendo a confiança e adesão da sociedade. 

Por exemplo, em Portugal a taxa vacinal da população mais jovem é muito elevada. 

No entanto o caso muda de figura à medida que se avança na faixa etária. No nosso 

país apenas duas doenças são contempladas no PNV de adultos e idosos, a difteria e 

o tétano. Apesar de um reforço da imunização para estas duas morbilidades ser de 

acesso gratuito e recomendado de 10 em 10 anos, o Segundo Inquérito Serológico 

Nacional, realizado em 2001/2002, indica que a cobertura vacinal das doenças 

referidas diminui com a idade. No caso do tétano, esta queda passa dos 100%, para 

os 80% a 60% a partir dos 50 anos. (Figura 1). Já a Difteria apresenta uma taxa de 

vacinação acima dos 80% nos mais jovens, e de apenas 60% logo a partir dos 15 

anos. (Figura 2). [16] 

 

Figura 1- Percentagem de indivíduos vacinados para a toxina do tétano, por grupo etário. 
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Figura 2 - Percentagem de indivíduos vacinados para a toxina da difteria, por grupo etário. 

 

O facto de as populações mais velhas não se encontrarem vacinadas pode 

traduzir-se em dois aspetos. Primeiro tornam-se portadores e disseminadores da 

doença, representando um risco para a Saúde Pública e uma ameaça para o objetivo 

final para todas as doenças infeciosas: a erradicação. Segundo, com o 

envelhecimento o organismo humano vai perdendo algumas das suas capacidades. 

No caso do sistema imunitário este deixa de assegurar a resposta e proteção 

necessárias, fenómeno conhecido como imunosenescência. Deste envelhecimento, 

situações que outrora eram facilmente recuperáveis, poderão dar origem a 

complicações, e até à morte.[17] 

Resumidamente o tétano é uma doença aguda causada pela exotoxina produzida 

pela bactéria Clostridium tetani que se fixa aos neurónios motores periféricos. As 

contrações musculares muito dolorosas e a rigidez muscular são a sintomatologia 

associada à infeção, que acontece após exposição de feridas abertas a esporos da 

bactéria.[18] A difteria  é provocada pela bactéria Corynebacterium difteria. Multiplica-se 

nas amígdalas e faringe originando: febre e amigdalite com pseudo-membrana de pus 

aderente e edema das estruturas da faringe que pode levar à asfixia por obstrução das 

vias respiratórias altas e à morte. A transmissão é feita por gotículas de ar. [19] 

 

1.2 Vacinas recomendadas, não incluídas no PNV 

Para além das duas vacinas incluídas no PNV, existem outras aconselhadas 

nos países desenvolvidos para combater doenças evitáveis, sobretudo na faixa etária 

a partir dos 60 anos. Em Portugal, o Núcleo de Estudos de Geriatria da Sociedade 

Portuguesa de Medicina Interna (NEGSPMI), seguindo as recomendações europeias, 

aconselha três vacinas: contra o Influenza, o Herpes Zoster e a Pneumocócica. 

1.2.1 Vacina Pneumocócica 
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A vacina antipneumocócica atua contra o Streptococcus pneumoniae, (bactéria 

Gram positiva que se multiplica nas vias aéreas superiores originando, por exemplo, 

bacteriémia, meningite, pneumonia ou outras infeções das vias aéreas inferiores, e 

infeções das vias aéreas superiores como otite média e sinusite. [20] Nos últimos anos 

tem-se assistido ao aumento das resistências antimicrobianas, sendo posta em causa 

a susceptibilidade da bactéria a macrólidos, à penicilina e à cefalosporina, o que 

compromete o sucesso ta terapêutica. [21]  

De acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas, as doenças respiratórias 

foram a terceira causa de morte em Portugal, em 2012, sendo que a maior parte 

destas ocorreu na faixa etária acima dos 65 anos. 

Apesar destes dados, vários estudos confirmam que a cobertura vacinal com a 

vacina antipneumocócica situa-se abaixo dos 10%. (estudos realizados nos Centros 

de Saúde de Vizela e Senhora da Hora). [22] Estes valores podem dever-se à falta de 

conhecimento da população em geral sobre a existência da vacina, assim como do 

desconhecimento das elevadas taxas de infeção por Streptococcus pneumoniae e 

suas consequências. Ao mesmo tempo os médicos de família deveriam ser 

incentivados a prescrever a vacina a grupos estritos da população. 

Em Portugal a vacina antipneumocócica é distribuída com o nome comercial 

Pneumo 23 ®, que contém 23 dos 94 polissacarídeos capsulares conhecidos da 

Streptococcus pneumoniae, ou seja, cobre 23 serótipos diferentes. Um estudo mais 

recente mostra que esta vacina é capaz de prevenir a maioria dos serótipos 

responsáveis por infeções pneumocócicas invasivas em Portugal. [23] Apesar de não 

estar comprovada a sua eficácia em todas as formas de infeção pela bactéria [24], a 

verdade é que a vacina apresenta baixos riscos e custos. Assim, a distribuição desta 

vacina a indivíduos com risco aumentado de infeção pneumocócica invasiva ou de 

desenvolverem formas graves da doença ou complicações, é uma mais valia para a 

Saúde. [20] 

O NEGSPMI recomenda que a vacina antipneumocócica seja administrada a 

partir dos 60 anos e a cada 5 anos.  

 

1.2.2 Vacina contra o Influenza 

A gripe é uma doença contagiosa que afeta as vias respiratórias, e na maior 

parte das vezes não necessita de atenção médica. No entanto, podem surgir formas 

mais severas, que podem resultar em morte. O influenza é o vírus responsável por 

este quadro clínico. Existem 3 tipos de Influenza: o A, o B e o C, sendo que o tipo A 

tem ainda alguns subtipos. Esta classificação é feita de acordo com as proteínas 

capsulares do vírus.  
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A vacinação é a melhor prevenção. Anualmente a Organização Mundial de 

Saúde (OMS), emite recomendações sobre a composição da vacina a ser usada na 

época seguinte, tendo em conta estudos clínicos e laboratoriais sobre os serótipos 

mais prevalentes no momento. [25] 

Esta vacina é recomendada para indivíduos com mais de 65 anos, pela Direção 

Geral de Saúde, desde 2001. No entanto, mais de uma década depois, Portugal ainda 

não conseguiu atingir a cobertura vacinal recomendada para os países europeus, que 

se situa nos 75% (valor estabelecido pela OMS em conjunto com a European Centre 

for Disease Prevention and Control (ECDC)). Ainda assim, Portugal apresenta-se bem 

posicionado nos rankings europeus com uma adesão a rondar os 60%. Para melhorar 

estes números, a Direção Geral de Saúde disponibiliza, pelo segundo ano, a vacina 

gratuita nos Centros de Saúde para pessoas com mais de 65 anos de idade. A vacina 

é ainda fortemente recomendada a pessoas entre os 60 e os 64, doentes crónicos ou 

imunodeprimidos, grávidas e profissionais de saúde ou prestadores de cuidados. 

 

1.2.3 Vacina contra o Herpes Zoster [26]  

O Herpes Zoster, ou Zona, é uma infeção causada pelo herpesvirus varicellae, 

o mesmo vírus responsável pela varicela. A varicela é altamente contagiosa e muito 

frequente na criança, não representando, no entanto, uma ameaça, uma vez que pode 

ser considerada benigna e de mais ou menos fácil recuperação. Apesar de cada 

pessoa só ter varicela uma vez, o vírus permanece no organismo, podendo ocasionar, 

na idade adulta o herpes-zoster. Isto acontece quando os anticorpos formados na 

infância, diminuem. Esta diminuição pode acontecer por fatores de stress, alguma 

doenças imunes ou pelo envelhecimento natural do organismo. O vírus aloja-se 

normalmente na origem dos nervos, manifestando-se nas zonas onde se encontram 

as terminações do nervo infetado. Esta manifestação ocorre sobre a forma de prurido, 

dor e pápulas ou bolhas, que evoluem para crosta, acabando por secar e curar. Estas 

manifestações podem ser acompanhadas de febre e mal-estar geral e duram em 

média de duas a cinco semanas. O tratamento antiviral pode diminuir a duração do 

episódio. 

O principal problema da zona são as complicações posteriores, com 

persistência da dor durante um longo período de tempo (até anos). Esta nevralgia pós-

herpética torna-se muito incomodativa, podendo impedir a realização de tarefas do 

quotidiano e afetando a vida da pessoa, social e psicologicamente. 

São facilmente percetíveis as implicações deste problema para a saúde pública 

se tivermos presente que: [27] 

- 95% dos adultos tiveram varicela (habitualmente em criança) e por isso 

estão em risco de desenvolver Zona;  

http://www.ecdc.europa.eu/
http://www.ecdc.europa.eu/
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- 1 em cada 4 pessoas irá desenvolver Zona ao longo da vida; 

- Após os 50 anos o risco de ter Zona duplica devido ao declínio natural do 

sistema imunitário. 

