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Resumo 

 

A elaboração deste relatório tem como objetivo evidenciar todas as 

atividades desenvolvidas durante o meu período de estágio em Farmácia 

Comunitária (4 meses), desde o primeiro até ao último dia. Assim, define-se 

Farmácia Comunitária (FC) como sendo um estabelecimento de saúde pública, 

onde o utente recorre inúmeras vezes. Cabe aos profissionais de farmácia 

desempenhar funções que assegurem a prestação de serviços de saúde à 

comunidade, desde a dispensa de medicamentos e de outros produtos, ao 

aconselhamento e esclarecimento dos utentes, de uma forma clara e evidente. 

A realização do estágio é imprescindível uma vez que tem como objetivo 

adaptar o aluno à sua atividade profissional futura, de maneira a adquirir 

conhecimentos, atitudes e competências bem como a prepará-lo para responder às 

necessidades da sociedade no que diz respeito a todas as funções realizadas pelo 

farmacêutico em FC (preparação, controlo, dispensa e informação do 

medicamento). O meu estágio foi realizado na cidade de Mirandela, na Farmácia 

da Ponte, entre os meses de Setembro a Dezembro. Durante o decorrer do estágio 

tentei cumprir os objetivos que me foram propostos pela minha orientadora de modo 

a crescer enquanto futuro farmacêutico. É do conhecimento comum que as 

farmácias atravessam um período difícil, sendo por isso necessário uma cuidada 

gestão e um excelente ambiente no seio da equipa de trabalho, de forma a 

contribuírem para o melhor funcionamento e sucesso das mesmas. 
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1º Parte 

Relatório de estágio na vertente da Farmácia Comunitária 

 

1. Introdução 

 A farmácia é antes de mais um espaço público da saúde, em que o Estado 

delega poderes, pela concessão de um alvará, para a venda de medicamentos, 

outros produtos e serviços. 

 A farmácia possui um estatuto único, quer por via da acessibilidade e 

adequação de horários, quer pela simples razão de manter com os utentes uma 

relação de longevidade, a qual contribui para uma confiança acrescida 

relativamente a outros circuitos comerciais. Na farmácia, o utente procura a 

capacidade técnica, disponibilidade e rapidez de atendimento dos seus 

profissionais, para resolver um problema de saúde para o qual precisa de uma 

solução atempada e credível.  

 Noutros tempos remotos, o farmacêutico tinha humildes funções com pouco 

destaque, limitando-se ao seu papel secundário de preparar e dispensar 

medicamentos, entre outros produtos, no sentido de uma melhoria na qualidade de 

vida e bem-estar da população. Hoje em dia, o farmacêutico é encarado como um 

ilustre profissional de saúde, de formação abrangente em diversas áreas da saúde 

e provido de capacidades suficientes para ajudar toda a população envolvente. 

Adicionalmente, a profissão tem evoluído no sentido de uma maior proximidade da 

figura do utente, gerando por isso, uma relação de confiança e cumplicidade 

fundamentais, na medida em que as suas funções representam o último elo de 

ligação entre o utente e os profissionais de saúde. Como tal, o seu desempenho 

enquanto profissional de saúde envolve uma importância acrescida na dispensa de 

medicamentos, na promoção do seu uso racional e adesão à terapêutica. 

 De forma a gerir melhor a sua farmácia, o farmacêutico tem de reconhecer 

nos hábitos de consumo dos seus utentes novas oportunidades para desenvolver 

serviços que vão de encontro às expectativas dos utentes, cada vez mais exigentes 

e mutáveis na sua decisão de compra 1,2. 
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2. Organização física e funcional da Farmácia 

 

2.1 Localização e horário 

 A Farmácia da Ponte (Figura 1) localiza-se na Rua D. Afonso III, n.º 92, em 

Mirandela. É uma rua movimentada por se encontrar no centro da cidade e por ter 

nas suas proximidades um centro de enfermagem com diversas especialidades e 

várias lojas comerciais. A maioria dos utentes que acedem a esta farmácia é idosa, 

de nível socioeconómico médio, residentes nas proximidades, mas existe uma 

grande variedade de clientes que frequentam a farmácia, desde pessoas que 

trabalham naquela zona, turistas que estão apenas de passagem e muitas pessoas 

dos arredores de Mirandela (principalmente das aldeias vizinhas). 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 1- Farmácia da Ponte. 

O horário de funcionamento é de Segunda a Sexta-feira das 9:00 às 19:00 

horas, sem fecho na hora de almoço, e ao Sábado das 9:00 às 13:00. Quanto aos 

serviços permanentes, estes são realizados de cinco em cinco dias, alternando com 

as outras farmácias existentes na cidade. 

 

2.2 Recursos humanos 

 A equipa de profissionais da Farmácia da Ponte é composta pelos seguintes 

elementos: 

- Dra. Marília Lopes: proprietária e Diretora Técnica da Farmácia da Ponte; 

- Dr. João Sá: Farmacêutico; 

- Dr. José Santos: Farmacêutico; 

- 3 Técnicos de Farmácia: Sr. Luís, Sra. Rute e Sra. Emília; 

- Sra. Isabel: Técnica de Cosmetologia; 

- Sr. Carlos Nuno: Auxiliar administrativo; 
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- Sra. Isabel: Auxiliar de limpeza. 

 

2.3 Organização do espaço exterior e interior 

 Exterior da Farmácia: a farmácia encontra-se claramente identificada no 

exterior por ser facilmente visível o seu nome e por apresentar a cruz verde 

luminosa colocada perpendicularmente em relação à fachada da farmácia. Para 

além disso tem uma placa de identificação das Farmácias Portuguesas. A farmácia 

apresenta apenas uma porta de entrada, nesta porta está afixada uma lista com os 

dias de serviço de cada farmácia do concelho. É também constituída por quatro 

montras amplas onde três delas apresentam diversas campanhas publicitárias e a 

outra apresenta o nome da farmácia, bem como o nome da respetiva proprietária e 

os diferentes serviços prestados na Farmácia da Ponte. Também se encontra o 

postigo de atendimento destinado ao serviço noturno.  

 Interior da Farmácia: conforme o Despacho do Ministério da Saúde n.º 18/90, 

de 27 de Dezembro, que define as divisões obrigatórias de uma farmácia, assim 

como suas as áreas mínimas 3. 

 A organização do espaço físico assume atualmente contornos cada vez mais 

determinantes na dinâmica comercial de uma farmácia. Qualquer Diretor Técnico, 

deve ter como objetivo prioritário, permitir que os utentes da sua farmácia se sintam 

confortáveis e possam encontrar facilmente respostas aos seus anseios e 

expectativas, em matéria de saúde 1. 

 O espaço interior da Farmácia da Ponte está organizado da seguinte forma: 

- Zona de atendimento ao público (6 balcões); 

- Gabinetes de atendimento personalizado; 

- Zona de receção e verificação das encomendas; 

- Zona de conferência de receitas; 

- Zona de armazenamento de medicamentos; 

- Zona recreativa para as crianças; 

- Armazém; 

- Laboratório; 

- Instalações sanitárias; 
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- Escritório. 

 

- Zona de atendimento ao público: a entrada é através de uma porta automática, 

onde se encontra a máquina das senhas (é uma maquina que permite que os 

utentes sejam atendidos de forma rápida, sendo chamados praticamente pela 

ordem de chegada, tendo esta a particularidade de ter senhas para utentes que 

apresentem receita médica e os que não apresentam). Cada um dos 6 balcões está 

equipado com um computador, leitor ótico de código de barras, impressora para 

imprimir as receitas e os talões/recibos Atrás de cada balcão estão expostos, em 

prateleiras, os Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM), como por 

exemplo: antigripais, antiácidos, produtos homeopáticos, etc. Nas gavetas 

encontram-se alguns dispositivos médicos (ex: gazes e compressas), bem como 

produtos de cosmética. Na zona de atendimento ao público também se encontram 

expostos produtos de ortopedia e dispositivos médicos (ex: cadeiras de rodas). De 

referir ainda que na zona onde esperam os utentes, encontra-se centralizado um 

expositor com produtos que vão variando conforme a época sazonal e uma 

balança. 

- Zona de atendimento personalizado: existem 2 salas distintas que permitem um 

atendimento personalizado. Uma está destinada ao controlo de vários parâmetros 

bioquímicos e fisiológicos: tensão arterial, colesterol total, triglicerídeos, ácido úrico 

e glicose. Esta sala também se encontra reservada para a administração das 

vacinas antigripais. A outra sala é onde decorrem rastreios de ortopedia, podologia 

e nutrição. 

- Zona de receção e verificação das encomendas: é a zona onde se recebem e se 

verificam as encomendas. Encontra-se equipada com um computador, impressora 

de etiquetas e telefone. Nesta zona também se encontram prateleiras para 

arrumação de produtos de higiene íntima, pomadas, chás, produtos de veterinária, 

entre outros.  

- Zona de armazenamento de medicamentos: é a zona onde são armazenados os 

Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM). É constituída por três armários 

deslizantes. Possui um grande móvel com gavetas deslizantes onde estão 

separados os medicamentos genéricos de um lado e os medicamentos de marca 

do outro (por ordem alfabética, dosagem crescente), existindo também gavetas 

apropriadas para os psicotrópicos e estupefacientes, injetáveis, colírios e pomadas 
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oftálmicas. Existe ainda um frigorífico para o armazenamento de produtos 

termolábeis. Nesta zona também se encontra a máquina onde se efetua o 

pagamento aquando da finalização da venda (esta máquina permite um rápido e 

correto pagamento e ainda efetuar trocas de notas/moedas). Possui ainda um 

móvel com gavetas, onde são colocadas as receitas aviadas conforme o organismo 

que apresentam. 

- Zona de conferência de receitas: esta zona é onde se faz a conferência das 

receitas diariamente para a deteção e correção de possíveis erros que pode ocorrer 

durante o aviamento das receitas. Também se procede à faturação das receitas às 

diferentes entidades correspondentes. 

- Armazém: situa-se na cave da farmácia. É o espaço que permite armazenar os 

produtos de grande quantidade. Neste local podemos encontrar os medicamentos 

que já não cabem nas gavetas de acesso rápido, para as quais são transpostos 

aquando necessário. Os produtos encontram-se armazenados por diferentes 

áreas, existindo a área de armazenamento de produtos de cosmética, de xaropes, 

de produtos para crianças e mães (como por exemplo, leites, bombas para 

armazenamento do leite e biberões), MSRM, MNSRM, produtos dietéticos, 

produtos de higiene bucal, etc. Os MSRM estão separados por prateleiras, estando 

os genéricos separados dos medicamentos de marca. 

- Laboratório: é o local de preparação de fórmulas magistrais ou oficinais, encontra-

se equipado com uma balança e uma placa de mármore onde se realizam as 

preparações. Nas gavetas encontra-se todo o material necessário como espátulas, 

luvas, etc. Nos armários estão armazenadas as matérias-primas. Apesar da 

Farmácia da Ponte preparar poucos manipulados, está equipada com o material de 

laboratório necessário e obrigatório à manipulação. 

- Escritório: espaço onde se efetuam todas as operações relacionadas com a parte 

administrativa, financeira e de gestão da farmácia. Possui também a bibliografia 

exigida por lei (como por exemplo Farmacopeia Portuguesa), bem como uma série 

de livros de consulta e de apoio ao funcionamento e aconselhamento farmacêutico. 
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3. Gestão e administração da Farmácia 

 

3.1 Sistema informático 

 A implementação de um sistema informático na farmácia é uma ferramenta 

preciosa na execução de diversas tarefas do dia-a-dia, facilitando as atividades 

relacionadas com a gestão da mesma. O programa informático usado na Farmácia 

da Ponte é o SIFARMA 2000, que é fornecido pela Associação Nacional de 

Farmácias (ANF). São realizadas atualizações de dados periodicamente, quer ao 

nível de novos produtos ou comparticipações, quer a nível da funcionalidade do 

próprio programa. Este programa permite aos profissionais da saúde concretizar 

variadas operações: 

 Apoio à venda e atualização automática dos stocks de produtos; 

 Cálculo das comparticipações para inúmeras entidades; 

 Indicações de posologias usuais, principais contraindicações e reações 

adversas; 

 Interações medicamentosas entre os componentes da mesma venda; 

 Aplicação de portarias e despachos a determinadas doenças que alteram o 

escalão de comparticipação; 

 Consulta da ficha do produto, a fim de obter informações acerca do stock 

mínimo e máximo, fornecedor preferencial, preço de venda ao público (PVP), 

descontinuação ou retirada do medicamento do mercado, data mais antiga 

do prazo de validade apresentado por este produto, histórico de vendas, etc.; 

 Consultar grupos homogéneos (GH) e averiguar qual o grupo 

farmacoterapêutico a que pertence um dado medicamento; 

 Registo e controlo de entradas e saídas de estupefacientes e psicotrópicos; 

 Proposta e receção de encomendas; 

 Controlar prazos de validade; 

 Realização de inventários; 

 Faturação da farmácia; 

 Atribuição do n.º lote sequencialmente; 

 Fecho do dia e de caixa, que pode ser consultados a qualquer hora do dia. 
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 Cada utilizador possui um código de acesso, que lhe permite a entrada no 

programa. Algumas funções presentes no menu geral não podem ser acedidas por 

todos os utilizadores. O aspeto negativo da utilização deste programa está 

relacionado com a dependência do exercício da atividade em caso de uma eventual 

falha informática. 

3.2 Gestão de stocks 

 A farmácia é uma microempresa que tem no seu Diretor Técnico, o gestor 

por excelência, o qual exerce forçosamente um conjunto de funções no decurso da 

sua atividade quotidiana: chefia administrativa, financeira, comercial, técnica e 

humana. Por estas razões, a farmácia tem particularidades de gestão, que em tudo 

se assemelham a uma empresa, mas que se diferencia totalmente, dado que o seu 

propósito é prestar assistência sanitária à população. Ela gere capitais provenientes 

dos utentes e do próprio Estado, por via do Serviço Nacional de Saúde (SNS), ou 

de outras instituições estatais ou privadas, por intermédio de subsistemas 

convencionados.  

 Os stocks representam um investimento significativo em sistemas logísticos. 

Eles surgem no sentido de responder a várias necessidades: cumprir os requisitos 

do serviço a clientes, servir de amortecimento entre a procura e o abastecimento, 

cobrir situações de flutuação sazonal, cobrir situações de procura inesperada, 

responder em situações de falha no fornecimento/produção, atuar como reserva 

estratégica. Tendo em conta estes fatores, é definido para cada produto um stock 

mínimo e máximo. No caso dos produtos sazonais (como os antigripais), em que a 

rotatividade não é constante ao longo do ano, deverá ser feita uma análise 

individual. Os stocks em níveis elevados permitem um melhor serviço a clientes e 

maior eficiência, mas requerem a imobilização de capital, enquanto em níveis 

baixos conduzem a custos de stocks mais baixos, permitindo um maior e melhor 

controlo. 

 O controlo de stocks deve ser efetuado periodicamente recorrendo à ficha 

do produto para que, sempre que se justifique, se possa proceder a alterações. Na 

Farmácia da Ponte, faz-se duas vezes por ano a correção de stocks. 

 Durante o meu período de estágio tive a oportunidade de fazer esta tarefa 

com a ajuda do sistema informático, ou seja, o sistema permite imprimir uma 

listagem com todos os produtos existentes na farmácia, depois faz-se a contagem 
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manualmente de cada produto, altera-se o stock que estava errado e por fim 

atualiza-se o stock. Outra forma de controlar os stocks, é a impressão de uma lista 

de produtos que não são vendidos há mais de 6 meses, para posterior devolução 

ou tentar vender de maneira mais rápida possível. Mais uma vez, verifica-se o quão 

vantajoso é o uso do SIFARMA 2000 para uma farmácia. No fim do estágio ainda 

tive a oportunidade de ajudar à realização do inventário total da farmácia com 

leitores óticos, tarefa árdua mas necessária para corrigir stocks, de modo a não 

haver falhas no sistema. 

 

3.3 Realização de encomendas 

 A escolha dos fornecedores é feita tendo em consideração uma série de 

fatores que beneficiem a farmácia. O fornecedor adequado é aquele que possui as 

melhores condições de transporte e armazenamento, com menor tempo de entrega 

e mantendo as características originais dos medicamentos e produtos, satisfazendo 

as necessidades diárias da farmácia, e que apresente melhores condições de 

pagamento, ou seja, melhores bonificações e melhor flexibilidade no tempo de 

crédito. 

 Na Farmácia da Ponte, a aquisição de medicamentos/produtos de saúde é 

feita de 2 formas: aquisição a armazenistas que são a Alliance Healthcare, a 

Cooprofar e a OCP, ou então, compra-se diretamente ao laboratório (neste caso 

tem mais vantagens económicas, mas o tempo de entrega é mais longo e 

normalmente trata-se de grandes quantidades, feitas mensalmente). No caso se 

surgir alguma encomenda urgente, o pedido é feito via telefone ou no caso da 

Alliance Healthcare é feita uma encomenda instantânea através do SIFARMA 2000, 

ou ainda pelo programa informático da Cooprofar. 
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3.4 Receção e verificação de encomendas 

 As encomendas são entregues na farmácia pelos fornecedores, 

acondicionadas em contentores com a respetiva fatura em duplicado. A fatura por 

regra geral contém: nome comercial do produto, a forma farmacêutica e a dosagem, 

o código do produto, o n.º de unidades enviadas e pedidas, o preço unitário, o preço 

total, o imposto sobre o valor acrescentado (IVA) a que cada produto está sujeito 

(6 ou 23%) e os descontos efetuados pelas empresas fornecedoras. As 

encomendas encontram-se no sistema informático separadas pelo fornecedor. 