Em 2014, a Sanofi Pasteur MSD, introduziu no mercado português a Zostavax 

®, uma vacina que não cura, mas previne o desenvolvimento do Herpes Zoster. A 

substância activa é o vírus atenuado (enfraquecido) da varicela zoster e só pode ser 

obtida com receita médica, estando aconselhada a indivíduos a partir dos 50 anos. [26] 

Esta vacina está a ser administrada nos Estados Unidos desde 2006, no Canadá 

desde 2009 e faz parte do Programa Nacional de Vacinação do Reino Unido desde 

2013.  [27] 

  Esta é, naturalmente, uma vacina ainda pouco conhecida em Portugal. Para 

além de ser relativamente recente, o facto de não ser comparticipada e custar 

aproximadamente 150€, poderão estar a contribuir este facto. A verdade é que durante 

o meu estágio tive a oportunidade de assistir a uma formação sobre a vacina e o seu 

lançamento no mercado, que despertou a minha atenção para esta problemática. Os 

casos de zona que chegaram às FV foram relativamente comuns, e resolvidos com 

antivirais. Identifiquei pelo menos um caso de nevralgia pós-herpética, impeditiva. 

Nenhum dos utentes sabia o que era a Zona nem da existência da vacina. 

 

1.3 A Vacinação na Farmácia 

Desde 2007, com a publicação da Portaria nº 1429/2007, de 2 de novembro [28], 

que a administração de vacinas não incluídas no PNV, é um dos serviços que pode 

ser prestado nas farmácias portuguesas. 

No entanto, nos últimos tempos têm surgido algumas dúvidas sobre a 

capacidade e a legitimidade de serem os farmacêuticos a administrar as vacinas. 

Durante o meu estágio, pude verificar a existência de uma campanha anti-vacinação 

por farmacêuticos. Esta campanha era tão forte que até os meus colegas 

farmacêuticos questionaram se deveriam ou não continuar com este serviço, e se 

estariam bem protegidos por algum tipo de legislação. Propus-me então a procurar 

informação sobre este assunto, de modo a retornar a confiança aos meus colegas, e 

naturalmente, a toda sociedade. 

 

 

2 OBJETIVOS 

 Informar as pessoas sobre a importância da vacinação para a sua qualidade e 

esperança de vida; 
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 Dar a conhecer aos utentes do Serviço Nacional de Saúde, as vacinas que este 

disponibiliza gratuitamente (PNV e vacinas especificas para grupos de risco); 

 Transmitir que outras vacinas são aconselhadas em Portugal, e porquê, 

permitindo a cada um decidir, de forma instruída, que vacinas administrar; 

 Aumentar a confiança dos portugueses na Vacinação feita nas Farmácias por 

Farmacêuticos. 

 

3 MÉTODOS 

Foi elaborado um panfleto para distribuir na farmácia com informações relativas 

à vacinação de adultos e idosos. Esta é uma forma de aumentar o conhecimento da 

população sobre o assunto, e, ao mesmo tempo, responsabiliza-la pela sua saúde. A 

escolha deste formato prende-se com a sua fácil reprodutibilidade, baixo custo e por 

ser fácil de manusear pelo utente. O panfleto pode ser consultado no Anexo 3.  

Sobre a legislação que regula a administração de vacinas por farmacêuticos e 

em farmácias, foi feita uma pesquisa junto de fontes de informação fidedignas, 

nomeadamente o Diário da República e o INFARMED. 

 

4 DISCUSSÃO 

A vacinação das farmácias é uma realidade em Portugal há alguns anos. 

Devido à elevada responsabilidade que esta atividade encerra, o INFARMED decidiu 

os termos em que se processa, através da Deliberação nº 139/CD/2010. [29] 

Um dos pontos-chave deste documento é o seu ponto 2: “A administração de 

vacinas nas farmácias de oficina deve ser executada por farmacêuticos, que devem 

estar habilitados com formação complementar específica, reconhecida pela Ordem 

dos Farmacêuticos, sobre administração de vacinas e suporte básico de vida, 

nomeadamente no tratamento de reação anafilática”. Fica assim definido que os 

farmacêuticos, desde que submetidos a formação adequada, são os profissionais 

responsáveis e capazes pela administração de vacinas, não sendo necessário 

contratar outros profissionais para cumprir esta tarefa. 

A deliberação indica também que materiais e equipamentos deve a farmácia 

dispor, para assegurar a segurança do utente, a proteção ambiental e para garantir o 

suporte básico de vida, em caso de reação anafilática. Este é o ponto mais crítico, 

uma vez que a aquisição e manutenção deste equipamento tem um custo associado 

algo elevado, que pode ser difícil de manter numa altura de dificuldade para o sector, 

como a atual. Desta forma, apenas as farmácias que dispõe de todo o material 

especificado devem administrar injetáveis e vacinas.  
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Os benefícios que a prestação deste serviço traz são vários. Primeiro a 

conveniência e o acesso. A rede de farmácias portuguesas é muito extensa e bem 

distribuída. Grande parte da população portuguesa consegue dirigir-se a uma farmácia 

sem precisar de usar transporte, o que é uma mais valia para a economia familiar. E 

em alguns pontos do país, onde Centros de Saúde (CS) encerram ou nunca foram 

construídos, a farmácia é o único ponto de referência na saúde. É também importante 

referir que a vacinação na farmácia não está sujeita a marcação e tempo de espera. 

Outra das vantagens é a redução de custos para o SNS, numa altura em que a sua 

sustentabilidade está a ser posta em causa. A transferência deste serviço para 

farmácias beneficia assim o Sistema de Saúde, e não prejudica o utente, exceto nos 

casos dos grupos de risco que têm acesso às vacinas de forma gratuita nos CS e 

Unidades de Saúde Familiar, devendo por isso, continuar a recebe-las ali. A terceira 

mais-valia é a consciencialização da população sobre a importância deste tema. 

Através do marketing, marcas, laboratórios e grupos profissionais vão tentar apelar à 

população que adira a este serviço, demonstrando a sua importância. Não só nas 

farmácias e outros locais de prestação de cuidados de saúde, como até nos próprios 

meios de comunicação, fazendo a mensagem chegar a um vasto número de pessoas. 

Finalmente, este serviço permitirá uma maior integração dos Cuidados de Saúde em 

Portugal. Libertando CS e hospitais e exigindo a comunicação entre estes e farmácias, 

de modo a evitar revacinações ou a alertar para possíveis alergias, por exemplo. 

De entre os desafios que as farmácias enfrentam ao assumir este dever, conta-

se, primeiro de tudo, a atitude perante uma possível reação adversa. As atitudes a 

tomar nestes casos devem estar protocoladas e normalizadas. Deve ser definido 

quanto tempo um utente deve ficar em observação após a vacinação e qual o 

procedimento perante reação adversa e choque anafilático. Estas situações são 

previstas pelo INFARMED, pela Deliberação nº 139/CD/2010, como visto 

anteriormente. Esta deliberação prevê também que aquando da vacinação, sejam 

recolhidos dados sobre o utente e registada cada vacinação feita na farmácia. 

Idealmente seria criada uma ferramenta nacional que permitisse que isto fosse feito de 

forma igual e ainda possibilitasse a partilha de informação com outros prestadores de 

cuidados de saúde, que resultaria na criação dos Cuidados de Saúde Integrados 

referidos em cima. Para que o objetivo maior do bem-estar e segurança do utente 

fosse cumprido, era importante que a farmácia tivesse acesso a história de vacinação 

do mesmo, incluindo alergias ou contra-indicações conhecidas. Um dos desafios mais 

urgentes prende-se com o demonstrar à sociedade que o farmacêutico com formação 

adequada, pode vacina-la legalmente, e que pode ter confiança no seu farmacêutico. 

Para isto, é essencial que o farmacêutico tenha consciente que deverá preparar-se o 
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melhor possível para a execução desta tarefa, sabendo que conta com uma vasta 

oferta de cursos na área, por parte da Ordem de Farmacêuticos, ANF, entre outros. 

 

5 CONCLUSÃO 

Com a realização deste trabalho procurei dar a conhecer a adultos e idosos 

que vacinas existem recomendadas para a sua idade, a importância da vacinação e 

distinguir se as vacinas estão incluídas no PNV ou não, e que implicações é que esta 

inclusão representa. Acho que estes objetivos foram conseguidos.  

No entanto, sinto que para que este trabalho fosse mais sustentado, a 

distribuição de panfletos deveria ser acompanhada de uma palavra do farmacêutico 

sobre o assunto e, por exemplo, de um pequeno questionário à população. Com este 

questionário procuraria saber a cobertura vacinal na área que a FV abrange, assim 

como o conhecimento que as pessoas têm sobre o assunto de forma a perceber se o 

panfleto elaborado vai de encontro às suas necessidades.  

Com este trabalho consegui aumentar também a confiança dos colegas na 

disponibilização deste serviço. Para que a sociedade acredite no trabalho do 

farmacêutico e se sinta segura nas suas mãos, os próprios profissionais têm de 

acreditar primeiro. A existência de legislação nesta área, que o orienta e protege, 

sustenta a atividade do farmacêutico. 

A realização deste trabalho permitiu-me perceber o panorama nacional a nível 

de vacinação no adulto e no idoso. Compreender que o aumento a cobertura vacinal 

ainda é uma preocupação. Saber que estratégias estão a ser adotadas e que papel 

pode o farmacêutico ter neste processo. 
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Anexos 

Anexo 1 – Instalações da FV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 3 - Fachada Principal E Cruz Verde FIG. 2 - Zona De Atendimento Personalizado 

FIG. 3 - Laboratório FIG. 4 - Armazém FIG. 5- Área De Receção, Conferência 

E Emissão De Encomendas 

FIG. 6- Área De Stock Ativo 
FIG. 7 - Gabinete De Atendimento 

Personalizado 
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Anexo 2 – Tabelas de Produtos para Indicação Farmacêutica Urgente 
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Anexo 3 – Panfleto sobre a Vacinação no adulto e no idoso 
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1. INTRODUÇÃO 

O estágio curricular realizado no último semestre do Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas, pretende garantir aos futuros Farmacêuticos, a aprendizagem 

apropriada, a segurança e confiança conveniente e o contacto prático com as técnicas 

a desempenhar no futuro profissional. Alguns alunos têm a possibilidade de realizar 

parte deste estágio em contexto hospitalar, oportunidade que decidi agarrar pela 

necessidade de aprofundar conhecimentos, nomeadamente de índole prática, sobre o 

desempenho da profissão farmacêutica em ambiente hospitalar.  