Para se proceder à receção da mesma, seleciona-se o fornecedor pretendido e 

importa-se a respetiva encomenda. De seguida, é dada entrada da encomenda 

(Anexo I) por leitura ótica do código de barras e caso este não seja possível, digita-

se manualmente o código. Durante a receção da encomenda é preciso ter em conta 

a verificação dos seguintes aspetos: número de unidades, estado de conservação 

da embalagem e preço de custo.  

 No caso de não haver mais produtos iguais em stock, tem de ser atualizar 

os preços na ficha do produto. No caso de haver produtos iguais em stock, verifica-

se fisicamente o PVP do produto existente, para confirmar se o preço coincide com 

o da ficha do produto.  

 No caso dos produtos não marcados, devem ser introduzidos na ficha do 

produto: o preço de custo, a taxa de IVA correspondente e a margem de 

comercialização. Através destes parâmetros, o programa determina o PVP do 

produto. As etiquetas destes produtos podem ser emitidas no final da receção da 

encomenda, ou durante a mesma, após serem feitas as necessárias alterações. 

Nas etiquetas constam a designação do produto, o código de barras e o PVP.  

 Em relação ao prazo de validade, este deverá introduzir-se de acordo com o 

que figura na embalagem. Se forem rececionadas duas embalagens do mesmo 

produto com prazos de validade diferente, tem de se introduzir a data mais próxima 

de expirar. No final visualiza-se os totais, confirmando se estão de acordo com a 

fatura, e guarda-se a fatura original da encomenda para depois ser tratada pela 

contabilidade. Os produtos não enviados são colocados numa nova proposta de 

encomenda. 
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3.5 Armazenamento 

 Os produtos armazenados respeitam, obrigatoriamente, as condições de 

conservação que garantem a estabilidade do produto, de modo a que este 

mantenha as características organoléticas iniciais e cheguem ao utente nas 

melhores condições. Os medicamentos são arrumados por forma farmacêutica e 

dentro desta, por ordem alfabética de nome comercial e princípio ativo e por ordem 

crescente de dosagem, estando os medicamentos de marca separados dos 

medicamentos genéricos, de modo a facilitar a sua dispensa. 

 Um outro critério de arrumação refere-se aos prazos de validade em que o 

primeiro a expirar fica à frente, respeitando a regra first-in first-out. Estes critérios 

de arrumação são aplicados tanto no armazém de stock ativo, como no armazém 

secundário, onde se guardam as grandes quantidades de medicamentos. Os 

produtos que requerem refrigeração são guardados no frigorífico. Os psicotrópicos 

e estupefacientes estão guardados em local apropriado.  

 

3.6 Controlo dos prazos de validade 

 O prazo de validade designa-se como o período durante o qual um 

determinado medicamento pode considerar-se estável, desde que não ocorra uma 

redução do teor dos seus princípios ativos de 10% em relação à dosagem inicial, 

quando conservado nas melhores condições 4. 

 Na Farmácia da Ponte, todos os meses são verificados os prazos de 

validade dos produtos, sendo impressa uma folha (Anexo II) com a listagem dos 

produtos que estão prestes a expirar. Os produtos são retirados e devolvidos ao 

fornecedor. Para além deste controlo dos prazos de validade, todos os meses a 

farmácia atualiza as validades dos produtos (na ficha do produto) aquando da 

chegada de uma nova encomenda. Essa validade é alterada quando não existe 

stock do produto ou quando é menor que a dos produtos já existentes. 

 

3.7 Devoluções 

 Sempre que exista uma não conformidade com um produto, esse mesmo 

produto é devolvido ao fornecedor, juntamente com uma nota de devolução emitida 

pela farmácia, explicando o motivo da devolução, de modo a que o fornecedor 

possa efetuar a sua reposição ou emitir uma nota de crédito (caso a reposição não 

seja possível). As devoluções acontecem nas seguintes situações: 
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 Produto recebido não corresponde ao pedido; 

 A quantidade encomendada não está de acordo com a encomenda; 

 Más condições de apresentação da embalagem/produto; 

 Produto está fora do prazo de validade ou está prestes a atingi-lo; 

 Quando determinados lotes são retirados do mercado; 

 Quando há reclamação de um produto por parte do utente. 
 

 Assim, quando o produto se encontra perante uma destas situações, através 

do sistema informático é impressa uma nota de devolução onde consta: o nome do 

fornecedor, o produto a ser devolvido, o motivo de devolução e o número da fatura 

onde o produto foi encomendado. São impressas três notas de devolução, em que 

uma fica na farmácia para posterior regularização aquando os fornecedores 

enviarem a nota de crédito e as outras duas são enviadas para os fornecedores 

juntamente com os produtos a serem devolvidos. As notas de devolução devem 

estar carimbadas e assinadas. No caso de produtos em que não sejam aceites a 

sua devolução, estes vão para uma caixa designada de “quebras”.  

 

4. Dispensa de medicamentos 

 A FC tem como principal função a dispensa do medicamento e outros 

produtos e serviços de saúde, em função do bem-estar e melhoria na qualidade de 

vida do utente. Deste modo, o grau de projeção e a sua avaliação por parte da 

população envolvente reflete o desempenho do farmacêutico na dispensa dos 

medicamentos, atendimento e relação com os utentes. 

 Segundo o estatuto da Ordem dos Farmacêuticos aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 288/2001, de 10 de Novembro, no exercício da atividade na farmácia, o 

farmacêutico deve: 

a) “Colaborar com todos os profissionais de saúde promovendo junto deles e 

do doente a utilização segura, eficaz e racional dos medicamentos”; 

b) “Assegurar-se que na dispensa do medicamento, o doente recebe a 

informação correta sobre a sua utilização”; 

c) “Dispensar ao doente o medicamento em cumprimento da prescrição médica 

ou exercer a escolha que os seus conhecimentos permitem e que melhor 

satisfaça as relações benefício/risco e benefício/custo”; 
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d) “Assegurar em todas as situações, a máxima qualidade dos serviços que 

presta, de harmonia com as Boas Práticas de Farmácia” 5. 
 

 O farmacêutico, como elo de ligação entre o médico e o doente, deverá 

fornecer toda a informação necessária para um uso correto, seguro e eficaz dos 

medicamentos, recorrendo a uma linguagem simples, clara e compreensível. A 

informação oral deverá ser reforçada por escrito. As contraindicações, as possíveis 

reações adversas e as interações medicamentosas deverão ser explicadas no ato 

da dispensa. O farmacêutico deverá certificar-se que o utente não tem dúvidas e 

que entendeu a informação prestada, procedendo a esclarecimentos quando 

necessários. 

 Na Farmácia da Ponte, grande parte dos utentes são idosos e 

polimedicados, sendo que por vezes a comunicação não é fácil por razões óbvias, 

mas o farmacêutico tem como obrigação assegurar que a informação chega 

sempre da forma mais fácil para a compreensão do utente. 

 De acordo com o art.113º do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, os 

medicamentos quanto à dispensa ao público, são classificados em: 

- Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM); 

- Medicamentos não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) 6. 

 

4.1 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) 

 Os MSRM podem ser definidos como medicamentos que só podem ser 

dispensados mediante a apresentação da prescrição médica. Neste grupo, 

inserem-se os medicamentos que podem constituir risco, mesmo em doses 

terapêuticas baixas, quando utilizados sem vigilância médica. Assim, a receita 

médica funciona como uma forma de comunicação entre três intervenientes: 

Médico, Farmacêutico/Técnico de Farmácia e utente. Segundo o Decreto-Lei n.º 

176/2006 de 30 de Agosto, estão sujeitos a receita médica os medicamentos que 

preencham uma das seguintes condições: 

 Possam constituir um risco de saúde para o doente, direta ou indiretamente 

mesmo quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados 

sem vigilância médica; 
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 Possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam 

utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes 

aqueles a que se destinam; 

 Contenham substâncias ou preparações à base dessas substâncias, cuja 

atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar; 

 Destinam-se a ser administrados por via parentérica 6. 

 

4.1.1 Receita Médica 

 Os MSRM podem ainda ser classificados como: 

 Medicamentos de receita médica renovável, em que a validade de seis 

meses é composta por um original e duas vias; 

 Medicamentos de receita médica não renovável, que tem uma validade de 

30 dias; 

 Medicamentos de receita médica especial; 

 Medicamentos de receita médica restrita, de utilização reservada a certos 

meios especializados 7. 

 Existem dois modelos de receita médica (manual e eletrónica), sendo que a 

prescrição da receita médica manual está em desuso e tem de apresentar uma 

justificação, como por exemplo, falência do sistema informático.  

 Atualmente, a prescrição de um medicamento inclui obrigatoriamente a 

respetiva Denominação Comum Internacional (DCI) da substância ativa (permitindo 

ao utente escolher, dentro do mesmo GH, o medicamento que quer utilizar), a forma 

farmacêutica, dosagem, apresentação e posologia. Os prescritores, para se 

oporem à substituição, tem de recorrer a três exceções alternativas: 

 Medicamento com margem ou índice terapêutico estreito (exceção a); 

 Suspeita reportada da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de 

Saúde (INFARMED) de intolerância/reação adversa a medicamento com a 

mesma substancia ativa (exceção b- reação adversa prévia); 

 Prescrição de medicamento para assegurar tratamento com duração 

superior a 28 dias (exceção c- continuidade de tratamento superior a 28 

dias). 
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Se na prescrição estiver descrito a exceção a) ou b) o utente não pode optar, mas 

se estiver a c), o utente pode optar por medicamentos com PVP igual ou inferior ao 

prescrito. 

   

4.1.2 Regimes de comparticipações 

 Uma parte do preço do MSRM é financiada, por uma ou mais entidades de 

saúde (subsistemas) e a outra parte pelo utente, devendo constar na receita qual o 

plano de comparticipação que abrange o utente. Este regime especial de 

comparticipação varia em função do beneficiário e da patologia que ele possui. 

Sempre que o utente esteja abrangido por um destes regimes, deve ser 

mencionado na receita médica o regime abrangido. Durante o estágio pude 

contactar com bastantes entidades e organismos diferentes, sendo mais frequentes 

o SNS (01), SNS-Regime Especial (48) e SNS com Diplomas (45). 

 

4.1.3 Validação farmacêutica e dispensa 

 Antes de se proceder à dispensa dos medicamentos deve-se confirmar a 

validação da receita e se todos os elementos estão claramente explícitos. Assim, 

para uma receita ser válida, há que ter em atenção os seguintes parâmetros: 

número da receita, dados do utente, dados do médico, local da prescrição, validade 

da receita, assinatura do médico prescritor, entidade comparticipadora e dados 

relativos à medicação prescrita. 

 Cada receita pode conter até quatro prescrições diferentes e por cada 

medicamento podem ser prescritas duas embalagens, até um máximo de quatro 

embalagens. Com exceção dos medicamentos de dose única (um só comprimido), 

que podem ser prescritos até quatro embalagens iguais por receita (ex: Zentel 
® do 

laboratório GSK). Caso estas condições não se verifiquem, a receita é inválida. 

 Depois de verificada a validade da receita, o farmacêutico procede à sua 

interpretação a nível farmacológico/farmacoterapêutico e recolhe os medicamentos 

dos locais onde se encontram armazenados. Caso tudo esteja correto, aquando da 

dispensa, é essencial a prestação de um aconselhamento farmacêutico imparcial e 

ético, com uma linguagem simples e dinâmica de modo a cativar o utente da 

importância da adesão à terapêutica, completando a informação por escrito. 

Quando os utentes estão a iniciar um tratamento, este diálogo assume um caracter 

de extrema importância. 
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 No entanto pode acontecer que um dos medicamentos prescritos não esteja 

disponível na farmácia. Neste caso, procede-se a uma venda suspensa, ou seja, 

faz-se venda dos medicamentos prescritos e disponíveis na farmácia, já com a 

percentagem da comparticipação do organismo a que pertence o utente. Quando o 

medicamento em faltar estiver disponível, chama-se a venda suspensa no sistema 

informático, introduz-se o medicamento em falta, e confirma-se o organismo. O 

resto do processo decorre como uma venda normal. 

 

4.1.4 Processamento do receituário e faturação 

 O receituário é organizado por lotes, de acordo com o organismo 

comparticipante e regime de comparticipação, de modo a facilitar o pagamento das 

percentagens abatidas ao abrigo dos protocolos estabelecidos com os diferentes 

organismos. Cada lote é constituído por 30 receitas numeradas sequencialmente. 

Diariamente, na Farmácia da Ponte, é feita a organização e correção do receituário. 

Os principais aspetos a ter em conta, ao conferir as receitas são: n.º da receita, 

nome e n.º de beneficiário do utente, entidade responsável pela comparticipação, 

organismo, n.º da célula do médico, local da prescrição, validade da receita, 

assinatura do médico, assinatura do utente, correspondência entre medicação 

prescrita e medicação dispensada, assinatura do profissional da farmácia que 

dispensou a medicação, data da dispensa da medicação e carimbo da farmácia. 

No final do mês, realiza-se o fecho da faturação. Para isso, são emitidos 3 

documentos diferentes: 

 Verbete de Identificação do Lote, que é anexado ao lote; 

 Relação do resumo de lotes de cada organismo; 

 Fatura mensal dos medicamentos vendidos. 

Após concluído todo o processo, os lotes pertencentes ao SNS são enviados para 

o Centro de Conferência de Faturas (CCF), para análise do receituário. As restantes 

são enviadas para a Associação Nacional de Farmácias (ANF) de modo a serem 

entregues às entidades respetivas. Isto tudo é feito até ao dia dez do mês seguinte 

relativo ao aviamento da receita. No caso de serem detetadas irregularidades em 

alguma das receitas que foram enviadas, elas são devolvidas à farmácia com a 

devida justificação. Neste caso, as receitas voltam a ser verificadas e a farmácia 
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pode contra-argumentar. Este procedimento está hoje mais facilitado devido à 

evolução da informática, mas constitui ainda uma tarefa demorada e de grande 

responsabilidade, na medida em que todo o receituário é verificado na farmácia, 

logo caso haja algum erro, é a própria farmácia que perde a comparticipação dos 

medicamentos e o prejuízo que advém deste. 

 

4.1.5 Psicotrópicos e estupefacientes 

 Podem definir-se como medicamentos estupefacientes qualquer forma 

farmacêutica que contenha na sua composição substâncias ativas que provoquem 

alterações psíquicas e físicas e que causam um estado generalizado de apatia, 

entorpecimento e prostração, produzindo tolerância a dependência. Medicamentos 

psicotrópicos são toda e qualquer forma farmacêutica que contenha na sua 

composição substâncias ativas que provoquem no indivíduo ação sobre as suas 

atividades emocionais, modificando a atividade psíquica 8.  

 Atualmente, este tipo de medicamentos pode ser encomendado juntamente 

com os outros produtos aos fornecedores, sendo que a sua receção vem 

acompanhada por uma requisição em duplicado, tendo que o Diretor Técnico 

assinar e carimbar. Depois de assinadas e carimbadas, o duplicado é devolvido ao 

fornecedor e o original fica arquivado numa pasta da farmácia para posterior 

impressão das listagens de entradas de psicotrópicos e/ou estupefacientes. Assim, 

mensalmente faz-se a listagem das saídas de psicotrópicos e estupefacientes, 

trimestralmente faz-se a listagem das saídas, e ao fim do ano faz-se o balanço das 

entradas e saídas de psicotrópicos e estupefacientes e envia-se tudo para o 

INFARMED. As listagens, cópia das receitas e as requisições são guardadas na 

farmácia por um período de 5 anos. Não esquecer que devem ser armazenados 

num local próprio, separados dos restantes medicamentos, de forma a evitar trocas 

e permitir ao mesmo tempo um controlo mais apertado. 

 Relativamente ao atendimento de um utente com uma receita deste tipo, é 

necessário ter em atenção vários parâmetros, como verificar se todos os dados 

necessários estão preenchidos na receita médica, ou seja, se apresenta: 

 Nome do médico prescritor e respetiva assinatura; 

 Número e data da receita; 

 Nome e morada do doente; 
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 Nome, morada, número e validade do bilhete de identidade e idade de quem 

levanta a medicação; 

Depois de preenchidos estes dados e serem dispensados os medicamentos, tira-

se uma fotocópia à receita e guarda-se numa pasta para se proceder ao que referi 

anteriormente. Na minha opinião, todo este procedimento é essencial, uma vez que 

são medicamentos que podem ser prejudiciais na vida de qualquer pessoa. Para 

tal, cabe ao profissional da saúde cede-los com a maior das responsabilidades. 

 

4.2 Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) 

 Medicamentos de venda livre são “aqueles que, destinando-se ao tratamento 

ou prevenção de doenças, por não requererem cuidados médicos, não carecem de 

prescrição médica para serem adquiridos pelo utente”. No entanto, possuem uma 

ou mais substâncias ativas, podendo haver risco de interações medicamentosas, 

reações adversas e contraindicações. Por outro lado, estes medicamentos sãos os 

grandes responsáveis pela automedicação, pelo que o farmacêutico tem o dever 

de informar, orientar e aconselhar acerca da melhor utilização destes.  

 No ato da dispensa de um medicamento não sujeito a receita médica, o 

farmacêutico deve assegurar-se de que o utente não possui dúvidas relativamente: 

ação do medicamento, posologia, via de administração, duração do tratamento, 

possíveis efeitos secundários, contraindicações e interações. O farmacêutico não 

deverá hesitar em encaminhar o doente para o médico, nos seguintes casos: 

 Quando os dados disponíveis são insuficientes para a avaliação correta e 

“diagnóstico” diferencial entre patologias que requerem intervenção médica 

e as que podem ser tratadas através da automedicação; 

 Quando a situação, requer, evidentemente, consulta médica; 

 Quando os sintomas são muito graves; 

 Quando os sintomas são persistentes, e a sua causa não foi identificada; 

 Quando os sintomas se repetem ou se agravam após ou durante o 

tratamento; 

 Quando há dúvidas relativas à situação ou ao tratamento 9. 
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 O consumo de MNSRM tem vindo a aumentar devido ao fato das populações 

estarem cada mais atentas e informadas acerca destes medicamentos, tendo a 

comunicação social um papel deveras importante para o seu conhecimento. 

 

4.3 Medicamentos genéricos 

 Um medicamento genérico é um “medicamento com a mesma composição 

qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma farmacêutica e cuja 

bioequivalência com o medicamento de referência haja sido demonstrada por 

estudos de biodisponibilidade apropriados” (Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de 

Agosto).  

 A designação do medicamento genérico é feita através da DCI das 

substâncias ativas, seguida do nome do titular da Autorização de Introdução no 

Mercado (AIM) e da sigla “MG”, inscritos no exterior da embalagem do 

medicamento. A comercialização destes produtos torna-se mais económica e com 

preços significativamente mais baixos do que os fixados para os similares de 

marca, o que se reflete num enorme benefício para os utentes, que os podem 

adquirir mais facilmente. Não é fácil explicar a um utente o porquê da tanta 

diferença de preços entre os medicamentos de marca e genéricos, principalmente 

quando o utente está acostumado a usar um só determinado medicamento, e só 

quer aquele mesmo, ou ainda, a extensa variação de cores e formatos das caixas 

que existe para um mesmo medicamento genérico. 

 

5. Medicamentos manipulados  

 O Decreto-Lei n.º 95/2004, de 22 de Abril, define um medicamento 

manipulado como sendo qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal 

preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico. O 

aparecimento das especialidades farmacêuticas, produzidas pela indústria 

farmacêutica, relegou os manipulados para segundo plano (é cada vez menor o 

número de farmácias que produz, devido ao fato de não ser rentável em pequenas 

quantidades). Os manipulados permitem a personalização da terapêutica e o seu 

ajuste ao perfil fisiopatológico de cada doente. A prescrição de manipulados é 

competência do médico. Os medicamentos manipulados são passíveis de 

comparticipação, mantendo-se atualmente a comparticipação em 30% do seu 
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preço para os preparados oficinais incluídos na Farmacopeia Portuguesa ou no 

Formulário Galénico Nacional e para as fórmulas magistrais que constam da lista 

de medicamentos manipulados comparticipáveis, de acordo com estabelecido 

no Decreto-Lei n.º 48-A/2010 de 13 de Maio. 

 Os dados referentes a cada preparação devem ser registados na ficha de 

preparação do manipulado que é arquivado num “dossier” próprio juntamente com 

uma cópia da receita médica. O cálculo do PVP deste tipo de medicamentos por 

parte das farmácias é efetuado com base no valor dos honorários da preparação, 

no valor das matérias-primas, e no valor dos materiais de embalagem 10.  

 Na preparação de um manipulado, primeiramente deve-se interpretar 

corretamente o receituário, onde neste deve estar explícito a palavra “Manipulado”. 

Depois de estar preparado, cola-se o rótulo que deve conter: composição do 

mesmo, identificação da farmácia, nome da Direção Técnica, data de preparação, 

PVP, prazo de validade, como utilizar e outros avisos que sejam necessários como 

por exemplo: “uso externo”, “agitar antes de usar”, etc. Durante o decorrer do meu 

estágio, tive a oportunidade de preparar dois manipulados, respetivos PVP e fichas 

de preparação: 

- Solução alcoólica de ácido bórico à saturação; 

- Pomada vaselinada de Advantan® (Bayer) + ácido salicílico (Anexo III). 

 

6. Automedicação 

 A automedicação define-se como um processo que conduz a que as pessoas 

assumam a responsabilidade de melhorar as suas condições de saúde, prevenindo 

a doença, detetando-a e tratando-a quando surge, com a colaboração e apoio do 

médico/farmacêutico. A automedicação permite a maior autonomia das populações 

na gestão da sua saúde, permitindo reduzir a perda de tempo, reduzir os recursos 

e o custo de tratamento, para alívio de situações ligeiras de saúde. Só deve ser 

usada em situações clínicas ligeiras, autolimitadas e que requerem terapêutica de 

curta duração. 

 Algumas das situações adequadas à automedicação são: febre (inferior a 

três dias), constipação, dor de garganta, rinite alérgica recorrente, úlceras da boca, 

indigestão, obstipação, vómitos, diarreia, queimadura solar, feridas, problemas 

cutâneos, cefaleias e dores musculares. O farmacêutico deve analisar a histórica 

clínica e médica do doente, recolhendo informação acerca dos sinais e sintomas, 
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da intensidade e duração dos mesmos, frequência e recorrência, da gravidade, dos 

fatores de agravamento, da medicação em curso, fármacos anteriormente usados 

para a mesma situação, outras doenças, alergias e hábitos de vida. O 

aconselhamento do farmacêutico deve fundamentar-se na segurança, e custos 

versus os riscos que a terapêutica envolve. O esquema terapêutico deve ser o mais 

simples possível e não ser constituído por muitos medicamentos. 

   A automedicação é desaconselhada ou requer cuidados especiais em 

determinados grupos: doentes crónicos, mulheres grávidas e/ou a amamentar, nas 

crianças e idosos. 

 

7. Produtos do protocolo 

 Os produtos de protocolo são produtos que, antes de se ter estabelecido 

convénios com o SNS (entre outras entidades), não eram comparticipados, já que 

não eram considerados produtos de primeira necessidade. 

 A Diabetes é uma doença crónica prevalente e de elevado impacto negativo 

na qualidade de vida do doente e no consumo de recursos de saúde, introduzindo-

se na nossa sociedade atual como uma das mais graves e prevalentes doenças 

crónicas, afetando uma relevante percentagem da população portuguesa. 

 Face à necessidade de combater a elevada morbilidade e mortalidade 

causadas pela Diabetes Mellitus, foi assinado, a 14 de Outubro de 1998, o 

Protocolo de Colaboração entre o Ministério da Saúde, a Ordem dos Farmacêuticos 

e a ANF. Este protocolo tem como principal objetivo facilitar o acesso dos diabéticos 

aos produtos necessários para controlo e autovigilância da doença. O Estado 

comparticipa nestes casos: 

 75% nas tiras de determinação da glicemia, glicosúria; 

 100% nas agulhas, seringas e lancetas para diabéticos 11. 

 

8. Farmacovigilância 

 A farmacoviligância é uma área de estudo e de intervenção que visa 

melhorar a qualidade e segurança dos medicamentos em defesa do consumidor e 

da Saúde Pública, através da deteção, avaliação e prevenção de Reações 

Adversas a Medicamentos (RAM). A RAM é uma resposta prejudicial e indesejada 

que ocorre com a toma do medicamento. Quando um novo medicamento obtém 

AIM e começa a ser utilizado pelas populações iniciam-se os ensaios clínicos em 
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grande escala (fase IV). O fármaco é testado em determinados grupos 

populacionais e só nesta etapa é possível identificar interações com outros 

medicamentos, com substâncias alimentares, avaliar se o fármaco pode ou não 

exercer toxicidade cumulativa e detetar reações adversas muito raras. 

 Em Portugal, qualquer RAM detetada deve ser notificada ao INFARMED ou 

delegações regionais do Sistema Nacional de Farmacovigilância (SNF), mediante 

o preenchimento de um formulário 12. A indústria farmacêutica titular da AIM 

também é obrigada por lei a notificar. Durante o meu estágio não houve qualquer 

notificação de suspeita de RAM. 

 

9. Cuidados de saúde prestados à comunidade 

 A Farmácia da Ponte possui à sua disposição vários serviços que permitem 

aos utentes fazer um seguimento pessoal de certos parâmetros fisiológicos e 

bioquímicos, possibilitando avaliar o risco de desenvolvimento de certas patologias 

ou minimizar problemas de saúde existentes. O farmacêutico deve criar uma 

relação próxima e de confiança, de confidencialidade máxima com o utente, de 

forma a lhe ser possível aconselhar melhor o sentido de promoção e prevenção da 

saúde. 

 A Farmácia da Ponte disponibiliza a determinação dos seguintes 

parâmetros: pressão arterial, glicemia, colesterol total, triglicerídeos, ácido úrico, 

peso e altura e ainda rastreios de nutricionismo, podologia e ortopedia realizadas 

por profissionais externos. Durante o meu estágio tive a oportunidade de determinar 

quase todos os parâmetros, o que foi para mim um grande desafio, pois para além 

de estar em privado com cada utente, tive a necessidade de aconselhar várias 

medidas não farmacológicas e nalguns casos aconselhar o utente a marcar uma 

consulta médica, consoantes os resultados obtidos nos diferentes testes. 

 

10. Farmácias Portuguesas 

 A Farmácia da Ponte tem disponível o cartão das Farmácias Portuguesas, 

sendo um cartão individualizado, personalizado, de subscrição e utilização gratuita. 

Permite a acumulação de pontos mediante a compra de produtos e o respetivo 

rebate na oferta de produtos e serviços da farmácia. Para o rebate dos pontos o 

utente dispõe de um catálogo com a apresentação de todos os serviços e ofertas. 

Este é um programa muito aderido por parte dos clientes da Farmácia da Ponte, e 
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parecendo que não, é uma excelente iniciativa nestes tempos de crise, de modo a 

cativar e atrair novos utentes. 

 

11. Valormed 

 A Valormed, é uma entidade criada pelas associações representativas da 

indústria farmacêutica, das farmácias e dos armazenistas com o objetivo de 

recolher, transportar e eliminar resíduos de embalagens de medicamentos, com 

toda a segurança. Para tal, o consumidor entrega os resíduos de embalagens e os 

medicamentos fora de uso nas farmácias, os quais sofrem um armazenamento 

temporário num contento específico, que quando está cheio, é selado e pesado, 

sendo preenchida uma ficha pelo farmacêutico e pelo funcionário do fornecedor que 

vai efetuar a sua recolha. Esta ficha é anexada ao contentor e fica uma cópia da 

mesma na farmácia e outra com o armazenista. Os distribuidores encaminham o 

contentor para um processo de triagem em que as embalagens são recicladas e os 

restantes resíduos são incinerados, contribuindo para a preservação do meio 

ambiente e da saúde pública 13. 

 

12. Ações de formação 

 O conceito de formação contínua é uma das realidades mais importantes 

que atualmente carateriza o desempenho profissional. Desta forma, o farmacêutico 

durante a sua atividade profissional deverá frequentar ações de formação, de forma 

a atualizar os seus conhecimentos para assim poder desempenhar a sua profissão 

com uma maior qualidade e garantir um elevado nível de competência. 

 Durante o estágio tive a oportunidade de participar em duas pequenas ações 

de formação sobre produtos homeopáticos, uma área da qual eu não tinha muito 

noção antes de o iniciar. 
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13. Cronologia do estágio 

 

Tabela 1- Cronologia das atividades desenvolvidas durante o estágio. 

 

Datas Atividades desenvolvidas 

1º Semana de Setembro 

Integração na equipa de trabalho; 

Conhecimento dos diferentes espaços da 

farmácia e da organização dos produtos e 

medicamentos existentes. 

2º Semana de Setembro 

Ajuda na determinação de parâmetros 

bioquímicos, receção de encomendas e 

conferência de receitas. 

3º Semana de Setembro 

Iniciação do procedimento de trabalho ao 

balcão da farmácia e aprendizagem do 

modo de funcionamento do sistema 

informático (SIFARMA 2000). 

4º Semana de Setembro 
Trabalho de balcão, sempre com 

supervisão e ajuda da equipa de trabalho. 

Mês de Outubro 

Realização das atividades do mês de 

Setembro, mas com uma maior liberdade 

de ação e verificação do procedimento da 

venda de medicamentos com legislação 

especial. Preparação de manipulados e 

noções de gestão de stocks. 

Mês de Novembro 

Realização das atividades dos meses 

anteriores. Controlo dos prazos de 

validade de medicamentos. Ações de 

formação.  

Mês de Dezembro 

Realização das atividades dos meses 

anteriores. Questionário de homeopatia a 

utentes. Ajuda na realização do inventário 

de final de ano da farmácia. 
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O meu estágio começou por conhecer toda a equipa de trabalho da Farmácia 

da Ponte, a qual me acolheu de uma forma excelente, o que ajudou na minha fácil 

integração no meio de trabalho. Os primeiros dias resumiram-se a conhecer as 

diferentes zonas da farmácia, e a aprender o modo como todos os produtos e 

medicamentos se encontram organizados e arrumados. A realização desta tarefa é 

muito importante para os estagiários, uma vez que permite a familiarização da 

organização da farmácia, sendo este um aspeto muito útil para quando o estagiário 

passa para a fase seguinte. Passado esta fase, comecei a aprender como 

funcionava o sistema informático SIFARMA 2000, a ajudar na realização de testes 

bioquímicos (com respetivos aconselhamentos) e na receção de encomendas 

diárias. Após compreender o sistema informático, comecei o atendimento ao 

balcão, sempre com a ajuda e supervisão da equipa de trabalho, de modo a ganhar 

confiança.  

 Durante o decorrer do estágio, e talvez devido ao período sazonal que me 

encontrava (Inverno), os MNSRM mais pedidos foram antigripais, antitússicos, 

analgésicos e antipiréticos. Tentei sempre perceber quais os sintomas que cada 

utente apresentava, tomando sempre a decisão mais responsável e vantajosa para 

cada um dos utentes. Também foi possível verificar que os MSRM mais vendidos 

são Benzodiazepinas, Anti-Hipertensores, Anti-Dislipidémicos, Anti-Coagulantes e 

Anti-Trombóticos. A meu ver, a toma destes medicamentos também se deve a uma 

incorreta alimentação, uma prática irregular de exercício físico e a um sedentarismo 

da população conforme esta vai envelhecendo. Em relação, à verificação de 

receitas, apesar de ser um trabalho não muito exigente, é necessário uma extrema 

atenção aos pequenos detalhes, e permite-nos aprender com os nossos erros de 

modo a evitá-los no futuro. Surgiu a oportunidade a meio do estágio de preparar 

manipulados, o que não acontece esporadicamente dia-a-dia. A parte de gestão de 

stocks assume um papel crucial na “sobrevivência” de uma farmácia, pelo que 

aprendi técnicas e procedimentos usados na farmácia de modo a não ter capital 

imobilizado/perdido. 

 Houve ainda a possibilidade de assistir as pequenas ações de formação 

sobre homeopatia, tema que despertou o meu interesse, por ser uma área que 

pouco conhecia. Elaborei um simples inquérito sobre homeopatia a uma pequena 

amostra de utentes, para ver como se encontrava o conhecimento da “população” 

nesta área e poder tirar ilações (irei abordar mais à frente o tema). Acabei o estágio 
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ajudando a realizar o inventário anual de todos os produtos que existem na 

Farmácia da Ponte. É uma tarefa demorada, mas essencial para não haver falhas 

a nível de stock  e assim minimizar erros de gestão. 

 

14. Considerações finais 

 O estágio do Mestrado Integrado tem por objetivo garantir uma formação 

adequada ao exercício farmacêutico, de modo a que esta venha a ser 

desempenhado de forma competente e responsável, designadamente nas suas 

vertentes técnicas e deontológicas. 

 Os quatro meses de estágio na Farmácia da Ponte proporcionaram-me o 

contato com a realidade profissional. Durante este tempo todo tive a oportunidade 

de passar por todas as partes do circuito do medicamento, sendo muito positivo 

para adquirir novos conhecimentos, que por vezes na teoria não são tão fáceis de 

interiorizar. Ao longo do estágio, fui-me apercebendo do papel do farmacêutico, que 

vai para além da dispensa de medicamentos e da prestação de serviços. O 

farmacêutico tem um papel fundamental na promoção da saúde, na prevenção da 

doença, na promoção do uso racional do medicamento e na educação sanitária, 

dada a sua relação de proximidade com o utente. Durante o estágio, tive a 

oportunidade de verificar que para o bom funcionamento de uma farmácia e para 

satisfação dos utentes, é fundamental o bom relacionamento entre todos os 

membros da equipa de trabalho e espírito de equipa.  