Este estágio decorreu nos Serviços Farmacêuticos do Hospital Garcia de Orta, 

EPE, em Almada, no período de 1 de Setembro a 31 de Outubro de 2014, sob a 

orientação do Dr. Armando Alcobia.  

O presente relatório pretende descrever de forma sucinta o funcionamento dos 

Serviços Farmacêuticos Hospitalares no geral, os conhecimentos assimilados e as 

tarefas desempenhadas. 

 

2. A FARMÁCIA HOSPITALAR 

 

2.1. Serviços Farmacêuticos Hospitalares (SF) 

De acordo com o Manual da Farmácia Hospitalar (MFH) [1], os Serviços 

Farmacêuticos Hospitalares têm por objeto o conjunto de atividades farmacêuticas, 

exercidas em organismos hospitalares, ou serviços a eles ligados, que são designadas 

por “atividades de Farmácia Hospitalar”. Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares são 

departamentos com autonomia técnica e científica, sujeitos à orientação geral dos 

Órgãos de Administração dos Hospitais, perante os quais respondem pelos resultados 

do seu exercício. 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares são o serviço que, nos hospitais, 

assegura a terapêutica medicamentosa aos doentes, a qualidade, eficácia e 

segurança dos medicamentos, integra as equipas de cuidados de saúde e promove 

ações de investigação científica e de ensino. 

 

2.2.  Responsabilidades Dos Serviços Farmacêuticos (MFH) [1] 

 Seleção e aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos 

médicos; 

 Aprovisionamento, armazenamento e distribuição dos medicamentos 

experimentais e os dispositivos utilizados para a sua administração, bem como 
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os demais medicamentos já autorizados, eventualmente necessários ou 

complementares à realização dos ensaios clínicos; 

 Produção de medicamentos; 

 Análise de matérias-primas e produtos acabados; 

 Distribuição de medicamentos e outros produtos de saúde; 

 Participação em Comissões Técnicas (Farmácia e Terapêutica, Infeção 

Hospitalar, Nutrição, Ética e outras); 

 Farmácia Clínica, Farmacocinética, Farmacovigilância e a prestação de 

Cuidados Farmacêuticos; 

 Colaboração na elaboração de protocolos terapêuticos; 

 Participação nos Ensaios Clínicos; 

 Colaboração na prescrição de Nutrição Parentérica e sua preparação; 

 Informação sobre Medicamentos; 

 Desenvolvimento de ações de formação. 

 

3. OS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS NO HGO, EPE 

No HGO, EPE, tal como em outras unidades hospitalares do país, os SF 

devem dar resposta a um conjunto de necessidades e exigências exclusivas de um 

hospital com 585 camas. Por este motivo, os SF do HGO, EPE apresentam um horário 

de funcionamento pensado para responder as necessidades do hospital, funcionando 

de segunda a sexta-feira entre as 8h00 e as 20h00, e aos sábados, domingos e 

feriados entre as 9h00 e as 17h00. Para colmatar situações de urgência e garantir um 

acesso rápido à medicação necessária fora deste horário, fica destacado, diariamente, 

um Farmacêutico de prevenção que assegura até às 24h, a disponibilização dessa 

medicação considerada de urgência, se necessário. 

O funcionamento dos serviços farmacêuticos hospitalares é confiado aos 

recursos humanos que se estruturam em diferentes hierarquias de funcionários, 

adequados às necessidades do hospital, assegurando a organização do respetivo 

serviço. Nota-se algumas falhas a nível de número de pessoal, imposta pelas recentes 

medidas de austeridade. Mas esta falha é apenas observada internamente, pois a 

atitude interventiva, responsável e francamente positiva dos recursos humanos do 

HGO mascara esta situação. 

A Direção dos SF é assumida pelo Dr. Armando Alcobia. Ao seu lado existem 

12 farmacêuticos responsáveis pelas diferentes valências e 12 técnicos de diagnóstico 

e terapêutica (TDT) que garantem a preparação dos carros de medicação e de 

medicamentos manipulados. Para completar a ação dos SF existem 12 assistentes 
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operacionais (AO) responsáveis pelo transporte da medicação aos diversos serviços 

hospitalares e a manutenção do armazém, e ainda 2 administrativos (AA). 

 

4. O ESPAÇO FÍSICO DOS SF DO HGO, EPE 

Em 2013 foram inauguradas as novas instalações dos SF deste hospital. Este 

novo espaço reúne as áreas clássicas de uma farmácia hospitalar, estando munido de 

todas as condições para um trabalho profissional e otimizado. Constituem assim este 

espaço: o Serviço de Distribuição de Medicamentos em Regime Ambulatório 

(SDMRA), com a sala de espera, a zona de atendimento ao público e as estantes com 

os medicamentos dispensados habitualmente; o gabinete da Direção; o gabinete dos 

Serviços Administrativos; a sala de reuniões, onde está localizado o Serviço de 

Informação dos Medicamentos; a sala dos farmacêuticos; a sala de estupefacientes e 

hemoderivados (de acesso restrito); o Serviço de Distribuição, que inclui a Distribuição 

Tradicional e a Distribuição Individual em Dose Unitária (DT e DIDDU, 

respetivamente); a sala de Reembalagem; o laboratório de Farmacotecnia, o gabinete 

de Ensaios Clínicos; os balneários, o WC, a copa; o laboratório de preparação de 

produtos estéreis e citotóxicos; vários armazéns e uma área de receção e conferência 

de encomendas. 

 

5. SISTEMA INFORMÁTICO 

Para simplificar a realização das diferentes tarefas, foi implementado um 

sistema informático Glintt HS, o Sistema de Gestão Integrada do Circuito do 

Medicamento (SGICM). Este sistema permite uma gestão mais controlada do 

medicamento, uma sistematização de processos, uma comunicação facilitada entre os 

diversos profissionais e uma diminuição dos registos em papel. Após a prescrição 

online médica, o SGICM permite maior rapidez e menos erros no ato de dispensa de 

medicamentos em SDMRA, e uma validação célere e segura na DIDDU. O uso de um 

sistema informático torna os SF muito mais eficientes, mesmo com as limitações 

próprias destes programas. 

 

6. GESTÃO DOS PRODUTOS FARMACÊUTICOS [2] 

A gestão de medicamentos é o conjunto de procedimentos realizados pelos 

SF, que garantem o bom uso e dispensa dos medicamentos em perfeitas condições 

aos doentes do hospital. A gestão de stocks dos produtos farmacêuticos, 

nomeadamente dos medicamentos, deverá ser efetuada informaticamente, com 

atualização automática de stocks. A correta gestão de recursos económicos implica 
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assim uma adequada gestão de stocks (com boa definição de pontos de encomenda e 

justa escolha de produtos) bem como perfeita receção nos Serviços Farmacêuticos e 

cuidado armazenamento. 

A gestão de medicamentos tem várias fases, começando na sua seleção, 

aquisição e armazenamento, passando pela distribuição e acabando na administração 

do medicamento ao doente. Esta gestão está a cargo do FH. 

 

6.1. Seleção e Aquisição 

A seleção de medicamentos para o hospital deve ter por base o Formulário 

Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM) e as necessidades terapêuticas dos 

doentes do hospital. A seleção de medicamentos a incluir em adendas ao FHNM tem 

de ser feita pela Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT). 

A necessidade de aquisição de um produto é sinalizada pelo Técnico de 

Farmácia ou detetada através da listagem semanal de produtos abaixo do ponto de 

encomenda. 

O FH elabora um pedido de compra, que deverá ser enviado ao Serviço de 

Aprovisionamento. 

As solicitações aos laboratórios fornecedores são efetuadas pelo AA da área 

do armazém, que regista em folha própria os dados do fármaco solicitado e a situação 

de entrega, após contacto telefónico com o fornecedor. 

Por vezes, é necessário recorrer a empréstimos de outros hospitais, para 

garantir a disponibilidade de produtos farmacêuticos aos doentes. Nestes casos, o 

registo de entrada do produto deve ser assinalado como um empréstimo. O mesmo 

registo deverá acontecer quando outros hospitais recorrem a empréstimos do HGO. 

Existem fármacos cuja utilidade clínica se encontra bem reconhecida mas que 

ainda não foram alvo de pedidos de Autorização de Introdução no Mercado (AIM), que 

podem ser alvo de um pedido de Autorização de Utilização Especial (AUE). Estas 

autorizações são requeridas pelo Diretor Clínico do Hospital e aprovadas pela CFT. 

Até ao dia 30 de Setembro, deve ser enviada uma lista com previsão de consumo para 

o ano seguinte, para ser aprovada pelo INFARMED, de acordo com Deliberação n.º 

105/CA/2007, de 01 de Março de 2007. 