 É de salientar, mais uma vez todo o apoio e carinho que a equipa da 

Farmácia da Ponte me prestou. Sem o conhecimento e ajuda de todos os membros, 

os objetivos deste percurso não seriam atingidos. 
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2º Parte 

Homeopatia: abordagem complementar à Medicina convencional 

1. Contextualização do tema 

 Previamente ao início do estágio em FC, considerava ter um conhecimento 

escasso acerca da Homeopatia, pois esta é uma área pouco abordada ao longo do 

curso. Através da análise de várias publicações, constatei que a Homeopatia é uma 

área em expansão a nível nacional (Figura 2). Tive a possibilidade de participar em 

formações sobre produtos/medicamentos homeopáticos que cativaram o meu 

interesse para aprofundar o meu conhecimento sobre este tema e, como tal, 

abordá-lo neste relatório. Adicionalmente, a existência de múltiplos produtos 

homeopáticos na Farmácia da Ponte contribuiu para abordar mais proximamente o 

tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2- Estudo realizado em 2013, com uma amostra total de 500 indivíduos com intuito 

de mostrar a ascensão da homeopatia no mercado português (adaptado de 14). 

 

 Pela análise do gráfico da Figura 2, é possível notar que os medicamentos 

homeopáticos em Portugal encontram-se em expansão, contribuindo para isso uma 

crescente utilização, interesse e conhecimento. Na Farmácia da Ponte, a venda de 

produtos homeopáticos era muito regular diariamente, (desde várias cepas, como 

por exemplo, Arnica Montana, até antigripais como o Oscillococinum®, xaropes 

como o Stodal® e até mesmo pomadas como a Cicaderma®, dos laboratórios 

Boiron).  
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2. Introdução 

Segundo o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, um medicamento 

homeopático é definido como um medicamento obtido a partir de substâncias 

denominadas stocks ou matérias-primas homeopáticas, de acordo com um 

processo de fabrico descrito na farmacopeia europeia ou, na sua falta, em 

farmacopeia utilizada de modo oficial num Estado-membro, e que pode conter 

vários princípios. O produto homeopático tem propriedades curativas ou 

preventivas de várias doenças e seus sintomas no ser humano, com o objetivo de 

restaurar, corrigir ou modificar as suas funções orgânicas 6. 

 A medicina tradicional engloba conhecimentos, habilidades e práticas 

baseadas em teorias, crenças e experiências de diferentes culturas, utilizadas na 

manutenção da saúde e na prevenção, diagnóstico, melhoria ou tratamento de 

doenças físicas e mentais. Em alguns países, é denominada como medicina 

"alternativa" ou "complementar" (CAM), da qual a homeopatia faz parte 15. Algumas 

terapias alternativas ou complementares não envolvem a administração de 

medicamentos (ex: acupuntura, aromaterapia, osteopatia). Dentro das que 

envolvem a administração de medicamentos (comprimidos, granulados, tinturas, 

pomadas, etc.) a homeopatia é a mais utilizada 16.  

 Nos últimos anos, as pessoas têm desenvolvido uma maior 

responsabilização e interesse relativamente à sua saúde. Atualmente, o aumento 

da procura por terapêuticas não convencionais também tem sido exponenciado 

pelo receio dos efeitos secundários prejudiciais de alguns medicamentos, 

originando uma maior atenção para as terapias alternativas ou complementares. 

A sociedade tem evoluído para um nível de exigência superior, com 

necessidade de respostas imediatas graças à grande facilidade de transmissão de 

informação. Assim, o farmacêutico deve estar em constante atualização 

relativamente ao desenvolvimento das diversas áreas da saúde, incluindo as CAM. 

Como terapia complementar, a homeopatia pode adicionar eficácia, eficiência e 

segurança à medicina convencional, atuando de uma forma preventiva e curativa, 

reduzindo as manifestações sistémicas e a predisposição à doença, com baixo 

custo e efeitos colaterais mínimos 17. Os homeopatas acreditam que o corpo 

humano não é mais do que o somatório das diferentes partes do mesmo e que uma 

pessoa deve ser tratada no seu todo e não parcialmente. A mente, as emoções e 
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os diferentes órgãos estão interligados e, por isso, uma parte do organismo não 

pode ser considerada individualmente, sendo necessário envolvermos a totalidade 

do organismo do indivíduo 18. Apesar de ser um tema controverso, com muitas 

teorias, especulações e refutações, a homeopatia já se apresenta atualmente como 

uma terapia complementar à medicina convencional e tem ganho muitos adeptos 

ao longo destes últimos anos. 

 

3. Perspetiva histórica 

  Homeopatia (do grego transliterado hómoios + pathos = “semelhante” + 

“doença”) é um modo de medicina, iniciado pelo médico alemão Samuel 

Hahnemann em 1796, que consiste numa prática terapêutica que se apoia sobre 

uma observação clínica completa e rigorosa, conduzindo à prescrição de 

medicamentos homeopáticos cujas indicações provêm de uma farmacologia 

original obtida através de uma constatação experimental 19.  

Este tipo de medicina possui raízes estabelecidas desde há milhares de 

anos. Hipócrates, considerado como o pai da medicina, descreveu dois axiomas 

que foram aceites como fundamentais na arte de curar. O primeiro especificava: 

natura medicatriz interpres et minister (o organismo cura a doença), não sendo o 

médico mais do que o seu intérprete, auxiliando-o nesse sentido. O segundo 

axioma referia-se à aplicação de medicamentos e era expresso por duas leis: 

contraria contrariss curantir (curar provocando uma ação diferente no corpo) e 

similia similibus curantur (curar provocando uma ação semelhante no corpo). 

Destas duas leis nasceram dois sistemas terapêuticos: a alopatia e homeopatia, 

respetivamente. O mais usado na indústria farmacêutica é o conceito alopático 4. 

 

4. Homeopatia em Portugal e no Mundo 

 A cultura francesa influenciou a vários níveis (arte, música, política, ciência) 

a maioria dos países europeus no século XIX. A homeopatia surgiu em Portugal 

nos anos 30 do século XX, a partir da influência das escolas de Paris. Devido ao 

crescente uso de medicamentos homeopáticos e de medicamentos à base de 

plantas em toda a União Europeia, foi necessário uma regulamentação da 

legislação comunitária, tendo sido esta criada em 1992 14. Foi criado um sistema 

semelhante ao dos medicamentos usados na terapia convencional, contudo 
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existem diferenças, nomeadamente: o seu reduzido teor em princípios ativos e as 

dificuldades inerentes de se lhes aplicar a metodologia estatística convencional dos 

ensaios clínicos 20. 

 Em Portugal compete ao INFARMED assegurar a implementação da 

legislação e participar em vários grupos de trabalho a nível europeu. Assim, em 

2003 o Parlamento aprovou a Lei nº. 45/2003, de 22 de Agosto, a qual faz o 

enquadramento base das terapêuticas não convencionais, legalizando a prática 

desde métodos alternativos (acupuntura, homeopatia, osteopatia, naturopatia, 

fitoterapia e quiropraxia) e exigindo que todos os especialistas nestas áreas 

estejam registados 21. 

 A legislação em vigor estabelece dois procedimentos para a autorização dos 

medicamentos homeopáticos: 

 Um processo de registo simplificado, utilizado para os medicamentos 

homeopáticos introduzidos no mercado sem indicações terapêuticas e sob 

forma farmacêutica e dosagem que não apresentem riscos para o doente; 

 Um regime idêntico aos dos restantes medicamentos de uso humano, 

necessário para os medicamentos homeopáticos comercializados com 

indicações terapêuticas ou com uma apresentação suscetível de apresentar 

riscos para o doente, sem prejuízo das características próprias e que devem 

obedecer a ensaios toxico-farmacológicos e clínicos destes medicamentos 

20. 

 

 Estão sujeitos a um procedimento de registo simplificado os medicamentos 

homeopáticos que, cumulativamente: 

a) Sejam administrados por via oral ou externa; 

b) Apresentem um grau de diluição que garanta a inocuidade do medicamento, não 

devendo este conter mais de uma parte por 10000 de tintura-mãe, nem mais de 

1/100 da mais pequena dose eventualmente utilizada em alopatia,  

c) Não apresentem quaisquer indicações terapêuticas especiais na rotulagem ou 

em qualquer informação relativa ao medicamento 6. 

 

 Segundo dados fornecidos pela Boiron (a maior indústria de produtos 

homeopáticos a nível mundial), em Janeiro de 2012 foram vendidas cerca de 
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357.000 unidades de produtos homeopáticos em Portugal, sendo os valores 

monetários na ordem dos três milhões de euros 14. 

 Atualmente, a nível mundial, os medicamentos homeopáticos são utilizados 

em mais de 80 países, por mais de 300 milhões de pessoas, havendo um número 

crescente de pessoas a aderir, como que uma “explosão” geral da CAM. O uso da 

homeopatia é frequente na Europa (nomeadamente, na Alemanha, França, e no 

Reino Unido), estando também presente na América do Sul (Brasil, Argentina) e a 

difundir-se pela América do Norte e países sul-asiáticos 22. Segundo o European 

Committee of Homeopathy, a homeopatia é um dos tipos de CAM mais utilizados 

na Europa. Em 2002, entre um a dois em cada três pacientes usou um dos tipos de 

CAM. Num recente estudo na Europa, cerca 36% da população francesa, 32% da 

belga, 31% da holandesa e 20% da população do Reino Unido afirmaram consumir 

produtos homeopáticos 23.  

Apesar do consumo crescente de produtos homeopáticos em todo o mundo, 

poucos países dos Estados-Membros da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

regulamentaram estes produtos. Dentro dos países europeus que reconhecem a 

homeopatia por lei encontram-se: a Bélgica (1999), a Bulgária (2005), a Alemanha 

(1998), a Hungria (1997), a Letónia (1997), Portugal (2003), a Roménia (1981), a 

Eslovénia (2007) e o Reino Unido (1950) 24. 

 

5. Princípios da homeopatia 

 Os princípios essenciais da homeopatia são: 

- Similitude ou lei da analogia: segundo o qual “ semelhante cura semelhante”, ou 

seja, todo a substância que desencadeia determinadas perturbações quando 

administrado (em dose não letal) a um indivíduo saudável, pode fazer desaparecer 

(administrado em doses altamente diluídas) perturbações semelhantes num 

indivíduo doente. Hahnemann, na sequência de experiências com diversas 

substâncias e após ter descoberto que a quinina provocava a febre no indivíduo 

saudável, materializou este princípio que também é referido como “similia similibus 

curantur”. Quanto maior o número de sintomas correspondentes, maior é a 

sensibilidade do doente ao medicamento e, consequentemente, mais elevada 

deverá ser a diluição 25. 
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 É possível fazer uma analogia com a administração de vacinas, pois estas 

também provocam uma estimulação das defesas do organismo, nomeadamente a 

nível dos anticorpos. Este último aspeto difere dos produtos homeopáticos, pois 

não é possível quantificar a resposta imune desencadeada por eles 26. 

- Globalidade: consiste em encarar o doente no seu todo, o que leva à sua 

individualização, definição da sua constituição, do seu temperamento e observação 

das suas reações patológicas. Neste caso, as preparações utlizadas, vão atuar 

como um todo sobre o doente, tratando-o na totalidade e não apenas numa 

determinada doença. Deste modo, para a homeopatia não existem doenças, mas 

sim doentes que devem receber tratamentos individualizados 25.  

- Infinitesimalidade: as substâncias são muito diluídas, sendo desprovidas de 

toxicidade. Os medicamentos homeopáticos normalmente são preparados com 

base em duas escalas: a decimal (x) de 1:10 e a centesimal (c) de 1:100. Assim, os 

medicamentos são acompanhados por um número e uma letra, a seguir ao nome 

(como 6c ou 12x), que indica o número de vezes que foram diluídos e agitados e 

em que escala 27. Cada diluição pressupõe uma agitação, que se designa por 

dinamização, sem a qual o efeito é nulo. Os medicamentos homeopáticos são 

essencialmente utilizados em doses de altas diluições, por duas razões 

fundamentais: 

1- As substâncias utilizadas em dose ponderal podem, em alguns casos, 

apresentar um grau de toxicidade capaz de maior ou menor agressão ao 

organismo do paciente, pelo que submetendo-as a diluições sucessivas, 

anulam-se os efeitos indesejáveis, enquanto a ação terapêutica é mantida; 

2- Quanto maior a diluição, mais profundo e duradouro é o efeito do 

medicamento, desde que usado corretamente 25. 

 

6. Medicamentos homeopáticos e produção 

  Atualmente, a preparação dos medicamentos homeopáticos associa o 

respeito da tradição e das regras de boas práticas de produção com a inovação 

tecnológica, o que permite otimizar a fiabilidade dos medicamentos. O 

medicamento homeopático caracteriza-se pelo seu método de fabrico. É produzido 

a partir de uma substância de base, cuja origem é vegetal, mineral, animal ou 

compostos químicos, que são diluídos várias vezes 28. É necessário uma equipa 
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pluridisciplinar composta de farmacêuticos, veterinários, químicos, botânicos e 

técnicos para assegurar um controlo contínuo de todas as etapas da produção 26. 

  O primeiro passo na produção é a preparação da tintura-mãe. Com base 

num processo farmacêutico tradicional, a matéria-prima é cortada e colocada em 

maceração (quando solúvel) numa solução hidro alcoólica (demora entre 15 a 21 

dias). De seguida esta maceração é filtrada. Quando a matéria-prima não é solúvel, 

esta é moída e triturada, e posteriormente incorporada em pós ou comprimidos que 

possuem lactose 28. As tinturas-mãe podem ser usadas de forma independente, 

para produzir alguns medicamentos homeopáticos, ou sofrer diluições. No processo 

de diluições múltiplas, as substâncias perdem geralmente a toxicidade, mantendo 

o seu efeito de ação. A dinamização/sucussão, indispensável nesta etapa, consiste 

em agitar a solução a cada nova diluição a fim de a homogeneizar 29.  

 Normalmente, procede-se ao método centesimal tirando uma gota da tintura-

mãe e diluindo-a em 99 gotas do solvente (solução hidro-alcoólica). O líquido obtido 

é depois agitado num aparelho calibrado, sendo o resultado obtido denominado 1c. 

Em seguida, retira-se uma gota da diluição prévia e dilui-se novamente. Este 

processo é então repetido até se obter a diluição desejada. Exemplos de diluições: 

 6X: significa que a matéria-prima foi diluída na razão de 1:10, num total de 

seis vezes; 

 30C: significa que a matéria-prima foi diluída na razão de 1:100, num total 

de trinta vezes 29. 

 Quando a diluição requerida é atingida, segue-se a etapa da impregnação, 

que consiste em incorporar a diluição homeopática num suporte neutro (em geral 

grânulos ou glóbulos obtidos a partir de uma mistura de lactose e sacarose). Para 

tal, é constantemente misturada e pulverizada em frascos especiais. O 

medicamento homeopático é de seguida embalado 29. 

 As soluções homeopáticas também podem ser aplicadas em outras 

formulações galénicas: 

- Formas farmacêuticas líquidas de administração oral: xarope, tintura-mãe; 

- Formas farmacêuticas sólidas de administração oral: comprimidos; 

- Formas farmacêuticas de aplicação tópica: gel, pomada; 

- Outras formas farmacêuticas: colírios, injetáveis, sprays nasais, supositórios 26. 
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7. Benefícios e riscos da homeopatia 

  Durante a epidemia da cólera no século XIX, a taxa de mortalidade no 

Hospital Homeopático de Londres era três vezes mais baixa do que no Hospital 

Middlesex. A razão para o sucesso da homeopatia nesta epidemia é ainda mais 

interessante que o efeito placebo. Naquela época, pela não existência de 

tratamento para a cólera, a homeopatia era mais benéfica por ser inerte e não estar 

associada aos riscos altamente prejudiciais dos tratamentos convencionais, 

nomeadamente da flebotomia 30. 

 Semelhantemente, a medicina moderna pode oferecer poucas condições 

para muitos tipos de lombalgias, stress no trabalho, fadiga inexplicável e na maioria 

das constipações comuns. A opção por um tratamento médico está invariavelmente 

associada à possibilidade de efeitos colaterais. Uma “pílula” inerte nestas 

circunstâncias parece ser uma opção sensata. No entanto, assim como a 

homeopatia tem benefícios inesperados, também pode ter efeitos colaterais 

inesperados 31. 

  De acordo com a European Committee for Homeopathy (ECH), a 

homeopatia tem como objetivo tratar problemas de saúde e não doenças, sendo 

que os resultados terapêuticos dependem do potencial do organismo para se 

reparar 32. Os produtos homeopáticos devem induzir um processo de reorganização 

das funções vitais, estimulando o mecanismo de autorregulação. Assim, a cura 

completa só é possível quando apenas um desarranjo funcional está na base dos 

sintomas. A homeopatia pode ser usada com sucesso em uma grande variedade 

de distúrbios, sendo as condições mais frequentemente tratadas: asma, infeções 

do ouvido, alergias, psoríase, eczema, urticária, acne, artrite reumatoide, 

osteoartrite, síndrome do cólon irritável, colite ulcerativa, inflamações, enxaqueca, 

dor de cabeça, hipertensão, angina de peito, síndrome de fadiga crónica, depressão 

e ansiedade 32. A homeopatia pode oferecer opções terapêuticas quando os 

tratamentos convencionais falham ou não existem, quando são contraindicados no 

utente ou não são bem tolerados. 

Entre os benefícios da homeopatia destacam-se: 

 Poder ser usada por mulheres grávidas e crianças; 

 Compatível em muitos casos com medicamentos alopáticos; 

 Eficaz na prevenção; 
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 Atuar rapidamente, podendo ser usada em condições agudas ou crónicas; 

 Sem efeitos secundários adversos, não tóxica e inofensiva devido às 

elevadas diluições; 

 Sistema individualizado no tratamento do paciente; 

 Tratamentos economicamente baratos. 