 

6.2 Receção 

A receção de encomendas está a cargo do TDT e AO e compreende a 

verificação quantitativa dos medicamentos rececionados em relação aos implícitos na 

guia de remessa; a comparação da quantidade encomendada com a efetivamente 
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recebida; o envio da fatura/guia de remessa original para os serviços de 

aprovisionamento, para que estes procedam ao respetivo pagamento; e à averiguação 

do estado de conservação e prazo de validade.  

No caso de Hemoderivados, é feita ainda a conferência de boletins de análise e 

certificados de aprovação emitidos pelo INFARMED. E no caso dos estupefacientes a 

receção é obrigatoriamente feita por um FH, com registo do seu número 

mecanográfico na nota de receção. A receção de medicação dirigida aos ensaios 

clínicos é distinta por não implicar nota de encomenda sendo apenas comparada a 

receção com a guia de remessa.  

6.3 Armazenamento 

Para o correto armazenamento dos medicamentos devem ser criadas as 

condições necessárias para garantir a sua integridade através do controlo de fatores 

como espaço, segurança, temperatura e ausência de luz. Os medicamentos e outros 

produtos de saúde são armazenados em local próprio, por ordem alfabética e 

agrupados por forma farmacêutica, seguindo as regras FEFO e FIFO (“First Expired, 

First Out”, “First In, First Out”). 

 

7. SISTEMAS DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS 

No HGO, EPE a distribuição é feita através de cinco sistemas distintos, de 

acordo com o tipo de doente ou tipo de medicação. Estes sistemas são: 

 Distribuição individual em dose unitária 

 Distribuição por reposição de níveis 

 Distribuição de estupefacientes 

 Distribuição de medicamentos hemoderivados 

 Distribuição a doentes em ambulatório 

Cada um destes sistemas rege-se por procedimentos diferentes, variando as 

funções do farmacêutico em cada um deles. 

 

7.1. Distribuição Individual Em Dose Unitária [3] 

A distribuição de medicamentos em sistema de dose unitária surge com o 

objetivo de: aumentar a segurança no circuito do medicamento; conhecer melhor o 

perfil farmacoterapêutico dos doentes; diminuir os riscos de interações; racionalizar 

melhor a terapêutica; permitir que os enfermeiros dediquem mais tempo aos cuidados 

dos doentes e menos nos aspetos de gestão relacionados com os medicamentos; 

atribuir mais corretamente os custos e reduzir os desperdícios. 
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A aplicação deste sistema exige que haja uma distribuição diária de 

medicamentos, em dose individual unitária, para um período de 24 horas (entre as 19h 

do próprio dia e as 19h do dia seguinte). 

Neste processo são responsabilidade dos farmacêuticos:  

 Validação da prescrição médica, com elaboração do perfil farmacoterapêutico do 

doente; 

 Elaboração dos mapas de preparação terapêutica; 

 Conferência, por amostragem, dos medicamentos dispensados; 

 Informação técnica aos profissionais de saúde; 

 Monitorização dos níveis séricos de fármacos, nas situações em que se justifique; 

 Apoio às prescrições de nutrição parentérica; 

 Imputação de consumos aos serviços clínicos. 

 Participação na visita clínica; 

 Participação na seleção da terapêutica mais racional para o doente; 

Após a prescrição médica eletrónica, o farmacêutico deve proceder à sua 

validação. Esta prescrição deverá incluir sempre a identificação do doente e do médico 

prescritor, a data da prescrição e a designação por DCI da medicação a dispensar, 

com indicação da dose, forma farmacêutica e via de administração e é processada 

pelo HS-SGICM. Cada farmacêutico do setor da Distribuição em Dose Unitária, é 

responsável pela validação dos respetivos serviços de internamento que lhe foram 

adstritos, existindo um período da manhã em que o farmacêutico acede ao HS-SGICM 

e valida todas as prescrições médicas Para isso deverá: 

 Analisar a concordância entre os medicamentos prescritos, via de administração, 

forma farmacêutica, dose, frequência, horário e quantidade a ser dispensada. 

 Verificar eventuais incompatibilidades entre os vários fármacos prescritos. 

 Verificar a relação com a medicação prescrita anteriormente. 

 Verificar a duração do tratamento e a calendarização da dispensa de medicação. 

 Avaliar se se trata de um medicamento de Distribuição Tradicional. Se for esse o 

caso, assinalar o item “Tradicional”. 

 Verificar se o medicamento tem apresentação multidose. Este tipo de 

medicamentos são distribuídos apenas do primeiro dia de prescrição e a sua 

dispensa deve ser calendarizada sempre que seja possível calcular a quantidade a 

administrar. Quando este cálculo não for possível, o medicamento só voltará a ser 

dispensado a pedido do enfermeiro. 
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 Verificar se o fármaco é extra-formulário. Se o fármaco não pertencer ao Formulário 

do HGO, EPE, terá que ser preenchida uma justificação clínica, para que o mesmo 

possa ser adquirido. Assim, o Farmacêutico deverá avaliar a existência de 

alternativas no formulário interno para a indicação clínica pretendida e preencher o 

quadro respeitante ao parecer dos SF, indicando o custo do tratamento e as 

alternativas possíveis (caso existam). O produto só poderá então ser adquirido e 

dispensado após aprovação pela Direção Clínica do hospital. 

 Verificar se o fármaco obriga a apresentação de justificação clínica. Se for esse o 

caso, o fármaco só poderá ser dispensado após envio aos SF de uma justificação 

clínica devidamente preenchida. 

 Avaliar a adequação do perfil farmacoterapêutico ao doente em causa. 

Esta validação não é automática e sempre que surja alguma dúvida ou não 

conformidade relacionada com a medicação prescrita, o farmacêutico responsável 

confirma junto do enfermeiro ou médico prescritor e só depois é concluída a validação. 

Com base nas prescrições validadas é elaborando um mapa de distribuição de 

medicamentos por serviço, que é então enviado para o KARDEX, sendo 

posteriormente preenchidas as gavetas dos doentes com a medicação respetiva para 

as 24 horas, pelo TDT. 

No período da tarde repete-se a mesma operação, sendo validadas as 

prescrições entretanto realizadas pelos médicos, e processadas as alterações aos 

mapas de distribuição dos serviços. 

As gavetas dos doentes são conferidas por um farmacêutico, por amostragem, 

de forma a despistar eventuais erros. Esta verificação é registada num documento 

próprio onde são também anotados os tipos de erros encontrados, permitindo evita-los 

no futuro. 

Para suprir eventuais necessidades mais urgentes que vão surgindo durante o 

dia, foi decidido que diariamente, para além da DIDDU, haveria quatro entregas de 

medicação (às 10h, 11h30, 14h e 15h30). Para isso o enfermeiro ou médico deverá 

ligar para a farmácia e indicar o serviço, cama e medicamentos em falta, e após 

confirmação da existência da prescrição, o farmacêutico prepara a medicação em 

causa, registando a sua saída e colocando-a, com identificação do serviço, em local 

próprio para ser transportada pelos assistentes operacionais ou levantada por alguém 

do serviço em questão.  

Ao longo do dia, os farmacêuticos agregados a este serviço deverão estar 

disponíveis para esclarecer eventuais dúvidas relativas à terapêutica que possam 

surgir no dia-a-dia dos diferentes serviços. Para isso, os enfermeiros ou médicos 
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entram em contacto por via telefone com a sala dos farmacêuticos. Durante o meu 

estágio, participei ativamente nesta tarefa. As dúvidas que surgiram foram variadas: 

sobre a conservação de alguns medicamentos, a adequação do medicamento a um 

caso, a possibilidade de existência de interações, entre outros. 

A monitorização dos níveis séricos de fármacos é outro dos papéis 

fundamentais dos farmacêuticos que acompanham este serviço. Este é feito através 

da aplicação de conhecimentos de farmacocinética. Esta monitorização justifica-se nas 

situações em que a margem terapêutica é estreita, há variabilidade na resposta 

farmacológica ou quando podem surgir complicações fisiopatológicas e clínicas. A 

mais comum é a monitorização terapêutica de antibióticos permitindo o ajuste dos 

regimes posológicos com a determinação da dose e do intervalo de administração 

mais adequados a cada doente, permitindo assim aumentar a eficácia dos antibióticos, 

limitar os efeitos adversos e impedir eventuais resistências. Para auxiliar os 

farmacêuticos nesta tarefa existe um programa PKS (PKS; AbbottDiagnosticsDivision) 

que recorre a modelos farmacocinéticos, ficando a cargo do farmacêutico a 

interpretação dos resultados. 

Semanalmente, existem visitas clínicas a cada um dos serviços, distribuídos 

pelos diferentes dias da semana. Nestas visitas participam vários profissionais de 

saúde, incluindo médicos, enfermeiros, farmacêuticos, dietistas, fisioterapeutas, 

assistentes sociais, etc.. Cada farmacêutico participa na visita ao serviço que lhe está 

adstrito, o que lhe permite acompanhar de perto a evolução da resposta à terapêutica 

e participar na seleção da terapêutica mais racional para o doente. Esta vertente 

permite também um contacto mais próximo entre todos os recursos humanos 

presentes no hospital, facilitando a comunicação e a troca de experiência e 

conhecimentos, o que se reflete na otimização dos cuidados prestados à população. 

Durante o meu estágio participei numa visita clinica ao Serviço de Neurocirurgia 

(enfermaria e cuidados intensivos), e ao Serviço de Cirurgia. 

 

7.2 Distribuição Por Reposição De Níveis [4] 

A Distribuição de Medicamentos por Reposição de Níveis (DMRN) baseia-se 

na dispensa de medicamentos através da reposição periódica de um stock fixo 

acordado entre a farmácia e o serviço clínico de acordo com as necessidades do 

mesmo. Pretende também assegurar a manutenção de qualidade dos medicamentos, 

nomeadamente prazos de validade e condições de armazenamento.  