Existem algumas restrições: indicações cirúrgicas específicas, doenças 

disfuncionais e doenças muito graves das quais resultaram mudanças anatómicas 

graves 32. 

 Adicionalmente, alguns estudos descreveram efeitos adversos diretos 

(relacionados com o uso da homeopatia) e indiretos (relacionados com a 

substituição do tratamento convencional pela homeopatia). Entre estes efeitos 

destacam-se: reações alérgicas, dores de cabeça, tonturas, erupções na pele e as 

disfunções intestinais 33. 

 

8. Papel da homeopatia na farmácia comunitária 

 Como especialistas em medicamentos, é esperado que os farmacêuticos 

sejam capazes de aconselhar os seus utentes sobre a sua utilização com 

segurança e eficácia, o que tecnicamente também inclui os produtos homeopáticos.  

Muitos farmacêuticos sentem que o sistema homeopático é baseado em 

teorias não-científicas ou que ainda carece de provas relutantes 34. Contudo, dado 

a utilização cada vez mais frequente de produtos homeopáticos, é necessário que 

os farmacêuticos tenham um conhecimento básico de modo a darem 

aconselhamento informado aos pacientes em torno do seu uso geral. Se for 

possível alcançar um consenso sobre a existência ou ausência de benefícios da 

homeopatia para a saúde, a resposta à questão, “Devem os farmacêuticos possuir 

conhecimentos de medicina homeopática?” tornar-se-á mais clara 34. 

  Os farmacêuticos têm construído a sua reputação através do fornecimento 

de informação imparcial e precisa aos utentes sobre todos os medicamentos 35. 

Com o objetivo de manter essa perspetiva positiva pelo consumidor, os 

farmacêuticos deverão permanecer permanentemente atualizados com os 

medicamentos utilizados pela população. Através da educação sobre a 

homeopatia, os farmacêuticos estarão na melhor posição possível para manter a 
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sua boa reputação e continuar a fornecer aconselhamento imparcial e abrangente, 

sempre salvaguardando a saúde do utente 34. 

 Uma pesquisa da American Pharmaceutical Association em 2000, com um 

total de 589 farmacêuticos abordados, relatou que a maioria dos farmacêuticos 

inquiridos manifestou um interesse em receber mais instrução sobre homeopatia, 

devido a dois motivos principais: melhorar o seu conhecimento pessoal e fazer 

recomendações precisas aos seus utentes. Adicionalmente, 42% responderam 

“provavelmente sim”, quando questionados se iriam participar em programas 

educacionais homeopáticos 36. Estes dados revelam que um número significativo 

dos farmacêuticos reconhece a necessidade de possuírem conhecimentos sobre a 

homeopatia. 

 Os críticos da homeopatia defendem que os farmacêuticos não devem 

aprofundar o seu conhecimento sobre a homeopatia, pois deste modo estarão a 

validá-la. Isso seria algo que poderia prejudicar a sua reputação como profissionais 

de saúde que se baseiam em evidências científicas, tendo em conta que a literatura 

científica demonstrou resultados mistos em relação à eficácia dos produtos 

homeopáticos 34. De acordo com os paradigmas da medicina convencional, a 

medicina “boa” seria apenas aquela que possui um corpo significativo de evidência 

científica revista e apoiada como uma terapia viável, o que levaria a que os 

farmacêuticos nunca recomendassem a homeopatia, devido ao seu duvidoso apoio 

científico na atualidade 34.  

 Colocando a questão, “o que devem os farmacêuticos saber sobre 

homeopatia?”, é evidente a inexequibilidade do aprofundamento em detalhe do 

conhecimento sobre produtos homeopáticos, tendo em conta a dimensão de 

produtos na indústria farmacêutica 34. Contudo, alguns conhecimentos básicos são 

necessários de maneira a permitirem aos farmacêuticos um atendimento cuidadoso 

ao utente. É recomendado que os farmacêuticos saibam os 3 princípios pelos quais 

a homeopatia se rege. Os farmacêuticos devem saber que os dados que avaliam a 

eficiência homeopática são mistos e que atualmente não existe um mecanismo 

plausível de ação postulado para a homeopatia 37. Além disso, também devem estar 

cientes de que, excetuando a contaminação de um produto, não existem efeitos 

diretos adversos para a saúde ou interações medicamentosas associado ao uso de 

homeopáticos. Contudo, por vezes pode ocorrer um agravamento, o que significa 

que os sintomas pioraram antes de estarem resolvidos. Este efeito é visto como um 
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modo positivo pelos homeopatas pois indica que o próprio mecanismo de cura do 

organismo está a começar a trabalhar. Finalmente, os farmacêuticos devem 

perceber que os utentes podem alterar ou interromper o uso de medicamentos 

convencionais se entenderem que a sua saúde está a melhorar devido à 

homeopatia 34.  

 Considerando os aspetos mencionados anteriormente, os farmacêuticos 

devem ser capazes de diferenciar entre produtos homeopáticos e não-

homeopáticos, ajudar o utente na seleção da literatura homeopática antes de 

selecionar um produto e identificar os pacientes que não devem realizar 

automedicação com medicamentos homeopáticos, encaminhando-os para o 

médico assistente 37. 

 

9. Apoio à medicina convencional 

  Os antibióticos têm sido usados para combater doenças infeciosas desde 

os anos 40 do século XX. Atualmente, a resistência a antibióticos é um problema 

de saúde pública global. Primariamente confinada a hospitais, tem crescido cada 

vez mais fora destes. Como consequência deste problema incluem-se: um aumento 

da morbilidade, mortalidade e um aumento dos custos com a saúde 38. A 

prevalência de resistência a bactérias está a aumentar e já foram identificados 

organismos resistentes a quase todos os antibióticos. As principais causas é a 

prescrição indiscriminada e o uso de antibióticos em alimentos para animais e 

outras aplicações agrícolas 38. Entre 20 % a 50 % das prescrições de antibióticos 

na comunidade, acreditam-se ser desnecessárias 39. Infelizmente, as políticas para 

restringir o uso de antibióticos tiveram um sucesso limitado. A OMS mostrou grande 

preocupação com o abuso dos antibióticos, declarando o seguinte: “Corremos o 

risco de perder estes medicamentos valiosos e a nossa oportunidade de finalmente 

controlar muitas infeções” 40. 

A homeopatia pode neste caso ter um papel fundamental no combate ao 

desenvolvimento de resistência a antibióticos. Evidências clínicas sugerem que a 

homeopatia é efetiva no tratamento de infeções do trato respiratório superior em 

crianças, uma causa comum da prescrição inadequada de antibióticos 38. Entre 

estas doenças incluem-se: constipações comuns, infeções do ouvido, dores de 

garganta e bronquites. As crianças que transportam organismos resistentes a 
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antibióticos, vão transmitir esses organismos às suas famílias e aos seus colegas 

da creche, criando assim um ciclo vicioso no qual ocorre um aumento da resistência 

a antibióticos com uma diminuição da sua resposta, levando a um aumento do uso 

destes e, assim, originando um aumento ainda maior da resistência 41. 

Os novos antibióticos recém-licenciados não parecem ter resolvido o 

problema, devendo ser usados criteriosamente por causa dos seus efeitos 

colaterais, alto custo e capacidade de promover resistência. Os médicos devem ser 

cautelosos quando prescrevem antibióticos de largo espectro 39. 

 As autoridades de saúde e médicos devem investigar o potencial de outras 

terapias, que reivindicam ser capazes de tratar eficazmente doenças infeciosas, 

como parte do esforço para reduzir a resistência a antibióticos. Neste contexto, a 

homeopatia é uma delas 38. 

 Uma infeção causada por uma bactéria ou outro microrganismo ocorre 

quando o sistema imunológico do organismo é incapaz de se proteger eficazmente 

contra a influência patogênica. Muitos dos sintomas que ocorrem durante a infeção 

são produzidos pelo próprio organismo, numa tentativa de combater o 

microrganismo (o exemplo mais conhecido é a febre). Os homeopatas acreditam 

que um produto homeopático corretamente escolhido vai ajudar o corpo na sua 

“própria luta” contra o microrganismo, de modo a que o corpo o supere, e 

desenvolva a sua própria resistência natural 38. Quando os pacientes são tratados 

com antibióticos, podem tornar-se mais suscetíveis a infeções por parte do mesmo 

e de outros microrganismos, como resultado de não estarem a combater o 

microrganismo em si. Neste caso, podem acabar num ciclo vicioso de infeções 

recorrentes. Em consequência, muitos pacientes sofrem de um equilíbrio 

desnivelado de bactérias não-patogénicas no cólon, que pode levar a sintomas 

como dores abdominais e diarreia 42. As bactérias ajudam-nos ao estimular o 

sistema imune e no funcionamento eficaz da digestão. A mensagem é simples: as 

bactérias são necessárias para a nossa sobrevivência 42. 

 A homeopatia afirma que o tratamento homeopático melhora o sistema 

imunológico, resultando na diminuição da frequência de doenças infeciosas. 

Quando o corpo “luta” por si só e com sucesso contra um agente infecioso, resulta 

num aprimoramento do sistema imunológico, ao contrário do tratamento com 

antibióticos 43. Os homeopatas alegam que não existe risco de graves efeitos 
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colaterais, devido à inexistência de toxicidade neste tipo de tratamentos, conforme 

vários estudos reportam 43. 

 As infeções no trato respiratório superior ocorrem frequentemente nas 

crianças e os custos com estas crianças são relativamente altos (consultas com 

especialistas, medicação e perda de rendimentos dos pais por terem de ficar em 

casa com elas) 38. Várias pesquisas têm sido feitas para determinar o efeito do 

tratamento homeopático neste tipo de doenças, tendo tido resultados nitidamente 

favoráveis. 

 

10. Evidências clínicas - casos de estudo referidos na literatura 

Homeopatia individualizada e a neutropenia idiopática crónica severa 44 

  A neutropenia é caracterizada por um número anormalmente baixo de 

neutrófilos. O número de neutrófilos em crianças é normalmente entre 2-7 x109 

células/L de sangue. Nestes casos, as crianças são tratadas normalmente com 

vários tipos de antibióticos, fatores estimulantes de granulócitos e transplantes de 

medula óssea. Entre os problemas associados com o repetido uso de antibióticos 

incluem-se: desenvolvimento de resistência a antibióticos, diarreia ou enterocolites.  

 Um caso de estudo referido na literatura é o de uma criança com cerca de 3 

anos e 8 meses, a quem tinha sido diagnosticada neutropenia crónica severa aos 

2 anos e 3 meses (níveis de neutrófilos no sangue: 0.3 x109 células/L e 0.6 x109 

células/L desde o diagnóstico). 

  

  

  
 

 

 

 

Figura 3- Meses de tratamento vs contagem de neutrófilos (adaptado de 44). 

Após 17 meses de tratamento com homeopatia individualizada, a contagem 

de neutrófilos foi de 1.74 x 109 células/L, aumentando para 2.22 x10 9 células/L aos 
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21 meses e 3.4 x 109 células/L após 29 meses. Passados 41 meses após começar 

o tratamento, a contagem atingiu os 3.8 x10 9 células/L (Figura 3). 

 A criança não recebeu outro tipo de tratamento durante este tempo, incluindo 

medicinas complementares e antibióticos. A homeopatia usada foi um único 

medicamento prescrito de forma individualizada, para cobrir a totalidade dos 

sintomas (entre os quais erupções de pele, otorreia, ranger dos dentes, inchaços 

da cara, febre). No total, a criança usou 8 tipos diferentes de medicamentos 

homeopáticos (Lycopodium, Silicea, Sulphur, Carcinosin, Lachesis, Turbeculinum 

bov., Calcarea carb., Belladona) em diferentes diluições. 

Estes resultados são interessantes por duas razões principais: o número de 

neutrófilos aumentou para 2.2 e permaneceu nesse nível durante 3 meses após a 

otorreia ter parado, o que sugere que houve um período transicional após o qual o 

sistema imunitário tornou-se novamente capaz de combater o agente infecioso. Em 

segundo lugar, este caso indica que a homeopatia individualizada pode ajudar na 

reparação do sistema imunitário. É importante realçar que este foi um caso isolado 

de neutropenia idiopática severa e, por isso, não é possível extrapolar para outros 

casos. 
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Homeopatia e otite média aguda em crianças 45 

 

 A otite média aguda é uma doença muito comum em crianças pequenas e 

bebés. Até há pouco tempo, o tratamento convencional padrão consistia em 10 dias 

a antibióticos, apesar de ser reconhecido que muitos casos resolvem-se 

espontaneamente. O diagnóstico neste estudo foi baseado na tríade: dor aguda do 

ouvido, perda auditiva e sinais de inflamação no tímpano. Dentro destes critérios, 

230 doentes com idades entre 0 e 16 anos foram incluídos num estudo com 

medicamentos homeopáticos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4- Nível de resposta à otite média aguda (adaptado de 45). 

 Os pacientes receberam o primeiro medicamento homeopático (30c) 

imediatamente após a consulta. Se houvesse uma melhoria considerável nas 

próximas 6 horas, não era acrescentada mais medicação. No caso de a dor 

persistir, os pais podiam dar um segundo medicamento homeopático (diferente), 

após essas 6 horas. Se a segunda dose não resolvesse o problema, os pacientes 

eram autorizados a iniciar o tratamento com antibióticos. Resultados: 
 

-90 Pacientes (39%) ficaram livres da dor dentro das 6 horas; 

-76 Pacientes (33%) receberam um segundo medicamento homeopático que 

resolveu os sintomas em 12 horas; 

-64 Pacientes (28%) iniciaram o tratamento com antibióticos. 
 

 Este estudo demonstra que 72% dos pacientes conseguiram controlar a dor 

com medicamentos homeopáticos em apenas 12 horas e 28% tiveram de recorrer 

a antibióticos (Figura 4). Relativamente aos custos do tratamento, a homeopatia foi 

mais rentável em termos económicos do que a medicina convencional. Podemos 

concluir que tratamento com antibióticos é indicado para a otite média aguda, 

contudo não imediatamente nem necessariamente em todos os pacientes. 
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Homeopatia no tratamento da febre Chikungunya e artrite crónica pós-

Chikungunya 46 
 

A febre Chikungunya (FC) é causada pelo vírus Chikungunya e transmitida 

pela picada do mosquito Aedes aegypti. O período de incubação do vírus varia 

entre 2 a 12 dias e a doença é caracterizada por: um súbito aparecimento de febre 

alta, rash cutâneo e sintomas músculo-esqueléticos (desde artralgias a artrites). O 

tratamento convencional é sintomático e inclui medicamentos anti-inflamatórios 

como: ibruprofeno, naproxeno, paracetamol, descanso e fluidos. 

 A artrite crónica pós-Chikungunya (PCCA) é um tipo de poliartrite crónica, 

inflamatória, erosiva e raramente deformante que ocorre em 5.6% dos casos após 

a infeção aguda do vírus. Medicamentos anti-reumáticos como a sulfassalazina e o 

metrotrexato são usados no tratamento. 

Este estudo observacional teve a duração de 6 meses e contou com 111 

pacientes: 71 com FC e 40 com PCCA. Uma escala visual analógica (EVA) foi 

usada para avaliar a resposta aos medicamentos homeopáticos administrados em 

relação a sensações objetivas globais (dor, rigidez e fadiga). As queixas objetivas 

como a febre, rash cutâneos e manifestações oculares foram monitorizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um único remédio homeopático foi prescrito aos pacientes de forma 

individualizada. Foi-lhes também pedido que descontinuassem os analgésicos e 

antipiréticos. A recuperação completa foi observada em 84.5% (60 pacientes) dos 

casos de FC, num tempo médio de 6,8 dias (Figura 5). Nos casos da PCCA, 90% 

(36 pacientes) recuperaram totalmente em um tempo médio de 32,5 dias (Figura 

6). A terapia homeopática poderá ser eficaz na CF e PCCA, mas um estudo 

controlado deverá ser realizado para estabelecer a sua eficácia e eliminar as 

limitações deste estudo. 

Figura 5 - EVA dos sintomas gerais para a 

CF (adaptado de 46). 
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Figura 6 - EVA (pontuação média) para a 

PCCA (adaptado de 46). 

E
s
c
a

la
 V

is
u

a
l 
A

n
a
ló

g
ic

a
 



42 
 

Homeopatia e alergias respiratórias 47 

 

 As alergias, especialmente respiratórias, são uma das indicações mais 

frequentes para as quais o tratamento homeopático é procurado. Todos os casos 

aqui apresentados foram seguidos por um período de pelo menos 2 anos. Eles 

foram divididos em 4 subgrupos: 

- Crianças com uma alergia do ouvido, nariz ou garganta (ENT); 

- Adultos com uma alergia ENT; 

- Crianças com uma alergia pulmonar com ou sem alergia ENT; 

- Adultos com uma alergia pulmonar com ou sem alergia ENT; 
 

Os resultados foram classificados de -1 a 4, como podemos ver em baixo na 

Tabela 2. 

 
Tabela 2 - Classificação dos resultados do tratamento homeopático (adaptado de 47). 

 

  

 

 

 

 

 

Os medicamentos homeopáticos mais prescritos para tratar as alergias ENT foram: 

Lycopodium, Pulsatilla and Sulphur. Para os grupos com alergias pulmonares não 

houve um medicamento predominante prescrito. 

 

Tabela 3 - Resumo dos resultados em 147 casos de alergia respiratória (adaptado de 47). 