Aqui, é da responsabilidade do FH ou do TDT deslocar-se ao serviço pelo qual 

é responsável para fazer o levantamento de necessidades e respetivo controlo de 



10 

 

prazos validade. Existe um Mapa Semanal que define a periodicidade de reposição de 

cada um dos serviços clínicos. Tive a oportunidade de ao longo das semanas que 

estagiei no HGO de percorrer os diversos serviços clínicos, de forma a assegurar que 

não faltavam medicamentos essenciais ao seu normal funcionamento. Os 

medicamento em falta são preparados pelos TDT e entregues pelos AO. Foi-me ainda 

pedido que, tendo em conta os consumos reais de cada serviço no último, propusesse 

um ajuste de níveis de stock de diversos serviços, entre os quais Grávidas, Puérparas, 

Bloco de Partos e Bloco Operatório. Este ajuste poderá representar uma redução da 

despesa do hospital, permitindo aumentar o controlo de validades, evitar o desperdício 

e evitar que hajam quebras nestes stocks em alturas mais críticas do serviço. Para 

além disso, esta tarefa permitiu-me perceber os medicamentos mais adaptados a cada 

Serviço.  

 

7.3 Distribuição De Estupefacientes/Psicotrópicos (PSI) [5] 

Estes medicamentos estão sujeitos ao DL nº15/93, de 22 de Janeiro e à 

Portaria nº 981/98, de 8 de Junho, que exige o seu armazenamento em local próprio, 

com fechadura. Os registos e requisições destas substâncias são feitos em documento 

próprio, de venda exclusiva da Imprensa Nacional Casa da Moeda. Após 

administração destas substâncias é enviado o original da requisição para os Serviços 

Farmacêuticos para reposição de stock. O farmacêutico avalia o preenchimento da 

requisição: nº sequencial, identificação do Serviço, fármaco, forma farmacêutica e 

dosagens respetivas, nome dos doentes, cama/processo, quantidade registada e 

quantidade requisitada. Se tudo estiver em ordem é registado no SGICM a saída dos 

PSI, preenchendo obrigatoriamente os campos: Data de movimento; Serviço; Tipo de 

documento e Nº de documento interno. Depois de os separar, o farmacêutico coloca 

os PSI em saco fechado com indicação do serviço. No HGO decidiu-se que 

semanalmente um farmacêutico fica responsável por este serviço, em sistema de 

rotatividade semanal. 

 

7.4. Distribuição De Hemoderivados (HD) [6] 

Estes são medicamentos derivados do plasma, que são regidos pelo Despacho 

do Ministro da Saúde nº5/95 de 25 de Janeiro e Despacho Conjunto nº 1051/2000, de 

14 de Setembro, 2ª série. Para entrarem no circuito do medicamento, os HD devem 

ser analisados pelo INFARMED que emite os boletins analíticos e certificados de 

aprovação para cada lote. Após a aquisição todos estes certificados deverão ser 

arquivados pelos SF.  
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Tal como nos PSI, os registos e requisições destas substâncias são feitos em 

documento próprio, de venda exclusiva da Imprensa Nacional Casa da Moeda (ver 

folha em anexo). O quadro A e B são preenchidos no serviço com identificação do 

médico prescritor. O farmacêutico preenche o quadro C (identificação, quantidade, 

lote, laboratório e certificado de aprovação do INFARMED do produto dispensado). 

Uma das cópias deste documento é arquivada nos SF. O farmacêutico coloca os HD 

num saco com indicação do Serviço Clínico para que o AO os entregue. 

 

7.5 DISTRIBUIÇÃO EM AMBULATÓRIO [7] 

Este tipo de distribuição surge da possibilidade de os doentes prosseguirem 

com o seu tratamento em casa (resultado da evolução cientifica e tecnológica) aliada à 

necessidade de controlar e vigiar determinados regimes terapêuticos, por deles 

advirem efeitos secundários graves, bem como a necessidade de assegurar a adesão 

dos doentes à terapêutica.  

O procedimento de dispensa é simples e intuitivo. Quando o doente chega, o 

FH deverá digitar o número do processo do utente no HS-SGICM. Após verificar que o 

utente tem receitas pendentes, deverá procurar a que tem a data mais próxima. De 

forma a permitir um seguimento farmacoterapêutico maior e um maior controlo na 

gestão de stocks, deverão ser dispensados medicamentos para um mês, salvo se a 

consulta seguinte for antes ou pouco depois desse período; ou os doentes residam a 

grande distância do hospital ou no caso de medicamentos específicos (tamoxifeno, 

letrozol, anastrozol, bicalutamida, ciproterona - fornecer para 2 meses). No caso de 

medicamentos biológicos ou manipulados, deverá ser registado o lote do mesmo no 

momento da dispensa. O FH deverá aproveitar para verificar o histórico de 

levantamento de medicamentos de cada doente, para identificar casos de não adesão 

à terapêutica e procurar saber, na hora, junto do doente, quais os motivos deste 

comportamento. 

Para os doentes a iniciar terapêutica deverão ser dispensadas as seguintes 

informações: horário de funcionamento da farmácia, normas de funcionamento do 

ambulatório, posologia e precauções especiais dos medicamentos. 

As gavetas do Ambulatório estão organizadas por ordem alfabética, e divididas 

por especialidade (Infeciologia, Neurologia, Insuficiente Renais Crónicos, Hipertensão 

Pulmonar, Oncologia e Co-Adjuvantes. Existe ainda uma gaveta para as Soluções 

Orais). No espaço do Ambulatório existe também um frigorífico onde estão 

armazenados os medicamentos termolábeis. A reposição dos níveis é feita 
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bissemanalmente por indicação do farmacêutico (através da impressão de listagens), 

por um TDT e um AO. 

Os SF do HGO desenvolveram um sistema de dispensa de medicamentos 

antirretrovirais através de esquemas, de acordo com os esquemas terapêuticos mais 

usuais. Os esquemas podem ser consultados no Anexo I. 

De referir ainda que a medicação dispensada através deste sistema é 

comparticipada a 100%, o que representa um fator preponderante na importância 

desta atividade dos SF. 

 

8. PRODUÇÃO 

A indústria farmacêutica pratica uma produção padrão das diferentes 

especialidades farmacêuticas, o que nem sempre responde às necessidades dos 

doentes. Dentro deste grupo de doentes com necessidades especiais podemos 

encontrar: doentes com insuficiência hepática ou renal, doentes pediátricos, doentes 

oncológicos e doentes geriátricos. A alternativa incide sobre a personalização da 

terapêutica através da preparação de medicamentos manipulados. Estas unidades de 

produção são incluídas nos SF hospitalares que preparam os medicamentos com 

qualidade e segurança. 

 

8.1. Unidade De Preparação De Medicamentos Não Estéreis [8] 

A preparação de medicamentos manipulados rege-se pela Portaria nº 594/2004 

de 2 de junho, baseada nas “Boas Práticas de Preparação de Medicamentos 

Manipulados em Farmácia de Oficina e Hospitalar”. 

Estes produtos são preparados em local próprio: o laboratório de 

Farmacotecnia.  

A solicitação da preparação destes produtos pode ser efetuada em documento 

próprio ou ainda através de prescrição médica. Mediante as diferentes requisições de 

preparação, um FH e um TDT ficam incumbidos de proceder a todas as etapas de 

produção do mesmo. 

O primeiro passo é a atribuição e registo de um número de lote de manipulado. 

Esse número é sequencial e diferente para cada lote de medicamento manipulado. 

Quanto à produção, o FH é responsável por supervisionar todo o processo, validar 

prescrições e verificar doses e possíveis incompatibilidades que possam existir, 

enquanto o que o TDT executa as técnicas de manipulação.  
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A validação implica a conferência das fichas de preparação quanto à correção 

das matérias-primas utilizadas, quantidades, prazo de validade, correta rotulagem e 

análise sumária do aspeto da formulação produzida. 

O FH deve também garantir, aquando da chegada de novas matérias-primas, a 

conformidade do boletim de análise com as especificações técnicas do produto. 

Cabe também ao FH prestar toda e qualquer informação acerca de estabilidade 

e condições de armazenamento das formulações preparadas. 

No HGO há uma grande preocupação com a pesquisa de novas fórmulas 

inovadoras, da qual resultou a criação de rockets de lidocaína, que tive oportunidade 

de ver a serem produzidos. 

 

8.2 Unidade Centralizada de Preparação de Citotóxicos (UCPC) [9] 

Nesta unidade são preparados medicamentos Citotóxicos, também conhecidos 

por medicamentos citostáticos ou antineoplásicos, que são substâncias capazes de 

destruir células cancerosas e bloquear a sua divisão, levando-as à morte. Podem atuar 

por interferência na cinética celular ou por mecanismos bioquímicos. No entanto não 

apresentam especificidade, o que justifica os inúmeros efeitos secundários a eles 

associados. Para além da Unidade de Oncologia Médica, os citostáticos são também 

requisitados para o Serviço de Urologia (ex: mitomicina, epirrubicina, BCG); de 

Reumatologia (ex: metotrexato, ciclofosfamida, rituximab); Infecciologia (ex: cidofovir, 

doxorubicina); Neurologia (ex: mitoxantrona); e Ginecologia (ex: metotrexato).  