  

Como é possível observar na Tabela 3, houve uma grande melhoria na 

generalidade dos pacientes. Apenas 2 casos com alergia ENT (de um total de 105) 

não registaram melhorias e nenhum desses pacientes piorou. Dos 42 casos de 

alergias pulmonares, apenas 2 casos pioraram e 3 não tiveram melhorias. O 

Escala Descrição 

-1 Deterioração 

0 Nenhum efeito do tratamento 

1 Melhoria com redução do tratamento convencional 

2 Melhoria permitindo interromper o tratamento convencional 

3 Melhoria mas tratamento homeopático ainda requerido 

4 Desaparecimento dos sintomas, sem mais tratamento 
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tratamento homeopático permitiu que o tratamento convencional fosse interrompido 

em 3 em cada 4 casos nos adultos e em 86% nas crianças. 

 

11. Atividades desenvolvidas 

 Durante o estágio, tive a oportunidade de realizar um questionário básico 

sobre homeopatia a utentes da FP, para avaliar o conhecimento geral e confiança 

na homeopatia. O questionário foi anónimo e confidencial. No anexo IV pode ser 

visualizada uma cópia do mesmo. Os dados foram analisados estatisticamente no 

programa informático Microsoft Office Excel 2013. 

Amostra total: 50 indivíduos, do distrito de Bragança, excetuando 1 de Lisboa. 

 

 

 

 

 

 Figura 7- Caracterização da amostra por género. 
 

Da amostra estudada, 38% pertence ao género masculino e 62% ao género 

masculino (Figura 7). 

 

 

 

 

 

Figura 8- Distribuição etária da amostra. 
 

 

 A idade dos doentes que participaram variou entre 18 anos e 76 anos, com 

uma idade média de 46,9 ± 17,1 (média e desvio-padrão) (Figura 8). É possível 

constatar que a faixa etária dos 58-65 anos representa a maior percentagem, sendo 

seguida pela faixa etária dos 34-41 anos. 
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Relativamente às questões efetuadas no inquérito: 

 

 

Conhece ou já ouviu falar de medicamentos 

Homeopáticos?  

Como se pode observar pela Figura 

9, a maioria da amostra populacional 

(78%), demonstra possuir algum 

conhecimento acerca dos produtos 

homeopáticos. Contudo isto não significa 

que estejam familiarizados com os 

princípios pelos quais a homeopatia se 

rege.  

 

Já tomou pelo menos uma vez? 

Como se pode verificar pela Figura 

10, 58% da amostra, já usou terapia 

homeopática. Esta elevada personagem 

pode representar a expansão da 

homeopatia nos últimos anos em 

Portugal. 

 

Tomou nos últimos 12 meses? 

 Dos 58% da imagem anterior (29 

indivíduos), 69% (20 indivíduos) admitiram 

ter consumido produtos homeopáticos no 

último ano, como é possível visualizar na 

Figura 11. 

Figura 9 - Conhece ou já ouvi falar de 

medicamentos Homeopáticos? 

 

78%

22%

Sim Não

58%
42%

Sim Não

69%

31%

Sim Não

Figura 10 - Já tomou pelo menos uma vez? 

 

Figura 11 - Tomou nos últimos 12 meses? 
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É capaz de referir o nome de algum medicamento que se enquadre na homeopatia? 

Figura 12- Nomes de medicamentos homeopáticos 
 

 

Relativamente a esta questão podemos observar pela Figura 12 que existe 

um grande conhecimento da amostra do estudo de nomes de medicamentos 

homeopáticos. Todos estes medicamentos pertencem ao laboratório Boiron que, 

como já foi referido anteriormente, é a maior indústria de produtos homeopáticos a 

nível mundial. 

 

Confia na homeopatia? 

 Relativamente a esta última 

questão, na Figura 13 é evidente que 

a maioria dos inquiridos confia na 

homeopatia (88%). Este número 

elevado poderá dever-se à 

transmissão de informação por parte 

dos farmacêuticos e outros 

profissionais de saúde à população. 

 

 

Não respondeu
43%

Oscillococinum®
22%

Cepas unitárias 
homeopáticas

23%

Sedatif®
4%

Coryzalia®
4%

Stodal®
2%

Cocculine®
2%

88%

12%

Sim Não

Figura 13 - Confia na homeopatia? 
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11. Considerações finais 

 A homeopatia consiste num sistema que se assume como uma medicina 

complementar e alternativa, interpretando o doente sempre de uma forma integral. 

Tendo em conta os fundamentos por que se rege, é de salientar as diferenças 

existentes com a alopatia, entre as quais destacam-se: interpretação do doente 

para além da doença, estimulação dos mecanismos de cura do próprio organismo 

e tratamento individualizado. 

 Pela análise dos casos clínicos apresentados, há evidência de que a 

homeopatia pode ser benéfica em determinadas situações, sendo capaz de 

influenciar o bem-estar do indivíduo e a cura da própria doença. A homeopatia 

poderá ser vista então como uma mais-valia complementar ao tratamento 

convencional, embora ainda seja necessário maior investigação experimental de 

modo a alcançar uma opinião unânime. 

Graças à enorme expansão que a homeopatia tem sofrido neste últimos 

anos, existe a possibilidade de futuramente poder integrar o sistema de cuidados 

de saúde a nível nacional, como já acontece em países como o Reino Unido. Para 

tal, é necessário que exista uma evidência absoluta e prática da sua utilidade para 

o doente. 

Embora o questionário aplicado durante o estágio apenas tenha englobado 

uma pequena amostra da população, foi possível constatar algum grau de 

reconhecimento da homeopatia pela mesma. A maioria dos inquiridos admitiu 

conhecer medicamentos homeopáticos e confiar na homeopatia, o que demonstra 

uma rápida evolução, considerando ser recente a sua legislação em Portugal. 

Por fim, é inquestionável o dever de esclarecimento dos profissionais da FC 

aos utentes acerca das vantagens e desvantagens da homeopatia, sendo para tal 

exigido um conhecimento mínimo na área, de modo a transmitir informações 

fidedignas, imparciais e baseadas em fontes científicas recentes.  
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Anexo I - Receção e verificação de encomendas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II – Controlo dos prazos de validade 
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Anexo III – Manipulado e respetiva ficha de preparação 
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Anexo IV – Questionário sobre homeopatia 
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Resumo 

Este estágio foi realizado nos serviços farmacêuticos da Unidade 

Hospitalar de Mirandela – Unidade Local de Saúde do Nordeste (ULSNE), E.P.E. 

(Entidade Pública Empresarial), no período de 6 de Janeiro a 3 de Março de 2014, 

sob orientação do Dr. Miguel Afonso. Ao longo destes 2 meses, tive a 

oportunidade de contactar com o meio profissional hospitalar, o qual é 

completamente diferente do existente numa Farmácia Comunitária (estágio feito 

primariamente). Tive a possibilidade de passar pelas diferentes áreas existentes 

nos serviços farmacêuticos do Hospital de Mirandela, permitindo-me crescer, quer 

a nível de conhecimento, quer de competências técnico-científicas. 

 Este relatório pretende descrever de forma resumida a aprendizagem que 

adquiri ao longo do estágio e as diferentes atividades desenvolvidas durante o 

mesmo. Em relação ao esqueleto do relatório, este acaba por se dividir em 6 

capítulos principais, que se encontram em numeração romana. Dentro de cada 

capítulo estão desenvolvidos os principais tópicos. No fim de cada capítulo, incluí 

ainda as atividades individuais executadas durante a semana de estágio 

correspondente (“trabalhos de campo”). O primeiro capítulo aborda o ambiente de 

um Hospital em si; o segundo relata os diferentes sistemas de distribuição do 

medicamento; o terceiro descreve o controlo rigoroso que existe sobre alguns 

medicamentos; o quarto fala do serviço de ambulatório hospitalar; o quinto sobre 

a informação a nível hospitalar e intervenção farmacêutica; por último, o sexto, 

tenta explicar um bocado o processo da gestão hospitalar. 

Tratando-se um Hospital pequeno (111 camas), é provável que um ou 

outro tema possa não ter sido abordado mais profundamente, mas sempre que 

possível, foi abordado teoricamente com o meu orientador. 
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I- Organização e gestão dos serviços farmacêuticos 

 

1. Caracterização da Unidade Local de Saúde do Nordeste, E.P.E. 

A Unidade de Local de Saúde do Nordeste (ULSNE), E.P.E., é uma Entidade 

Pública Empresarial, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, 

dispondo de três unidades hospitalares (o Hospital de Bragança, Hospital de 

Mirandela e o Hospital de Macedo de Cavaleiros) bem como de dezoito Centros 

de Saúde. Tem como área de influência os doze concelhos do distrito de 

Bragança (sendo aí a sua sede), tendo como objetivo a prestação de cuidados de 

saúde a cerca de cento e cinquenta mil cidadãos. Veio suceder em todos os 

direitos e obrigações às unidades de saúde do CHNE (Centro Hospitalar do 

Nordeste) e ACES (Agrupamento de Centros de Saúde) do Nordeste, conforme 

Decreto-Lei n.º 67/2011. 

A Figura 1 permite observar a enorme divisão funcional da ULSNE. 

 

Figura 1 – Organograma da ULSNE (adaptado de 1). 
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A Unidade Hospitalar de Mirandela foi inaugurada em 1956, constituindo 

atualmente uma unidade prestadora de cuidados de saúde em internamento e 

ambulatório, integrada no Serviço Nacional de Saúde (SNS) 2. 

 

2. Serviços farmacêuticos 

Os serviços farmacêuticos (SF) de uma unidade hospitalar desempenham 

uma função fundamental no processo assistencial ao doente. São departamentos 

dotados de autonomia técnica e científica, estando sujeitos à orientação geral dos 

Órgãos de Administração dos Hospitais, respondendo por isso conforme os 

resultados obtidos durante o seu exercício. A direção dos SF hospitalares é 

obrigatoriamente assegurada por um farmacêutico hospitalar – Dr.ª Cristina Neto 

(no caso da ULSNE), estando a responsabilidade dos SF da Unidade Hospitalar 

de Mirandela (UHM) a cargo do Dr. Miguel Afonso. 

Entre as responsabilidades dos SF hospitalares, destacam-se: 

 A gestão que engloba várias componentes interligadas: a seleção, a 

aquisição, o armazenamento e a distribuição do medicamento (também é 

da sua responsabilidade a gestão de outros produtos farmacêuticos, tais 

como: dispositivos médicos, reagentes, etc.); 

  A gestão da segunda maior fatia do orçamento dos Hospitais; 

  São responsáveis pela implementação e monitorização da política de 

medicamentos, sendo esta definida no Formulário Hospitalar Nacional de 

Medicamentos (FHNM) e pela Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) 

3. 

 

Dentro da estrutura assistencial que constitui a ULSNE, os SF têm por 

filosofia a gestão racional e eficaz dos medicamentos de forma a permitir ao 

doente a melhor terapêutica farmacológica e ao mesmo tempo uma gestão 

equilibrada. 

 Em relação aos SF da UHM (Figura 2), localizam-se no piso 1, junto à 

Administração. A área da farmácia compreende: 

- Sala de atendimento e dose unitária; 

- Laboratório; 

- Armazém de medicação; 

- Arquivo; 
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- Gabinete Responsável Serviço; 

- Gabinete Administrativo/Farmacêutico; 

- Atendimento Ambulatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Planta do Serviço de Farmácia da UHM (adaptado de 2.) 

 

3. Horário de funcionamento e recursos humanos 

O horário de funcionamento dos SF das 3 unidades (Bragança, Macedo de 

Cavaleiros e Mirandela) visam adequar-se a melhor satisfazerem as 

necessidades de medicação da ULSNE. Em relação à UHM propriamente dita, 

este funciona da seguinte maneira: 

 

Segunda a Sexta-feira: 9:00 – 18:00h 

Sábado: 10:00 – 14:00h 

 

Fora destes horários é garantida uma disponibilidade de 24 horas mediante 

um regime de prevenção/chamada 2. 

A equipa de trabalho dos SF da UHM é constituída por 2 Farmacêuticos, 2 

Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT), uma Administrativa e um Auxiliar 

de Acão Médica. Apesar de cada profissional possuir as suas próprias tarefas e 

responsabilidades, para as quais está designado, em caso de falta de gente ou 
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necessidade de ajuda, o espírito de camaradagem está sempre presente, facto 

que pude comprovar, e o qual contribui para um excelente ambiente nos SF de 

Mirandela. 

4. Ambiente Hospitalar (trabalho de campo n.º 1) 

A minha primeira semana de estágio correspondeu à integração nos SF da 

UHM, durante a qual me foram apresentadas as instalações e as pessoas que 

trabalham neste serviço. De forma a ajudar a minha integração realizei diversas 

atividades no intuito de identificar os medicamentos base usados a nível 

hospitalar, familiarização com dosagens e formas farmacêuticas. Dentro dessas 

atividades, destacam-se: controlo de prazos de validade, a qual teve um papel 

crucial para ter uma noção do espaço físico dos SF e da localização específica de 

cada medicamento que se encontrava nas listagens. Permitiu ao mesmo tempo 

fazer uma gestão cuidada de alguns medicamentos, cujo prazo de validade 

estaria próximo de ser ultrapassado. Além disso, comecei a ganhar noção dos 

medicamentos mais usados em 3 serviços distintos (Medicina, Neurologia, e 

Cirurgia), ao elaborar uma tabela dos 40 artigos mais consumidos durante o ano 

transato por unidades. Podemos observar em baixo uma parte da tabela 

construída (Tabela 1).  

Tabela 1 - Artigos mais consumidos por serviço físico. 

 

 

 

 

 

 
 

 

   
Serviços 

 Medicamento Grupo Farmacoterapêutico Medicina Neurologia Cirurgia 

Furosemida 20mg/2ml (injetável) Diurético  11582 276 1947 

Ceftriaxona 1000mg (pó injetável) Antibacteriano 9409 415 661 

Omeprazol 20mg (cápsulas) Anti-ulceroso  6225 1192 4378 

Paracetamol 500mg (Comprimidos) Analgésico/Antipirético 5265 2568 13233 
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II- Sistemas de distribuição de medicamentos 

 

A distribuição de medicamentos acaba por ser a função central dos SF de 

um Hospital. Os principais objetivos desta distribuição são: o cumprimento da 

prescrição médica (após validação informática por um farmacêutico), exercer uma 

boa gestão/racionalização dos medicamentos, garantir que estes são usados de 

forma correta, tentando ao máximo evitar erros (quer seja com troca de 

medicamentos, erros de dosagem, via de administração, etc.) e monitorizar a 

terapêutica (se achar justificável, dialogar com médico de forma a expor o 

problema surgido). Existem diversos circuitos de medicação em Farmácia 

Hospitalar, os quais serão abordados a seguir. 

 

1.1 Distribuição Tradicional/Clássica 

 A medicação distribuída por este 

sistema tem na origem um pedido 

informático (Anexo 1) por parte dos serviços 

em que se descrimina a medicação que a 

enfermagem considerou em falta. O pedido 

é aviado pela farmácia, colocado em cestos 

próprios para o efeito (Figura 3) e enviado 

para o serviço respetivo. Este realiza-se na 

UHM à Segunda e Quinta-feira, 

normalmente da parte de manhã. É de 

realçar que neste sistema de distribuição, os produtos não possuem prescrição 

eletrónica e alguns não se integram na Dose Unitária (DU), como por exemplo: 

antissépticos e desinfetantes (ex: álcool a 70º). 

 

1.2 Distribuição por Reposição de Níveis/Stocks 

Esta distribuição tem por base níveis de medicação previamente definidos, 

segundo o histórico e necessidades de cada serviço (no caso da UHM, os 

serviços incluem a: Medicina, Cirurgia e Especialidades), que são conferidos e 

repostos pelos SF com uma frequência de acordo com os consumos do serviço. 

O pedido dos medicamentos para reposição dos stocks nivelados, que servem de 

apoio à DU, é feito pela enfermagem do respetivo serviço (Anexo 2), validado pelo 

Figura 3 - Distribuição Clássica. 

 



6 
 

farmacêutico e depois aviado pelo TDT. Antes de a medicação seguir para o 

serviço, tem de ser confirmada e assinalada a saída, na folha correspondente ao 

stock para esse serviço (Anexo 3), de modo a não passar o máximo estipulado 

em cada mês. Este tipo de distribuição, surge por exemplo, quando as 

prescrições são efetuadas fora do horário de serviço dos SF, e nessas ocasiões, 

os enfermeiros usam medicamentos que possuem no armário de recurso e 

registam os consumos com cada doente. Depois o enfermeiro do serviço executa 

o pedido de reposição, conforme dito anteriormente. De tempos em tempos esses 

stocks são atualizados, conforme os gastos anuais de cada serviço. Alguns níveis 

de medicamentos são alterados, dá-se a entrada e saída de medicamentos nas 

folhas, isto tudo, dependendo dos consumos registados por cada serviço 2. 

 

1.3 Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU) 

 A distribuição de medicamentos em sistema de dose unitária é muito 

diferente dos anteriormente abordados. Surge como uma forma de: 

 Aumentar a segurança no circuito do medicamento; 

 Conhecer e interpretar o perfil farmacoterapêutico individual de cada 

doente; 

 Baixar o número de interações medicamentosas que possam ocorrer; 

 Racionalizar melhor a terapêutica e com isso potencializar uma redução 

dos desperdícios 3. 