Estas substâncias são altamente tóxicas, o que exige um elevado controlo e 

rigor na sua manipulação. A centralização deste processo nos SF permite proteger os 

doentes, os operadores, o ambiente e a própria preparação. Isto, porque existe nos SF 

uma sala própria para estes efeitos, a sala Misterium. 

Esta sala é constituída por uma Antecâmara, que antecede a Sala Limpa. Esta 

Antecâmara é utilizada para a desinfeção das mãos e colocação de equipamento 

protetor. A Sala Limpa é uma zona de ambiente controlado, que possui um sistema de 

tratamento de ar com filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) e estão colocadas as 

Câmaras de Fluxo Ar Laminar Vertical que permitem a preparação de citostáticos. 

Este sistema cria uma zona de pressão negativa impedindo a saída de ar para a zona 

semi-limpa. 

Anexada existe ainda uma outra sala, a Sala de Apoio, onde os FH validam as 

prescrições, emitem rótulos, fazem os cálculos para preparação das doses corretas, 

preparam os tabuleiros e conferem e registam as preparações. Estas são as principais 

funções dos FH desta unidade. 
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A validação das prescrições é semelhante à que é feita na DIDDU. Os rótulos 

emitidos deverão incluir o serviço clínico, a data; o nome e nº de processo do doente; 

o fármaco, dose, volume, volume diluição, solução diluição, a estabilidade após 

preparação, o modo de administração o modo de conservação, o tempo de perfusão e 

débito de administração; o nome do FH responsável e do TDT que efetua a 

preparação. O cálculo das doses é feito com base na superfície corporal do doente, 

através de software informático que usa o peso e altura da pessoa. Nos tabuleiros são 

colocados o fármaco, solução de diluição, seringa e sistema citotóxico, acompanhados 

do rótulo, que seguem para a Sala Limpa através do transfer e após serem borrifados 

com álcool, para evitar contaminação da sala. No fim da reconstituição do fármaco, o 

FH volta a conferir e validar a prescrição final (registando-o) para que esta possa 

seguir para os serviços. As preparações são então embaladas e colocadas em 

carrinhos próprios para serem transportados.  

É muito importante que, após a preparação dos tabuleiros, sejam registados as 

matérias-primas que foram usadas, assim como a quantidade, validade e lote. E que 

estas sejam imputadas ao Serviço Clínico que requisitou o citotóxico. 

Por uma questão de facilidade de organização e para evitar eventuais 

desperdícios, decidiu-se que para o Hospital de Dia de Hematoncologia elabora-se 

uma listagem dos doentes agendados para cada dia da semana com os seguintes 

dados: 

- nome doente  

- nº processo 

- ciclo quimioterapia 

- assinatura do profissional saúde que valida a preparação 

- assinatura do profissional saúde que recebe a preparação 

- hora de entrega. 

No dia anterior, a enfermeira do Hospital de Dia liga para a UCPC para 

transmitir que doentes já confirmaram a sua presença, ou quais ficam impedidos de 

fazer o ciclo por avaliação médica, o que permite aos SF irem preparando grande 

parte dos fármacos quando a estabilidade o permite.  

Uma vez que este é um setor onde se está exposto a fármacos perigosos, a 

rotatividade da equipa profissional é fundamental. Mulheres grávidas ou a amamentar, 

indivíduos que tenham sido submetidos a quimioterapia ou indivíduos alérgicos, não 

devem ser expostos. 
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8.3 Unidade de Preparação de Nutrição Parentérica (NP) [8] 

Nos casos em que as necessidades alimentares não são asseguradas é 

necessário recorrer à nutrição parentérica – administração de nutrientes pela via 

endovenosa. Devido ao facto de a nutrição parentérica ser administrada por via 

endovenosa é obrigatória a esterilidade, apirogenia e garantir o emprego da técnica 

asséptica durante toda a manipulação. 

Nesta unidade as funções do farmacêutico incluem a validação das 

prescrições, a sua preparação e distribuição, para Unidade de Cuidados Intensivos 

(UCI) Neonatal e Pediátrica e Serviço de Pediatria. 

As prescrições são feitas pelos médicos e chegam aos SF informaticamente. 

Para a validar, o farmacêutico tem de calcular os aportes, por Kg/dia de aminoácidos, 

glucose, lípidos, eletrólitos (Sódio, Potássio, Cálcio, Magnésio, Cloro e Fósforo), 

vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis, oligoelementos e ainda aportes hídrico e 

calórico. Deve ter-se em atenção a concentração da glucose no volume total de NP e 

verificar a relação azoto/calorias não proteicas (deve ser maior = 150).A concentração 

de cálcio e fósforo não deve ultrapassar os valores de 37mg e 60mg, respetivamente, 

em 100ml de volume total de NP. Em todas as prescrições deverá proceder-se à 

confirmação dos aportes anteriores que devem estar de acordo com os valores 

estabelecidos nos protocolos de Neonatologia e Pediatria do HGO, atendendo à idade 

e situação clínica do doente, o que permite identificar qualquer omissão e/ou alteração 

significativa no aporte diário de nutrientes. Por fim, deve-se confirmar se a via e 

velocidade de administração estão de acordo com o tipo de NP formulada para o 

doente. Se tudo estiver conforme o farmacêutico emite duas etiquetas com a 

composição qualitativa e quantitativa das soluções A e B, o nº sequencial de NP da 

farmácia, a data de preparação e a validade da bolsa. Para cada doente atribui-se um 

nº de ordem de entrada e preenche-se numa folha de registo de dados do doente em 

NP, que são depois arquivados permitindo o controlo nos SF.  

As NP são misturas binárias para administração por sistema em Y. A solução A 

contém aminoácidos, glucose, água, eletrólitos, oligoelementos e heparina, enquanto a 

solução B é composta por lípidos, vitaminas lipossolúveis e vitaminas hidrossolúveis. 

O TDT auxilia na preparação da NP, baseada na informação do rótulo seguindo a 

ordem de adição pré-definida de todos os constituintes da bolsa. Deve então ser 

colocado o rótulo na preparação contendo: a identificação do doente (nome, processo, 

data de nascimento, peso ao nascer, peso atual), do serviço, a data de prescrição, de 

preparação e de validade, o nº controlo farmácia, o nome do Farmacêutico 

responsável pela validação da prescrição médica e do Farmacêutico ou Técnico que 
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preparou a NP e a composição qualitativa e quantitativa (Volume total a preparar dos 

macronutrientes, eletrólitos e vitaminas expressos em mililitros (Volume do aporte 

diário+ Volume de purga - 40 ml para Sol.A e 10 ml para Sol.B). 

As NP para o sábado, domingo e dias feriados são preparadas no dia anterior. 

Tendo em atenção que estas, uma vez que são preparadas na véspera do dia de 

administração serão aditivadas só com vitaminas lipossolúveis. E nos casos que 

contém heparina, esta deverá ser colocada na bolsa no dia da administração ao 

doente, uma vez que a estabilidade desta mistura é somente 24 h, acompanhada de 

uma etiqueta a lembrar a sua adição e respetiva dose. 

No final o Farmacêutico faz um controlo da qualidade físico-químico 

verificando: cristais em solução; presença de ar; cor não característica. Se tudo estiver 

OK, as soluções são libertadas, acompanhadas de uma conferência final de todo o 

acondicionamento, com especial atenção à correspondência da solução A e da 

Solução B de cada preparação e se todos os dispositivos estão bem conectados, 

rubricando em impresso próprio. 

A NP é preparada numa Sala Misterium em tudo semelhante à usada na 

UCPC. 

Durante o estágio tive oportunidade de acompanhar todo o processo, sendo-

me fornecidos as normas de procedimento dentro da Sala Misterium, incluindo os 

procedimentos de manipulação, uma vez que esta parte do processo só tive 

oportunidade de observar, por uma questão de custos com equipamento estéril. 

 

9. ENSAIOS CLÍNICOS [10] 

Esta atividade é regida pela Lei n.º 46/2004, de 19 de Agosto, que descreve um 

ensaio clínico (EC) como sendo qualquer investigação conduzida no ser humano, 

destinada a descobrir ou verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou os outros 

efeitos farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos experimentais, ou identificar 

os efeitos indesejáveis de um ou mais medicamentos experimentais, ou a analisar a 

absorção, a distribuição, o metabolismo e a eliminação de um ou mais medicamentos 

experimentais, a fim de apurar a respetiva segurança ou eficácia. 

 O FH exerce um papel na Investigação Clínica em funções como:  

 Articulação com a Comissão de Ética do hospital;  

 Controlar e gerir medicamentos em investigação, garantindo a sua qualidade; 

 Rever protocolos de investigação e participar em visitas de pré-início, início e 

de monitorização;  

 Validar prescrições médicas;  
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 Distribuir e monitorizar EC;  

 Registar e comunicar efeitos adversos observados à equipa investigadora;  

Os SF do HGO possuem sala própria para armazenar a medicação 

(devidamente rotulada), com temperatura controlada; armários, e frigoríficos e 

arquivos para documentação técnica do ensaio bem como respetivas autorizações; 

assim como um espaço para receção de visitas de monitorização. 

O trajeto da medicação inicia-se com a entrada da mesma neste setor 

identificada por lote e por EC, sendo rececionada pelo FH responsável, que deve 

conferir se é respeitante ao EC denominado e verificar prazo de validade, lotes e 

condições de transporte e armazenamento. Esta medicação será dispensada, 

mediante preenchimento de folha de cada EC, depois de a prescrição médica ter sido 

validada pelo FH. Aquando da dispensa da medicação esta é reencaminhada para o 

doente, havendo a necessidade de registar o número que foi cedido bem como o lote 

e os prazos de validade. Procede-se de igual modo em caso de devoluções ou 

encaminhamento de medicação destinada a ser destruída, ficando tudo registado no 

arquivo do ensaio. Com o término do EC, o dossier é arquivado com o dossier final do 

estudo, por um prazo de igual ou superior 15 anos variando mediante normas internas 

do promotor. 

Pessoalmente, para além da observação da documentação referente aos EC e 

da respetiva medicação, pude acompanhar a receção e o registo de dados de 

medicação dispensada. 

 

10. SERVIÇO DE INFORMAÇÃO SOBRE MEDICAMENTOS [11] 

A crescente complexidade e número de novos medicamentos tornou 

necessária a criação de um centro de informação de medicamentos (CIM), nos SF, 

que compilasse e tratasse a informação científica sobre medicamentos e a 

transmitisse a outros profissionais de saúde. 

Este é também o serviço que presta apoio à CFT. Esta comissão é responsável 

por ajustar o Formulário Hospitalar às particularidades de cada hospital, através da 

publicação de adendas, que introduzem ou retiram medicamentos ao FHNM. Assim, é 

dada a possibilidade ao médico de solicitar, sempre que considere relevante, a 

introdução de um novo medicamento ao formulário, ou a autorização de utilização 

excecional para um determinado doente. Para isso deverá ser feita a análise do valor 

terapêutico acrescentado dos novos fármacos solicitados, e a sua análise 

farmacoeconómica. É função do FH responsável por este serviço preparar as ordens 

de trabalho e elaborar das atas das reuniões da CFT. 
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Cabe-lhe também analisar as utilizações dos fármacos de justificação clínica 

obrigatória, monitorizar a utilização dos medicamentos, e apoiar a aplicação 

informática que gere o circuito do medicamento no HGO. 

Durante o estágio, foi-me pedido, juntamente com mais duas colegas, por este 

serviço a colaboração na realização de um estudo de caracterização dos doentes não 

aderentes à terapêutica do Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH). Este estudo 

pode ser consultado na Parte II deste relatório. 

 

11. CONCLUSÃO 

O farmacêutico ocupa um papel fundamental nos serviços de prestação de 

cuidados de saúde, como profissional responsável por acompanhar o circuito do 

medicamento, desde a sua aquisição até à dispensa ao doente, podendo ir mais 

longe, e promovendo um acompanhamento farmacoterapêutico. Em ambiente 

hospitalar, e devido aos internamentos, este seguimento farmacoterapêutico torna-se 

mais fácil, e muitas vezes mais essencial, na medida em que o mesmo doente está ao 

cuidado de vários profissionais de saúde. Assim torna-se importante que haja alguém, 

que se foque unicamente na terapêutica do doente. Que acompanhe não só a escolha 

da substância, dose e forma farmacêutica, mas que assegure também que o 

medicamento tem origem fiável e seja conservado e transportado da maneira mais 

correta. 

Confesso que quando cheguei ao HGO, não tinha ciente quais as 

responsabilidades de um farmacêutico hospitalar, mas hoje posso dizer que me sinto 

orgulhosa de todo o trabalho desempenhado pelo sector a nível hospitalar, que, 

mesmo atuando em diversas frentes, trabalha sempre com brio e profissionalismo, a 

pensar no melhor para a sociedade em geral. 

Acho que estes dois meses foram bastante enriquecedores e a forma perfeita de 

terminar cinco anos de formação. Sei o que é esperado de mim num futuro bastante 

próximo, e pude identificar áreas de atuação que ainda estão por desenvolver. 
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1  ENQUADRAMENTO 

O Hospital Garcia de Orta, E.P.E. acompanha atualmente quase 1500 pessoas 

infetadas com o VIH. Destas, apenas cerca de 300 cumprem rigorosamente (a 100%) as 

indicações dadas pelos profissionais de saúde acerca da terapêutica a adoptar nestes 

casos. Sabe-se que a adesão à terapêutica antiretroviral (ART) é fundamental para: a) a 

diminuição da carga vírica, b) o aumento da qualidade e esperança de vida e c) impedir o 

aparecimento de resistências. Torna-se necessário a divulgação de estratégias que 

melhorem a adesão dos doentes à terapêutica, pois apesar dos avanços dos últimos 

anos, o VIH/SIDA ainda é um perigo para a Saúde Pública. [12] 

O artigo 9º do Código Deontológico da Ordem dos Farmacêuticos, expõe o dever 

geral do farmacêutico: O farmacêutico é um agente de saúde, cumprindo-lhe executar 

todas as tarefas que ao medicamento concernem (…) e todas as ações de educação 

dirigidas à comunidade no âmbito da promoção da saúde. Entre as ações de educação 

para promoção de saúde, está o uso responsável do medicamento, para o qual todos os 

farmacêuticos podem e devem contribuir localmente. A adesão à terapêutica é um dos 

principais impedimentos a este uso responsável. Assim, há um longo caminho a ser 

percorrido pela classe, lado a lado com a sociedade, para dar a volta a esta situação, 

com ganhos para a saúde em geral e, consequentemente, para a economia. 

 

2 OBJETIVOS 

- Otimização da ferramenta de monitorização da adesão à terapêutica do doente 

HIV/SIDA no Hospital Garcia de Orta (HGO) 

- Identificação e caracterização dos doentes que apresentam uma adesão à 

terapêutica mais baixa e partilha da informação com o serviço de Infeciologia do 

HGO 

- Definição de estratégias que permitam melhorar estes valores e torná-los menos 

ameaçadores para a Saúde Pública. 

 

3 MÉTODOS  

3.1 Ferramenta de Monitorização da Adesão 

A ferramenta desenvolvida inicialmente avaliava a razão entre o número de 

medicamentos prescritos e o número de medicamentos dispensados, a cada doente no 

último ano, permitindo avaliar a adesão de cada doente à terapêutica e a adesão a cada 

substância ativa, de forma simples e intuitiva.  
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Para verificar que esta ferramenta se encontrava perfeitamente funcional, 

confrontaram-se os dados por ela fornecidos com os dados disponíveis no HS-SGICM e 

no SAM-PALLAS (programa informático que permite aceder aos dados recolhidos pelos 

médicos sobre cada pessoa). 

Por fim, foi criada uma ferramenta que comparava o número de medicamentos 

dispensados a cada doente com o número de medicamentos que este deveria ter 

levantado para determinado período de tempo, de acordo com as guidelines da Direção 

Geral de Saúde. [13] 

Esta otimização, isto é, a modificação do software de modo a tornar o seu uso 

mais eficiente, só foi conseguida com a ajuda dos Serviços Informáticos do HGO. 

 

3.2 Caraterização da População Menos Aderente 

Para caraterizar a população em causa (“doentes menos aderentes”) foram 

recolhidos dados sobre fatores sociais (sexo, idade, etnia, residência, transtornos 

psiquiátricos, dependência química, infeções sexualmente transmitidas, apoio social), 

fatores relacionados com a doença (diagnóstico, carga viral, CD4+) e relacionados com o 

tratamento (inicio, efeitos secundários, esquema terapêutico, médico) que poderão estar 

a impedir uma melhor adesão. Esta informação foi retirada do programa SAM-PALLAS e 

tratada em Excell. 

Uma vez que a otimização da ferramenta exigiu mais tempo do que o esperado 

inicialmente, caracterizamos apenas a população com uma adesão inferior a 50% (num 

total de 59 pessoas), por considerarmos mais urgentes os casos com pior adesão. 

 

3.3 Estratégias Para Melhorar Adesão 

Para definir um plano de ação que pudesse ser posto em prática pelos SF com o 

intuito de aumentar a adesão, foi feita uma pesquisa de estratégias já utilizadas em 

outros locais, juntamente com a avaliação da sua eficácia. Esta pesquisa envolveu a 

consulta de publicações sobre o tema, e o contacto com outras organizações (hospitais e 

centros de apoio social). 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Ferramenta de Monitorização da Adesão 

Foram identificadas algumas falhas na ferramenta informática disponível. 
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Inicialmente, detetamos que alguns dos doentes que estávamos a analisar teriam 

falecido num período anterior aos 12 meses retrospetivos a que o estudo se referia. 

Problema que foi rapidamente resolvido pelos Serviços Informáticos. 

Mais tarde, e já depois de ter sido caracterizada 10% da população pouco 

aderente, reparamos que a taxa de adesão não estava a ser corretamente calculada. Os 

motivos para esta situação podem ser variados. Por exemplo, a prescrição médica pode 

vir duplicada, mas no momento de dispensa, a farmácia entrega apenas a medicação 

necessária para o mês seguinte. Nestes casos, a receita duplicada é considerada 

medicamento prescrito não dispensado, contribuindo para baixar os números da adesão. 

Noutros casos verificou-se que por vezes os utentes não levavam a medicação toda, por 

motivos de gestão de stock pela farmácia, ou porque teriam consulta próxima. Estes 

medicamentos ficavam também pendentes, mas na prática, os utentes teriam medicação 

para todos os dias. 