 A distribuição em DU permite assegurar que a medicação chega ao doente 

de forma individualizada e atualizada diariamente, sendo por isso indicada em 

doentes que permaneçam por mais de 24h em serviços do Hospital. Trata-se do 

sistema de distribuição que garante mais segurança ao doente, que permite à 

enfermagem uma gestão mais eficaz da administração de medicação, e que em 

contrapartida mais tempo consome nos SF 3. Este sistema (Figura 4) tem por 

base uma prescrição médica on-line que é recebida, validada e preparada nos 

SF, sendo posteriormente enviada para as enfermarias em malas com cassetes 

individualizadas. 

 



7 
 

  Figura 5 - Gavetas da DIDDU. 

 

Figura 4 - Esquema da DIDDU (adaptado de 2). 
 

Dependendo do serviço, as cassetes são organizadas de forma diferente 

na UHM: 

Medicina: medicação não individualizada por tomas; 

Cirurgia: medicação dividida em duas partes; 

Especialidades: medicação dividida em horários de toma.  

 À hora estabelecida com cada um 

destes serviços, as auxiliares dos SF levam 

as malas com as cassetes (Figura 5), depois 

de estas terem sido verificadas. Na Sexta-

feira, o trabalho é muito mais demorado, 

pois tem de se começar a preparar as 

cassetes da DU para o fim-de-semana, a 

qual partirá dos SF durante o Sábado à 

tarde. Os medicamentos de frio só são 

entregues na hora de partida das cassetes, por razões óbvias. 

Quando as cassetes do dia anterior regressam aos SF, abre-se as gavetas, 

e o TDT executa a devolução no sistema informático, da medicação que voltou 

para trás, permitindo assim uma racionalização e ao mesmo tempo manter o 

inventário mais acertado dos medicamentos.  
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Figura 6 - Armário do Pyxis®. 

 

2. Armazém avançado de distribuição de medicamentos- Pyxis® 

 O Pyxis® é um armário avançado (Figura 6) que permite a dispensa 

automática de medicamentos. No caso da UHM apenas existe um, localizado no 

Serviço de Urgência. As gavetas do armário são controladas por um computador 

e para o acesso a ele é exigido leitura da impressão digital, bem como número do 

utilizador. O Pyxis® também controla a abertura de um armário anexo onde se 

encontram produtos farmacêuticos de maiores dimensões e do armário do frio. 

Estas gavetas do armário principal possuem 3 níveis de segurança: 
 

 Mínimo: permite o acesso total aos medicamentos de uma mesma gaveta; 

 Intermédio: permitem o acesso ao medicamento prescrito, no entanto, não 

se encontra restrito quanto à quantidade do mesmo; 

 Máximo: acesso restrito ao medicamento e à quantidade exata da 

prescrição, estando este nível de segurança reservado para 

estupefacientes e psicotrópicos. 

 

 A reposição é feita todos os dias de manhã, durante a semana, através da 

emissão de uma folha (Anexo 4) pela própria máquina, onde diz os níveis que 

possui de certos medicamentos e o que é preciso adicionar para atingir os níveis 

máximos definidos. É da responsabilidade do farmacêutico fazer a reposição de 

estupefacientes e psicotrópicos e verificar constantemente os seus níveis e ver se 

estão conforme a quantidade que a máquina indica. Em caso de haver 

desnivelações na entrada/saída de medicamentos (principalmente 

estupefacientes e psicotrópicos), o farmacêutico averigua quem utilizou o Pyxis® 

em determinado horário, e em dialogação com o enfermeiro-chefe da Urgência, 

tenta-se prontamente resolver a situação. 

Algumas desvantagens deste tipo de sistema, deve-se ao facto de ser caro 

e caso haja falha do sistema informático ou mecânico, a medicação que ele 

comporta, fica inacessível, sendo necessária a intervenção do farmacêutico. 
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3. Distribuição Hospitalar (trabalho de campo n.º 2) 

Ao longo das 3 semanas em que estive nesta parte dos SF pude conhecer 

os diferentes tipos de distribuição existentes na UHM. Primariamente, vi como se 

processava as prescrições on-line e consequente validação do perfil 

farmacoterapêutico individual de cada doente internado. De realçar que os 

antibióticos têm de ser sempre justificados pelo médico que prescreve, e 

validados pelo farmacêutico. Qualquer erro mínimo que seja detetado nas 

prescrições (ex: dosagens, tomas) tem de ser corrigido pelo farmacêutico e em 

casos mais graves, dialogar com o médico prescritor de modo a modificarem a 

medicação. Esta é a primeira tarefa do dia. De seguida fiz o acompanhamento do 

farmacêutico/a aos diferentes serviços, de modo a ver possíveis alterações do 

mapa de entradas e saídas de doentes (Anexo 5). Esta tarefa, apesar de não 

parecer ter importância, dá uma grande ajuda ao TDT a preparar as cassetes de 

DU, pois diminui os erros associados com trocas de medicações dos doentes e 

das camas onde se encontram internados. 

 Em cada uma destas semanas, tive a possibilidade de preparar as gavetas 

de DU de cada um dos serviços (Medicina, Cirurgia e Especialidades) tomando 

conhecimento da medicação usada em maior quantidade por cada um deles. 

Também procedi à análise de pedidos de medicação, quer fossem da distribuição 

tradicional ou da distribuição por níveis e aprendi a fazer a reposição de stock do 

armário do Pyxis®. 

 Por último pude assistir como se procedia ao controlo da temperatura e 

humidades em diversos sítios (sala unidose, armazém de soros e armazém de 

medicamentos) e ainda da temperatura na câmara frigorífica, através do 

programa informático Hanwell Radiolog. Este programa está ligado a dispositivos 

próprios (Figura 7) que se encontram nas salas que referi. O programa monitoriza 

e regista continuamente as pequenas variações e caso haja alguma mudança 

brusca ou anormal, esta pode ser detetada pelo farmacêutico de modo a resolver 

a situação. Os produtos que não exijam condições especiais de armazenamento 

são conservados a uma temperatura inferior a 25ºC, humidade inferior a 60% e 

protegidos da luz solar. A temperatura da câmara frigorífica serve para armazenar 

produtos em que a temperatura de conservação se encontre entre os 2-8ºC (ex. 

insulinas).  
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Figura 7- Sensor de temperatura e humidade. 

 
III- Medicamentos sujeitos a controlo especial 

 
 Alguns medicamentos pelas características que apresentam, devem ser 

distribuídos com um controlo especial. As razões para que um medicamento seja 

incluído num programa de dispensa controlada são: existência de legislação 

específica, problemas graves na segurança, problemas na aquisição.  

 Entre eles encontram-se: antissépticos e desinfetantes, anti-infeciosos, 

medicamentos extra-formulário, citotóxicos, psicotrópicos e estupefacientes, e 

hemoderivados. Irei abordar apenas os últimos dois, pois foi com os quais tive 

mais contacto 3. 

1. Estupefacientes e Psicotrópicos 

Os estupefacientes e psicotrópicos são regulados por uma legislação 

especial (Decreto-Lei n.º 15/93 de 22 de Janeiro e sua alteração pela Lei n.º45/96, 

de 3 Setembro, que estabelece o “Regime jurídico do tráfico e consumo de 

estupefacientes e psicotrópicos”) 4. Os estupefacientes têm de ser armazenados 

num lugar à parte dos restantes medicamentos: um cofre metálico com fechadura 

(Figura 8). No Pyxis® encontram-se por razões óbvias numa gaveta com nível de 

segurança máxima, existindo ainda um cofre no interior dele, para o caso de 

serem necessários a sua devolução à máquina (ex: não foi usado por alguma 

razão). 

Outros serviços do Hospital possuem um stock mínimo de estupefacientes 

e psicotrópicos (devidamente armazenados em cofre próprio para o efeito) que 

são repostos aquando do envio aos SF da folha de reposição (Anexo 6). Dessa 

folha constam: identificação do doente, quem administrou, médico responsável, 

farmacêutico que efetuou a dispensa e quem recebeu os medicamentos no 

serviço. Além disso, aquando da reposição, devem trazer consigo, as ampolas 

vazias (caso se aplique, permitindo desta maneira um controlo mais rigoroso). 
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 A aquisição de estupefacientes e psicotrópicos faz-se também em folha de 

requisição própria (Anexo 7). Este documento, juntamente com a nota de 

encomenda, é enviado em duplicado ao fornecedor, o qual após preenchimento 

do mesmo, reenvia o original para os SF de modo a ser guardado durante 5 anos. 

Todo o movimento (entradas, saídas, devoluções, abates) de estupefacientes e 

psicotrópicos deve ser registado em livro próprio (“Livro de Registos de 

Estupefacientes e Psicotrópicos”) ou em formato eletrónico, que deve 

obrigatoriamente ter um termo de abertura e encerramento. Este é enviado 

trimestralmente à Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde 

(INFARMED). O stock do cofre dos estupefacientes tem de ser conferido 

regularmente, quer haja ou não movimentação dos mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Cofre metálico dos estupefacientes e psicotrópicos. 

 

2. Hemoderivados 

Devido ao facto de estes medicamentos apresentarem um risco elevado 

para a saúde humana, nomeadamente o risco de transmissão de doenças, 

também possuem um circuito especial de distribuição. O Despacho conjunto n.º 

1051/2000, de 14 de Setembro, corresponde à legislação nacional que 

regulamenta a identificação e registo de medicamentos derivados do plasma 

humano 5. A distribuição destes medicamentos, só pode efetuar-se com modelo 

próprio (Anexo 8), constituído por cópia e original. O original fica arquivado nos 

SF, e a cópia fica arquivada no processo do doente. Dessa folha, constam: 

identificação do doente, médico responsável pela prescrição, farmacêutico que 

efetuou a dispensa, quem recebeu os medicamentos no serviço e quem 

administrou os mesmos. Ainda constam na folha: a identificação do medicamento 

com a respetiva dosagem, posologia, lote dispensado/administrado e justificação 

clínica do seu uso. O farmacêutico numera sequencialmente os registos de 



12 
 

distribuição em folhas próprias, com número de lote e número do certificado do 

INFARMED, permitindo assim uma fácil rastreabilidade. 

 Cada prescrição tem um prazo de validade máximo de 48 horas 

(dependendo do tipo de medicamento), pelo que existem casos de administração 

contínua, em que é necessária uma requisição diária. Em casos de não 

administração do hemoderivado nas 24 horas, este é obrigatoriamente devolvido 

aos SF. 

3. Medicamentos extra-formulário 

Quando um médico decide prescrever um medicamento que não se 

encontra no FHNM ou integrado na lista do Hospital em questão, é necessário 

fazer um pedido (Anexo 9) de introdução do mesmo, com a devida justificação 

(clínica, económica ou outra). Este pedido irá ser analisado pela CFT, a qual no 

caso da ULSNE, é constituída pelo Diretor Clínico, 2 médicos e 3 farmacêuticos. 

Em caso de parecer positivo pela CFT, o pedido segue para a entidade 

responsável pela aquisição, o Conselho de Administração, que possui a última 

palavra. 

4. Circuitos especiais do medicamento (trabalho de campo n.º 3) 

 Durante esta semana pude compreender como funcionavam os circuitos 

próprios dos estupefacientes e psicotrópicos (requisições, dispensas, pedidos e 

movimentos) e ainda de derivados do plasma. Tomei conhecimento da legislação 

de ambos e da grande responsabilidade do farmacêutico aquando da sua 

dispensa. Ainda abordei medicamentos extra-formulário. Quanto à realização de 

tarefas individuais, preenchi folhas, indicando os grupos farmacoterapêuticos e 

indicações (em relação a medicamentos desses 2 grupos), a qual ajudou bastante 

a integrar este tema. Apesar da UHM de Mirandela não possuir citotóxicos, pude 

ter alguma noção do assunto, ao compilar dado dos tratamentos com citotóxicos 

da Unidade Hospitalar de Macedo de Cavaleiros, que pertence à ULSNE, e na 

qual os farmacêuticos da UHM prestam serviço sempre que necessário. À medida 

que ia compilando a longa tabela, pesquisava sobre ciclos e utilização desse 

mesmo tipo de medicamentos. Segue-se uma tabela com uma pequena amostra 

de como decorreu a compilação (Tabela 2). 
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Tabela 2 - Compilação de citotóxicos. 

  

                Data/2013   

Nome Fármacos/dosagens 04-10 24-10 07-11 21-11 28-11 05-12 12-12 19-12 

YYY Ondasetron 8mg 8 8 8 8   8   8 

  Dexametasona 12mg 12 12 12 12   12   12 

  Atropina 0,25mg 0.25 0.25 0.25 0.25   0.25   0.25 

  Irinotecano 280mg 280 280 280 280   280   280 

  Isovorim 312mg 312 312 312 312   312   312 

  5 fu- 4368mg 4368 4368 4368 4368   4368   4368 

  Clemastina 2mg   2 2 2 2 2 2 2 

  Cetuximab 390mg   390 390 390 390 390 390 390 

 

 

IV- Distribuição de medicamentos em regime de ambulatório 

 

Os SF disponibilizam aos utentes para tratamento em ambulatório, 

medicação de uso exclusivo hospitalar, segundo o enquadramento legal vigente. 

As patologias para as quais a UHM dispensa medicação são: artrite reumatóide, 

esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, HIV, hepatite B, hepatite C, 

insuficiência renal crónica, oncologia e paraplegia espática familiar 2. 

 Este tipo de distribuição permite que os doentes façam a sua medicação 

sem a necessidade de estarem internados, podendo assim ser feita no domicílio 

(sozinhos ou com a ajuda de enfermeiros designados para o caso em questão). 

1. Área de ambulatório e enquadramento legal 

A UHM de Mirandela possui um gabinete de atendimento onde é feita a 

dispensa de medicamentos para consumo no domicílio. O gabinete possui um 

armário com medicação de ambulatório (Figura 9), encontrando-se os restantes 

produtos que necessitam de refrigeração nas câmaras frigoríficas (Figura 10). 

Entre as vantagens deste tipo de tratamento ao utente destacam-se: diminuição 

de custos com um possível internamento, proteção de doentes que já se 

encontram com defesas em baixo (imunodeprimidos) contra infeções nosocomiais 

e permite ao utente realizar a terapia sem nenhuns custos para ele, visto muito da 

medicação apresentar custos elevados que seriam incomportáveis. 
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Figura 9 – Armário da medicação do ambulatório.         Figura 10 – Câmaras frigoríficas.  

 

O Despacho nº 13382/2012 assegura a dispensa de medicamentos a título 

gratuito em regime ambulatório nas farmácias hospitalares em situações 

especiais devidamente regulamentadas. A dispensa terá obrigatoriamente de ser 

feito por um farmacêutico(a) com formação específica por razões de segurança, 

visto em muitos casos, este tipo de medicação apresentar janelas terapêuticas 

estreitas ou toxicidade, e por isso exigem uma monitorização frequente 6. Aqui 

que entra o grande papel do farmacêutico nesta área ou seja, a farmacovigilância. 

O acompanhamento farmacoterapêutico do doente, perguntando como se 

encontra, se tem cumprido direito ou se nota efeitos adversos, são algumas das 

questões fundamentais aquando deste tipo de medicação, permitindo desta 

maneira ao farmacêutico puder contactar o médico prescritor, aumentando o elo 

de ligação entre os dois profissionais da saúde. 

 

2. Validação e dispensa de medicação em ambulatório           

O farmacêutico tem à sua responsabilidade a validação da prescrição, no 

momento da dispensa de medicamentos em ambulatório. A receita para ser 

validade, tem de respeitar diversos critérios, além de estar em rigor com a 

legislação aplicável: 

- Identificação do médico prescritor e do utente; 

- Diagnóstico e patologia; 

- Prescrição por denominação comum internacional (DCI); 
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- Dose e frequência; 

- Duração prevista da terapêutica; 

- Data prevista para a próxima consulta. 

 No ato da dispensa, o utente terá de estar munido individualmente do 

cartão do cidadão e n.º de utente. O utente tem de assinar o comprovativo da 

dispensa da medicação. Em situações, em que o utente não possa levantar a 

medicação, poderá fazer-se representar por alguém, mediante apresentação de 

documento com comprovativo do n.º de utente a quem a medicação se destina. 

Terá de ser feito o registo do número de identificação do representante e ele 

mesmo assinará o comprovativo da dispensa. No primeiro ato de dispensa deverá 

ser o próprio utente a deslocar-se aos SF 6. 

É importante facultar ao utente toda a informação necessária para uma 

correta e segura utilização do medicamento, nomeadamente, no que se refere ao 

método de administração, posologia, frequência, efeitos adversos e conservação 

do medicamento (como alguns são de frio, é imprescindível sacos térmicos que 

os SF disponibilizam). Em alguns casos, também se distribuiu ao utente uma 

biobox para colocação de material contaminante (ex: agulhas). Os medicamentos 

são cedidos em norma para um período de 30 dias, garantindo assim uma maior 

gestão racional e económica. 

 

3. Ambulatório Hospitalar (trabalho de campo n.º 4) 

 Durante esta semana de trabalho, tive a oportunidade de contacto com a 

orgânica das consultas externas e tomei conhecimento da medicação de uso 

exclusivo hospitalar dispensada na UHM (através da procura da sua localização). 