 Foi então decidido usar outra forma de calcular a adesão, com base não nos 

medicamentos prescritos, mas na quantidade de medicamento que cada utente deveria 

levar para o prazo do estudo, de acordo com as guidelines em vigor. Obteve-se assim 

uma nova ferramenta, menos intuitiva, pois obrigava a análise de cada substância ativa 

ou associação de substâncias ativas em separado, mas na qual se podia depositar total 

confiança nos valores de adesão fornecidos. A partir desta nova ferramenta foram criados 

dois grupos diferentes de doentes aderentes. A vermelho foram assinalados os doentes 

cuja adesão se encontrava abaixo dos 75% e a amarelo os doentes cuja adesão se 

encontrava abaixo dos 95%. 

 

4.2 Caracterização da População Menos Aderente 

Foi definido caracterizar os doentes com uma adesão inferior a 50%. Isto equivale 

a uma amostra de 59 pessoas, no universo das 1348 pessoas a receber tratamento 

antirretroviral no HGO. O período do estudo definido foi de 1 de Janeiro de 2014 a 30 de 

Setembro de 2014 (9 meses). Foram critérios de inclusão no estudo a adesão <50%; e 

critérios de exclusão, os doentes falecidos ou transferidos durante os 6 meses do estudo, 

ou prescrições de Ritonavir, uma vez que as guidelines apontam que este deve ser 

tomado 1 vez por dia, no total de 30 por mês e 270 durante os 9 meses, e a ferramenta 

considerava duas tomas por dia, duplicando erradamente a dose recomendada, o que se 

refletia na adesão. 

Os dados recolhidos foram apresentados sobre a forma de gráficos circulares 

(ANEXO 1). 
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Relativamente ao sexo dos indivíduos (ANEXO 1A), podemos ver que este não é 

determinante na adesão, mas a maioria dos não aderentes são homens. Quanto à idade 

(ANEXO 1B), observamos uma maior prevalência de não adesão entre os 30 a 49 anos. 

Relativamente à sua etnia (ANEXO 1C), concluímos que a maioria são caucasianos, mas 

um terço são negros, o que é proporcional com a população a que o hospital serve. 

Avaliamos ainda a área de residência (ANEXO 1D), para verificar se estaria a influenciar 

a adesão. 70% da amostra vivia fora dos concelhos vizinhos do hospital, mas o facto de 

30% morar perto do HGO, leva-nos a pensar que não é o custo com transportes que 

poderá estar a impedir uma maior adesão. Até porque a compra dos passes de 

transporte pode ser feita através da Segurança Social com o patrocínio dos Laboratórios 

Farmacêuticos. Avaliamos a existência ou não de transtornos psiquiátricos (ANEXO 1E), 

concluindo que a maioria não apresenta não apresenta nenhum, mas nos casos em que 

apresenta estes podem estar a impedir uma maior adesão (vários foram os casos de 

terapêutica suspensa pelo médico até avaliação psicológica/psiquiátrica). Avaliamos 

também dependências químicas (ANEXO 1F) ou infeções sexualmente transmissíveis 

(ANEXO 1G), de forma a avaliar se esta era uma população com comportamentos de 

risco. Mas mais uma vez, nenhum resultado sobressaiu. Apesar de 21% da população ter 

mais que uma adição ou já ter tido. Verificamos se o utente estava ou não isento por 

insuficiência económica, para avaliar a sua situação económica (ANEXO 1H). Assim, 

verificamos que mais de 70% dos não aderentes estavam numa situação de isenção, e 

ainda que alguma parte da população não isenta, estava a procurar apoios sociais. Esta 

foi a variável que mais sobressaiu. Contrariamente ao que seria de esperar, mais de 

metade desta população tem uma carga viral não detetável (ANEXO 1I). Por outro lado, o 

número de CD4+ de 65% da população encontra-se abaixo dos 500, o que pode dar 

origem a infeções oportunistas (ANEXO 1J). Relativamente ao diagnóstico (ANEXO. 1K) 

e inicio da terapêutico (ANEXO 1L) podemos concluir que nem sempre coincidiram, e que 

os utentes que convivem há mais tempo com o HIV e a terapêutica são os que mais 

falham a mesma. A maioria das pessoas menos aderentes segue um esquema 

terapêutico que inclui 3 associações de fármacos (ANEXO 1M). Sabemos que a 

simplificação dos esquemas aumenta a adesão, mas os constrangimentos económicos 

não o permitem. Por outro lado, existem pessoas no grupo das menos aderentes a tomar 

Atripla, um esquema de um comprimido por dia, pelo que a simplificação não é sinónimo 

de êxito. Metade da população não associa quaisquer efeitos secundários à medicação, e 

nos casos que estes eram impeditivos, os médicos optaram sempre por modificar o 

esquema terapêutico (ANEXO 1N). Por fim, avaliamos o número de doentes menos 
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aderentes por médico, para saber se a relação médico-doente poderia estar a pôr a 

adesão em causa, mas verificamos um equilíbrio entre todos os médicos (Fig. 1O). 

Após a recolha dos dados sobre as pessoas com uma adesão inferior a 50%, 

tentamos definir um perfil-tipo de doente não aderente. Isto não foi possível, pois os 

dados que temos são mais ou menos equilibrados dentro das suas opções. Pudemos 

apenas concluir que grande parte destes doentes se encontram em situações familiares e 

socioeconómicas muito debilitadas. 

 

4.3 Estratégias Para Melhorar Adesão [14] 

A identificação das pessoas menos aderentes à terapêutica é por si só uma 

estratégia. Elaboramos uma lista com os nomes, número de processo e percentagem de 

adesão dos utentes menos aderentes de cada médico que entregamos a cada um. 

Criamos Observações no HS- SGICM na ficha de cada utente, para que no momento da 

dispensa o FH soubesse que estava a lidar com um destes casos e pudesse intervir. 

Existem quatro áreas em que a intervenção pode ser feita. A área Cognitiva é 

uma das mais trabalhadas no hospital, com a Consulta da Adesão, que inclui o ensino da 

posologia por enfermeiros, a entrega de calendários com as horas da toma e alarmes no 

telemóvel. Dentro desta área desenvolvemos ainda um panfleto Anexo 2 com informação 

sobre a importância da adesão, e que o FH poderá entregar quando em contacto com um 

doente sinalizado. Na área Comportamental, os exempos apontam para a criação de 

grupos liderados por portadores de HIV que levem a medicação corretamente e que 

exerçam a chamada Peer Pressure. Este método já foi tentado no HGO, mas os 

resultados não foram os esperados, pelo que se desistiu desta intervenção. Existe 

também o campo Afetivo e de suporte emocional e social, em que o HGO se destacava 

há alguns anos com a presença diária de um psicólogo e de duas enfermeiras no 

Hospital de Dia de Infeciologia, permitindo criar uma relação de confiança com os 

doentes que contribuía para resultados mais positivos. No entanto, os cortes 

orçamentais, não permitem a presença diária de um psicólogo nem das mesmas 

enfermeiras no Hospital de Dia, o que não permite a criação da relação de confiança 

mencionada. Atualmente foi decidido que apenas duas enfermeiras prestariam apoio 

nesta secção, de modo a tentar cativar os utentes como há dois anos atrás. Também 

nesta área procuramos o apoio de algumas associações, que pudessem prestar apoio a 

nível de alimentação, jurídico e em alguns casos, de desintoxicação, pois acreditamos 

que enquanto estes problemas não estiverem resolvidos torna-se difícil convencer cada 

um da importância de aderir à terapêutica. Deixamos no Hospital de Dia uma lista de 

contactos de diversas associações de cariz social que poderão prestar apoio conforme as 
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necessidades de cada um. Encontramos ainda uma Associação, a Ser+, que tem cursos 

de Literacia no Tratamento com grande sucesso, mas que atua na zona de Cascais. A 

nossa sugestão é que se tente perceber o que esta Associação faz e tentar replicar em 

Almada. Finalmente, são também referidas estratégias Financeiras que incentivem a 

adesão. Na verdade em Portugal isto já é feito, pela dispensa gratuita da medicação, mas 

reconhecemos que os utentes nem sempre estão conscientes disso. 

 

5 CONCLUSÃO 

Fica disponível uma ferramenta funcional, que permite avaliar a adesão. Apesar 

de a análise não ser imediata, é de confiança, tornando-se possível identificar os doentes 

com baixa adesão. 

Não foi possível definir o perfil-tipo do doente não aderente, por não haver um 

parâmetro que fosse mais relevante, com exceção da insuficiência económica. 

Futuramente sugerimos a avaliação de outros parâmetros, o cruzamento de parâmetros e 

o aumento da amostra. 

Sugerimos ainda um contato contínuo com as associações de forma a integrar a 

resposta às necessidades do utente, envolvendo também as Assistentes Sociais do 

HGO. 

Deixamos ainda uma Norma de Procedimento que indica de quanto em quanto 

tempo os dados devem ser atualizados e por quem. Assim como a ação do FH quando 

encontra um doente sinalizado. 

Acredito que este foi um trabalho com enorme relevância no campo dos Cuidados 

Farmacêuticos e Seguimento Farmacoterapêutico, e que deixamos instaladas as bases 

para que haja um seguimento nos SF do HGO. 

Pessoalmente, foi um trabalho que me entusiasmou desde o inicio e com o qual 

aprendi muito sobre o HIV, e o papel que o farmacêutico pode ter, não tão centrado no 

medicamento, mas sim no utente. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Resultados da Caracterização da População Menos Aderente 
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Fig. 1 – Resultados da Caracterização dos Utentes com Adesão < 50%, por categoria. 
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Anexo 2 – Panfleto 

 

 

 

 

Fig. 2 – Panfleto para ser distribuído pelos SF aos utentes menos aderentes. 



 

 

 