Observei ainda o atendimento e aconselhamento ao utente e como se processava 

a gestão informática do ficheiro individual dos utentes, nomeadamente, os 

consumos. 
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V- Informação em Farmácia Hospitalar e intervenção farmacêutica 

 

1. Informação sobre medicamentos e intervenção farmacêutica 

A farmácia e, em particular, o farmacêutico devido á sua formação de base, 

é o local privilegiado para solicitar e obter todo o tipo de informação relacionada 

com o medicamento. A informação sobre fármacos é regida de dois modos: 

- Resposta a pedidos realizados pelos distintos profissionais de saúde, outras 

classes profissionais e utentes, sob forma direta, por telefone ou em papel, 

constituindo estas informações, pedidos de informação passiva; 

- Divulgação de informação gerada na farmácia tendo como destinatários os alvos 

anteriormente referidos. Aqui a iniciativa parte da ação do farmacêutico, sendo 

por isso, informação ativa (ex: divulgação para os diferentes serviços de 

informações sobre um novo medicamento em circulação no Hospital). 

 Com o constante crescer e complexidade do número de medicamentos, é 

necessária a criação de um Centro de Informação dos Medicamentos (CIM), nos 

SF, de modo a poder compilar informação científica sobre medicamentos e a 

poder transmitir a outros profissionais da saúde. Existem diversos CIM a nível 

nacional, tais como: Ordem dos Farmacêuticos, Associação Nacional de 

Farmácias, INFARMED e o Centro de informação Antivenenos.  

 Devido às pequenas dimensões da UHM, não existe um CIM próprio, mas 

um Serviço de Informação do Medicamento (SIM) que trata de responder a todas 

as questões que surgem no dia-a-dia. 

A intervenção farmacêutica visa prevenir ou detetar possíveis interações 

medicamentosas na farmacoterapia do doente e tentar melhorar as condições de 

saúde, quer seja por alteração de alguma característica do tratamento em 

particular ou do uso do medicamento. Este é o conceito mais usado para 

descrever a farmácia clínica em que o farmacêutico se transforma de um 

fabricante e dispensador de medicamentos para um intervencionista pró-ativo no 

tratamento do doente. 
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2. Pesquisa de informação e base de dados 

 É muito importante para o farmacêutico ter conhecimento de locais de 

consulta onde pode aumentar os seus conhecimentos e esclarecer dúvidas 

acerca de qualquer assunto relacionado com os medicamentos, de modo a poder 

transmitir uma informação correta e fiável. Entre as bases de dados de 

medicamentos consultadas e que tomei conhecimento ao longo do estágio, 

destacam-se: FHNM, Infomed, EMA (Agência Europeia do Medicamento), 

Prontuário, Mapa Terapêutico, Simposium Terapêutico, Índice Terapêutico, 

Thériaque, RXList. Ainda alguns sites institucionais como por exemplo: Ordem 

dos Farmacêuticos, APFH (Associação Portuguesa de Farmacêuticos 

Hospitalares), INFARMED e SEFH (Sociedade Espanhola de Farmácia 

Hospitalar). 

 

3. Atenção farmacêutica (trabalho de campo n.º 5) 

Ao longo desta semana, pude contactar com diversas bases de informação 

do medicamento e ainda dar uma atenção especial em relação ao tema da 

intervenção farmacêutica. Durante esta semana, decidi tentar seguir a 

farmacoterapia de 5-6 doentes escolhidos aleatoriamente e ver as suas 

alterações, conforme a semana foi passando (através da observação das 

prescrições médicas). Segue-se abaixo um exemplo (Tabelas 3). 

 

Tabelas 3 - Seguimento farmacoterapêutico. 

Doente Idade Sexo Serviço Patologia Entrada 

X 88 F Medicina Pneumonia/Anemia Severa 14-Fev 

 

14 Fevereiro (06:14h) 

Medicamento Prescrito Dose Via Admin. Freq./Horário 

Ceftriaxona 1000mg 1000mg ev dose única 

B. Ipatrópio + Salbutamol 0.52mg+ 3mg/2.5ml 1 unidade neb dose única 

 

Dieta: Chá e caldos 

Prescrição de antibióticos: Pneumonia. Infeção adquirida na comunidade (terapêutica 

empírica).  
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14 Fevereiro (18:13h) 

Medicamento Prescrito Dose Via Admin. Freq./Horário 

Ceftriaxona 1000mg 1000mg ev 12/12H 

B. Ipatrópio + Salbutamol 0.52mg+ 3mg/2.5ml 1 unidade neb 8/8H 

Enoxaparina sódica 40mg/0.4ml 40mg sc 1id/11H 

Omeprazol 20mg 20mg oral 1id/7H 

Paracetamol 10mg/ml 1g ev SOS 

Cloreto de Sódio 0.9%  1000ml ev contínua 

 

Nova medicação 

 

Dieta: Líquida II (sonda) 

Observações: parâmetros vitais, pesquisa glicemia capilar, oxigenoterapia por catéter nasal, 

aspiração de secreções. 

17 Fevereiro (12:13h) 

Medicamento Prescrito Dose 
Via 

Admin. Freq./Horário 

Ceftriaxona 1000mg (fez de dia 14 a dia 20) 1000mg ev 12/12H 

B. Ipatrópio + Salbutamol 0.52mg+ 3mg/2.5ml 1 unidade neb 8/8H 

Enoxaparina sódica 40mg/0.4ml 40mg sc 1id/11H 

Paracetamol 10mg/ml 1g ev SOS 

Cloreto de Sódio 0.9%  1000ml ev contínua 

Omeprazol 40mg 40mg ev 1id/7H 

Insulina Humana 100 U.I./ml (accão curta)  UI sc SOS 

 

Dieta: Líquida II (sonda) 

Observações: parâmetros vitais, pesquisa glicemia capilar, oxigenoterapia por catéter nasal, 

aspiração de secreções, hemoculturas, leito a 60º. 
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21 Fevereiro (14:43h) 

Medicamento Prescrito Dose 
Via 

Admin. Freq./Horário 

B. Ipatrópio + Salbutamol 0.52mg+ 3mg/2.5ml 1 unidade neb 8/8H 

Paracetamol 10mg/ml 1g ev SOS 

Cloreto de Sódio 0.9%  1000ml ev contínua 

Omeprazol 40mg 40mg ev 1id/7H 

Insulina Humana 100 U.I./ml (accão curta)  UI sc SOS 

Vancomicina 1000mg (ate dia 28) 1000mg ev 12/12H 

 

Dieta: Líquida II (sonda) 

Observações: parâmetros vitais, pesquisa glicemia capilar, oxigenoterapia por catéter nasal, 

aspiração de secreções, leito a 60º. 

Prescrição de antibióticos: pneumonia adquirida na comunidade, alteração da prescrição. 

Local da infeção: pulmonar. Microrganismo: estafilioccocus. Antibiograma: sensível à 

Vancomicina. 

Nota: No dia 25 de Fevereiro, a prescrição foi igual à de dia 21 de Fevereiro. 

 

Com este exemplo foi-me possível seguir a terapêutica do doente desde a 

sua entrada (em que lhe foi prescrito uma toma de um antibiótico e um 

broncodilatador) e ao longo do seu internamento, registando a terapêutica 

instituída e as respetivas alterações terapêuticas. De destacar a alteração do 

antibiótico inicialmente prescrito (Ceftriaxona) para outra opção, que teve por 

base o antibiograma com sensibilidade, neste caso à Vancomicina, o que me leva 

a supor que a antibioterapia inicial não se estava a revelar eficaz. A doente 

acabou então por ter alta. Seria interessante durante a passagem dos dias, 

observar as alterações do utente ao nível clínico e respostas ao tratamento, mas 

tal não foi possível concretizar. 

 

 

 

 

 



20 
 

VI- Seleção, aquisição e armazenamento de produtos farmacêuticos 

  

Os SF são responsáveis, quer de forma autónoma ou em conjunto com 

outras entidades da instituição, pela escolha dos fármacos que estão disponíveis 

em stock para fornecimento aos serviços clínicos. O processo de escolha tem em 

conta as valências e necessidades específicas da ULSNE. A aquisição de 

medicação tem a sua origem nos SF, mediante a elaboração informática de um 

pedido de compra que irá ser processado pelo serviço de aprovisionamento e 

originar uma nota de encomenda que por sua vez é enviada ao fornecedor 

selecionado. 

 

1. Seleção e aquisição  

 A seleção de medicamentos para um Hospital deve ter em consideração 

diversos fatores, entre os quais, pertencer ao FHNM. O FHNM é um texto 

orientador que traduz a escolha seletiva perante uma larga oferta de 

medicamentos, de valor variável. Este foi criado com o objetivo de conter os 

medicamentos necessários a uma terapêutica adequada à generalidade das 

situações hospitalares 7. A adenda deste deve estar sempre disponível para 

consulta. Esta seleção de medicamentos tem de ter o parecer da CFT e do 

conselho de administração do Hospital em questão. Além disso, é sempre preciso 

ter em conta a melhoria da qualidade de vida dos doentes e critérios fármaco-

económicos aquando da escolha dos medicamentos. 

 É da responsabilidade do farmacêutico hospitalar garantir aos doentes 

medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos da melhor 

qualidade e a baixos custos, logo passa também por ele, a aquisição dos 

mesmos. Durante o processo de escolha para adquirir um determinado produto, o 

farmacêutico tem de ter em mente diversas questões: se o fornecedor cumpre os 

prazos de entrega que garante, se há facilidade de pagamento, o preço por 

unidade e quantidade mínima a encomendar e existência de bónus. Isto tudo tem 

como finalidade garantir uma qualidade e ao mesmo tempo racionalização de 

custos. Esta aquisição pode ser feita por diversas vias, tais como: 

- Concursos públicos: é colocada um CAPS (Catálogo de Aprovisionamento 

Público da Saúde) pelo Ministério da Saúde na página on-line dos SPMS 



21 
 

(Serviços Partilhados do Ministério da Saúde). Este catálogo possui candidaturas 

de diferentes laboratórios aos produtos farmacêuticos de maior consumo incluídos 

no FHMH. Depois, conforme o que é oferecido por cada um, os Hospitais fazem 

as suas escolhas 8; 

- Aquisição direta: quando medicamento não está inserido em concurso público, 

trata-se diretamente da encomenda com o fornecedor escolhido para esse 

medicamento; 

-Empréstimos: quando ocorrem ruturas de stock ou em situações de emergência, 

os SF contactam outros hospitais. No caso da UHM, como pertence à ULSNE, 

estes pedidos são normalmente feitos para Macedo de Cavaleiros ou Bragança. 

  

2. Receção, armazenamento e reembalagem 

Os medicamentos acompanhados da guia de remessa que chegam aos 

SF, são rececionados e conferidos pelo TDT (à exceção de medicamentos 

sujeitos a controlo especial). Há que ter em atenção aquando da receção: estado 

da embalagem, prazos de validade, quantidade enviada, preços. Após conferir 

tudo com a nota de encomenda, e ao bater certo, assina-se e entrega-se um 

duplicado ao transportador (no caso de transporte de frio, pode ser necessária 

devolver a caixa onde veio a encomenda). No final do processo, a auxiliar 

administrativa vai dar entrada à encomenda no sistema informático, de modo ao 

stock ficar correto. Por fim, arquiva-se de toda a documentação e os originais são 

enviados para a contabilidade. 

  Em relação ao armazenamento, a medicação é armazenada nas 

respetivas prateleiras de acordo com os critérios de conservação e obedecendo 

ao princípio de First in/First out. A disposição da medicação armazenada na UHM 

obedece ao seguinte esquema: 

 

Medicação geral: armazém central (Figura 11) 

(Ordenada alfabeticamente por DCI e diferenciada 

nos seguintes grupos: formais orais, injetáveis, 

soluções orais/pomadas/formas rectais, pensos 

terapêuticos, produtos de radiologia, reagentes para 

determinação de valores biológicos, nutrição artificial, 

diversos, desinfetantes.)                                                 Figura 11 - Armazém central. 
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Soluções injetáveis de grande volume: armazém de soros (Figura 12)                                                                                        

 

 

 

 

Figura 12 - Armazém de soros. 

Medicação termolábil: frigorífico  

Estupefacientes e psicotrópicos: cofre 

Produtos inflamáveis: armário para inflamáveis (Figura 13) 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Armário para inflamáveis. 

  

 Pertencendo também aos SF da UHM, 

encontra-se a sala de reembalagem, localizada 

entre o armazém central e a sala da DIDDU. 

Esta sala está equipada com uma máquina, 

The Sargent® (Figura 14), que serve para 

reembalar especialidades farmacêuticas da DU 

que não possuem na sua embalagem primária 

a identificação da substância ativa, dose, lote e 

validade. Antes de reembalar, coloca-se no computador anexado, as informações 

todas sobre o medicamento e depois a máquina embala e rotula um a um. Os 

produtos reembalados por este processo que tenham sido desbliterados, perdem 

o seu prazo de validade para um máximo de 6 meses. Também serve em casos 

que é necessário o fracionamento do comprimido em dosagens menores. Ambas 

Figura 14 - Máquina de reembalagem. 
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as operações são efetuadas pelo TDT, cumprindo sempre as normas rigorosas 

ligadas ao processo. 

 

3. Gestão de stocks e análise ABC 

A gestão de medicamentos é o conjunto de procedimentos realizados pelos 

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

perfeitas condições aos doentes do Hospital 3. Acaba por ser umas das principais 

funções do farmacêutico a nível hospitalar e exige por isso um cuidado acrescido 

e uma real noção dos gastos e da situação económica em que se encontra o 

Hospital. O programa informático usado na UHM para registar movimentos de 

entradas e saídas é o Glintt (Anexo 10). O farmacêutico tem a responsabilidade 

de estabelecer um stock mínimo (não se deve atingir este nível), máximo 

(representa o n.º máximo de itens de um mesmo produto que se pode ter) e de 

segurança (permite manter níveis de stock suficientes para evitar faltas, diante da 

variabilidade da procura do produto e da incerteza aquando da entrega da 

encomenda). Importante referir que todos os anos tem de ser feito um inventário 

do que existe nos SF. 

 A análise ABC é uma ferramenta útil usada na UHM que ajuda à gestão do 

stock, dando informações relevantes sobre os produtos que possuem maior ou 

menor rotação e aos valores monetários envolvidos. Os produtos farmacêuticos 

em stock, são então classificados em 3 classes: A, B e C. Os mais importantes e 

aos quais é preciso ter uma maior atenção, são os da classe A, pois representam 

em termos de n.º de referências apenas cerca de 10% do stock total, mas em 

termos monetários, correspondem a cerca de 80%. A classe B representa 20% do 

stock total e representam 15% do investimento. Por último a classe C, que 

representa os produtos menos importantes, ocupando cerca de 70% do stock 

total, mas apenas representam 10% do investimento. 
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4. Gestão farmacêutica hospitalar (trabalho de campo n.º 6) 

Durante esta última semana do estágio pude adquirir noções elementares 

acerca da aquisição e gestão de stocks de medicamentos. Acompanhei diferentes 

processos de encomendas, ajudei na receção de algumas, tendo sempre em 

atenção ao grande controlo que tem de ser feito. Tomei conhecimento das 

normas de armazenamento, mediante os medicamentos em questão. Tive ainda 

oportunidade de trabalhar com a máquina de reembalagem, nomeadamente no 

sistema informático. Em relação à gestão, dialoguei muito com o meu monitor, de 

forma a perceber o processo de racionalização de custos. Na análise ABC, 

compilei alguns dados do ano transato, ganhando assim uma ligeira noção de 

quais os produtos mais e menos importantes a gerir. 
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Conclusão 

  
 Durante os dois meses de estágio na UHM, consegui perceber e 

contextualizar a multiplicidade de valências e competências que o farmacêutico 

desempenha ao nível hospitalar. Estas são muito diferentes das executadas ao 

nível da farmácia de oficina e para as quais eu não tinha noção antes do início do 

estágio. Acabei por passar por todas as áreas dos SF existentes no Hospital em 

que estagiei, desenvolvendo sempre atividades que permitiram uma 

aprendizagem mais fácil e consistente. Apesar de a UHM não possuir certos 

serviços farmacêuticos (devido ao seu tamanho reduzido), abordei-os juntamente 

com o meu orientador, sempre que possível. 

  Numa altura em que a situação económica do país não é a melhor, a área 

da saúde também foi claramente afetada, tornando a missão do farmacêutico 

mais difícil, principalmente ao nível de gestão e contenção de custos. Devido a 

isto, é o utente quem acaba por ser o mais prejudicado neste ciclo vicioso. 

Chego ao fim deste estágio com uma experiência muito positiva e 

enriquecedora, tendo para isso também contribuído o excelente ambiente 

existente nos SF da UHM. Uma palavra de apreço a todas as pessoas com quem 

diretamente ou indiretamente contactei ao longo do mesmo. 
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Anexos 

Anexo 1 - Pedido informático da Distribuição Tradicional. 
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Anexo 2 - Pedido de reposição de stocks do armário de recurso. 
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Anexo 3 - Controlo de stocks. 
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Anexo 4 - Recarregamento do Pyxis®. 
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Anexo 5 - Mapa de entradas e saídas de utentes por serviço e camas. 
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Anexo 6 - Folha de requisição dos serviços para estupefacientes e psicotrópicos. 
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Anexo 7 - Folha de aquisição de estupefacientes e psicotrópicos aos fornecedores. 
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Anexo 8 - Folha de requisição de hemoderivados. 
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Anexo 9 - Pedido de introdução de medicamento. 
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Anexo 10 - Programa informático da UHM. 

 




